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السند ّ
املقوم بالعملة األجنبية
ومسألتـي تحقيق االستقرارفي املستوى العام لألسعار
والصرف األجنبي :العراق حالة دراسية
د .سميـرفخـري نعمة
أستاذ مساعد
قسم االقتصاد
جامعة نوروز
جمهورية العراق

امللخص

1

تهــدف الدراســة الــى اصــدارســند حكومــي مقــوم بالعملــة االجنبيــة  ،اذ يكتتــب الســند بالعملــة املحليــة (بنـ ًـاء علــى ســعر
الصــرف الرســمي) ويســدد عنــد االطفــاء بالعملــة االجنبيــة ليتــم مــن خــال ذلــك تحديــد ســعرالفائــدة للســند علــى اســاس الفــرق
بيــن معــدل الفائــدة بالعملــة املحليــة واالجنبيــة  ،ممــا يجعــل املرونــة أكبــرللسياســة املاليــة و النقديــة فــي التحكــم بأصــدارهــذا
النوع من الســندات  ،بهدف تحقيق االســتقرارفي املســتوى العام لالســعاروســوق الصرف االجنبي وتحفيزعمل ســوق االوراق
املاليــة أضافــة الــى تقليــل مــن نســب الدولــرة فــي االقتصــاد العراقي.لــذا تعتبــرالسياســة النقديــة اداة هامــة فــي التاثيــرعلــى مكونــات
الطلــب االجمالــي  ،ويمكــن ان تؤثــربقــوة علــى مســاراالقتصــاد الحقيقــي  ،ولتحقيــق ذلــك يجــب ان تكــون الســلطات النقديــة
علــى درايــة كافيــة وتقديــردقيــق لتوقيتــات تاثيــرهــذه السياســة علــى متغيـرات االقتصــاد الكلــي االساســية  ،مــن هنــا كان الســبب
وراء اختيــار املوضــوع ألهميتــه علــى مســتوى االقتصــاد ككل (اســتقرار االســعار) ووزارة املاليــة دائــرة الديــن العــام (تخفيــض
التكاليف ) والبنك املركزي (تقليل الفارق بين سعري الصرف الرسمي واملوازي)  ،لذا نسعى من خالل اصدارهذا السند إلى
رفع التصنيف االئتماني إلى درجة اعلى وذلك لتقليل الفوائد والخصوم الدولية عبرتقييم املخاطر ،اذ يعد السند ّ
املقوم ذو
قدرة على الوفاء بتسديد فوائد الدين  ،معتبرأ السند أهم مؤشرللجدارة االئتمانية من خالل تنفيذ االلتزامات املالية تجاه
ً
فضال عن إصدارالسند ّ
املقوم بالعملة األجنبية سيجعل مرونة الصرف غيرمقيدة وكافية لالنفاق
الديون الخارجية  ،هذا
العــام برافعــة ماليــة مرتبطــة بعائــد اإلصــداراملالــي والنقــدي (الســينيوريج) ،هــذا االجـراء سيســبب زيــادة الطلــب الكلــي املقيــد
ّ
بمعدالت الفائدة الحقيقية للسيطرة على مناسيب السيولة  ،وللمحافظة على الية االنتقال من الطلب على العملة األجنبية
إلى الطلب على العملة املحلية  ،من هنا ستمتلك السياسة االقتصادية ادوات اكثرمرونة على تمويل املوازنة وتخفيض من
نســب العجــز ،وذلــك مــن خــال التنســيق بيــن السياســتين املاليــة والنقديــة.
الكلمات املفتاحية :السند املقوم بالعملة األجنبية ،سعرالصرف الرسمي واملوازي ،اإليرادات النفطية الدوالرية.

املقدمة
يســعى الباحــث مــن خــال هــذه الدراســة إلــى قيــام السلطتي ــن املاليــة والنقديــة بــإدارة أداة جديــدة مــن أدوات الدي ــن العــام
تتمثل بإصدار«سند حكومي ّ
مقوم بالعملة األجنبية» ليتم من خالل ذلك تحديد سعرالفائدة للسند على أساس الفرق بيـن
ّ
معدل الفائدة بالعملة املحلية واألجنبية ،مما يجعل املرونة كافية للسياسة االقتصادية في اإلقبال على االكتتاب في هذا النوع
ً
من السندات ،ويجعل التعاقدات وقرارات االستثمارالحالية واملقبلة تعتمد على نقطة مرجعية تفاؤلية مستقرة ،فضال عن
ً
العمل على إنضاج البيئة املالية الراهنة ،والسعي الجاد لتنمية أدواتها وصوال إلى األوعية االدخارية الحقيقية للجمهور ،ويمكن
أن تؤث ــربقـ ّـوة علــى مســاراالقتصــاد الحقيقــي ،ولتحقيــق ذلــك يجــب أن تكــون الســلطات النقديــة علــى درايــة كافيــة بتقدي ــردقيــق
لتوقيتات تأثيـرهذه السياسة على متغيـرات االقتصاد الكلي األساسية.
* تم استالم البحث في نوفمبر  ،2016وقبل للنشرفي مارس .2017
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أهمية الدراسة

ً
أوال -بيان أثـرالسند ّ
املقوم بالعملة األجنبية في تحقيق االستقرارفي كل من املستوى العام لألسعاروسوق الصرف األجنبـي
وتحفي ــزعمــل ســوق األوراق املاليــة ،مــن خــال تجميــع املدخ ـرات.
ً
ثانيا -تقييم أثـرالسند ّ
املقوم بالعملة األجنبية على قنوات السياسة النقدية املتمثلة بكل من قناة سعرالصرف وقناة سعر
ً
الفائدة ،فضال عن قناة التوقعات من خالل تقليل نسب الدولرة.

