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وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان

املديونية اخلارجية

الطاولة الرابعة

البحث الثاني

املديونية اخلارجية وسبل معاجلتها
ك ـ ــانــت الـ ـط ـ ــاول ـ ــة الـ ـ ــرابع ـ ــة قـ ـ ــد اتخ ـ ــذت مــن
(مـديـونيـة العـراق) عنـوانـا لفعـاليـاتهـا وحضـر
جل ـس ــاتهــا جـمع كـبـيــر مـن املهـتـمـني بــال ـشــأن
االقـتصـادي من املـدعـوين العـراقيـني املغتـربني
والعــرب مـثل االســاتــذة د .فــريــدة الـنقــاش ود.
ش ــوقـي خـمـيــس ود .عـص ــام ع ــزي ــز ش ــريف ود.
ال عن االسـاتــذة عبـد الـرزاق
كـاظـم حبـيب فـض ً
ال ـصـ ــايف و نـ ــوري عـبـ ــد الـ ــرزاق سـكـ ــرتـيـ ــر عـ ــام
منـظمــة تضــامن شعــوب اسيـا وافــريقيـا ،وكـان
الـبحـث الـثــانـي للـطــاول ــة بعـنــوان (املــديــونـيــة
اخلـارجيـة وسبـل معاجلـتها يف اطـار التـرتيـبات
املـسانـدة لصنـدوق النقد الـدولي ،قدمه الـسيد
فـالح حسـن علوان البـاحث يف وزارة التـخطيط
والتعـاون االمنـائي وقـد اجنـزه بـاملشـاركـة مع د.
باتع خليفة هالل و جاء فيه.

