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امللخَّص:
ختفيف 	  سياسات  منها  )كوروان(،  لوابء  االستجابة  رافقت  اليت  املالية  السياسات  سامهت 

عبء الديون، واستدانة احلكومات سواًء من الداخل أم اخلارج إىل زايدة الضغوط املالية على 
حكومات الدول يف العامل. 

أدَّت تبعات احلرب يف أوكرانيا إىل ارتفاع أسعار النفط إىل أكثر من )%40( يف الربع األول 	 
من العام احلايل والغاز بنسبة )%112(، والفحم بنسبة )%261(، كما أنَّ أسعار املواد 
الغذائية يف ارتفاع منها أسعار القمح اليت وصلت نسبة االرتفاع فيها إىل )%78(، والزيت 

)%63.2( وهذه الزايدات ستلقي بظالهلا حتماً على التضخُّم يف العامل. 
ستدفع أزمة املناخ يف العامل إىل تبين إسرتاتيجيات، وحتويل للنفقات فضاًل عن حاجة البلدان 	 

إىل حتقيق األمن الغذائي، ممَّا يعين أنَّ النفقات سرتتفع ابجتاهات خمتلفة تدفع حنو انعكاسات 
تضخمية تؤثر على االقتصادات يف العامل. 

زاد البنك الفدرايل األمريكي من عرض النقد حبدود )%40( يف سنتي، ممَّا أثَّر على عرض 	 
النقد يف العامل؛ ألنَّ الدوالر عملة عاملية. 

 مع رفع سعر الفائدة يف الوالايت املتحدة وأورواب وبريطانيا إىل نسب مرتفعة جداً تصل إىل 	 
ا مل تسعف يف ختفيف اآلاثر التضخُّمية لألزمات العاملية.  )%75( يف أمريكا إال أنَّ

سيعاين العراق من أزمة مركَّبة بفعل الضغوط التضخُّمية، فهو من جهة سيعاين من التضخُّم 	 
املستورد، ومن جهة فإنَّ للسياسات احلكومية التقشفية مع عدم القدرة على مترير اإلصالحات 

االقتصادية؛ بسبب األزمة السياسية فإنَّ اآلاثر ستكون أكب أثراً.  

أزمة التضخـم العالمية لعام 2022 وأثرها
 على االقتصاد العراقي

د. وجدان فالح حسن *

*  جامعة ميسان .
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األوىل 	  للوهلة  بدت  وإن  العراقي،  االقتصاد  آاثر سلبية على  العاملية  التضخُّم  سيكون ألزمة 
ا أدَّت إىل ارتفاع أسعار النفط، لكن اجلوانب األخرى فيها ستؤدِّي إىل خسائر  مفيدة؛ ألنَّ
كبرية لالقتصاد العراقي يف ظل عدم مقدرته على استيعاب الطلب املتنامي، وضعف قطاعاته 

الزراعية، والصناعية اليت جيب أن تواكب هذا التزايد يف الطلب. 
املقدمة:

شكَّلت جائحة كوروان )COVID 19( وما حلقها من تداعيات اقتصادية أزمة مرتامية 
األطراف ضربت مدايهتا الدول يف العامل كله، فقد أنتجت ضغوطاً قصوى على اقتصاداهتا، وما 
تبعها من آاثر اقتصادية نتيجة سياسة اإلغالق اليت اتبعتها الدول للتعامل مع اجلائحة والسيطرة 
على انتشارها الواسع جداً، ممَّا أحلق خسائر كبى على األفراد والشركات على حدٍّ سواء، وهذا 
ما دفع الدول إىل اتباع سياسات حتفيز كبرية، حملاولة إنقاذ ما ميكن إنقاذه من األفراد والشركات، 
من  للخروج  االستهالكي  الطلب  لتحفيز  الفائدة؛  أسعار  وقللت  األسواق  إىل  األموال  فضخت 
واقع الكساد الذي أمل با، وهذا ما جنح للوهلة األوىل يف حتفيز الطلب االستهالكي لألفراد حينما 

أصبحت القروض من دون فوائد تقريباً.
لكن هذه احللول اليت أقدمت عليها البنوك املركزية كانت الشرارة اليت أيقظت احلريق، وهذا 
احلريق هو ميثِّل )أزمة التضخُّم( اليت تضرب االقتصاد العاملي يف الوقت الراهن، تلك األزمة العاملية 
تراجعت  أثرها  على  واليت  النامية،  أو  الكبى  الدول  بي  متييز  دون  ابالقتصادات  تعصف  واليت 
)الروسية-األوكرانية(  احلرب  لتأيت  منها، مث  النامية  األخرى، وخصوصاً  تلو  الواحدة  االقتصادات 
أسهمت يف أن تقفز أسعار املواد األساسية وغري األساسية والنفطية إىل مستوايت قياسية مل تسجَّل 

منذ سنوات طويلة.
أدَّت هذه االرتفاعات املتالحقة إىل أزمات أخرى حلقت با، فارتفاع أسعار الطاقة )النفط 
والغاز( أدَّت إىل ارتفاع أسعار احملروقات، واليت بدورها أدَّت إىل توقف سلسلة اإلمدادات؛ الرتفاع 
أسعار الوقود، مث بعد ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة الكهرابئية اليت تعمل ابلغاز الطبيعي والنفط، ممَّا 
رفع من تكاليف اإلنتاج والنقل، وإىل جانب انقطاع سلسلة اإلمدادات، جاءت العقوابت الدولية 
الباقية، إذ تسيطر روسيا وأوكرانيا على )%30( من اإلمدادات  البقية  على روسيا لتكمل على 
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العاملية للحبوب، وتسيطر على أكثر من نصف السوق العاملية من زيت الطعام وغريها، ولكي نفهم 
مه على املباحث اآلتية: املوضوع بصورة أساسية ميكن أن نقسِّ

املبحث األول: أسباب أزمة التضخُّم العاملية لعام 2022.
يعرف التضخُّم على أنَّه »االرتفاع املتزايد يف أسعار السلع واخلدمات، وينتج عن االختالل 
الناشئ بي قوى العرض والطلب، سواًء كان هذا االختالل انمجاً عن زايدة كمية النقد املتداول 
بصورة جتعله أكب من حجم السلع املتاحة، أم انمجاً عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج ممَّا يؤدِّي إىل ارتفاع 

أسعار السلع واخلدمات«)1(.
إنَّ التضخُّم ظاهرة اقتصادية كلية، أي: إنَّه من ضمن جنبات االقتصاد الكلي الناجم عن 
سياسات اقتصادية خاطئة، أو ضعف جهاز اإلنتاج يف الدولة، أو بسبب ظروف اقتصادية خارج 
قدرة الدولة على استيعابا، ممَّا يشكِّل أحد أهم األخطار اليت قد تودي ابقتصادات انشئة أو انمية 

ملشكالت اقتصادية يطول وقت حل مشكالهتا يف االقتصادات املتقدمة.
مها  وللوقوف على أهم أسباب األزمة التضخُّمية الراهنة )أزمة العام 2022( ميكن أن نقسِّ

على جمموعة نقط، وعلى النحو اآليت:
أواًل: ارتدادات جائحة كوروان )COVID-19( يف العام 2020.

اتبعت دول العامل -نتيجة للجائحة اليت أملت با- جمموعة من اإلجراءات، وعلى رأسها 
اآلالف  ففقَد  كبرياً،  أتثُّراً  والوظائف  األعمال  أتثر  يف  أسهمت  السياسة  وهذه  التام،  اإلغالق 
وظائفهم واستُنزَِفت مدخراهتم، لذا أسهمت هذه السياسة يف أتثُّر األفراد والشركات على حدٍّ سواء 
أتثُّراً ابلغاً، ممَّا انعكس على جممل األوضاع االقتصادية عموماً، ممَّا أدَّى إىل حدوث مشكالت على 
مستوى النمو االقتصادي ودخول الدول يف مرحلة ركود صعبة، وتراجع يف مستوايت نوها ونسبه.

وابملثل، فإنَّ جمموعة السياسات اليت وقع عليها االختيار ملواجهة آاثر األزمة على املدى 
القصري ختتلف اختالفاً كبرياً من بلد إىل آخر، تبعاً لتوافر املوارد أو الطبيعة احملددة للمخاطر اليت 
تواجهها البلدان، فضاًل عن برامج الدعم املباشر للدخل، استعانت احلكومات والبنوك املركزية على 

1.عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، )بغداد، دار احلكمة للطباعة والنشر، 1990(، ص632.
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حنو غري مسبوق بسياسات هتدف إىل ختفيف عبء الديون بصيغة مؤقتة، مبا يف ذلك أتجيل سداد 
الديون لألسر وقطاع الشركات)2(.

كما تسبب االستجابة الكبرية -مع ضرورهتا وفعاليتها يف التخفيف من آاثر األزمة- يف 
الديون،  حتمُّل  على  القدرة  استمرارية  بشأن  املخاوف  جتدُّد  إىل  وأدَّت  احلكومي،  الدين  زايدة 
 )51( 2020 شهدت  عام  ففي  واملتقدمة،  الصاعدة  االقتصادات  بي  التفاوت  هوة  ووسعت 
دولة من بينها )44( دولة من االقتصادات واألسواق الصاعدة اخنفاضاً يف تصنيف أخطار الدين 

احلكومي )أي: تقييم اجلدارة االئتمانية للبلد املعين()3(.
احمللي  الناتج  إىل  نسبة  احلكومي  الدين  يف مستوى  ارتفاعاً  السياسات  هذه  لذا صاَحَب 
اإلمجايل، فمثاًل الوالايت املتحدة األمريكية ارتفع مستوى الدين احلكومي فيها من )%200( عام 
فشيئاً؛ ممَّا  الفائدة شيئاً  2022)4(؛ وهذا سيؤدِّي إىل رفع أسعار  1990 إىل )%350( عام 
يدفع األفراد والشركات عايل االستدانة واملؤسسات املالية واحلكومات كذلك إىل إعالن اإلفالس 

والتخلُّف عن السداد كما حدث يف سرييالنكا مؤخراً.
اثنياً: احلرب الروسية-األوكرانية )شباط / فرباير 2022(.

أعلنت روسيا االحتادية بدء عملياهتا العسكرية ضد أوكرانيا يف 24/2/2022، كتتويج 
لسلسلة من األزمات بي البلدين منذ عام 2004 إىل يومنا هذا، وجَنََم عن هذه احلرب جمموعة 
من العقوابت الدولية أوقعت على روسيا، فضاًل عن العقوابت السابقة؛ نتيجة احتالهلا لشبه جزيرة 
ها إليها يف آذار/ مارس 2022، ممَّا جعل األوضاع الدولية تتفاقم سياسياً واقتصادايً  القرم وضمِّ
سواًء يف داخل روسيا أم يف دول العامل األخرى، إذ انعكست هذه العقوابت انعكاساً سلبياً على 
قطاعي الطاقة والسلع الغذائية، ممَّا دفع أسعارمها إىل االرتفاع ارتفاعاً قياسياً يف مدة وجيزة، فارتفعت 
أسعار النفط والغاز عاملياً بصورة سريعة وكبرية، وممَّا زاد من تفاقم املشكلة هو قرار روسيا بضرورة 
التعامل مع الدول املستوردة للطاقة منها بعملتها احمللية )الروبل( بعد ما اْستـُْبِعَدت من نظام )مجعية 

2. البنك الدويل، الفصل األول: اآلاثر االقتصادية ألزمة فريوس كوروان )كوفيد19-(، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، على 
 )albankaldawli.org( الفصـل األول .WDR 2022 Chapter 1 ،)2022 / 7 / 23 : الرابط )آخر زايرة

3. املصدر السابق.
)بغداد، مركز محورايب  الرصد اإلسرتاتيجي،  األفق، سلسلة  تلوح يف  املصحوبة بركود تضخمي  العاملية  الديون  4. نورول روبيين، 

للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، حزيران 2022(، ص35. 