الهدف من الدراسة

ً
أوال -تضييــق نطــاق الدولــرة مــن خــال تقليــل الفــارق بي ــن ســعرالصــرف فــي الســوق املــوازي وســعرالصــرف فــي الســوق الرســمي
ّ
والذي ينعكس على انخفاض املستوى العام لألسعاراملتمثل بالتضـخم ،ألن استيـراد السلع والخدمات يشكل النسبة
األكب ــرفــي مكونــات العــرض الكلــي علــى حســاب الناتــج املحلــي بســبب عــدم مرونــة الجهــازاإلنتاج ــي فــي االقتصــاد العراقــي
محــل الدراســة.
ً
ثانيــا .التنبــؤ بتقدي ــردالــة للطلــب علــى العملــة األجنبيــة مــن خــال كبــح التوقــع املتشــائم تجــاه العملــة املحليــة بإصــدارالســند
املقـ ّـوم بالــدوالر.

فرضيات الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضيات ثابتة مفادها:
ً
أوال -إن سعرالصرف الرسمي في االقتصاد العراقي ثابت ،لذا كلما ابتعد سعرالصرف املوازي عن الرسمي انخفضت قيمة
العملة مما يؤدي إلى ظهور ما يسمى بسعرالفائدة الحقيقي السالب ،وبالتالي إلى ارتفاع املستوى العام لألسعار ،وهذا
يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الطلب على العملة املحلية وبـروزظاهرة الدولرة.
معدل الفائدة على الودائع بالدينارالعراقي أعلى من ّ
ثانيا -إن ّ
ّ
ً
معدل الفائدة على الودائع بالدوالراألمريكي ،ومعدل اإلقراض
ّ
بالدينــارالعراقــي أقــل مــن معــدل اإلقـراض بالــدوالراألمريكــي ،وهــذه السياســة متبعــة فــي جميــع البلــدان الناميــة ،وذلــك
لتشــجيع الطلــب علــى العملــة املحليــة لكــي تســتقرمقابــل العمــات األجنبيــة.

أسباب اختيارموضوع الدراسة
تـرجع أسباب اختيارهذا املوضوع في مجملها إلى ما يلي:
ً
أوال -طبيعــة وخصوصيــة االقتصــاد العراقــي الــذي يعتمــد بشــكل كبي ــرعلــى اإلي ـرادات الدوالريــة النفطيــة فــي مكونــات الناتــج
ً
املحلــي اإلجمالــي فضــا عــن االعتمــاد شــبه التــام لهــذه اإلي ـرادات فــي مكونــات املوازنــة العامــة ،لذلــك يلعــب ســعرالصــرف
ً
ً
دورا ً
مهمــا
ومحوريــا فــي تقييــم جميــع الســلع والخدمــات.
ً
ثانيــا -املســاهمة فــي تفعيــل أدوات السياســة النقديــة ســواء الوســيطة أو النهائيــة للتأثي ــرعلــى مناســيب الســيولة النقديــة مــن
خــال إصــدارســند مقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة.

منهجية الدراسة

ً
تماشيا مع طبيعة البحث ،للوقوف على تفاعل املتغيـرات النقدية من خالل السياسة النقدية بصورة مباشرة وتحفيـز
عمل سوق األوراق املالية بصورة غيـرمباشرة ،تم اعتماد املنهج التحليلي الوصفي على خلفية نظام سعرالصرف املعتمد،
والفجوة الحقيقية بيـن سعري الصرف الرسمي واملوازي ،وكذلك الوقوف على النتائج املتـرتبة على إصدارهذا السند ّ
املقوم
مع تفسيـروإرجاع هذه الدراسة إلى أسبابها وضبط مختلف انعكاساتها وتأثيـراتها ،من خالل األخذ باملعطيات واألرقام الدالة
والت ــي تعتب ــرمحصلــة ملجموعــة مــن األنشــطة والسياســات والقـرارات مــن خــال االعتمــاد علــى املصــادرالعلميــة واملنشــورات
واإلحصائيات الرسمية والبحوث والرسائل العلمية من أجل تحقيق الفرضية وهدف الدراسة.
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محاور الدراسة
الستكمال ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ما يلي:
ً
أوال -اإلطارالنظري إلصدارالسند ّ
املقوم بالعملة األجنبية:
1العالقة التبادلية بيـن سعري الصرف والفائدة من خالل نموذج توازن املحفظة.2أثـرالعالقة التبادلية بيـن سعرالصرف والفائدة على السند ّاملقوم بالعملة األجنبية.
3املخاطرالتـي تتعرض لها السندات ّاملقومة بالعملة األجنبية.

ً
ثانيا -آلية عمل (دراسة مقرحة) السند الحكومي املقوم بالعملة األجنبية في االقتصاد العراقي.