املديونية اخلارجية وسبل
معاجلتها يف اطار الترتيبات
املساندة لصندوق النقد الدولي

يـع ـ ـ ــد ال ـ ـ ــديــن اخل ـ ـ ــارجــي عـل ـ ـ ــى الـع ـ ـ ــراق مــن
التحـديــات املهمــة للــسيـاســة االقتـصـاديـة الن
عـبء الدين الذي خلفه النظـام السابق جسيم
ال ميـكن لـالقتـصــاد الع ــراقي حتـمله وخــدمـته
ويعيق اجلهـود التي تبذل النـطالقته واستعادة
عافيته ،ان املبالغ التي سوف يحتاجها العراق
الع ـ ــادة االع ـم ـ ــار هـ ـ ــائل ـ ــة ن ـتــيجـ ـ ــة لاله ـم ـ ــال
والـتـ ــدهـ ــور يف الـبـنـ ــى الــتحـتـيـ ــة واخلـ ــدمـ ــات
االجتمـاعية حـيث اهملت احلكـومة االستـثمار
يف الـبنى التحـتية نتـيجة للحصـار االقتصادي
والعق ــوب ــات االقـتـص ــادي ــة املف ــروض ــة مـن قـبل
االمم املـتحدة عـلى العـراق انذاك  ،نـاهيك عن
مـ ــا دم ـ ــرته احلـ ــرب االخـيـ ــرة وحـ ــوادث الــنهـب
وال ــسلـب الـتـي حــصلـت بع ــد  . 2003/4/9وق ــد
نــتج عـن االزمـ ــات املــتعـ ــاقـبـ ــة وزيـ ــادة تخـ ــريـب
املبــانـي العــامــة وخـطــوط االنــابـيب الـنفــطيــة
واجهـ ـ ــزة االتـ ـصـ ـ ــال وال ـنـقل وخـ ـطـ ـ ــوط املـ ـ ــاء
والكهربـاء وشهدت مستـويات الصحـة والتعليم
انح ـ ــدار ًا ش ـ ــديـ ـ ــد ًا بع ـ ــد ان ك ـ ــانــت مــن اف ــضل
امل ـسـت ــوي ــات يف ال ـش ــرق االوسـط وهـن ــا نــسلـط
الـضــوء علــى بعـض اجلــوانب املـهمـة واملـتمـثلـة
مبا يلي -:
 1.ال ـ ــدي ـ ــون اخل ـ ــارج ـي ـ ــة اشـك ـ ــال ـي ـ ــة مـكـلف ـ ــة
لالقتصاد العراقي :
تـشيـر االحصـائيـ ــات التــي قـامت بهـ ــا منـظمـ ــة
الـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــة (
)O.C.D.Eوبعض املؤسـسات املالـية االخرى
 ،ان مجـم ــوع ــة الـت ــزامـ ــات الع ــراق ازاء دائـنـيه
اخملتلفـني يبلغ ( )42.1مليار دوالر حتـى نهاية
عــام  1991مــوزعــة علــى الـنح ــو الت ــالي ()12.0
مليار دوالر قـصيرة املدى و ( )30.1ديـون بعيدة
املـدى وال يضم هـذا الرقم املـبالغ الـتي قدمـتها
دول اخللـيج العــربي خالل احلـرب العــراقيـة –
االي ــرانـي ــة حـيـث اعـتـب ــرت يف حـيــنه ــا (مــنح ــا
ومسـاهمـات) ولكن بـاضـافـة هـذه الـديـون يصل
االجمــالي الــى ( )170.0مليـار دوالر  ،وهــو رقم
مـذهل خصوص ًا عند مقارنته بالدخل السنوي
والـذي يـبلغ بحــدود ( )25مليــار دوالر  .ويف كل
االحـوال فــان حسـاب الفـائـدة الـسنـويـة املقـدرة
( )%8وفق ال ــسل ـطـ ــات الع ــراقـيـ ــة املعـنـي ــة ف ــان
اجـم ــالـي ال ــديـن ق ــد وصل ال ــى ( )72.2ملـي ــار
دوالر حـتى نهـاية عـام  ، 1997وهو رقم يـتضمن
بح ـسـب خـب ــراء الـبــنك ال ــدولـي قـيـم ــة ت ــراكـم
الـفائـدة التـي بلغت ( )30.1ملـيار دوالر اضـافة
الى اصل الدين اخلارجي غير ان خبراء البنك
الـدولي يرون ان الـدين العراقي ميـكن ان يتوزع
كما يلي :
( ( )20.6ملـي ــار دوالر دي ــون  +ف ــوائ ــد قـصـي ــرة
امل ــدى ثم ( )51.6مـليــار دوالر ديــون اس ــاسيــة +
فوائـدها علـى املدى الـطويـل)  .وعليه فسـيكون
العراق مضـطر ًا الن يدفع سـنوي ًا فـوائد تقدر بـ
( )5.8مليار دوالر .
 2.الديون اخلارجية والعوائد النفطية :
النقـد الــدولي ،تعـتبـر نـسبـة مـدفـوعـات الــدين
الـى حجـم الصــادرات النفـطيـة يف العـراق احـد