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis
https://www.albankaldawli.org/ar/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis
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االتصاالت املالية العاملية بي البنوك SWIFT(5)*( العاملي، ممَّا شكَّل ضغطاً مضافاً للضغوط اليت 
تعاين منها الدول اليت تتعامل مع روسيا، وخصوصاً دول االحتاد األورويب.

وُتشري تقديرات البنك الدويل إىل أنَّ معدل النمو العاملي سينخفض بفعل هذه احلرب إىل 
)%3.6( يف عامي 2023-2022 على التوايل، مقارنة ابلتقديرات السابقة هلذين العامي بواقع 
)%4.4( و )%3.8( على التوايل َوْفقاً للتوقعات اليت ُنِشَرت يف كانون الثاين/ يناير 2022، 

أي: قبل اندالع األزمة)6(.
العاملي  التضخُّم  النقد الدويل- أنَّ معدالت  لصندوق  ونتيجًة هلذه احلرب فاملتوقع -َوْفقاً 
سريتفع، وخصوصاً يف أسعار الغذاء والطاقة، ليصل معدل التضخُّم السنوي يف عام 2022 إىل 
)%5.7( لالقتصادات املتقدمة، و)%8.7( يف االقتصادات الناشئة والنامية، مقارنة بـ)3.9%( 
أنَّ احلرب  الصندوق من  نفسه، وحذَّر  العام  يناير من  الثاين/  لتوقعات كانون  َوْفقاً  و)5.9%( 
احلالية ستؤدِّي إىل تزايد احتماالت اندالع االضطراابت االجتماعية يف أحناء خمتلفة من العامل)7(.

كما أورد صندوق النقد الدويل يف تقريره الفصلي الصادر يف نيسان/ أبريل 2022، استمرار 
تفاقم أسعار الطاقة والغذاء حىت ناية عام 2024، ومن املرجَّح ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تفوق 

)%50( يف العام 2022، قبل أن ترتاجع يف عامي 2024-2023 على التوايل)8(.
وسيبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من )100( دوالر للبميل، وهو أعلى مستوى له من 

5)*(. نظام)SWIFT(: هو نظام مايل عاملي يسمح ابنتقال سلس وسريع للمال عب احلدود، وكلمة )SWIFT( هي اختصار 
لـ)مجعية االتصاالت املالية العاملية بي البنوك(، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذا النظام بلجيكا، ويربط هذا النظام 
)11( ألف بنك ومؤسسة يف أكثر من )200( دولة، ولكنه ليس مصرفاً عادايً، فهو نظام مراسلة فوري خيب املستخدمي مبوعد 
إرسال املدفوعات وتسلمها، ويرسل أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يـَُتداول تريليوانت الدوالرات بي الشركات واحلكومات، 
أنشئ نظام )SWIFT( من قبل مصارف أمريكية وأوروبية، كانت ترغب يف أالَّ تسيطر مؤسسة واحدة على النظام املايل وتطبق 
االحتكار، والشبكة اآلن مملوكة بصورة مشرتكة ألكثر من )2000( بنك ومصرف ومؤسسة مالية، ويشرف عليها البنك الوطين 
البلجيكي، ابلشراكة مع البنوك املركزية الكبى يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي وبنك إجنلرتا، 

ويساعد نظام سويفت يف جعل التجارة الدولية اآلمنة ممكنة ألعضائها.
6.صدمات احلرب: اجتاهات االقتصاد العاملي 2022 بي تباطؤ النمو وتفاقم التضخُّم، إعداد هدير خالد، سلسلة رؤى عاملية، 

)أبو ظيب، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، العدد 21، حزيران/ يونيو 2022(، ص4.
7. املصدر نفسه ، ص4.

8. صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي: احلرب حتدث انتكاسة يف التعايف العاملي، )واشنطن العاصمة، صندوق النقد 
الدويل، نيسان/ أبريل 2022(، ص3.
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عام 2013، فضاًل عن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي يف أورواب أبكثر من الضعف يف عام 2022 
مقارنة ابلعام 2021، كما تُعدُّ كلٌّ من روسيا وأوكرانيا جمتمعتِي من أهم منتجي السلع الغذائية 
فيما يتعلَّق بـ)الشعري، والقمح، والذرة(، إذ تستحوذ الدولتان على )19%(  يف العامل، خصوصاً 
و)%14( و)%4( على الرتتيب هلذه احملاصيل من إنتاج هذه احلبوب عاملياً، ممَّا يشكِّل أكثر 
من ثلث اإلنتاج العاملي للحبوب، كما أنَّ الدولتي تسيطران على أكثر من )%50( من اإلنتاج 
العاملي من زيت الطهي)9(؛ وبفعل العقوابت واحلظر الذي أقامته الدول املتقدمة ضد روسيا، ُصِدَم 

العامل ابرتفاع مهول ألسعار هذه املنتجات.
عام  من  األول  الربع  يف   )40%( من  أكثر  إىل  اخلام  النفط  أسعار  زادت  فقد  وبدورها 
2022، َوْفق تقديرات منظمة األوبك، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة )%112(، وزيت 
التدفئة )%127(، والغاز بنسبة )%74(، والفحم بنسبة )%261(، كما سجلت أسعار السلع 
الغذائية ارتفاعاً كبرياً، فقد ارتفعت أسعار القمح )%78(، وزيت النخيل بنسبة )63.2%(، 

والشوفان بنسبة )%96,8(، والذرة )%36,3(، والرز بنسبة )24.3%()10(.
كما ارتفعت أسعار املواد اخلام واملعادن ارتفاعاً كبرياً، إذ سجلت أسعار الليثيوم ارتفاعاً 
والقصدير  بنسبة )155.5%(،  واملغنيسيوم   ،)117%( بنسبة  والنيكل  بنسبة )265.8%(، 

بنسبة )%71(، والكوابلت )%58.5(، واألملنيوم بنسبة )58.4%()11(.
ونظراً ملا تقدَّم؛ تُعدُّ األزمة بي روسيا وأوكرانيا، ونشوب احلرب بينهما أهم األسباب اليت 

دفعت ابجتاه تنامي هذا التضخُّم اجلامح الذي ضرب االقتصاد العاملي برمته.
اثلثاً: موجة اجلفاف العاملية ومعاانة الدول وخصوصاً الزراعية منها. 

تُعدُّ أزمة املناخ من أهم األزمات اليت تواجهها دول العامل وسيطول مداها وأتثريها لسنوات 
طوال إن مل تعاجلها دول العامل جمتمعة، ِلما هلا من آاثر مدمرة على األوضاع املعيشية واالقتصادية 
والوكاالت  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمة  حي  تطلقها كل  اليت  التحذيرات  ومع  مستقباًل، 

9. املصدر نفسه، ص3.
10. صندوق النقد العريب، تقرير آفاق االقتصاد العريب، اإلصدار السادس عشر )أبو ظيب، صندوق النقد العريب، نيسان/ أبريل 

2022(، ص8.
11.املصدر نفسه، ص8.
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املتخصصة املعنية ابملناخ، إال أنَّ الدول الصناعية وغري الصناعية مل تلتزم أبهم االتفاقيات املناخية 
وعلى رأسها )بروتوكول كيوتو 1997( امللحق ابتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ 
التزام  2005، كذلك عدم  عام  التطبيق  حيِّز  البوتوكول-  والذي دخل -أي:   ،1992 لعام 
الدول ابتفاق ابريس للتغريُّ املناخي عام 2015، والذي دخل حيِّز التنفيذ يف تشرين الثاين/ نوفمب 
2016؛ ال بل إنَّ الوالايت املتحدة األمريكية انسحبت من االتفاق يف 4/11/2019 مبوجب 
املادة )28/1( من االتفاقية اليت أاتحت لألعضاء االنسحاب، ودخل االنسحاب حيِّز التنفيذ يف 

4/11/2020 مبوجب املادة )28/2( َوْفق إعالن منظمة األمم املتحدة حينها)12(.
ونتيجة لذلك مل تضع هذه االتفاقيات والبوتوكوالت -اليت ذكران أمهها ومل نذكرها كلها- يف 
تقليل االنبعااثت واالحتباس احلراري، ممَّا دفع الوضع املناخي إىل درجة حرجة، ممَّا أثَّر بدوره يف 
تناقص معدالت هطول األمطار وموجات اجلفاف قلَّ نظريها يف اتريخ الكرة األرضية، واليوم يعاين 

العامل من هذه املوجات اليت ال ميكن إيقافها، وتقف مجيع الدول مبوقف العاجز إزاءها.
فعلى سبيل املثال تشهد موجة جفاف متصاعدة، مع اخنفاض يف معدالت هطول األمطار 
يف مناطق خمتلفة من البالد، تسبب ذلك يف تعرض مساحات شاسعة من املزروعات والغاابت 
للجفاف، إذ تواجه هذه املوجه منذ حزيران/ يونيو 2018 إىل اآلن، وتُعدُّ األسوأ يف اتريخ أملانيا، 

ومل تسجل هكذا موجة جفاف فيها منذ عام 1766)13(.
كما أنَّ موجة اجلفاف ضربت كل من إيطاليا وإسبانيا والبتغال وغريها من الدول األوروبية 
وتسببت بالك ثلث حماصيل هذه الدول كما هم متابع اآلن، كذلك أصدرت منظمة األمم املتحدة 
قائمة ابملناطق اليت تعاين اجلفاف والتصحر حتت عنوان )بيان حقائق: اجلفاف وآاثره االجتماعية 
واالقتصادية(، أنَّ )70( دولة يف العامل تتأثَّر ابجلفاف، وهناك )500( مليون إنسان يعيشون يف 
ارتفاع  لكل  القمح عاملياً  إنتاج  املتأثِّرة ابلتصحُّر، وهناك اخنفاض مبقدار )%6-4( من  املناطق 
12. الوالايت املتحدة األمريكية ختطر األمم املتحدة ابنسحابا من اتفاق ابريس لتغري املناخ، أخبار األمم املتحدة، منظمة األمم 
https://news. :)23/7/2022 املتحدة، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 4 /11/2019، على الرابط )آخر زايرة

 un.org/ar/story/2019/11/1043131
13. خباء: أملانيا تتعرض اىل أسوأ موجة جفاف منذ عام 1766، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 23 /6/2022، 

على الرابط )آخر زايرة 23/7/2022(:
 https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1- 

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043131
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043131
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1766/a-62228352
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مبقدار )درجة مئوية واحدة(، وأنَّ تكاليف الوالايت املتحدة األمريكية لوحدها )1.75( تريليون 
دوالر منذ عام 1980 لغاية 2020، وأن املدة 2015 ــ 2019 كانت هناك خسائر بقيمة 

)69( مليار دوالر)14(.
دفعت مثل هذه األوضاع ابجتاه أن يقل إنتاج احملاصيل الزراعية الضرورية واألساسية حلياة 
اإلنسان، ممَّا جعل األمر يهدِّد بكارثة غذائية كبى، وممَّا فاقم الوضع أكثر -كما مر علينا سابقًا- 
احلرب يف أوكرانيا اليت أسهمت يف نقص اإلمدادات اخلاصة ابملواد الغذائية، وارتفاع أسعارها ارتفاعاً 

مضطرداً وسريعاً، وهو ما جعل التضخُّم ينمو نواً كبرياً على املستوى العاملي. 
رابعاً: السياسات املالية للبنوك املركزية وخصوصاً الدول الكربى.