ً
أوال -اإلطارالنظري إلصدارالسند ّ
املقوم بالعملة األجنبية

تصنــف الســندات التقليديــة ضمــن األوراق املاليــة ذات العائــد الثابــت ،ولكــن الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة يصنــف
ضمــن األوراق املاليــة ذات العائــد املتغي ــرأو العائــم نتيجــة تقلبــات ســعرالصــرف ،ففــي تلــك الســندات يتــم ربــط العائــد الكلــي
للســند بعائــد الســند التقليــدي نتيجــة حساســية االنتقــال بي ــن النوعي ــن مــن الســندات ،وذلــك للتعبي ــرفــي اتجاهــات أســعار
الصــرف والفائــدة للســند املقـ ّـوم واتجاهــات ســعرالفائــدة الحقيقــي للســند التقليــديً ،
علمــا أن مــن أهــم مزايــا الســند املقـ ّـوم
انخفــاض تكلفتهــا وذلــك لحصولهــا بالحــد األدنــى علــى إعفــاء ضريب ــي بنســبة محــددة مــن قبــل الحكومــة ُينــص عليهــا فــي نشــرة
االكتتــاب( ،هنــدي ،)113-101 ،2006 ،ممــا يجعلهــا أكث ــرجاذبيــة مــن قبــل املستثمري ــن وباألخــص املؤسســات املاليــة املهتمــة
بمخاطرأسعارالصرف والفائدة،مثل البنوك التجارية ،ألن تلك السندات تمثل االستثمارالعادل من قبل تلك املؤسسات.
ً
- -1العالقة التبادلية بيـن سعري الصرف والفائدة من خالل نموذج توازن املحفظة وفقا لخصائص االقتصاد العراقي
إن أدبيــات نمــوذج تــوازن املحفظــة تعــود إلــى  ،)1969( McKinnon & Oatesحيــث يقــدم هــذا النمــوذج مدخــل العالقــة
بيـن سعرالصرف والفائدة من خالل منهج توازن املحفظة ،)Lewis,1988: 111-115( ،الذي يشيـرإلى تحديد سعرالصرف
مــن خــال تفاعــل قــوى العــرض والطلــب علــى األصــول املاليــة مــن خــال ســعر الفائــدة ،إذ تــم تأكيــد هــذه العالقــة مــن قبــل
 )1977( Girton & Hendersonإذ يشيـرإلى أن تحديد أسعارالصرف والفائدة ال تتوقف فقط على األسعارالنسبية للنقود
وإنمــا بالعــرض والطلــب علــى العالقــة بي ــن الســندات املحليــة واألجنبيــة ( ،)Girton,1981: 28مفت ـ ً
ـرضا أن الســندات املحليــة
واألجنبيــة ليســت قابلــة لإلحــال الكامــل ،ولكــن لخصوصيــة االقتصــاد العراقــي الــذي يلعــب الــدوالرفيــه ً
دورا كبي ـ ًـرا فــي تقييــم
الســلع والخدمــات ،وإلصــدار الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة ،حيــث يأخــذ املســتثمر فــي اعتبــاره العوائــد النســبية واملخاطــر
املحتملة للسندات املحلية والسندات األجنبية كل على حدة ،ستكون قابلة لإلحالل الكامل ،وهنا يفضل املستثمرون تنويع
ً
ً
ّ
معتمدا على
واملقومة بالعملة األجنبية بدال من التـركي ــزعلى نوع واحد فقط من السندات،
املحفظة بي ــن السندات املحلية
ّ
العالقــة بي ــن العائــد واملخاطــروالســيولة ،ومــن ثــم فــإن إعــادة تكوي ــن املحفظــة مــن الســندات املحليــة إلــى الســندات املقومــة
بالعملــة األجنبيــة أو العكــس تعتمــد علــى العالقــة بي ــن ســعري الصــرف والفائــدة وللعملتي ــن املحليــة واألجنبيــة ،مــن خــال دور
ســوق النقــد وســوق الســندات فــي كيفيــة اســتجابة العالقــة بي ــن الســندات لتغي ـرات كل مــن ســعرالفائــدة والصــرف محـ ً
ـددا
(*،)2
ســعرالفائــدة الحقيقــي علــى نوعي ــن مــن الســندات ،وســنبدأ بمنهــج تــوازن املحفظــة وفقــأ لخصوصيــة االقتصــاد العراقــي
إذ يفتـ��رض ه��ذا النم��وذج أن مقيميـ��ن م��ن (أف��راد ومؤسس��ات) يوزع��ون ث ـ�رواتهم ) (Wبي ــن الطلــب علــى النقــد املحلــي )(Md
والســندات املحليــة ) (Nذات الفائــدة الت ــي تصدرهــا الحكومــة والبنــك املركــزي ويقــوم بحيازتهــا القطــاع الخــاص ،والســندات
املقومــة بالعملــة األجنبيــة )(Fذات الفائــدة والت ــي يتــم إصدارهــا مــن قبــل الحكومــة ً
ّ
أيضــا وتتكفــل السياســة النقديــة كوكيــل
مالي عن الحكومة ويقوم بحيازتها القطاع املحلي الخاص ،ونفت ــرض أن ) (Fتمثل االستثمارفي صندوق تنمية العراق )،(DFI
يضــاف إلــى ذلــك افت ـراض أن ( ) F, N,Mdومــن ثــم ) (Wتكــون ثابتــة فــي األجــل القصي ــر ،ويتوقــع أن يكــون ( ) F, N,Mdدالــة فــي
ومعدل العائد على السندات املحلية )ّ (r
الثـروة الكلية ّ
ومعدل العائد على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية ( ،)r*+Eeحيث
(* )rهــو العائــد علــى الــدوالر (Ee) ،تغي ــرقيمــة العملــة ،و) (Eيشي ــرإلــى متوســط ســعرصــرف الدينــارمقابــل الــدوالر(عــدد وحــدات
2