املـؤشـرات املهمـة للـوصـول الـى تصـديـر احلجم
احلقـيقـي لل ــديـن اخل ــارجـي وه ــذه ال ــوضعـي ــة
ت ــدع ــو اخلـب ــراء ال ــى الـت ـسـ ــاؤل  ،هل ســيك ــون
العــراق قــادر ًا علــى احتــرام تعهــداتـه املتــراوحــة
بــني ( 5.8و  )10.8ملـيـ ــار دوالر سـنـ ــويـ ــا ؟ قـ ــد
يـكـ ـ ــون اجلـ ـ ــواب ب ــنعــم اذا مـ ـ ــا قـ ـ ــدرن ـ ـ ــا حجــم
الصـادرات النفـطيـة احملـتملــة فسـيظل الـنفط
املـصــدر الــوحـيــد الــذي ي ــؤهل العــراق ل ـســداد
ديـونه وعـلى هـذا الصعـيد تـدل الدراسـات التي
اج ـ ــرتهـ ــا (االوبـك) ان االحـتـيـ ــاطـي الــنف ـطـي
العــراقـي يـبـلغ نح ــو ( )112ملـيــار بــرمـيل وهــو
مــرشح الن يـبـلغ بحـسـب رأي اخلـبــراء الــروس
والفــرنـسـيني ( )214مـليــار بــرمـيل يـضــاف الــى
ذلــك ( )3360مل ـيـ ـ ــار م ـتـ ـ ــر مــكعــب م ــن الغـ ـ ــاز
ال ـط ـبــيعــي  ،لـكــن اســتخ ـ ــراج ه ـ ــذه الـك ـم ـي ـ ــات
يـفتــرض استـثمــار نحــو ( )20مـليــار دوالر ممــا
ال يف
يجعل الـسينـاريـو اخلـاص بـذلـك مسـتحي ً
الـوقت احلاضـر  .وقبل الدخـول يف حتليل هذه
االرق ـ ــام واث ـ ــره ـ ــا عل ـ ــى مـ ـســتقــبل االقـت ـص ـ ــاد
العــراقي ال بـد مـن التـفكيـر بــاملنـاهج املعـتمـدة
لـدى املـؤسسـات املـاليـة الـدوليـة حلسـاب معـدل
خــدمــة الــديـن وهــذا مــا يـنـطـبق ايـض ــا علــى
تـثـبـيـت درج ــة ال ــديـن فــبح ـسـب املـب ــادئ الـتـي
يعـتـمـ ــدهـ ــا صـنـ ــدوق الــنقـ ــد الـ ــدولـي والـبـنـك
ال ــدولــي واالنكـت ــاد  ،ف ــان كـل بل ــد تـبـلغ قـيـم ــة
خ ــدم ــة ال ــديـن ال ــى دي ــونه ( )%15او اكـث ــر مـن

قـيمـة عـائـدات صـادراته يعـتبـر مفلـس ـ ًا لكن اذا
تــراوحت هــذه القـيمــة بـني ( %15و  )%25فهــذا
يع ـنــي ان ال ــبلـ ـ ــد دخل دائـ ـ ــرة خـ ـطـ ـ ــر فقـ ـ ــدان
الــسيــول ــة  ،حتــى ولــو كــان يــدفع مـسـتحقــاته
الـسنويـة الن هذا االلتـزام ال ميكن ان يؤدي يف
هـذه احلـالـة اال علـى حسـاب حـاجـاته للتـنميـة
االقتصـاديـة وبنـا ًء عليه فـانه ال يـستـطيع ابـد ًا
ان يدفع مجمل دينه اخلارجي  .اما يف الوضع
املعـاكس فان الـعراق سيكون مـضطر ًا الن ينفق
مـن ( )%33ال ــى ( )%35مـن م ــداخـيـله خل ــدم ــة
ديونه املتناهية خاصة
 3.عبء املــدي ــونيــة اخل ــارجيــة علــى الـتنـميــة
االقتصادية يف العراق :
تعــد تفــاقـم املــديــونـيــة اخلــارجـيــة واحــدة مـن
الـتحــديــات اجلـسـيمــة الـتي تــواجـه االقتـصــاد
الع ـ ــراقــي  ،وال ـتــي تع ـ ــود ب ـ ــدايـ ـ ــاته الـ ـ ــى اوائل
الثمانينيات نتيجـة تقلص الصادرات النفطية
العـ ــراقـيـ ــة وانـخف ـ ــاض اسعـ ــارهـ ــا يف الـ ـسـ ــوق
الــدوليــة الــى جــانب تــزايــد االعبــاء البــاهـظــة
للحــرب العــراقيـة االيــرانيـة  .ان خـطـورة هـذه
املـشكلـة تكمن يف ان تـسديـدها وبـسبـب طبيـعة
االقتـصاد العـراقي االحادي القـطاع  ،ال يتـاتى
اال مــن خالل الع ــوائ ــد مـن العـمل ــة االجـنـبـي ــة
التـي يحصل عليهـا القطر مـن تصديـر النفط
ب ــاعـتـب ــاره املـص ــدر ال ــوحـي ــد تق ــريـب ـ ـ ًا للعـمل ــة
االج ـن ـب ـي ـ ــة ب ـ ـس ـب ــب ضعـف اداء القـ ـط ـ ــاع ـ ــات
االنتاجية يف االقتصاد .