يف األوقات الذي كانت دول العامل املتقدمة والنامية على حدٍّ سواء تتوقع أن تتخلَّص من 
آاثر أزمة جائحة كوروان، وأنَّ إناء سياسة اإلغالق وفتح احلدود مرة أخرى والتبادل التجاري غري 
املقيد سيخلصها من واقعها السيِّئ بفعل هذه اجلائحة، فالركود االقتصادي الذي خيم على سنيت 
)2020 ــ 2021(، لذا حاولت احلكومات عب بنوكها املركزية معاجلة األوضاع وهذا الركود عب 
ضخ مئات املليارات عب سياسة )الضخ املايل لتحفيز الطلب(، على أمل أن تسهم هذه اإلجراءات 

يف حتريك العجلة االقتصادية اليت تعاين من التوقُّف.
ا طوق النجاة القتصاداهتا  لكن الصدمة الكبى كانت يف أنَّ هذه السياسة اليت ظنت أنَّ
حفزت اآلاثر التضخُّمية، فبفعل حتفيزها للطلب االستهالكي وجناحها يف ذلك، وبطء سالسل 
لنقص  مفرطاً؛  ارتفاعاً  األسعار  ارتفاع يف  املرتفع يف  الطلب  العاملية حتول هذا  )اإلمداد(  التوريد 

املنتجات أو شحها من األصل.
فعلى سبيل املثال يف الوالايت املتحدة األمريكية، حذَّر وزير اخلزانة األمريكية السابق )الري 
األمريكي )جو ابيدن(  الرئيس  اليت وضعها  اإلنقاذ  أنَّ خطة  2021 من  مارس  آذار/  مسر( يف 
إىل )تسخي االقتصاد(، لقد فعل ذلك على أساس أنَّه أييت على رأس استجابة  ستؤدي حتماً 

14. بيان حقائق: اجلفاف وآاثره االجتماعية و االقتصادية، األمم املتحدة، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، على الرابط )آخر 
https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-  :)23/7/2022 زايرة 

Factsheets_AR-final.pdf

https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-Factsheets_AR-final.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-Factsheets_AR-final.pdf
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سياسة ميزانية احلزبي البالغة )3( تريليون دوالر لعام 2020، ملواجهة اجلائحة، فإنَّ حافز )جو 
ابيدن( البالغ )1.9( تريليون دوالر سيعين أنَّه يف غضون عامي ستلقى االقتصاد األمريكي حتفيزاً 
للميزانية يبلغ تقريباً )5( تريليون دوالر، أو حوايل )%20( من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو أكب 

حافز مايل للدولة يف أوقات السلم على اإلطالق)15(.
األمريكي(  الفيدرايل  )االحتياطي  التضخُّم هو  األكب عن مشكلة  املسؤول  يكون  وبذلك 
ورئيسه )جريوم ابول(، ففي الوقت الذي يتعاىف االقتصاد فيه من الركود، يتلقى أكب دفعة حتفيز 
يف اترخيه، كما أنَّه أبقى معدالت الفائدة عند احلد األدىن املقارب للصفر، وبذلك مسح للعرض 
النقدي ابلتوسع دون قيود أو سيطرة منه عليه، لريتفع عرض النقد إىل )%40( يف عامي، ويف 
املالية وسوق اإلسكان، واصل )االحتياطي  الوقت الذي ارتفعت فيه األسعار يف سوق األوراق 
الفيدرايل(، فضاًل عن السيولة إىل األسواق عب االستمرار يف شراء )120( مليار دوالر شهرايً من 

سندات اخلزانة واألوراق املالية املدعومة ابلرهن العقاري)16(.
وبفعل االرتباط االقتصادي املعومل بي االقتصادات الدولية يف الوقت الراهن، انتقلت هذه 
األزمة إىل دول العامل املتقدمة ومنها إىل النامية، بفعل الدوالر األمريكي والسيطرة األمريكية على 
االقتصاد العاملي، وكذا فعلت البنوك املركزية يف الدول األخرى فرتاكمت املشكالت شيئاً فشيئاً 
دون سيطرة منها على األوضاع واالرتفاع املستمر لألسعار ممَّا فاقم أزماهتا اليت تعاين منها، فبي 
أزمتها واألزمة اليت انتقلت إليها من الوالايت املتحدة، أضحت عاجزة أمام هذا االرتفاع. ونتيجة 
هلذه الظروف اليت أدت إىل اندالع األزمة، كانت هناك آاثر كبرية وواضحة على اقتصادات الدول 

أبمجعها، حاولت الدول أن جتابها كل على ِحدة أو جمتمعة، سنتعرض إليها يف املبحث املقبل. 

15.ديزموند الميان، األرقام ال تكذب: االقتصاد األمريكي يف مأزق، سلسلة ترمجات مركز محورايب، )بغداد، مركز محورايب للبحوث 
والدراسات اإلسرتاتيجية، 6/6/2022(، ص3.

16. املصدر نفسه، ص 3.
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املبحث الثاين: اآلاثر النامجة عن التضخُّم وسياسات الدول يف التعامل معه.
على خالف ما كان متوقعاً حتولت خطة التحفيز اليت اتبعتها الوالايت املتحدة ودول االحتاد 
التضخُّم  اقتصاداهتا إىل وقود ألزمة  املركزية يف  البنوك  اليت ضختها  الضخمة  واملليارات  األورويب، 
اليت تعاين منها االقتصادات العاملية يف الوقت الراهن وبغية الوقوف على حجم األزمة واحللول اليت 

اتبعتها الدول ميكن أن نفصله على النحو اآليت:
أوال: آاثر أزمة التضخُّم )االقتصادات الكربى أمنوذجاً(.

قفز التضخُّم يف الوالايت املتحدة األمريكية مسجاًل أعلى مستوى له منذ حنو )39( عاماً 
مشهد  على  والتطورات  الضغوط  من  مزيداً  يلقي  ممَّا  ديسمب2021،  األول/  شهر كانون  يف 
الثاين/  تشرين  شهر  )%6.8( خالل  بنسبة  ارتفاعاً  التضخُّم  معدل  وسجَّل  العاملي.  االقتصاد 
بنسبة  الشهري  التضخُّم  ارتفع  كما   ،2020 عام  من  نفسه  ابلشهر  مقارنة   ،2021 نوفمب 
)%0.8( ليأيت متجاوزاً التوقعات، كذلك االرتفاع الكبري يف أسعار السلع واخلدمات مثل أسعار 

الطاقة والطعام دفع مؤشرات التضخُّم حنو حتقيق مستوايت قياسية)17(.
ليستمر التضخُّم يف االرتفاع ليصل يف متوز/ يوليو 2022 إىل مستوى قياسي، فقد قفزت 
 13/7/2022 العمل( يف  )إحصاءات  مكتب  عن  الصادرة  للبياانت  َوْفقاً  املستهلكي  أسعار 
بنسبة )%9.1( على أساس سنوي، وهو املعدل األعلى منذ أكثر من )40( عاماً، وأعلى من 
القراءة السابقة حينما ارتفعت بنسبة )%8.6( يف أاير/ مايو2021، كما أنَّه أعلى بكثري من 

نسبة )%8.8( اليت توقعها االقتصاديون)18(.
إذ كانت معظم هذه الزايدة يف حزيران/يونيو 2022 بقفزة يف أسعار البنزين، واليت ارتفعت 
الشهر  يف  الوقود  سوق  يف  قياسياً  ارتفاعاً  األمريكيون  وواجه  العام،  مدار  على   )60%( بنحو 

17.خالد املنشاوي، هل يزحف االقتصاد العاملي حنو التضخم املدمر يف 2022، صحيفة )إندبندنت ابلعربية(، شبكة املعلومات 
الدولية األنرتنت )12/1/2022(، على الرابط )آخر زايرة 24/7/2022(:

 https://www.independentarabia.com/node/291251/%D8%A7%D9%82%D8%A      
18.تسجيل أعلى مستوى للتضخم يف الوالايت املتحدة يف 40 عاماً مدفوعاً أبسعار النفط القياسية، شبكة )CNN ابلعربية(، 

شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 14/7/2022، على الرابط )آخر زايرة:24/7/2022(:
 https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/14/cpi-inflation-june 

https://www.independentarabia.com/node/291251/%D8%A7%D9%82%D8%25A
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/14/cpi-inflation-june
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املذكور، إذ جتاوز املتوسط الوطين )5( دوالرات للغالون )3.78 لرت( الواحد يف مجيع أحناء البالد، 
كما ارتفعت أسعار الكهرابء والغاز الطبيعي )%13.7( و )%38.4( على التوايل ملدة )12( 
شهراً لغاية حزيران/ يونيو 2022، وعموماً ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة )%41.6( على أساس 
سنوي)19(. وتبيِّ هذه املؤشرات حجم املأزق الذي وقع فيه االقتصاد األمريكي يف الوقت الراهن.

أمَّا يف بريطانيا فاألمر حمتدم أكثر، ففيها ارتفع التضخُّم إىل )%9.4( وهو األعلى فيها 
منذ )40( عاماً، وَوْفق معطيات )الوكالة الوطنية لإلحصاء( فإنَّ األجور ارتفعت يف شهر أاير/ 
مايو 2022 بنسبة )%4.3(، لكن عند احتساب قيمة التضخُّم يظهر أنَّ قيمة األجور يف البالد 
تراجعت بنسبة )%2.8( مقارنة ابلسنة اليت سبقتها، وتوقعت )مؤسسة احلملة الوطنية للطاقة( أن 
تقرتب أكثر من )8.2( مليون أسرة بريطانية من خط الفقر، وَوْفق املؤسسة نفسها فإنَّ )ثلث( 
األسر البيطانية قد جتد نفسها أمام خطر الفقر اخلريف املقبل )أي شهر أيلول/سبتمب(؛ لعدم 

قدرهتا على دفع فاتورة الطاقة)20(.
تتفاقم تفاُقماً  لذا فإنَّ اإلضراابت طالت كل مفاصل احلياة يف بريطانيا، وما تزال األمور 
سيئاً، ممَّا دفع )بوريس جونسون( ووزارته إىل االستقالة، بعد أن تسببت بتفاقم األوضاع تفاُقماً 
رهيباً، وأُلِقَي اللوم عليها بصورة كبرية فيما حيدث حالياً، لكن حىت بعد استقالة احلكومة ما تزال 

اإلضراابت مستمرة يف الدولة على خلفية األوضاع املعيشية املرتدية هناك.
أمَّا يف دول االحتاد األورويب فقد كشفت بياانت رمسية حديثة عن معدل التضخُّم األورويب، 
الذي ارتفع ليسجل أعلى مستوى له يف )24( عاماً مع ارتفاع أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار 
املستهلكي أبسرع وترية هلا منذ عام 1997، وبلغ معدل التضخُّم السنوي يف )19( دولة تتعامل 
ابليورو مبا يف ذلك )أملانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا( مستوى )%4.9( يف شهر تشرين الثاين/ 
التابع  اإلحصاء(  لـ)مكتب  َوْفقاً  الطاقة  أسعار  ابرتفاع  أساسية  بصورة  مدفوعاً   ،2021 نوفمب 
لالحتاد األورويب، وهو أعلى معدل منذ عام 1997 )كما تقدَّم(. حينما بدأ االحتاد األورويب جبمع 

19. املصدر السابق.
20. غالء األسعار وتضخم قياسي: بريطانيا تواجه أكب موجة إضراابت واحتجاجات يف اترخيها، قناة اجلزيرة القطرية، شبكة 

املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 28/7/2022، على الرابط )آخر زايرة 28/7/2022(:
 https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/7/28/%D8%BA%D 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/7/28/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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البياانت استعداداً إلطالق عملة )اليورو املوحدة( بعد ذلك بعامي)21(.
ويف ظل تزايد أسعار الطاقة العاملية وأمن الطاقة يف الوقت نفسه، فكانتا القناة الرئيسة اليت متر 
عبها تداعيات احلرب الروسية-األوكرانية إىل اقتصاد منطقة اليورو، نظراً ألنَّ معظم البلدان األوروبية 
تستورد الطاقة استرياداً رئيساً من روسيا، وميثِّل ارتفاع األسعار العاملية صدمًة سلبيًة ملعدالت التبادل 
التجاري، ممَّا سيؤدِّي إىل تباطؤ النمو وتراجع اإلنتاج احمللي؛ بفعل نقص الطاقة، وعدم قدرة املصانع 
املشغل األساس ألغلب  الغاز  اليت صاحبت نقص  األزمة  الكهرابء، فضاًل عن  فواتري  على دفع 
احملطات، ممَّا ينذر برتاجع خطوط اإلنتاج تراجعاً واضحاً، أو ارتفاع التكاليف، وهذا معناه ارتفاع يف 
األسعار ودعم التضخُّم بصورة كبرية، كذلك انقطاع سالسل اإلمداد بفعل نقص الوقود أو ارتفاع 

أسعاره أثَّر سلبياً على كثري من الصناعات )وخصوصاً قطاع السيارات()22(.
لذا، فإنَّ الظروف االقتصادية يف البلدان الكبى والنامية على حد سواء هي أجواء معاانة 
وترقب؛ ألنَّ األمور متجهة إىل التفاُقم، ما مل تُقدم على حلول انجعة تسيطر با على التضخُّم، أو 
على األقل إيقافه عند هذا احلد على أقل تقدير، لذا وضعت الدول كلها جمموعة حلول كل َوْفق 

له الحقاً يف البحث. قوته ومقدرته، وهذا ما سنفصِّ
اثنياً: سياسات الدول الكربى يف مواجهة أزمة التضخُّم.