*_ النموذج من اقتـراح الباحث .
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العملة املحلية مقابل وحدة واحدة أجنبية) ،من هنا سيكون شرط التوازن في سوق السندات ً
وفقا لنموذج توازن املحفظة
مــن خــال املعــادالت التاليــة:
* e
Md = md(- r,- r ,- E ) W
 )…. (1
N = n (+ r,- r*,- Ee) W
)…. (2
*
e
F = f (- r,+ r ,+ E ) W
)…. (3
W = Md + N + F
).… (4
md + n + f = 1
).… (5
إذ توضـح املعادلة ( )1العالقة العكسية بيـن الطلب على النقود ) (Mdوكل من سعرالفائدة على السندات املحلية )(r
ً
وسعرالفائدة للسندات ّ
املقومة بالدوالر(* ،)rمضافا إليها التغيـرات في قيمة العملة املحلية ) (Eeمن خالل سعرالصرف )،(E
بينما تشيـراملعادلة ( )2إلى أن الطلب على السندات املحلية ) (Nيـرتبط بعالقة طردية ّ
بمعدل الفائدة على السندات املحلية
)(rوعكسـ ًـيا بمعـ ّـدل الفائــدة علــى الســندات ّ
املقومــة بالعملــة األجنبيــة (* )rوعكسـ ًـيا بانخفــاض قيمــة العملــة املحليــة ( ،)Eeأمــا
الطلــب علــى الســندات ّ
املقومــة بالعملــة األجنبيــة )(Fفقــد جــاء فــي املعادلــة ( )3حيــث إنــه ي ــرتبط ً
طرديــا بالفائــدة املتوقعــة علــى
الســندات األجنبيــة (* )rوعكسـ ًـيا بمعـ ّـدل الفائــدة علــى الســندات املحليــة ) (rوكذلــك ي ــرتبط طرديــا بانخفــاض قيمــة العملــة
املحلية ) ،(Eeمع مالحظة أن أجمالي حيازة املقيمي ــن للسندات األجنبية يتم االكتتاب بها بالعملة املحلية والتسديد بالعملة
علمــا بــأن صافــي الث ــروة )ً (W
األجنبيــة علــى أســاس ســعرالصــرف الرســمي الــذي تتعامــل بــه الحكومــة مــع البنــك املركــزي ً
وفقــا
ً
لنمــوذج تــوازن املحفظــة هــو عبــارة عــن مجمــوع الطلــب علــى النقــود ( )Mdمضافــا إليــه الســندات املحليــة ) (Nوالســندات
ّ
املقومــة بالعملــة األجنبيــة ) (Fلذلــك فــإن معلمــات العناصــر الثــاث ( )F, N, mdيجــب أن تكــون مســاوية للواحــد الص ــحيح،
مفت ً
ـرضا أن الطلب على كل من ( )F ,N ,Mdيتـزايد مع تـزايد الثـروة )( ،(Wالوكيل ،)315 ،2006،واملعادالت الالحقة توضـح
التوازنــات الت ــي يمكــن الحصــول عليهــا .ومــن هــذه املعــادالت الثــاث يمكــن الوصــول إلــى توازنــات حقيقيــة لــكل مــن ســعرصــرف
الدينــارمقابــل الــدوالر ،إضافــة إلــى ســعرالفائــدة فــي السوقي ــن املالــي والنقــدي عــن طريــق هــذا النمــوذج حيــث إن:
)- md1r - md2r* - md3 E e = md .................................(6
)+ n1r - n2r* - n3 E e = N ..............................................(7
)- f1r + f2r* + f3 E e = F ..................................................(8
معدل الفائدة على السندات املحلية (ّ )r
في ظل هذه املعطيات يمكن الحصول على قيم توا نية لكل من ّ
ومعدل العائد على
ز
السندات ّ
املقومة بالدوالر(* )rوكذلك تغيـرات قيمة العملة املحلية ( )Eeمن خالل تحويل املتساويات إلى مصفوفة قياس وكما يلي:

حيث إن:
 :md1هو عبارة عن امليل الحدي للطلب على النقود بالنسبة لسعرالفائدة على السندات املحلية.
 :mdامليل الحدي للطلب على النقود بالنسبة لسعرالفائدة على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية.
2
 :md3امليل الحدي للطلب على النقود بالنسبة لتغيـرات قيمة العملة املحلية.
 :n1امليل الحدي للطلب على السندات املحلية بالنسبة لسعرالفائدة على السندات املحلية.
 :nامليل الحدي للطلب على السندات املحلية بالنسبة لسعرالفائدة على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية.
2
 :n3امليل الحدي للطلب على السندات املحلية بالنسبة إلى تغيـرات قيمة العملة املحلية.
 :fامليل الحدي للطلب على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية بالنسبة لسعرالفائدة على السندات املحليةf1 .
1
ّ
 :f2امليل الحدي للطلب على السندات املقومة بالعملة األجنبية بالنسبة لسعرالفائدة على نفس السندات.
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 :fامليل الحدي للطلب على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية بالنسبة لتغيـرات قيمة العملة املحلية.
3
وعلية فإن املصفوفة ستكتب وتختصربالشكل التالي:

md1 = A , md2 = B , md3 = C , n1 = D , n2 = E
n3= F- f1 = g , f2 = H , f3 = i
=Z
=Z

= Adj Z

لذا فإن قيمة املحدد ستكون
وعليه فأن سعرالفائدة على السندات في السوق املحلية يحسب بالشكل التالي:
أما سعرالفائدة على السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية فسيحسب بالشكل التالي:

أما تغيـرات قيمة العملة املحلية مقابل العملة األجنبية فستحسب بالشكل التالي:

ومــن خــال هــذه املعــادالت تســتطيع السياســة النقديــة وبالتنســيق مــع السياســة املاليــة مــن التحكــم بعــرض وطلــب
السندات والنقود بهدف التأثيـرعلى العالقة بيـن الطلب على السندات املحلية واألجنبية وتحديد سعرالصرف في ضوء تلك
املعطيــات .إذ نالحــظ مــن خــال التحليــل أن تأثي ــرالسياســة املاليــة التوســعية فــي تحديــد ســعرالصــرف يعتب ــرأمـ ًـزا غي ــرواض ــح
(دانيالزوفانهــوز ،)601 ،2010 ،ولكــن يمكــن القــول بــان انتهــاج سياســة ماليــة توســعية مقرونــة بسياســة نقديــة مقيــدة يكــون
أثـره واض ًـحا من خالل كل من ّ
معدل الفائدة والصرف األجنبي ،إذ تعكس املعادلة األخيـرة النموذج املركب لتحديد تغيـرات
قيمــة العملــة املحليــة ،ويقــرر هــذا النمــوذج أن العملــة املحليــة ســوف:
	-تتدهور قيمتها أذا كانت الزيادة في عرض السندات املحلية أكبـرمن الزيادة في عرض السندات األجنبية
ً
	-تتحسن قيمتها أذا كانت أسعارالفائدة املحلية الحقيقية تفوق مثيلتها األجنبية واألخيـرة مضافا إليها تغيـرات قيمة العملة.
	-تتحســن قيمتهــا أذا تأخــذ نســب الدولــرة فــي االقتصــاد املحلــي باالنحســاربســبب اقت ـراب ســعرالصــرف الرســمي مــن
املــوازي والعكــس ص ــحيح ً
أيضــا.
	-تتدهــور أذا كان الفــرق بي ــن ســعرالفائــدة االســمي للعملتي ــن املحليــة واألجنبيــة أكب ــرمــن الفــرق بي ــن ســعرالصــرف
الرســمي واملــوازي.
ً
علمــا أنــه عنــد زيــادة الطلــب علــى النقــود كج ــزء مــن الث ــروة بمقــداروحــدة واحــدة فــإن كل مــن  E e, r*, rستتغي ــربمقــدار
االشــتقاق الج ــزئي وعلــى النحــو التالــي:
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نســتنتج مــن املعــادالت أعــاه أن الزيــادة فــي الطلــب علــى النقــود ال تؤث ــرفــي كل مــن ســعرالفائــدة علــى الســندات املحليــة
ـاويا ( )Gf -Diومسـ ً
واألجنبيــة وســعر الصــرف إذ كانــت مقــدار التغي ــر ( )-Ei +HFمسـ ً
ـاويا (.)DH - gE
أمــا عنــد زيــادة الطلــب علــى الســندات املحليــة بمقــدار وحــدة واحــدة فــإن كل مــن  E e, r*, rستتغي ــر بمقــدار االشــتقاق
الج ــزئي وعلــى النحــو التالــي:

أمــا عنــد زيــادة الطلــب علــى الســندات األجنبيــة بمقــدار وحــدة واحــدة فــإن كل مــن  E e, r*, rستتغي ــربمقــداراالشــتقاق
الج ــزئي وعلــى النحــو التالــي:

نســتنتج ممــا ســبق أن هنــاك عالقــة كبي ــرة بي ــن تغي ـرات الث ــروة واملعب ــرعنهــا (بالطلــب علــى العملــة املحليــة ،والطلــب علــى
واملقومة بالدوالر) مع تغي ـرات (أســعارالفائدة على الســندات املحلية والســندات ّ
ّ
املقومة بالعملة األجنبية
الســندات املحلية
إضافــة إلــى تغي ـرات قيمــة العملــة) لذلــك يمكــن احتســاب التغي ـرات والتنبــؤ الدقيــق بتلــك العالقــات مــن خــال املشــتقات فــي
أعــاه مــع التـركي ــزعلــى مــا يلــي:
 أكلمــا ازداد الطلــب علــى الســندات ّاملقومــة بالعملــة األجنبيــة كلمــا انخفــض فائــض الســيولة املحليــة نتيجــة االكتتــاب
على السندات بالعملة املحلية ،والذي سينعكس على املستوى العام ألسعارالسلع والخدمات (احتواء التضـخم)،
واألخي ــرمرتبط بمتوسط دخل الفرد الحقيقي واملعب ــرعنه بمستوى الرفاهية في االقتصاد العراقي.
 بإعــادة تقييــم العالقــة بي ــن السياستي ــن املاليــة والنقديــة مــن خــال أدواتهــا ،الن انح ـراف ســعرالصــرف الرســمي عــناملــوازي ي ــزيد مــن الطلــب علــى العملــة األجنبيــة ،ولكــن عنــد إصــدارالســند املقـ ّـوم ســنحصل علــى ج ــزء مــن الفائــض
االقتصــادي لصالــح املوازنــة العامــة.
 جإن تبنــي األداة املاليــة الجديــدة (الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة) ســينعكس علــى الثبــات النسب ــي لتغي ـرات قيمــةالعملــة مــن خــال اســتهداف التض ــخم ،واألخي ــر يســتهدف مــن خــال العالقــة بي ــن أســعار الفائــدة علــى الســندات
بالعملتي ــن املحليــة واألجنبيــة ،ممــا ينعكــس بالتنبــؤ والتحكــم إلــى حــد مــا بنســب الدولــرة.
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- -2أثـرالعالقة التبادلية بيـن سعرالصرف والفائدة على السند ّ
املقوم بالعملة األجنبية
هنــاك عالقــة تبادليــة بي ــن ســعرالصــرف وســعرالفائــدة ،إذ إنــه مــن املمكــن أن يؤث ــرســعرالفائــدة فــي ســعرالصــرف ،هــذا
مــن جانــب ،ومــن جانــب أخ ــريمكــن أن يؤث ــرســعرالصــرف فــي ســعرالفائــدة ،ففــي الحالــة الت ــي تميــل فيهــا املوازنــة العامــة إلــى
التوازن ،فإن سعرالصرف يميل إلى التوازن (حالة االقتصاد العراقي) ،من خالل تساوي الطلب املحلي على العملة األجنبية
(الدوالر) والذي هومشتق من عرض النقد املحلي واألخيـرمتغيـرداخلي يتحدد من قبل السلطات املالية لكون اإلنفاق العام
مرتبط بنسبة كبي ــرة باإلي ـرادات النفطية الدوالرية ،مع انخفاض قيمة املضاعف النقدي القريبة من الواحد الص ــحيح ،إذ
انه كلما كان مضاعف االئتمان أكبـروأكثـراستقر ًارا كلما زادت فاعلية ممارسة البنك املركزي لعمليات السوق املفتوحة في
التأثيـربعرض النقد (العلي.)12 :2009 ،وهذه من الخصائص التـي يمتازبها االقتصاد العراقي خالل فتـرة البحث ،مع عرض
العملــة األجنبيــة مــن خــال نافــذة بيــع العملــة (مـزاد العملــة) املصــدراألســاس فــي عــرض العملــة األجنبيــة (االحتياطيــات الدولية
األجنبيــة الت ــي يمتلكهــا البنــك املركــزي العراقــي).
أما في حالة عج ــزاملوازنة العامة أي أن الطلب على الصرف األجنب ــي ي ــزيد على عرضه فإن سعرالصرف األجنب ــي يتجه