دور اتفاقية الترتيبات املساندة
لصندوق النقد الدولي يف
معاجلة ازمة املديونية اخلارجية

بدأ العـراق خطواته االولـى مبعاجلـة املديـونية
مـن ـ ــذ االشهـ ــر االول ـ ــى بع ـ ــد سقـ ــوط الـن ـظـ ــام
الـ ـس ـ ــابق بـ ــالــتعـ ــامـل االيجـ ــابـي والـبـن ـ ــاء مع
املؤسـسات املاليـة الدولية ومنهـا صندوق النقد
الـدولي  ،والبـنك الدولي اضـافة الـى مؤسـسات
االمم املــتحـ ــدة  ،حـيـث وقـع العـ ــراق وصـنـ ــدوق
النقـد الدولي علـى برنامج املـساعدات الـطارئة
مل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة م ـ ـ ــا بـع ـ ـ ــد ال ـن ـ ـ ــزاع ـ ـ ــات ()EPCA
(Emergency
Post
Conflict
)Assestmentللفـترة من ايلـول  2004الى
كـ ـ ــانـ ـ ــون اول  2005والـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يهـ ـ ــدف الـ ـ ــى
مـســاعــدة العــراق علــى اجــراء اصالحــات علــى
مـستـوى االقـتصـاد الكلي واملـؤسـسي واالداري .
وبـانتهـاء هـذا البـرنـامج وبـسبب تـأخيـر تـنفيـذ
ج ــانـب مـن ه ــذه االصالح ــات ج ــراء اسـتـم ــرار
حـالـة عـدم االستقـرار  ،فقـد تقـدمت احلكـومـة
بطلب الـى صنـدوق النـقد الـدولي للـدخول يف
ب ـ ــرن ـ ــامـج لل ـت ـ ــدب ـي ـ ــر االح ـت ـي ـ ــاطــي ()SBA
) ،(Stand By Arrangementويه ـ ــدف
ه ـ ـ ــذا ال ـب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج ال ـ ـ ــى م ـ ـ ــواصـل ـ ـ ــة ت ـنـف ـي ـ ـ ــذ
ال ـ ـس ـت ـ ــرات ــيج ـي ـ ــة ال ـتــي س ــبق وان بـ ـ ــدأت به ـ ــا
احلـكـ ــوم ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة عـ ــام  2004واسـتـكـمـ ــال
االصالحـات الـتي يـؤشــر بهـا مبــوجب بـرنــامج
املساعدات الطارئة .
أ .سـبل ووس ــائل مع ــاجل ــة امل ــدي ــونـي ــة يف اط ــار
اتفاقية صندوق النقد الدولي :
بتــاريخ  2004/2/21اصــدر نــادي بــاريـس قــراره
بخـصوص مـتابعـة وحتديـد مضـمون مـستقبل
االقـت ـصـ ــاد الع ــراقـي ،القـ ــرار يهـتـم بج ــزء مـن
الـ ــديـ ــون الـ ــرسـمـيـ ــة الــضخـمـ ــة علـ ــى العـ ــراق
والبــالغـة ( )130بـليــون دوالر .وبعــد مبــاحثـات
طـويلـة قـد مت التـوصل الـى اتفـاق مع صنـدوق
الـنق ــد ال ــدولـي يف متـ ــوز  2004عل ــى ال ـصـيغ ــة
الـنهائيـة لتحلـيل استدامـة املديـونية ()DSA
والـتي اعـطـت العــراق احلق يف احلـصــول علــى
تخفـيـض لــدي ــونه اخلــارجـيــة بـن ـسـبــة (- %90
 ،)%95وق ــدم ه ــذا الــتحلـيل ال ــى ن ــادي ب ــاريــس
بــاعـتبــاره ميـثل اح ــد متـطـلبــات الــذهــاب الــى
الـنـ ــادي واسـ ــاس ـ ـ ًا للــمفـ ــاوضـ ــات مـعه ومـن ثـم
املفــاوضــات الـثـنــائـي ــة مع الــدول الــدائـنــة مـن
اعضاء النـادي بعد التـوصل الى اتفـاق وتوقيع
مذكرة التفاهم مع النادي  ،والغراض معاجلة
مـشكلـة الـديـون اخلــارجيـة واجـراء مفـاوضـات
مع الـدائـنني ال بــد من الـتثـبيـت من مـديــونيـة
العراق مـصنفة علـى مستـوى الدول والشـركات
الدائنة ومطابقتها مع ارقام املطالبات املقدمة
من الـدائـنني  ،ومـن ثم تقـسـيم الـدائـنني الـى
أربع فئات -:
االولى  :الدائنون من اعضاء باريس .
الـث ــانـي ــة  :ال ــدائـن ــون مـن ال ــدول خ ــارج ن ــادي
باريس .
الثالثة  :الدائنون من دول اخلليج العربي .
الرابعة  :الدائنون من البنوك وشركات القطاع
اخلاص .
وقــد قــدم العــراق ال ــى صنــدوق الـنقــد ال ــدولي
مسـودة رسـالـة النـوايـا ( )LOIوالـتي تتـضمن
االطـار العـام للـسيـاسـات االقـتصـاديـة واملــاليـة
والـنقــديــة وب ــرامج اإلصالحــات االقـتـصــاديــة
والتي تـشكل اسـاسـ ًا لتــوقيع اتفــاق املسـاعـدات
التـي يقــدمهـا الـصنــدوق للــدول بعـد احلـروب
واالضطرابـات املطلوبة مـن اجل ترتيب مفتوح
لـ ( )SBAتـرتـيبـات املـسـاعـدة اجلـاهـزة لـسنـة
 ، 2005وذلك بــاحلصـول علـى نـسبـة تخفـيض
عـاليـة من اصل الـدين والـفوائـد التـعاقـدية يف
املرحلـة االولى بعـد توقيع اتفـاقية ()EPCA
ون ـسـبــة الـتخفـيـض يف امل ــرحلــة الـثــانـي ــة بعــد
تـ ــوقـيـع اتفـ ــاقـيـ ــة ( )SBAوان تـكـ ــون فـتـ ــرة
السماح على نسبة التخفيض حيث كلما كانت