املعروف لدى املختصي أنَّ هنالك جمموعة من اإلجراءات ملواجهة أي أزمة تضخُّم  من 
النقدية،  والسياسة  املالية  السياسة  إجراءات  بي  وترتاوح  عاملي،  اقتصاد  أبي  تعصف  أن  ممكن 
أي  الضرائب حتت  وفرض  احلكومي،  االستهالكي  اإلنفاق  تتمحور يف خفض  املالية  فالسياسة 
مسمى، وبي إجراءات السياسة النقدية عب زايدة معدالت الفائدة وتقليل مدد سداد القروض، 
النقد يف  لتقليل كتلة  املؤسسات؛  أو  للجمهور  السندات  املفتوحة وبيع  السوق  كذلك عمليات 
التداول أو يف السوق، ومن أجل التأثري على دالة الطلب لدى املستهلك والشركات، وعلى هذه 

احلقائق سنتعرف إىل اإلجراءات اليت اتبعتها الدول يف الوقت الراهن اقتصادايً.

21. خالد املنشاوي، مصدر ذُِكَر سابقاً )اإلندبندنت(.
22. صندوق النقد الدويل، تقرير آفاق االقتصاد، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص4.
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يوليو2022  الفيدرايل يف حزيران/  البنك االحتياطي  أقدم  املتحدة األمريكية  الوالايت  يف 
على رفع سعر الفائدة إىل )75( نقطة أساسية، يف قرار غري مسبوق منذ العام 1994، وبذا القرار 
تستقر أسعار الفائدة عند نطاق )%1.75-1.50(، ويتوقع مسؤولو البنك الفيدرايل أن يرتفع 
معدل الفائدة إىل )%3.4( بنهاية عام 2022، وإىل )%3.8( يف عام 2023، وهو حتول كبري 
يف توقعات آذار/ مارس أنَّ املعدل سريتفع إىل )%1.9( يف عام 2022، وذكر البنك االحتياطي 
الفيدرايل يف بيانه بتاريخ 15/6/2022 »أنَّ التضخُّم ما يزال مرتفعاً يف األسواق األمريكية، ممَّا 
السلع  الطاقة وضغوط أسعار سائر  العرض والطلب، وارتفاع أسعار  يعكس اختالاًل واضحاً يف 

األساسية)23(. هذه الزايدة األوىل.
البنك االحتياطي  قرر  27/7/2022، حينما  بتاريخ  الفائدة فهو  الثاين لسعر  الرفع  أما 
الفيدرايل رفع سعر الفائدة مرة أخرى )75( نقطة أساسية أيضاً بقرار )غري مفاجئ( حماولة منه 
الفيدرايل )جريوم  االقتصاد، وقال رئيس جملس االحتياطي  الذي يضرب  التضخُّم  للسيطرة على 
ابول( »إنَّ اخلطر األكب على االقتصاد سيكون التضخُّم املستمر، وليس االنكماش االقتصادي«، 
فإنَّ  وإال  دقيقة،  توازن  عملية  تنفيذ  إىل  الفيدرايل(  )البنك  األمريكان  االقتصاديون  دعا  فيما 
إسرتاتيجيته احلالية ستؤدي إىل إبطاء النمو االقتصادي، يف حي ما يزال التضخُّم ينمو)24(. كانت 
هذه اإلجراءات ممَّا أقدمت عليه الوالايت املتحدة األمريكية، أمَّا خبصوص الدول األخرى فاتبعت 
اإلجراءات نفسها، مثل: بريطانيا، ودول اخلليج العريب، وشرق آسيا . أمَّا أورواب وخصوصا دول 

اليورو فقد أتخَّرت نوعاً ما يف االستجابة وهذا ما محلها تبعات أكب من غريها.
ففي بريطانيا اليت متاشت مع اإلجراء األمريكي عب إجراءات حاكم بنكها املركزي، فقد رفع 
سعر الفائدة بنسبة مبقدار )25( نقطة، وكانت أسعار الفائدة ارتفعت من أدىن مستوى اترخيي 
هلا عند )%0.1( يف كانون األول/ ديسمب2021  إىل )%1.25( يف حزيران/ يونيو2022، 

23. أكب زايدة منذ حنو ثالثة عقود .. الفيدرايل األمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ودول تعلن قرارات مماثلة، موقع اجلزيرة 
مباشر، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 15/6/2022، على الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(:

 https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/6/15/%D8%A7%D9%84%D9%  
24.االحتياطي الفيدرايل األمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية يف غضون شهور، شبكة )CNN ابلعربية(، 

شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 27/7/2022، على الرابط )آخر زايرة:27/7/2022(:
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/27/fed-meeting-interest-rates-
75-basis-points 

https://mubasher.aljazeera.net/news/2022/6/15/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/27/fed-meeting-interest-rates-75-basis-points
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/27/fed-meeting-interest-rates-75-basis-points
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بعد مخس زايدات متتالية يف أسعار الفائدة)25(؛ كذلك حذا البنك املركزي األورويب )يتكون من 
25 عضواً( حذو نظرييه األمريكي والبيطاين ورفع سعر الفائدة مبقدار )50( نقطة أساسية، وهي 
أول زايدة منذ )11( عاماً، واألكب منذ عام 2000)26(، يف الوقت الذي تتعرض فيه إيطاليا إىل 
أزمة سياسية وبيئية واجتماعية مركبة، أدَّت إىل استقالة احلكومة، وحل البملان يف إيطاليا، والدعوة 

النتخاابت مبكرة يف أيلول/سبتمب 2022.
الكبى  الدول  قبل  النقدية من  السياسة  القيام إبجراءات  متحورت هذه اإلجراءات حول 
واالقتصادات املتقدمة اليت تتحمل الضغط، ولديها املوارد واإلمكاانت للتعامل مع األزمة، حىت لو 
طالت أكثر من الوقت الراهن، أمَّا اإلجراءات اليت اتبعتها الدول أقل تطوراً وتقدماً، فقد جلأت إىل 

إجراءات من نوع آخر، وسنتكلم عنها ونفصلها على النحو اآليت.
يف ظل الصراع احملتدم يف أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع األساسية، أقدمت روسيا وهي اثين 
أكب مصدِّر للحنطة يف العامل على فرض حظر مؤقت على صادرات القمح، وأعقبها مصدرون 
قيوداً  بلداً  2022 فرض )22(  يونيو  أوائل حزيران/  مثل كازخستان وتركيا، ويف  أصغر حجماً 
على صادرات القمح تغطي )%21( من جتارة احلبوب عاملياً، وأدَّت هذه القيود إىل زايدة بنسبة 

)%9( يف أسعار القمح)27(.
والقيود املفروضة على الصادرات ليست التدابري التجارية الوحيدة اليت تتخذها احلكومات 
استجابة الرتفاع األسعار، وتقوم بعض البلدان خبفض الرسوم اجلمركية، أو ختفيف القيود املفروضة 
على الواردات، فعلى سبيل املثال زادت )تشيلي( اخلصومات على الرسوم اجلمركية على القمح، 

25. هل تشهد بريطانيا أكب ارتفاع ألسعار الفائدة يف 25 عاما؟ صحيفة )إندبندنت ابلعربية(، شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنت 
)30/7/2022(، على الرابط )آخر زايرة 30/7/2022(:

https://www.independentarabia.com/node/356936/%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8F 
26. املركزي األورويب يزيد الفائدة 50 نقطة: األوىل منذ 2011 واألكب منذ 22 عاماً، موقع صحيفة )العريب اجلديد( اللندنية، 
شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 21/7/2022، على الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(: املركزي األورويب يزيد الفائدة 

 )alaraby.co.uk( 2011 50 نقطة ألول مرة منذ
27. ماري ابنغيستو وأكسل فان تروتسينبريغ، القيود التجارية تشعل أسوأ أزمة غذائية منذ عشر سنوات، مدوانت البنك الدويل، 

شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 7/6/2022، على الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(:
 https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-
mndh-shr-snwat 

https://www.independentarabia.com/node/356936/%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8F
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-50-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-50-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-50-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2011
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat


17

أزمة التضخُّم العاملية لعام 2022 وأثرها على االقتصاد العراقي

التجارية  الواردات )َوْفق رأي املؤسسات  القيود املفروضة على  العادة من املستحسن خفض  ويف 
الدولية(، لكن يف حالة األزمة فإنَّ التخفيضات املؤقتة على الواردات تفرض ضغوطاً تصاعدية على 
أسعار املواد الغذائية عب زايدة الطلب؛ بسبب اخلوف من ارتفاع أسعارها)28(؛ وهذا ما فعله العراق 
كذلك حينما خفَّض الرسوم اجلمركية، وألغى أكثرها فيما خيص املواد الغذائية، لكن هذا مل مينع 
من ارتفاع أسعارها يف السوق احمللية؛ بسبب ضغوط الطلب املفرط ختوفاً من شحة املنتجات يف 

األسواق مستقباًل من قبل املستهلكي.
وآسيا  أفريقيا  يف  النامية  البلدان  التجارية  القيود  هذه  من  املتضررة  الدول  أكثر  بي  ومن 
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط، فبنغالدش مثاًل تستورد )%41( من القمح الذي تستهلكه من 
منطقة البحر األسود، يف حي تستورد الكونغو الدميقراطية )%67(، ولبنان تستورد )%86( من 

احتياجاهتا من القمح من املنطقة نفسها)29(.
وعن طريق ما عرضناه آنفاً فإنَّ اآلاثر النامجة عن أزمة التضخُّم احلالية هي آاثر كارثية على 
أمثال سريالنكا، كذلك  من  االقتصادات  من  بعديد  أطاحت  بل  ال،  الدول كلها،  اقتصادات 
اإلجراءات املتبعة إجراءات آنية؛ لتفادي تفاقم األزمة ال حلها، ونظراً لعدم حل األزمة األوكرانية 
حاًل جذرايً، وإناء العمليات العسكرية، وإحالل السالم فيها، فإنَّ أسعار املواد الغذائية والطاقة لن 
ترتاجع إال بفعل اخنفاض الطلب فقط من قبل املستهلكي، وإال فإنَّ األوضاع تسري ابجتاه التأزُّم 
والتفاُقم أكثر، فسالسل اإلمداد العاملية متعثرة بفعل االرتفاع يف أسعار الوقود وعدم إمكانية توفريه 
ابلصورة اليت يرجعها إىل حالتها الطبيعية، كذلك اخلوف كله من أنَّ العامل إذا ما جتاوز أزمة التضخُّم 
فإنَّه يسري ابجتاه الركود؛ بفعل السياسات النقدية عالية الفوائد، واألزمة مرشحة ألن تكون ركوداً 
تضخُّمياً تشبه األزمة اليت ضربت العامل يف سبعينيات القرن املاضي، وهلا آاثر كبرية، وخصوصاً يف 
البلدان النامية، وانعكاسات خطرية ميكن أن تؤدي إىل خسائر فادحة، والعراق من ضمن البلدان 

املرشحة ملثل هذه األزمة، وسنفصل ذلك يف مبحثنا املقبل، وما األخطار اليت ميكن أن حتدث.