إلى االرتفاع ،والسبب في ذلك انخفاض اإليـرادات النفطية الدوالرية املسببة بـزيادة العجـزفي املوازنة واألخيـرة عند التغطية
مــن خــال االقت ـراض الداخلــي (إصــدارالســندات وبأجالهــا املختلفــة) ستســبب بمزيــد مــن عــرض العملــة املحليــة والــذي هــو
ً
مشــتق مــن الطلــب علــى العملــة األجنبيــة مسـ ًـببا ضغطــا أكب ــرعلــى االحتياطيــات األجنبيــة مــن خــال نافــذة بيــع العملــة ،مــن هــذا
التحليل فإن ســعرالصرف يتجه إلى االرتفاع مســببا انخفاض في كل من قيمة العملة املحلية والطلب على الســندات وظهور
مــا يســمى بســعرالفائــدة الحقيقــي الســالب املســبب بظهــور التض ــخم والتوقــع املتشــائم باملســتوى العــام لألســعار،من هنــا فــإن
سعرالصرف في السوق املوازي سيبتعد عن سعرالصرف في السوق الرسمي مسببا بمزيد من االرتفاع بسعرالفائدة االسمي
لكــي يواجــه االرتفــاع فــي املســتوى العــام لألســعارللمحافظــة علــى ســعرالفائــدة الحقيقــي (كرياني ــن ،)299 :2007،أمــا فــي حالــة
الفائض في املوازنة العامة من خالل املثبت الديناميكي (زيادة أسعارالنفط) وظهور املوازنات التكميلية ،فإن سعرالصرف
فــي الســوق املــوازي يميــل إلــى االنخفــاض وذلــك بســبب زيــادة عــرض النقــد األجنب ــي عــن الطلــب عليــه (الوائلــي.)25-17 :2001 ،
ومــن هنــا فــإن ســعرالفائــدة الحقيقــي ســيبدأ باالرتفــاع مســببا بمزيــد مــن الطلــب علــى الســندات وبمختلــف أنواعهــا.
ولكــي تتمكــن التغي ـرات فــي كل مــن ســعرالصــرف وســعرالفائــدة أن تحــد مــن العج ــزأو الفائــض فــي املوازنــة العامة،فــإن
هنــاك حـ ً
ـدودا دنيــا مــن شــروط املرونــة يجــب أن تتوافــر ً
دائمــا ،ويتحقــق ذلــك عندمــا يكــون منحنــى الطلــب علــى العملــة األجنبيــة
ومرنــا نسـ ًـبيا ،وحيــث يكــون عــرض العملــة األجنبيــة موجــب امليــل ً
ســالب االتجــاه ً
ومرنــا نسـ ًـبيا.
وهــذا هــو باألســاس مــا ذهبــت إليــه نظريــة النمــوذج النقــدي لــ) (Dornbushفــي تحديــد ســعرالفائــدة التوازنــي الحقيقــي
علــى األصــول املاليــة الت ــي عرضهــا بعــض االقتصاديي ــن أمثــال روديج ــردورنبــوش( )Radiger Dornbushوهــو أحــد أهــم الــرواد
االقتصاديي ــن ضمــن املدرســة األملانيــة الذي ــن تناولــوا ظاهــرة األصــول املاليــة املقيمــة بالعملــة املحليــة كبديــل كامــل لألصــول
املقيمة بالعملة األجنبية ،وبالتالي يـزيد سعرالفائدة على األصول املالية بالعملة املحلية عن سعرالفائدة في الخارج بمقدار
املعـ ّـدل املتوقــع النخفــاض قيمــة العملــة املحليــة (الوائلــي )10 :2013 ،وبالتالــي فــإن ســعرالصــرف يكــون بمنتهــى الحساســية
للتغي ـرات فــي عــرض النقــود وســعرالفائــدة ،ألن تلــك التغي ـرات تؤث ــرفــي مجمــوع القيمــة االســمية للث ــروة بمــا فــي ذلــك الســندات
(أذونات وسندات قصيـرة وطويلة األجل) ،والعوائد النسبية مما تستدعي إعادة تشكيل املحفظة وفي هذا السياق يـزداد أو
ينخفــض الطلــب الســندات وبمختلــف أجالهــا.
- -3املخاطرالتـي تتعرض لها السندات ّ
املقومة بالعملة األجنبية