النـسبة عاليـة انخفضت فترة الـسماح والعكس
صحـيح وفـتــرة تـســدي ــد ال تقل عـن ( )30سـنــة
بفوائد رمزية.

اهداف البرنامج االساسية :

* تركـيز االقتـصاد العـراقي الكلي يف إطـار منو
مستدام يف املدى املتوسط .
* تعزيز احلكم الراشد والطاقم اإلداري .
* .إعـادة جـدولـة املـوارد بـاجتـاه قـطـاع الـنفـط
بـعـ ـي ـ ـ ــد ًا ع ــن ال ـ ـ ــدع ــم املـعـ ـم ــم نـح ـ ـ ــو ال ـ ـ ــدع ــم
االج ـت ـم ـ ـ ــاعــي امل ـ ـ ــوجـه وتـق ـ ـ ــدمي اخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االجـتمــاعيــة مبــا يف ذلك الـتعلـيم  ،الـصحــة ،
االمن واملد الكهربائي املنتظم .
* انـطالق املـرحلــة الثــانيـة خلفـض ( )%30من
مديـونيـة العـراق اخلارجـية حـسب اتفـاق نادي
باريس .
* مع ـ ــاجل ـ ــة ح ـ ــاج ـي ـ ــات م ـي ـ ــزان امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات
احلقـيقـي ــة الـتـي ق ــد تـنـتج عـن اع ــادة الـبـن ــاء
والتاهيل يف العراق .
مضمون االتفاق :
* يـسري االتفاق يف كـانون االول ( )2005لدعم
برنامج احلكومة االقتصادي لعام 2006.
* حجم القـرض املقتـرح يبلـغ حوالي ()475.4
مليــون من حقـوق الــسحب اخلـاصـة ()SDR
أي مـ ــا يع ــادل ( )%40مـن ح ـصـ ــة الع ــراق ل ــدى
الصندوق .
* االتف ـ ــاق اح ـت ـي ـ ــاطــي  ،مبع ـنـ ـ ــى انه ال يـحق
للـعراق ان يـسحب من الـقرض ان هـو اراد ذلك
.
* يـراجع الـبرنـامج كل ربـع عام ،وعـليه ستـكون
هناك خمس مراجعات يف خالل عمر البرنامج
املقدر له ( )15شهراً.
تنفيذ االتفاق :
* قــرض االسـتعــداد اإلئـتمــانـي ،يقــدم دفعــات
فصلـية ربعـية ،يـبدا صـرف الدفعـة األولى عـند
تـوقـيع االتفـاق امـا الـدفعـات الفـصليــة الثالث
الـب ــاقـي ــة ف ـسـي ــرتـبــط إطـالقه ــا مب ــدى جن ــاح
احلكـومــة يف حتقيـق اخلطـة اخلـاصــة بتقـليل
الـدعم وزيـادة اإليرادات العـامة ،وتـبدأ املـدة من
نهـاية كـانون االول ( )2005حتـى مارس ()2007
وبــانـتهــاء املــراجعــة الفـصـلي ــة األخي ــرة سيـتم
إع ــداد حت ــديـ ــد نه ــائـي فـيـم ــا إذا كـ ــان الع ــراق
مؤهال أو غير مـؤهل إلطفاء ( )%20الباقية من
الديون .
* املـبـ ــالغ اخمل ـص ـص ــة  ،هـي ح ـصــص مب ــوجـب
املساعدة الطارئـة ( )450مليون دوالر  ،بالنسبة
لهـذا البـرنـامج يـستمـر ملـدة ( )15شهـر ًا  ،وهـذا
يعني ( )700ملـيون دوالر تقـدم كل ثالثـة اشهر
علــى سـت دفع ــات أوله ــا يف شهــر كــانــون االول،
والث ــاني ــة يف شب ــاط ،والث ــالثــة يف أيــار (،)2006
الـرابعة يف ( ،)2006واخلـامسة يف تـشرين االول
( ،)2006والسادسة يف شباط (. )2007
* ان الدفعـات سيتم سحبهـا ألغراض معـاجلة
االخـتالالت يف ميـزان املـدفـوعــات  ،مع مـراعـاة
ان املـب ــالغ ســتك ــون يف ح ـس ــاب وح ــدات حق ــوق
الــسحب اخلـاصــة ،وبهـذا فــان االتفــاق سيـتيح
ملـس ــؤولي الــصنــدوق زيــادة ثقـتهـم بقــدرة وقــوة
االقتصاد العراقي.
* مراجعة البرنامج ،تتم مراجعة البرنامج كل
ثالثـة أشهـر ملـالحظـة مـامت إجنـازه ومـا مقـدار
االلـتزام بـاألهداف الـعامـة املوصـوفة يف رسـالة
الـن ــواي ــا  ،عل ــى ان يق ــدم تق ــري ــر إلـ ــى مجلــس
مـح ـ ـ ــاف ـ ـظ ــي ال ـ ـصـ ـن ـ ـ ــدوق ع ــن تـق ـ ـ ــدم الـعـ ـمـل
الستـحصـال املـوافقـة علـى االسـتمـرار بـاجتـاه
ضخ السحوبـات الباقية استنـادا الى ان معايير
األداء مت استيفاؤها .
* تـتم إعــادة النـظــر بــاملبــالغ اخملـصـصــة لهــذا
اجمل ــال سـن ــوي ــا  ،وان يـب ــدأ ال ـس ــداد بع ــد ثالث
سنوات من تاريخ سحب الدفعة األولى  ،ويكون