28. املصدر نفسه.

29. املصدر نفسه.
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املبحث الثالث: آاثر أزمة التضخُّم العاملية على االقتصاد العراقي.
ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ أزمة التضخُّم العاملية الراهنة ستؤثِّر على االقتصاد العراقي أتثرياً كبرياً؛ 
ألنَّ االقتصاد العراقي منكشف على اخلارج بصورة اتمة، فاملورد األول للعراق اقتصادايً هو النفط، 
ويف الوقت نفسه فإنَّ البلد مل يستطع االكتفاء الذايت على األقل يف املنتوجات اإلسرتاتيجية من 
مواد غذائية وحبوب الضرورية حلياة املواطن العراقي؛ بسبب ضعف القطاعات املسؤولة عن هكذا 
أية سياسة  تواجه  اليت  أهم املشكالت  الصناعة، وهذه  أم  الزراعة  أو دمارها، سواًء يف  منتجات 

اقتصادية عراقية حالياً أو مستقباًل.
أواًل: صادرات النفط العراقي وأثرها يف توفري املوارد املالية:

النفطية،  العراق يف السنوات املمتدة من )2020-2014( من تراجع اإليرادات   عاىن 
وابلنتيجة موازانته طوال هذه السنوات، ألسباب كثرية يقف على رأسها تراجع أسعار النفط عاملياً، 
إذ وصلت األسعار إىل أدىن مستوى هلا آنذاك، فسعر برميل النفط العراقي وصل إىل )18( دوالر 
وقتها، رافقها احتالل تنظيم )داعش اإلرهايب( حملافظات أبكملها يف مشال البلد وغربه، وما رافقه 
من أزمة نزوح مجاعية ألبناء احملافظات اليت اْحتـُلَّت هرابً من بطش اإلرهابيي، أو أثناء عمليات 
التحرير؛ بسبب املعارك يف مناطقهم، لتشكِّل أكب موجة نزوح داخلية يف اتريخ العراق، وامتألت 
معسكرات النزوح واملناطق مبئات اآلالف من النازحي واملهجَّرين، واستمرت عمليات التحرير حىت 
متوز 2017، إبعالن حترير مدينة املوصل مركز حمافظة نينوى، رافق ذلك خسائر كبرية يف األرواح 
واملوارد، وما إن خرج العراق من هذا النفق الذي دفع ابحلكومة إىل اعتماد سياسة تقشفية كبرية، 
ليدخل يف دوامة أزمة جائحة كوروان )COVID 19( اليت ضربت مجيع أحناء العامل والعراق من 
ضمنها؛ وبسبب سياسة اإلغالق نتجت أزمة كساد جديدة قلَّلت من الطلب العاملي على النفط. 
وألنَّ العراق )دولة ريعية ابمتياز(، ولغرض احلصول على ما يرفد به موازانته جلأ إىل االقرتاض بنوعيه 

الداخلي واخلارجي؛ ممَّا رفع جممل الدين العام على الدولة العراقية.
 فالتدهور احلاد يف أسعار النفط )على سبيل املثال( عام 2020 بنسبة )%40( عن العام 
الذي سبقه 2019، دفع البملان العراقي إىل إصدار قانوني لالقرتاض يف العام 2020 لوحده)30(. 

30. مستشار الكاظمي يكشف عن ديون الثالث سنوات ضمن إسرتاتيجية التسديد، وكالة األنباء العراقية، شبكة املعلومات 
الدولية )اإلنرتنت(، يف 6/4/2022، على الرابط )آخر زايرة: 27/7/2022(:

 https://www.ina.iq/153087--.html

https://www.ina.iq/153087--.html
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وعلى ذكر الديون العراقية، فالدين العراقي َوْفق ما ذكره مستشار رئيس جملس الوزراء )د. 
مظهر حممد صاحل(  يبلغ جمموعه بقسميه الداخلي واخلارجي فعلياً هو )79( مليار دوالر، مشرياً 
إىل أنَّ الدَّين ميثِّل حنو )%45( من الناتج احمللي اإلمجايل البالغ -َوْفق ما ذكر- )178( مليار 
دوالر أمريكي، مقسَّماً على الدَّين إىل )29( مليار دوالر خارجي، على حي أنَّ الدَّين الداخلي 
هو )50( مليار دوالر)31(. أمَّا الديون اخلارجية فهناك مبلغ معلَّق مل جتِر تسويته مبوجب اتفاقية 
اندي )ابريس( لتسوية املديونية اخلارجية للعراق، ويعود إىل ما يسمى بديون قبل العام 1990، أو 
ا استخدمت لتمويل العراق يف حرب اخلليج األوىل، ويقدَّر بنحو )41( مليار  الديون )القذرة(؛ ألنَّ
دوالر، والذي يقتضي -إن صحَّ الدَّين- أن خُيَْصم بنسبة )%80( فأكثر َوْفق شروط اتفاقية اندي 
ابريس، مبا ال يزيد عن )9-8( مليارات دوالر)32(. مبعىن أنَّ جمموع الدَّين الكلي يعادل )120( 
مليار دوالر يف حال أصرت دول اخلليج على اسرتجاع ديونا، أو )88( مليار دوالر إذا ما وافقت 

على بنود اتفاق ابريس؛ لتسوية ديون العراق ما قبل عام 2003.
كل هذا أضرَّ ابملؤشرات االقتصادية الكلية يف العراق، فضاًل عن تراجع العوائد املتحصلة 
من النفط، ويرتاجع نو الناتج احمللي اإلمجايل املعتمد على النفط أصاًل، ممَّا أضر ابالقتصاد العراقي، 
وتراجع اإلنفاق االستثماري إىل أقل احلدود، ممَّا أوقف املشاريع اليت كان يعوَّل عليها كثرياً يف دفع 
عجلة االقتصاد، وانتشال البلد من واقعه املرير، ولبيان أهم املؤشرات يف تلك السنوات ميكن أن 

نستعي ابجلدول اآليت: 
اجلدول رقم )1( الناتج احمللي اإلمجايل العراقي ابألسعار الثابتة )لعام 2007( للسنوات 

)2021-2013( آبالف الداننري.

مقدار النمو %مقدار الناتج احمللي اإلمجايلالسنة
2013174,990,1756
2014178,951,407- 4
2015183,616,252- 2

31. املصدر السابق.
32. املصدر نفسه.
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2016208,932,11015
2017205,130,067- 2
2018210,532,8873
2019222,141,2306
2020196,985,514- 16
غري متوفر2021202,468,282

على  )اإلنرتنت(،  الدولية  املعلومات  شبكة  العراقي،  املركزي  البنك  بياانت  املصدر: 
الرابط )آخر زايرة 24/7/2022(:

https//:cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID108=
البياانت الواردة يف اجلدول، جند أنَّ العراق قد حقَّق نواً سالباً يف سنيت )2014،  ومن 
2015( على التوايل؛ بسبب األزمات اليت ذكرانها سابقاً، مع ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل لسنتي 
ا ارتفعت فقط كميات النفط املصدَّر  متتاليتي، وهذا  راجع إىل أنَّ القطاعات احلقيقية مل ترتفع، وإنَّ
فقط، ومع التعايف الواضح يف سنة 2016 يف الناتج احمللي من انحية الكم ومقدار النمو )15%( 
والذي مرجعه ارتفاع احلصة اإلنتاجية للعراق، فقد مسحت أوبك للعراق أبن يزيد من إنتاجه لكي 
يستطيع أن يواجه التحدايت الداخلية اليت تتمثَّل يف عمليات التحرير واملوارد اليت حتتاجها، فضاًل 
عن التعثُّر االقتصادي الذي كان يواجهه يف السنتي السابقتي، لكن عادت االنتكاسة مرة أخرى 
السنوات  الناتج يف  الطفيف يف  االرتفاع  ومع  كذلك،  سالباً  نواً  اليت سجلت   2017 عام  يف 
الالحقة، إال أنَّ السنة اليت انتشرت اجلائحة فيها 2020 كانت مدمرة للنمو يف العراق، إذ سجَّل 

نواً سالباً مبقدار)-16( وهذه النسبة كارثية بكل املقاييس.
االقتصاد  أنَّ  والداللة على مدى  للتعريف  استعراض هكذا مؤشرات هي  الغرض من  إنَّ 
النفط  أسعار  االرتفاع يف  بسبب  ُيْسٍر؛  بكل  واالرتفاع  لالنتكاسات  اقتصاد معرَّض  العراقي هو 
يقرب  فيما  النفط  يسهم  إذ  عموماً،  الريعية(  للـ)االقتصادات  املميزة  السمة  وهذه  اخنفاضها،  أو 
لنا  يبيِّ  العراقية، وهذا  املوازنة  )%85( من  احمللي اإلمجايل، وأكثر من  الناتج  )%54,5( من 

https://cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID=108
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مقدار االنكشاف على اخلارج ومداه، وأنَّ أيَّ أزمة سعرية مستقبلية ممكن أن تقود هذا االقتصاد 
إىل اهلاوية من جديد.

ويف خضم هذه احلقائق، قدَّمت سنة 2022 بكل تطوراهتا السياسية والعسكرية واالقتصادية، 
لكن كانت هذه األزمة يف إحدى جوانبها طوق جناة لالقتصاد العراقي، فالظروف اليت تشكلت 
خدمت اخلزينة العراقية بصورة كبرية، وأزمة تضخُّم أسعار الطاقة أتت بثمار إجيابية هلذه اخلزينة، 
فبفعل عوامل عديدة، منها نظام حتديد احلصص َوْفق اتفاق )أوبك+( الذي قلَّل اإلنتاج للسيطرة 
على املعروض بصورة تتناسب وطبيعة الطلب العاملي املرتاجع يف حينها، كذلك احلرب الروسية-

األوكرانية اليت أشعلت سوق الطاقة إىل مستوايت قياسية، فالعقوابت اليت فُِرَضت على روسيا حينها 
ارتدَّت ارتداداً عكسياً على الدول اليت فرضتها، ممَّا أسهم يف أن تصل األرقام النفطية إىل أرقام فلكية 

منها أنَّ )خام برنت( جتاوز )130( دوالر للبميل يف األشهر األوىل لألزمة.
كل هذه الظروف ممكن أن حنتسبها يف اآلاثر اإلجيابية ألزمة تضخُّم سوق الطاقة، واليت جىن 
فيها العراق كثرياً من األموال، حىت أنَّه مل يعد حمتاجاً لالقرتاض لتمويل موازنته السنوية َوْفق خباء 
االقتصاد العراقيي وغري العراقيي، ولبيان املوضوع بصورة كبرية، ميكن أن نستعي ابجلدول التايل 

ح مقدار اإليرادات املتحقِّقة من تصدير النفط العراقي. الذي يوضِّ
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جدول رقم )2( اإليرادات النفطية املتحققة للسنوات )2020ــ منتصف 2022( ابلدوالر 
وأسعار النفط

جمموع النفط املصدر يف الشهرالسنة
الشهر/ برميل

جمموع عوائد النفط يف الشهر/ 
دوالر

معدل سعر 
البميل / 

دوالر

2020

102,485,591.806,163,383,577.2460.139كانون الثاين
98,347,947.434,841,890,911.9949.232شباط
105,118,523.722,962,429,920.0828.182آذار