التـسـديــد بنفـس طـريقـة الــسحب وعلـى مـدى
سـنتـني وعلــى أســاس ربعـي تنـتهـي بعــد خمـس
سـنوات  ،مع الفـرض ان نسبـة الفائـدة على كل
قسط هي اقل من (. )%4
* عنــد انتهـاء املـراجعـة الفـصليـة ( )،S.B.A
سـيتم إعداد حتديـد نهائي فيمـا إذا كان العراق
مؤهال أو غير مـؤهل إلطفاء ( )%20الباقية من
الديون .

وحدة تنفيذ اتفاق االستعداد
االئتماني )(S.B.A

ان وحـ ــدة تــنفـيـ ــذ ( ) ،S.B.Aتعـتـبـ ــر هـيـئـ ــة
تنسيق عبر الوزارات مسؤولة عن تقدمي تقارير
شه ـ ــري ـ ــة ال ـ ــى رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ح ـ ــول الــتق ـ ــدم
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصــل يف اي ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط ()S.B.A
ولـلعـ ــروض علـ ــى االقل فــصلـيـ ــا الـ ــى مـجل ــس
الـوزراء قبل املراجعـة الفصليـة لصنـدوق النقد
الدولي.
ب -مـتــطلـب ــات تــنفـيـ ــذ اتف ــاقـي ــة الـت ــرتـيـب ــات
املساندة يف معاجلة ازمة املديونية :
ان البرنامج املؤقت للتدبير االحتياطي سيوفر
الـ ـشـ ــروط لـتـحقــيق االســتقـ ــرار االقـت ـصـ ــادي
واملالـي  ،ومن ثم فـان استمـرار عمليـة االصالح
االقـتصــادي خالل فتــرة التحـول نحـو اقـتصـاد
الـ ـسـ ــوق سـيـكـ ــون ام ـ ــرا مهـمـ ــا الدامـ ــة الـنـمـ ــو
وحتقـيق االه ــداف االقتـصــاديــة وامل ــاليــة علــى
االمـد املتــوسط  ،اضـافـة الـى ذلك  ،فـان جنـاح
تنـفيذ هذا البـرنامج سوف يـؤدي الى تخفيض
نـ ـسـبـ ــة كـبـيـ ــرة مـن دي ـ ــون العـ ــراق  .فـتــنفـيـ ــذ
الـ ـ ـش ـ ـ ــروط ال ـ ـ ــواردة يف ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج ال ـت ـ ـ ــدب ـي ـ ـ ــر
االحتياطي يعتبر امرا ضروريا ملواصلة التقدم
احل ــاصل علــى طــريـق تخفـيـض دي ــون العــراق
له ــذه ال ــدول وال ــدائـنـني االخ ــريـن والـتـي تــبلغ
( )130ملـيــار دوالر ،حـيـث سـيـتـم شـطـب نـسـبــة
 %30مـن هذه الديون بعد التـوقيع على اتفاقية
التـدبيـر االحتيـاطي املنـوه عنه سـابقـا والبـالغ
( )35ملـي ــار دوالر ويـتــبعه ــا شـطـب ن ـسـب ــة %20
اخـرى ( )25مـليــار دوالر عنــد االيفـاء بـشـروط
املــرحل ــة الث ــانيــة مـن االتف ــاقيــة يف عــام ،2008
حـيث يـفتــرض اعـتمــاد نفـس االسـس الـتي مت
التـوصـل اليهـا خلـفض ديـون العـراق مع نـادي
بـاريـس ،ان البـرنــامج سيـوفـر االطـار للـسيـاسـة
االقتصـادية ولالصالحـات االقتصـادية واملـالية
واالداريـ ـ ـ ـ ـ ــة خـالل عـ ـ ـ ـ ـ ــام  ، 2006وس ـ ـيـخـ ـ ـ ـضـع
للـمراجـعة الـفصليـة وفق مـعايـير مـتفق عليـها
لـالداء ال ـكـ ـم ــي واالداء الـهـ ـي ـكـل ــي ومـعـ ـ ـ ــايـ ـيـ ـ ـ ــر
تـاشيـريـة للـوقـوف علـى مـدى التقـدم احلـاصل
على طريق تنفيذ البرنامج.