103,144,966.361,509,965,777.7914.639نيسان
99,585,283.002,136,083,282.4521.045أاير/ مايس

84,489,016.002,871,314,473.1233.984حزيران
85,663,290,883,491,767,862,1340,762متوز
80,494,536.003,492,164,762.6043.384آب

78,388,619.583,172,949,120.8140.477أيلول
89,153,932.613,456,680,618.0338.772تشرين األول
81,262,376.4233,403,722,453.0141.886تشرين الثاين
88,211,750.0004,235,313,400.5648.013كانون األول

ــــــــــــــــ1,096,345,920.92341,737,666,172.68اجملموع النهائي لسنة 2021
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2021

88,922,697.0004,765,000,467.7753.586كانون الثاين
82,877,757.0005,013,013,969.8260.487شباط
88,922,697.0004,765,000,467.7753.586آذار

88,398,319.0005,549,517,235.8862.779نيسان
89,881,268.0005,917,932,792.9965.842أاير/ مايس

86,765,589.0006,143,106,713.4170.801حزيران
90,467,794.0006,475,512,038.1271.578متوز
94,660,239.0006,553,762,152.1669.235آب

92,422,485.3286,777,134,232.6173.328أيلول
96,708,660.3197,666,495,538.7579.274تشرين األول
98,192,3177,610,850,117.3977.510تشرين الثاين
101,579,9277,391,749,038.9772.768كانون األول

ــــــــــــــــ1,099,799,749.64774,629,074,765.64اجملموع النهائي لسنة 2021

2022

99,286,0788,322,679,526.5583.825كانون الثاين
92,790,1738,809,162,756.9294.936شباط
100,579,61210,913,158,937.40108.503آذار

101,390,66210,609,252,670.92104.637نيسان
102,303,02011,477,496,724.43112.191أاير/ مايس

101,191,23611,354,544,214.34112.209حزيران

ــــــــــــــــ597,540,78161,486,294,830.56جمموع النصف األول لـ 2022

املصدر : اجلدول من إعداد الباحث، بناًء على معلومات مجُِّعت من موقع شركة تسويق 
النفط العراقي )SOMO(، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( على الرابط )آخر زايرة 

 https://www.somooil.gov.iq/exports : )2022 / 7 / 24

https://www.somooil.gov.iq/exports
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ومن اجلدول املتقدِّم جند أنَّ عام 2020 هو العام األقل من انحية األسعار واإليرادات، 
فعلى مستوى السعر الذي بدأ من )60( دوالر للبميل الواحد، هتاوى ليصل إىل )14( دوالر يف 
شهر نيسان من العام نفسه، مث أخذ ابلتأرُجح بي )48-33( دوالر طوال السنة، وهو ما انعكس 
على حجم العوائد املالية لتلك السنة، يف حي شهد صعوداً ملموساً يف السعر يف عام 2021 
حمقِّقاً )80( دوالر للبميل يف شهر تشرين األول/2021، ممَّا أدَّى إىل أن ترتفع العوائد النفطية 
مبقدار )%75( عن السنة اليت سبقتها، يف حي أنَّ العوائد حىت منتصف عام 2022 اقرتبت من 

عوائد عام 2021 كاماًل، وما نزال يف منتصف العام ومل نصل إىل نايته.
ويف حديث متصل عن اإليرادات النفطية املتحققة يف هذا العام 2022، فقد أعلنت وزارة 
النفط العراقية يف بيان هلا، أنَّ ما ُصدَِّر يف شهر آذار/ مارس بلغ )100.563.999( برميل، 
مبعدل يومي بلغ )3.244( مليون برميل، وبسعر متوسط جتاوز )110( دوالر أمريكي، وإبيرادات 
متحققة بلغت )11.07( مليار دوالر، حمققة بذلك أعلى إيراد هلا منذ عام 1972)33(؛ وكانت 
قد أعلنت قبلها ويف شهر شباط/ فباير حتديداً أنَّ العراق سجَّل أعلى معدل صادرات منذ )8( 
سنوات )أي: عام 2014(، إذ بلغت قيمة ما ُصدَِّر )8.5( مليار دوالر، بفعل ارتفاع أسعار 

النفط، وبفعل احلرب، والقفزة القياسية يف أسعار النفط)34(.
إذ توحي املؤشرات كلها أبنَّ االقتصاد العراقي متجه حنو النمو كأفضل اقتصاد يف منطقة 
هذه  وذُِكَرت  املرتفعة،  واألسعار  التصدير  من  املتحققة  املوارد  على  ابالعتماد  األوسط،  الشرق 
التوقعات يف مؤشرات البنك الدويل يف تقريره الذي صدر يف ربيع 2022 حتت عنوان )تسخري 

مكاسب عائدات النفط من أجل نو مستدام(.
اثنياً: السياسة احلكومية يف الوقت الراهن وتوقعات آاثر التضخُّم على العراق.

ال ميكن التسليم أبنَّ العراق َقِدَم على نو كبري بصورة اتمة، فبعيداً عن توقعات املؤسسات 
الدولية اليت غالباً ما تكون توقعاهتا غري دقيقة، ومبنية على أساس األرقام املوجودة، من دون األخذ 

الدولية )اإلنرتنت(، يف  املعلومات  50 عاماً، موقع اجلزيرة، شبكة  إيراد مايل منذ  أعلى  النفط حتقق  العراق من  33. صادرات 
2/4/2022، على الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(: 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8
%B1%D 

34. املصدر نفسه.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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بنظر االعتبار األزمات الطارئة اليت قد تضرب يف أي حلظة، وهنا نعين توقعاهتا للعراق، إذ ال بدَّ 
األزمة  أايم  اختذهتا  اليت  العراقية  احلكومة  وسياسات  األرض،  على  املوجود  الواقع  إىل  النظر  من 
)2020(، واليت مل تصحَّح إىل اآلن؛ بسبب املشكالت السياسية والصراعات احلزبية اليت رافقت 
االنتخاابت املبكرة اليت أقامها العراق يف تشرين األول 2021، واليت مل حتل إشكاالهتا إىل اليوم، ال 
بل إنَّ الوضع من سيِّئ إىل أسوأ؛ بسبب الصراعات بي القوى السياسية، إذ إنَّ أهم هذه القضااي 

ميكن أن نبيِّنها على النحو اآليت:
القرار الذي اختذته احلكومة العراقية خبفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي، إذ . 1

جاء هذا القرار كإجراء ملواجهة األزمة املالية اليت أملت ابلعراق أايم اجلائحة، وسعياً منها يف توفري 
السيولة الالزمة لدفع املوازنة التشغيلية العراقية، واليت هي عبارة عن رواتب املوظفي والعاملي يف 

القطاع العام للدولة، لكن االرتدادات على هذا القرار جاءت على حنو متواصل.
غلة  اخنفاض  ومع   ،)23%( بنسبة  احمللية  العملة  قيمة  اخنفضت  القرار  هذا  مبوجب  إذ 
احملاصيل الزراعية؛ بسبب قلة املنتج من جهة، وظروف اجلفاف اليت يعاين العراق منها من جهة 
أخرى، حتوَّل هذا األمر ليشكِّل ضغوطاً تصاعدية على املستهلك العراقي، إِذ ارتفع معدَّل التضخُّم 
العام واألساسي يف املتوسط إىل )%6.6( يف شهر كانون الثاين/ ديسمب 2021 )وهو شهر 
تطبيق القرار ابلتخفيض(، كما ارتفع التضخُّم إىل )%5( يف أسعار املواد الغذائية، و)11,5%( 
سعر  ارتفع  وكذلك   ،)7%( بنسبة  وارتفع  الطهي،  زيوت  يف  و)8,1%(  الدواجن،  أسعار  يف 

املنتجات واخلدمات الطبية بواقع )%12.2( و )%13.6( على التوايل)35(.
أمَّا يف الربع األول من عام 2022، ارتفعت أسعار املواد الغذائية أبكثر من )%8( على 
أساس سنوي؛ نتيجة خللل العرض الذي أعقب احلرب الروسية-األوكرانية، إذ شهد العراق نقصاً 
يف السلع الزراعية واإلسرتاتيجية، مثل احلبوب وعلى رأسها القمح والشعري، لكن مع اخنفاض قيمة 
اللرية الرتكية والرايل اإليراين قلَّل من أتثري الضغوط التضخُّمية يف السوق العراقية نوعاً ما)36(. ويف 
مناسبة احلديث عن تركيا، ُتشري آخر اإلحصائيات الرتكية الصادرة أنَّ معدَّل التضخُّم يف تركيا يف 

35. World Bank Group, Iraq Economic Monitor “Harnessing the Oil Windfall for 
Sustainable Growth”, )Washington DC, World Bank: Middle East & North Africa 
Region, Spring 2022(, P11. 
36. Ibid, P11.
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شهر حزيران/ يونيو بلغ )%78.6(، وهو رقم مهول وكبري جداً.
األساسية  السلع  على  الضرائب  ومعدل  اجلمركية  الرسوم  قلَّلِت  العراقية  احلكومة  أنَّ  ومع 
ا بقيت  والغذائية املستوردة اليت قاربت الصفر، إال أنَّ هذا مل يسهم يف اخنفاض األسعار مطلقاً، وإنَّ
على حاهلا، وتشهد ارتفاعاً بي احلي واآلخر؛ بسبب ارتفاع الطلب االستهالكي، أو املناسبات 
الدينية اليت تضغط على األسواق كثرياً بفعل ارتفاع الطلب فيها، وكذلك الرتفاع أسعار هذه املواد 

يف بلدان املنشأ من األصل.
التخبُّط السياسي يف العراق واألزمة السياسة الراهنة، فمع إجراء االنتخاابت البملانية العراقية . 2

مبكِّراً يف تشرين األول 2021، إالَّ أنَّه مل ينتِه إىل اآلن تشكيل احلكومة العراقية؛ بسبب اخلالفات 
والصراعات السياسية املعقَّدة بي القوى السياسية العراقية، وخصوصاً القوى السياسية الشيعية، ممَّا 
أدَّى إىل عدم إمكانية تشكيل احلكومة حالياً، وقد ميتدُّ األمر إىل ناية العام 2022، أو ينتهي 
إىل إعادة االنتخاابت مرة أخرى، ويُْدِخل البلد يف دوامة صراعات أخرى بعد إعالن نتائج تلك 
بقاء حكومة تصريف األعمال، وهذه  التوقع(، وهذا معناه  لو ُأجريت )على سبيل  االنتخاابت 
احلكومة غري مكتملة الصالحيات، لذا إقرار املوازنة وإجراءات التصدي للتضخُّم تبقى غائبة إىل 
إشعار آخر، لذا فإنَّ الوضع االقتصادي يف البلد رهي ابلوضع السياسي، وألنَّه غري مستقر، فتكون 
القانون ال  الطارئ(؛ ألنَّ هذا  الغذائي  أُِقرَّ )قانون األمن  إْن  اإلجراءات االقتصادية غائبة، حىت 
يبتعد عن أنَّه ترقيع لوضع اقتصادي مهرتئ وضعيف، مفاد القول إمجااًل؛ إنَّ السياسة االقتصادية 
الصحيحة املبنية على رؤية حتلِّل املعطيات غري موجودة أصاًل، وهذا يعين أنَّ العائد النفطي سُيصَرف 

يف رواتب املوظفي فقط، من دون مشاريع أو خطط تنموية إىل إشعار آخر.
بعد كل الذي تقدَّم، واحلقائق االقتصادية والسياسية واحلكومية اليت ذُِكَرت تفصيلها سابقاً، 
ما الذي ميكن أن حُتدثه أزمة التضخُّم العاملية احلالية على االقتصاد العراقي، أو ميكننا أن نصوغ 
السؤال بعبارة أخرى، ما اآلاثر املتوقعة ألزمة التضخُّم عراقياً؟ وكيف ستؤثِّر على الوضع االقتصادي 