اهداف البرنامج :

يهدف برنامج التـدبير االحتياطي إلى حتقيق
االسـتقــرار االقـتـص ــادي ووضع األســس للـنـمــو
املـت ـ ــواصـل عل ـ ــى األم ـ ــد املـت ـ ــوســط والــتح ـ ــول
بـاالقتصـاد العـراقي نحـو اقتصـاد السـوق .وقد
تخـطــى ه ــذا البــرنــامج مـســاحــة واسعــة علــى
صعيد السياسات االقتـصادية واملالية واإلدارية
والتـي رتبـت التـزامــات يتــوجب علــى احلكـومـة
العـ ــراقـيـ ــة تــنفـيـ ــذهـ ــا ووفقـ ــا ملعـ ــايـيـ ــر كـمـيـ ــة
وتـاشيـرية وتـوقيتـات محددة لـتوفـير املعلـومات
واملؤشـرات عن مـدى التـزام احلكـومة وجنـاحها
يف تـنفـي ــذ الـت ــزام ــاته ــا جت ــاه صـن ــدوق الـنق ــد
الـ ــدولـي؛ وان الـ ـسـيـ ــاسـ ــات الـتـي اعـتـم ـ ــدتهـ ــا
احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة لعـ ـ ــام 2006ق ـ ـ ــد وضعــت ل ـتـكـ ـ ــون
مـن ــسجـمـ ــة مع م ـض ــامـني ب ــرنـ ــامج الـت ــدبـي ــر
االحتياطي والتي هي- :
أوال -اإلصالحات الهيكلية:
أ .تطـويــر استـراتـيجيــة تنـميـة وطـنيـة وتقـويـة
القابليـة التنظيمية واإلشرافية للبنك املركزي
وعلـ ــى الـبـنـك املـ ــرك ـ ــزي وضع مـ ـسـ ــودة خ ـطـ ــة

إلكـم ــال عـن ــاص ــر خ ـط ــة اإلش ــراف الـتـنـم ــوي
وتهـيـئ ــة ب ــرامج الـت ــدريـب عل ــى إدارة اخمل ــاط ــر
واإلشراف املصريف.
ب .وضع خ ـط ـ ــة إع ـ ــادة تـ ـشـكــيل الـفع ـ ــالـي ـ ــات
للـمصــارف اململـوكـة مـن قبل الـدولــة وكخطـوة
أولــى نحـو خـطــة اإلصالح فـســوف يتـم تقيـيم
( )7بنــوك مملــوكــة للــدولــة علــى إن يـنجــز يف
كـانون الـثانـي وسوف يـنتظـر التقيـيم النهـائي
للتثبيت من قبل صندوق النقد الدولي.
ج .تطويـر العناصر القانونيـة والنقدية لشبكة
نـظـام أمـنيــة لغــرض التـأكـد مـن إن أعمـال إي
مصرف ال يشوبها الشك.
د .قـ ــانـ ــون الـبـنـك املـ ــركـ ــزي املـ ــالـي يـ ـسـمـح له
ب ــإص ــدار الـتـعلـيـم ــات ح ــول ق ـض ــاي ــا أن ـظـم ــة
املـدفـوعـات ،ولهـذا الـسـبب فـانه قــد مت تطـويـر
تعلـيمـات نـظـام املـدفـوعـات ،مبــا يحقق نـظـام
م ــدف ــوع ــات امـن وكف ــوء .وب ـشـكل خ ــاص ف ــان
التعليـمات سـوف تسـمح للبنـك املركـزي إجازة
وتـن ـظـيـم وأش ـ ــراف علـ ــى ن ـظـ ــام املـ ــدفـ ــوعـ ــات
املـوضوعـة لدى املـصارف الـتجاريـة واملؤسـسات
املالية الوسيطة األخرى.
هـ .إنـشـاء مـركـز مقـاصــة آلي كجـزء مـن نظـام
م ــدف ــوع ــات ومتـت ج ــدولـتـه للعـمل يف شـب ــاط
. 2006
و .األخـذ بـالتــدقيق اخلــارجي للـبنك املـركـزي
وسـيبــدأ االخـتبــار ملــركــز املقــاص ــة اآللي يف 31
كانون األول كجزء من اختبار املرحلة الثانية.
س .األخـذ بالـتدقيق اخلـارجي للبنك املـركزي
بحلـول مـنتـصف عـام ( )2005وسـيبـدأ اخـتيـار
املرحلة الثانية.
ح .إع ــادة الـن ـظ ــر يف الـن ـظ ــام امل ــالـي لـلق ـط ــاع
النفـطي وإعداد خطـة بناء شـاملة نهـاية 2005
 .وسـيبــدأ اتخـاذ اخلـطـوات جملــابهــة القـضـايـا
احلكوميـة يف القطاع النفطـي مبا ينسجم مع
توجهات هيئة الرقابة واالستشارة الدولية
ط .إصدار التعلـيمات حول إجـازة البنوك وفق
نـ ـســب معـيـ ــاريـ ــة مـعقـ ــول ـ ــة ،ويجـب ان ت ـ ــوقع
ال ـتـعل ـي ـم ـ ــات مــن قــبل أحمل ـ ــاف ــظ وت ـن ـ ـش ـ ــر يف
اجلريدة الرسمية.
ثاني ًا  -:املديونية اخلارجية:
فـيمــا يـتعلق بــاملــديــونيــة اخلــارجيــة البــد من
مـنـ ــاقـ ـشـ ــة امـكـ ــانـيـ ــة الـتـ ــوافـق مع الـ ــدائـنـني
التجاريني وذلك من خالل -:
أ .الدفع النقدي .
ب .دين مقابل دين .
مع االخـذ بنظر االعتبار كـيفية احلصول على
االمـوال وعالقــة ذلك بـاتفــاقيـة ()E.P.C.A
وتاثير ذلك على املوازنة العامة للدولة .
ان مـستـويــات استمـرار الـديـون يقـررهـا حتليل
املؤشرات التالية -:
* احل ـص ــة االسـمـي ــة مـن ال ــديـن ال ــى ن ـسـب ــة
التصدير (. )%
* احل ـص ــة االسـمـي ــة مـن ال ــديـن ال ــى ن ـسـب ــة
الناجت احمللي االجمالي .

املقترحات والتوصيات الناجعة
حلل مشكلة املديونية اخلارجية
التي تواجه االقتصاد العراقي

مما تقـدم يتضح لنا جـسامة مديـونية العراق
اخلـارجيــة والتي تـعتبــر مسـالـة خـطيـرة يجب
معاجلتهـا بكل الوسـائل املمكنـة من اجل عودة
العــراق الــى صف الــدول املــؤهلــة لـلتـطــور مع
بــدء القــرن احلــادي والعـش ــرين بــأمل مـشــرق
ونهضـة متكاملـة (اقتصاديـة واجتماعـية ) لذا
ويف هذا اجملال نوصي باالتي :
 1.ملـواكبة مـهمات املـديونيـة اخلارجيـة للعراق
وت ـ ــدع ـيــم م ـ ــرك ـ ــزه امل ـ ــالــي ال ـ ــدولــي ي ـتـ ــطلــب
اسـتح ــداث مهـم ــة م ــرك ــزي ــة ي ــرأسه ــا م ــوظف

فالح حسن علوان
د.باتع خليفة هالل
ب ـ ــدرج ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة ت ـت ـ ــوخ ـ ــى ح ـص ـ ــر وت ـب ـ ــويــب
املستحقـات التي بذمـة العراق ومتـابعة إلغـائها
او شـطبهـا او جــدولتهــا نظــرا لتـشـتت الـدوائـر
املسؤولة عنها يف الوقت احلاضر .
 2.نظـرا ألهـميـة إيــرادات النـفط يف االقـتصـاد
الع ــراقي لــذا يـقتـضــى إدارة هــذه املــوارد بــشكل
سلـيـم مـن خالل وج ــود شف ــافـي ــة يف حت ــرك ــات
أمــوال امليــزانيـة ويف هـذا اجملــال يجب الـتمـييـز
بني نوعني من اآلليات االدخارية هما :
أ .صـن ـ ــاديق االدخـ ــار الـتـي ت ـضـمــن لألجـيـ ــال
القـادمــة االستفـادة مـن الثــروة النفـطيــة حتـى
بعد نفاد املوارد النفطية .
ب .صـنـ ــاديق الـتـثـبـيـت  ،الـتـي حتـقق انـت ـظـ ــام
االنفاق العام .
 3.اعــادة تقــومي مـشــروعــات القـطــاع العــام من
النـواحي االقـتصـاديــة وإخضـاع فعـاليـاتهـا الـى
قـوى السـوق وربط اإلبقـاء عليهـا ضمن ملـكية
الـدولـة مبــا حتققهــا من أربـاح حقـيقيــة بعيـدا
عــن أشك ــال ال ــدعــم احلك ــومـي وم ــا متـثـله مـن
اسـتـن ــزاف مـ ــوارد حقـيقـيـ ــة لل ــدول ــة احمل ــدودة
أصال.
 4.تطوير صناعة الغاز الطبيعي وتصديره الى
اخلـارج عبـر تـركيـا الـى دول أوربـا الغـربيـة ودول
املـنطقـة لإليفـاء بجـزء من مـستحـقات الـديون
وفوائدها.
 5.تطـويـر األنـظمــة الضـريـبيـة مبـا يـزيــد من
مـواردهـا للـدولـة حيـث هنـاك مكـامن ضـريـبيـة
واسعـة حــاليــا ومتــوقعـة يف املــستـقبل ميـكن ان
تشكل موردا ملموسا إليرادات املوازنة العامة.
 6.معـ ــاجلـ ــة أشـكـ ــال الفـ ـسـ ــاد اإلداري واملـ ــالـي
واالقتـصــادي كــافــة وخــاصــة مــشكلــة الـتهــريب
ال ـتــي مت ــثل اس ـت ـنـ ـ ــزافـ ـ ــا خـ ـط ـي ـ ـ ــرا لل ـمـ ـ ــوارد
االقتصادية .
 7.رفع كفـاءة الـقطـاعــات اإلنتــاجيـة الــزراعيـة
وال ـصـن ــاعـي ــة خ ــاص ــة مـن خـالل مع ــاجل ــة م ــا
تعـانيه من مشـاكل ومعوقـات متراكمـة حتد من
امكــانــاتهــا الـتنــافــسيــة وزيــادة مـســاهمــاتهــا يف
املؤشـرات الكليـة لالقتصـاد وتخفيـض معدالت
الـبطـالـة وحتقـيق التـشــابك الـقطـاعـي احمللي
وزيادة استغالل املوارد .
 8.إعـ ــادة الـن ـظ ـ ــر بحـ ــريـ ــة سـيـ ــاسـ ــة الــتجـ ــارة
املعتمـدة حالـي ًا للحـد من انعكـاساتهـا السلبـية
علـى أداء الـقطـاعـات االقـتصـاديـة الـتي تـواجه
ظـروف تنافـسية غـير متـكافئـة وكذلك ملـواجهة
سـيـ ــاسـ ــة اإلغـ ــراق الـتـي نـلحــظهـ ــا يف الـ ـسـ ــوق
احمللية يف الوقت احلاضر .
 9.إدخــال القـطـاع اخلـاص كـشــريك يف تـنفيـذ
امل ـش ــروع ــات اإلمن ــائـي ــة اجل ــدي ــدة ك ــامل ـشـ ــاريع
اإلنتاجـية واخلدميـة القائمـة واململوكـة للدولة
بهدف االستفـادة من إمكانيات القطاع اخلاص
يف رفع إنتاجية هذه املشروعات وتطوير أدائها .
 10.تـهيئـة منـاخ اسـتثمـاري مالئم يـوفـر الثقـة
لالستثـمارات الـوافدة ويـساعـد علـى رفع كـفاءة
تخـصيص املـوارد وتطـوير أسـواق املال الـوطنـية
وتشجـيع وتعبئـة املدخـرات واستثـمارهـا محلـي ًا
وزيـادة مـشـاركـة الـقطـاع اخلــاص يف االستـثمـار
والـتنـميـة ويف جـميع اجملـاالت واألنــشطـة الـتي
كــانت يف املــاضـي مقـصــورة علــى القـطــاع العــام
ومؤسساته.
 11.اطالع ال ــوزراء واللج ــان املـكلف ــة مبـت ــابع ــة
املـديــونيـة اخلــارجيــة علــى البــرامج األســاسيـة
لصنـدوق النقد الـدولي والبنـك الدولي ملـراقبة
التـطورات احلـاليـة اخلاصـة بإلغـاء او شطب او
جــدولــة املــدي ــوني ــة وذلك بــإب ــداء النـصــائح يف
اطــار عمـليــة حتـضيــر املــوازنــة العــامــة للــدولــة
والـتـي تـتـم ــاش ــى ب ـشـكل واسـع مع مـتــطلـب ــات
)(SBAومح ــاول ــة ال ــوص ــول بـ ــاالنف ــاق ال ــى
مستويات مقبولة .
 12.التأكيـد على ان مستويـات استمرار الديون
يقررها حتليل املؤشرات االقتصادية التالية -:
أ -احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
الى نسبة التصدير (. )%
ب -احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
إلى نسبة االستيرادات (. )%
ج -احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
إلى نسبة الناجت احمللي اإلجمالي (. )%
 13.الت ــأكيــد عل ــى تنـفيــذ الـشــروط الــواردة يف
بــرنــامـج الت ــدبيــر االحـتي ــاطي بــاعـتبــاره أمــرا
ضــروريــا ملــواصلــة الـتقــدم احلــاصـل عن طــريق
تخفيض ديـون العراق لهذه الدول والتي تشكل
حـ ـ ــوالــي ( )%40م ـ ــن دي ـ ـ ــون العـ ـ ــراق ل ـتـحق ــيق
االسـتقرار املالي واالقتـصادي من خالل السعي
الى ما يلي -:
أ -تخفـيـض الــدعـم املق ــدم السعــار امل ـشـتقــات
النفطية وذلك بزيادة أسعار هذه املشتقات.
ب -اع ــادة الهـيـكلـي ــة لقـطــاع الـنفـط وال ـسـمــاح
للقطـاع اخلـاص بــاستيـراد املـشتقـات النفـطيـة
واعادة بيعهـا والدخول يف الـصناعات الـنفطية
عدا اإلنتاج .
ج -اسـتمــرار تــدقـيق حـســاب ــات البـنك املــركــزي
الع ــراقـي ال ـسـن ــوي ــة وفـق مق ــايـيــس الـت ــدقـيق
الدولية .
 14.الـطلب من جـامعة الـدول العربـية مبـبادرة
لـتحقيق املصـاحلة الـعربيـة ملعاجلـة التحـديات
التي بـاتت تهـدد العـراق وذلـك بشـراء جـزء من
هــذه الــديــون واملــدة ال تقل عـن خمــس سنــوات
حت ــى يتـمكـن العــراق مـن اإليفــاء ب ــالتــزامــاته
املتـرتبــة عليه وإعـادة جـدولـة ديـونه احلـاليـة او
ش ـطــبه ــا ه ــذا مـن ن ــاحـي ــة ،وإلع ـط ــاء ف ــرص ــة
ملـشاريع التـنمية الـتي هي بحاجـة الى العمالت
الصعبة من ناحية أخرى.