الداخلي؟
إلجابة هذا السؤال املتفرِّع، ميكن أن نبيِّ أهم اآلاثر اليت من املتوقَّع حدوثها يف العراق على 

النحو اآليت:
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السلع األساسية . 1 العراق يعوِّض فارق اإلنتاج ابالسترياد يف توفري احتياجاته من  نظراً ألنَّ 
وغري األساسية لعدم إنتاجها أو شحتها يف السوق احمللية، لذا فإنَّ هذه السياسة االقتصادية املتبعة 
اليت تعتمد على اخلارج بصورة كبرية سياسة ستسبِّب إشكاالت كبرية مستقباًل، فلو اطلعنا على 
اإلحصائيات اليت أوردهتا وزارة التخطيط، فإنَّ إمجايل االستريادات للمواد السلعية غري النفطية عام 
2020 -وهي اإلحصائيات املتوفرة حاليًا- بلغت )13.8( مليار دوالر، أي: ما يعادل )16.5( 
اًل اخنفاضاً عن عام 2019  تريليون دوالر )سعر صرف الدوالر= 1200 دينار عراقي(، مسجِّ
مبقدار )%23.2(، إذ بلغت قيمة ما استورده العراق حينها )18.1( مليار دوالر، أي: ما يعادل 
)21.5( تريليون دينار، مع أنَّ عام 2020 هو عام اجلائحة، وإعالن سياسة اإلغالق والتقشف 
احلكومية، وتراجع حجم االسترياد، وهذا يعزو سبب االخنفاض يف قيمة االسترياد وليس سياسة 
العام  التجاري يف  العجز  ُتْسَتورد داخلياً، وسجَّل  اليت  للسلع  اإلنتاج  ارتفاع  أو  الذايت،  االكتفاء 

2020 ما قيمته )10.1( مليار دوالر مبا يعادل )11.9( تريليون دينار عراقي)37(.
نفهمها  أن  مركَّبة، وميكن  معرٌَّض ألزمة  لذلك-  -َوْفقاً  العراق  فإنَّ  احلقائق  وبفعل هذه 
ابجتاهي: أوهلما: إنَّ املعدَّل العام لألسعار يف ارتفاع بفعل الوضع العام يف البلد، وعدم االستقرار 
البلد، وهذا  العامة يف  األزمات؛ ممَّا حيفِّز على اخلوف من األوضاع  والسياسي، وكثرة  احلكومي 
حيفِّز الطلب بدافع التحوُّط من األزمات، واملشكالت اليت حتيط ابلبلد، واثنيهما: أدَّى االرتفاع 
يف أسعار السلع عاملياً إىل ارتفاع نسب التضخُّم يف البلدان اليت نستورد منها، وهذا يولِّد ضغطاً 
كبرياً على أسعار املنتجات اليت ُتْسَتوَرد، وبفعل ارتفاع أسعار النقل والرسوم على السلع املذكورة 
ستدخل العراق أبسعار أعلى من أسعار البلد املنتج، وهذا سيؤدِّي يف كل األحوال إىل ارتفاع أكب 
يف داخل العراق، مبعىن آخر ميكن أن نسميها أو نطلق عليها بـ)التضخُّم املستورد( ممَّا سيؤدِّي 
إىل أن تقفز مستوايت أسعار املستهلك إىل مستوايت أكب ممَّا هي عليه اآلن، ما مل جتابه بطريقة 

أكثر حتوطاً واستعداداً.
التصحُّر  أاَل وهي مشكلة  تدفع ابجتاه زايدة االسترياد،  وميكن أن نضيف مشكلة أخرى 
اليت  املائية لرتكيا وإيران،  السياسة  بفعل  ليست ابلقصرية؛  العراق من مدة  اليت تضرب  واجلفاف 
أضرت ابلعراق كثرياً، وخصوصاً تركيا اليت ينبع منها نري )دجلة والفرات(، وعدم إطالق حصة 
التخطيط-اجلهاز املركزي  التجارة، االستريادات لسنة 2020، )بغداد، وزارة  37. اجلهاز املركزي لإلحصاء-مديرية إحصاءات 

لإلحصاء، متوز 2021(، ص3.
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من  املتفرعة  واألنار  البحريات  يف  وجفاف  املائي،  املخزون  تراجع  إىل  أدَّت  اليت  املائية،  العراق 
النهرين، اليت انعكست يف تراجع كميات احملاصيل املنتجة، وخصوصاً احلبوب اليت تُعدُّ من أهم 
إىل  أدَّت  اليت  األخرى  الزراعية  واحملاصيل  للشعب،  الغذاء  لتأمي  البلد؛  حيتاجها  اليت  احملاصيل 
شحتها يف األسواق احمللية وارتفاع أمثانا. وإذا ما استمر احلال بذا املستوى فمن املمكن أن تتفاقم 

األوضاع لتنتهي بكارثة بيئية زراعية يف الوقت نفسه.
تعتمد الصناعات العراقية يف أغلب إنتاجها وخصوصاً منتجات القطاع اخلاص على استرياد . 2

املواد األولية واحتياجات خطوط اإلنتاج على املستورد من اخلارج، وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار 
املواد املصنَّعة حملياً، أو اللحوم أبنواعها، فخطوط اإلنتاج اخلاصة ابلدواجن واألمساك واملزارع اخلاصة 
برتبية العجول وغريها تعتمد يف األعالف والبوتي املغذِّي ملنتجاهتم من خارج البلد، كذلك معامل 
الزيوت النباتية اخلاصة واململوكة للدولة تستورد موادها األولية أيضاً، كذلك املنتجات الزراعية يف 
األمسدة وغريها من املنتجات اخلاصة ابلتعامل مع اآلفات واحلشرات اليت تغزو منتجاهتم، وهذه املواد 
ر  ا ستنخفض يف املستقبل القريب، وهذا ما يفسِّ -حاليًا- يف ارتفاع مستمر، وال ميكن أن يـَُتوقَّع أنَّ
ارتفاع األسعار ارتفاعاً سريعاً، مع أنَّ املنتجات متوفرة حملياً، فضاًل عن عدم وجود جهاز سعري 
التجار  املخالفي، وجشع  العقوابت حبق  ويوقع  عليها،  ويسيطر  األسعار،  تقلُّبات  يراقب  كفوء 
الذين يرتحبون من األزمات واملشكالت كلَّما استجدت أو حدثت، وضعف جتهيز جهاز )البطاقة 
التموينية( اليت ال توفِّر كلَّ احتياجات العائلة العراقية، كلُّ هذه الظروف دفعت ألن يكون املستوى 
ا ستؤدي إىل تفاقم مشكلة العراق يف ارتفاع نسب  العام لألسعار مرتفع جداً، لذا فمن املؤكَّد أنَّ

التضخُّم عمَّا كانت عليه سابقاً؛ بفعل ارتفاع معدل األسعار عاملياً.
3 .2023-( املقبلتِي  السنتِي  يف  الدوليي  والبنك  النقد  صندوق  قدمها  اليت  التوقعات 

2024(، فمع أنَّ صندوق النقد والبنك الدوليي قد تنبئا أبنَّ الناتج احمللي العراقي سيكون األعلى 
يف منطقة الشرق األوسط؛ نتيجة الطفرة السعرية النفطية، إذ ترى التقديرات أنَّ االقتصاد العراقي 

سينمو مبقدار )%5.4( لعام 2022 مقابل )%2.8( لعام 2021)38(.
إال أنَّ تقديراهتما لتبعات األزمة العاملية للتضخُّم ختتلف كثرياً، فمن املرجَّح -َوْفقاً هلما- أنَّ 
األزمة ستؤدي إىل تباطؤ النمو عاملياً يف كل االقتصادات املتقدمة والناشئة والنامية على حدٍّ سواء، 

38.Iraq Economic Monitor, Op Cit, P2.
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فقد ذكر البنك الدويل يف تقديراته أنَّ التضخُّم إذا ما استمر يف مستوايته املرتفعة عاملياً، فإنَّ تكرار 
قرارات فرتة الركود يف سبعينيات القرن املاضي قد تطل برأسها جمدداً، ممَّا يرتجم بعد ذلك إىل هبوط 
ا يعين أنَّ العامل مقبل على فرتة ركود، وهذا بدوره سيؤدي  حاد يف النشاط االقتصادي العاملي)39(، ممَّ
إىل تراجع الطلب على النفط والطاقة، ممَّا يعين تراجع األسعار، وهذا الرتاجع يكون حدته مبثل 
حدة الركود، فكلَّما كان الركود قوايً كان اهلبوط أبسعار النفط أكثر حدة، إذ يشكِّل هتديداً مباشراً 
لعوائد النفط العراقية، وابلنتيجة املوازنة العراقية واملؤشرات والسياسة املالية برمتها يف البلد، مشفوعاً 
ابرتفاع أسعار كبري يف السلع واملنتجات واخنفاض الدخل احلقيقي بفعل سياسة الدولة بتخفيض 

العملة، وارتفاع تكاليف اإلنتاج.
العاملي من )%5.1( عام 2012 إىل )%2.6( عام  النمو  إذ من املقدَّر أن ينخفض 
2022)40(. لذا ويف ظل هذه املعطيات فمن املتوقَّع أنَّ احلكومة العراقية واالقتصاد العراقي من 
خلفها موجتي من اآلاثر، األوىل اخنفاض الطلب العاملي كما هو متوقَّع للسنتي القادمتي بفعل 
النقدية املتبعة ملواجهة التضخُّم يف الوقت  أزمة الركود التضخُّمي اليت ستضرب بفعل السياسات 
احلاد يف  أوكرانيا واالرتفاع  احلرب يف  استمرار  والثانية هي  النفط،  تراجع عوائد  يعين  ممَّا  الراهن، 
للبلد أتثُّراً كبرياً، وحىت إن كان )اتفاق إسطنبول( يف  الغذائي  الغذائية وأتثُّر األمن  املواد  أسعار 
حزيران 2022 القاضي ابلسماح لشحنات احلنطة األوكرانية ابملرور مع صالحيات التفتيش يف 
البحر األسود لرتكيا وروسيا وأوكرانيا؛ خوفاً من توريد األسلحة ألوكرانيا، إال أنَّ هذه الكميات ال 
تفي حبجم الطلب العاملي املتواصل حالياً، وهذا معناه ارتفاع السلع الغذائية ابٍق، ومن املمكن أن 
يستمر ملدَّة طويلة، وهنا ال جتد احلكومة العراقية نفسها يف مأزق كيفية تسوية أمورها اقتصادايً يف 

ظل هذه األزمة املتداخلة واملتناقضة يف الوقت نفسه.
أثبَت اجلهاز اإلنتاجي العراقي عدم قدرته على مواكبة الطلب احمللي املتنامي، ويف ظل تواصل 
ارتفاعات جديدة يف نسب  املرجَّح أن يكون هنالك  إذ من  على اخلارج،  اقتصادايً  االنكشاف 
التضخُّم يف البلد يف السنة املقبلة على أقل تقدير، ويف ظل غياب الرؤية االقتصادية الصحيحة، 
واملناكفات السياسية، والصراع احملتدم بي القوى السياسية، فإنَّ االعتماد على املؤسسات احلكومية 

39.World Bank Group, Global Economic Prospects, )Washington DC, World 
Bank, June 2022(, P117.
40. Ibid, P11.



30

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف مواجهة هذه الظروف يكاد يكون ضرابً من اخليال، حىت يف ظل إجراءات البنك املركزي العراقي 
اليت تظل يف حدود السياسة النقدية اليت ال تقدِّم شيئاً يُْذَكر؛ بسبب ختلُّف القطاع املصريف العراقي 
ختلُّفاً كبرياً. كلُّ هذه اإلشكالية جيب أن تواجه بتخطيط اقتصادي، ومن املمكن أن خيرج االقتصاد 

من عنق زجاجة التضخُّم، واستمرار احلال كما هو اآلن ينبئ أبزمة جديدة لالقتصاد العراقي.
نفهم ممَّا تقدَّم أنَّ أزمة التضخُّم العاملية سيكون هلا آاثر سلبية على االقتصاد العراقي، وإن 
ا أدَّت إىل ارتفاع أسعار النفط، لكن اجلوانب األخرى فيها ستؤدِّي  بدت للوهلة األوىل مفيدة؛ ألنَّ
إىل خسائر كبرية لالقتصاد العراقي يف ظل عدم مقدرته على استيعاب الطلب املتنامي، وضعف 

قطاعاته الزراعية والصناعية اليت جيب أن تواكب هذا التزايد يف الطلب.
اخلامتة:

يف خضم األزمة العاملية الراهنة، فإنَّ من املتوقَّع أن تؤثر التبعات املرتتبة عنها يف التأثري سلبياً 
على االقتصاد العراقي، وإن بدت للوهلة األوىل أنَّ فيها طوق جناة للوضع املايل الذي كان يعاين 
حتت وطأة جائحة كوروان )COVID19(، لكن هذه اإلجيابيات سرعان ما تضمحل؛ بسبب 
التوقعات ابلتباطؤ االقتصادي العاملي، والكساد الذي سيحدث بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عاملياً، 
وتوقف سالسل التوريد سواًء للسلع الغذائية أم املواد األولية يف الصناعات املتقدِّمة، لذا فإنَّ آاثر 
التضخُّم ستنتقل إىل العراق مع السلع واملنتجات املستوردة، مع األخذ بنظر االعتبار التحوُّط من 
االخنفاض يف أسعار النفط، واليت بدت طالئع تشكلها من اآلن، مع التوسُّع يف زايدة إنتاج النفط 
من قبل جمموعة الدول يف )أوبك+( واليت ستكون بداية الخنفاض األسعار، لذا لزاماً على اجلهات 
املختصة يف احلكومة أن هتيأ خطة بديلة فيما لو آلت األوضاع ملا نتوقعه مستقباًل، لذا نرى من 

األجدى أن تضع احلكومة العراقية احلالية جمموعًة من اخلطط على النحو اآليت:
العمل على رفع نسبة اخلزين اإلسرتاتيجي من احملاصيل اإلسرتاتيجية وخصوصاً احلبوب، مع . 1

أنَّ الوضع مستقر إىل اآلن، إال أنَّ احلكومة ال متتلك إال خزيناً يكفي ملدة )3 ـ 6( أشهر يف أفضل 
احلاالت، ومع أنَّ البملان العراقي أقر ضمن قانون )األمن الغذائي الطارئ شراء )5( مليون طن، 

إال أنَّ هذا مل يَر النور إىل اآلن.
حل مشكلة املياه مع دول اجلوار أبسرع وقت ممكن؛ ألنَّنا مقبلون على موسم زراعة احلنطة . 2

يف بداية الشتاء، ومع النقص احلاصل يف املوارد املائية وشحة األمطار يف السنوات السابقة، فإنَّ 
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مقدار احملاصيل سترتاجع بصورة مؤكدة، لذا على احلكومة ووزارة املوارد املائية ووزارة اخلارجية أن 
حتث اخلطى؛ لزايدة اإلطالقات املائية اليت من شأنا أن تزيد نسبة احملاصيل من احلبوب اليت متنح 

العراق أمناً غذائياً رصيناً.
حل مشكلة األمسدة اليت يعاين منها الفالحي، وتوفريها بسعر مدعوم؛ ألنَّ أسعارها ارتفعت . 3

ارتفاعاً كبرياً جداً، وألنَّ املنِتج األول لألمسدة هي روسيا، وهي اآلن حتت طائلة العقوابت؛ إذ إنَّ 
االنتظار حىت بداية املوسم الزراعي سيخلق مشكلة كبرية، كما أنَّ على وزارة الصناعة أن توفر كل 
السبل إلجناح املصانع احمللية التابعة هلا؛ لكي تنتج وتوفر حاجة السوق احمللية على األقل، والعراق له 
جتربة انجحة مع هذه الصناعات سابقاً، لدعم الفالحي واملزارعي لتوفري املنتجات لألسواق احمللية.

هتيئة خطة اقتصادية ومالية تستوعب االخنفاض املتوقع يف األسعار؛ ألنَّ املتتبِّع للتصرحيات . 4
والبياانت، يرى أنَّ احلكومة مطمئنة لألوضاع املالية، وتبين خططها على أساس األسعار املرتفعة، 
وال أتخذ ابحلسبان االخنفاض املفاجئ، أو السريع ابحلسبان، وذلك عب صرف كل األموال املتحققة 

لديها، من دون أن حُتوَّل إىل حساابت ميكن استخدامها يف األزمات دون احلاجة للقروض.
العمل على السيطرة احلقيقة على األسواق، ومراقبة األسعار، وكبح مجاح االرتفاع املفرط . 5

بفعل التالعب يف األسواق عب التجار، ملا فيه من خطر كبري على املستهلك احمللي الذي سيعجز 
عن توفري املنتجات الضرورية لسد احتياجاته وعائلته من املواد الغذائية اليت ال ميكن االستغناء عنها.

البناء . 6 قطاع  وخصوصاً  فيها،  وعماًل  رواجاً  تلقى  اليت  القطاعات  استثمار  على  العمل 
واإلسكان، عب توفري مواد البناء حملياً، واالبتعاد عن االسترياد؛ ألنَّ قطاع اإلسكان هو القطاع 
األنشط حالياً يف العمل، والبىن التحتية موجودة حتتاج فقط أن تؤهَّل وتدخل للعمل، ومن املمكن 
أن متنع املؤسسات احلكومية االرتفاع املفرط فيها؛ ألنَّ هذا القطاع معتمد على االسترياد اعتماداً 

كبرياً. 
إنَّ االقتصاد املعومل يف الوقت الراهن، أهم ما فيه هو انتقال األزمات من مكان إىل آخر 
بسرعة كبرية، وأكثر الدول اليت من املمكن أن تتضرَّر هي الدول النامية، أو اليت يعاين اقتصادها من 
األصل، والعراق من ضمن هذه الدول، لذا على اإلجراءات احلكومية أن تستعدَّ ملثل هذه األزمات 

قبل أن حتل يف أي حلظة، وتبقى تتزايد دون حل أو سيطرة عليها.
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https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043131 

بيان حقائق: اجلفاف وآاثره االجتماعية و االقتصادية، األمم املتحدة، شبكة املعلومات . 7
الدولية )اإلنرتنت(، على الرابط )آخر زايرة 23/7/2022(:

https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-
Factsheets_AR-final.pdf

الرابط )آخر . 8 الدولية )اإلنرتنت(، على  املعلومات  العراقي، شبكة  املركزي  البنك  بياانت 
زايرة 24/7/2022(:

 https://cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID=108

أبسعار . 9 مدفوعاً  40 عاماً  املتحدة خالل  الوالايت  للتضخم يف  أعلى مستوى  تسجيل 
النفط القياسية، شبكة )CNN ابلعربية(، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( 14/7/2022، 

على الرابط )آخر زايرة:24/7/2022(:
 https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/14/cpi-inflation-june 

خالد املنشاوي، هل يزحف االقتصاد العاملي حنو التضخُّم املدمر يف 2022، صحيفة . 10
)إندبندنت ابلعربية(، شبكة املعلومات الدولية األنرتنت )12/1/2022(، على الرابط )آخر زايرة 

:)24/7/2022
https://www.independentarabia.com/node/291251/%D8%A7%D9%82%D8%A 

خباء: أملانيا تتعرض إىل أسوء موجة جفاف منذ عام 1766، شبكة املعلومات الدولية . 11
)اإلنرتنت( يف 23 /6/2022، على الرابط )آخر زايرة 23/7/2022(:

 https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8
%A1-

 ديزموند الميان، األرقام ال تكذب: االقتصاد األمريكي يف مأزق، سلسلة ترمجات مركز . 12
محورايب، )بغداد، مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، 6/6/2022(.

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043131
https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-Factsheets_AR-final.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/2020-03/IWGDrought-Factsheets_AR-final.pdf
https://cbiraq.org/SubCategoriesTable.aspx?SubCatID=108
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/07/14/cpi-inflation-june
https://www.independentarabia.com/node/291251/%D8%A7%D9%82%D8%25A
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1766/a-62228352
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1766/a-62228352
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50 عاماً، موقع اجلزيرة، شبكة . 13 إيراد مايل منذ  النفط حتقق أعلى  العراق من  صادرات 
املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، يف 2/4/2022، على الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(: 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D
8%AF%D8%B1%D 

صدمات احلرب: اجتاهات االقتصاد العاملي 2022 بي تباطؤ النمو وتفاقم التضخُّم، . 14
إعداد هدير خالد، سلسلة رؤى عاملية، )أبو ظيب، مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 

العدد 21، حزيران/ يونيو 2022(.
صندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي: احلرب حتدث انتكاسة يف التعايف العاملي، . 15

)واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل، نيسان/ أبريل 2022(.
العريب، اإلصدار السادس عشر )أبو ظيب، . 16 العريب، تقرير آفاق االقتصاد  النقد  صندوق 

صندوق النقد العريب، نيسان/ أبريل 2022(.
عوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، )بغداد، دار احلكمة للطباعة والنشر، 1990(، . 17

ص632.
يف . 18 واحتجاجات  إضراابت  موجة  أكب  تواجه  بريطانيا  قياسي:  وتضخم  األسعار  غالء 

الرابط  الدولية )اإلنرتنت( 28/7/2022، على  املعلومات  القطرية، شبكة  قناة اجلزيرة  اترخيها، 
)آخر زايرة 28/7/2022(:

 https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/7/28/%D8%BA%D 

منذ . 19 أزمة غذائية  أسوأ  التجارية تشعل  القيود  تروتسينبريغ،  فان  ماري ابنغيستو وأكسل 
عشر سنوات، مدوانت البنك الدويل، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( يف 7/6/2022، على 

الرابط )آخر زايرة: 24/7/2022(:
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-
azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/7/28/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/alqywd-altjaryt-tshl-aswa-azmt-ghdhayyt-mndh-shr-snwat
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مستشار الكاظمي يكشف عن ديون الثالث سنوات ضمن إسرتاتيجية التسديد، وكالة . 20
األنباء العراقية، شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت(، يف 6/4/2022، على الرابط )آخر زايرة: 

:)27/7/2022
 https://www.ina.iq/153087--.html

الرصد . 21 األفق، سلسلة  تلوح يف  بركود تضخمي  املصحوبة  العاملية  الديون  نورول روبيين، 
اإلسرتاتيجي، )بغداد، مركز محورايب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، حزيران 2022(. 

هل تشهد بريطانيا أكب ارتفاع ألسعار الفائدة يف 25 عاما؟، صحيفة )إندبندنت ابلعربية(، . 22
شبكة املعلومات الدولية األنرتنت )30/7/2022(، على الرابط )آخر زايرة 30/7/2022(: 
https://www.independentarabia.com/node/356936/%D9%82%D8%A
A%D8%B5%D8F 

23. World  Bank  Group  ,Global  Economic  Prospects, 
(Washington DC ,World Bank ,June.)2022 
24. World Bank Group, Iraq Economic Monitor “Har-
nessing the Oil Windfall for Sustainable Growth”, )Washing-
ton DC, World Bank: Middle East & North Africa Region, 
Spring 2022(. 

https://www.ina.iq/153087--.html
https://www.independentarabia.com/node/356936/%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8F
https://www.independentarabia.com/node/356936/%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8F