مــن أهــم املخاطــرالت ــي مــن املمكــن أن يتعــرض لهــا الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة مــن حيــث العائــد والقيمــة الســوقية ،واملتمثلــة
ً
بكل من مخاطرتقلب سعرالصرف والفائدة ومخاطراملستوى العام لألسعارفضال عن مخاطراملزاحمة بيـن أنواع السندات (هندي،
 )2006 :129-125وضعف الســيولة النقدية وكذلك إعادة االســتثمارويمكن اإلشــارة إلى تلك املخاطرمن خالل ما يلي:
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السند ّ
املقوم بالعملة األجنبية ومسألتـي تحقيق االستقرارفي املستوى العام لألسعار والصرف األجنبي ...

 أمخاطرتقلب سعرالصرفتشيـردرجة استجابة اإلحالل بيـن العملة املحلية واألجنبية إلى العالقة بيـن الطلب على العملة املحلية املتأثـرة بسعر
الفائــدة والــذي هــو مشــتق مــن عــرض العملــة األجنبيــة املتأث ــرباالحتياطيــات األجنبيــة واألخي ــرمرتبــط باإلي ـرادات النفطيــة ،مــع
الطلــب علــى العملــة األجنبيــة مــن خــال ســوق الصــرف األجنب ــي (مـزاد العملــة) والــذي هــو مشــتق مــن عــرض العملــة املحليــة
املتمثلــة باالئتمــان املقــدم مــن قبــل البنــك املركــزي إلــى الحكومــة ،مــن هنــا فكلمــا زادت درجــة اإلحــال نتيجــة االســتجابة بي ــن
العملــة املحليــة والعمــات األجنبيــة فــي محافــظ األصــول والث ــروة ت ــزداد درجــة التقلــب ملعـ ّـدالت ســعرالصــرفً ،
علمــا ان درجــة
اإلحــال تعتمــد علــى االنخفــاض (االرتفــاع) بقيمــة العملــة املحليــة املتأث ــرة بعج ــز(فائــض) املوازنــة العامــة بحكــم خصوصيــة
االقتصاد العراقي،والتـي تنعكس على تقلبات سعرالفائدة الحقيقي لتلك األنواع من السندات ّ
املقومة بالدوالر ،وبافتـراض
ثبــات ســعرالفائــدة االســمي علــى تلــك الســنداتً ،
علمــا ان العج ــزالســنوي باملوازنــة العامــة هــوعبــارة عــن صافــي اإلصــدارات مــن
ً
ً
الســندات إلــى جهــات ليســت أطرافــا للبنــك املركــزي مضــاف لــه االئتمــان املقــدم مــن قبــل البنــك املركــزي إلــى
الحكومة،علمــا ان
ارتفــاع العج ــزوانخفاضــه يعتمــد علــى اإلي ـرادات النفطيــة بنســبة كبي ــرة مســببه املزيــد مــن التقلــب فــي ســعرالصــرف فــي الســوق
ً
ـكال أحــد أهــم مخاطــراالكتتــاب فــي الســندات ّ
املــوازي مشـ
املقومــة بالعملــة األجنبيــة (الوائلــي.)10:2012 ،
 بمخاطرالتضـخم واملعبـرعنه باملستوى العام ألسعاراملستهلكعــادة املتغي ـرات ذات الدخــل الثابــت والدخــل املتغي ــرتتأث ــرباملســتوى العــام لألســعارومــن تلــك املتغي ـرات بصــورة عامــة
ً
ً
كأصــل مالــي ،والســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة بصــورة خاصــة وهبوطــا فضــا عــن األســهم املمتــازة ،وذلــك مــن خــال انخفــاض
القــوه الش ـرائية لوحــدة النقــد والت ــي تنعكــس علــى ســوق الصــرف األجنب ــي مــن خــال الفــارق بي ــن ســعري الصــرف الرســمي
واملوازي،لخصوصيــة االقتصــاد العراقــي ،إذ تلعــب االستي ـرادات النســبة األكب ــرفــي مكونــات العــرض الكلــي مؤشـ ًـرا خلــل هيكلــي
بي ــن القطاعــات االقتصاديــة ،فارتفــاع املســتوى العــام لألســعارمــن شــانة ان ي ــرفع مــن ســعرالفائــدة االســمي وذلــك للمحافظــة
علــى ســعر الفائــدة الحقيقــي عنــد مســتوى معي ــن ممــا ينعكــس علــى معـ ّـدل الفائــدة علــى الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة
ً
ً
( )Weston et al., 1996: 53-55مشــكال مخاطــرة تؤث ــر فــي القيمــة االســمية للســند املقـ ّـوم مســتقبال.
 جمخاطرتقلب سعرالفائدةهنــاك عالقــة تبادليــة بي ــن عج ــزاملوازنــة العامــة الــذي يغطــى بإصــدارالســندات وعج ــزمي ـزان املدفوعــات ،هــذه العالقــة
أث ــرها واض ــح علــى تقلــب ســعرالفائــدة علــى الســندات مــن خــال أدوات السياســة النقديــة املتبعــة فــي البلــدان الناميــة والت ــي
تنعكس في ظهور حالة التضـخم ،هذه املتغيـرات هي إحدى مكونات مخاطرتقلب سعرالفائدة على السند ،ولكن في كثيـرمن
األحيــان تكــون كسياســة مقصــودة وذلــك لتقليــل أعبــاء خدمــة الدي ــن مــن خــال عائــد اإلصــدارالنقــدي (الســنيوريج) ،فعندمــا
يتــم تغطيــة عج ــزاملوازنــة العامــة مــن خــال االقت ـراض الداخلــي (إصــدارالســندات) ولكــن ّ
مقومــة بالــدوالر ،هــذا مــن شــانه ان
ي ــزيد من املستوى العام لألسعاروظهور حالة التض ــخم في االقتصاد ولكن في األجل القصي ــرمما يؤث ــربارتفاع أسعارالفائدة
( )Jones,1996: 344وظهــور مخاطــرة تســمى باملزاحمــة املاليــة ،أي مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص ،ولكــن علــى السياســة
النقدية املتمثلة بالبنك املركزي وبالتنســيق مع السياســة املالية ،من خالل ضبط مناســيب الســيولة ان تؤث ــربكل من عرض
النقد املحلي والطلب عليه ،لتقليل أثـراإلصدارعلى مخاطرسعرالفائدة ،بل ان العجـزفي الحساب الجاري ذات األثـراألكبـر
فــي مي ـزان املدفوعــات ،عــادة يــؤدي إلــى نفــس النتيجــة.
 دمخاطراملزاحمة بيـن أنواع السندات الحكوميةاملقصــود بأنــواع الســندات هــي كل مــن الســندات بالعملــة املحليــة وبأجــال مختلفــة وكذلــك ســندات بالعملــة األجنبيــة
وبأجالها املختلفة .أن تلك املخاطرهي نوع من املخاطرالغيـرمنتظمة ً
نظرا الرتباطها بالعائد على العملة سواء أكانت محلية
علمــا أنــه ً
أو أجنبيــة ،ولكــن عــادة هــذه الســندات تصدرهــا الحكومــات مــن خــال السياســة النقديــة كوكيــل مالــي عنهــاً ،
غالبــا
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تكــون هــذه الســندات فــي منــأى مــن املخاطــر ،ولكــن عنــد ظهورهــا يصعــب علــى املســتثمرالتخلــص مــن مخاطرهــا بالتنويــع بي ــن
السندات ،لذلك ينبغي على الحكومة التعامل مع هذا النوع من املخاطرباملخاطراملنتظمة (بمعنى ان يحصل املستثمرعلى
التعويض في مقابل تلك املخاطر) ،لذلك على املستثمرتقديـرالعائد على النوعيـن من السندات وذلك الحتساب املخاطرفي
فــروق أســعارالفائــدة نتيجــة املزاحمــة بي ــن السندي ــن ( ،)Bernstein,1987: 60ولعــل مــن املفيــد اإلشــارة إلــى فاعليــة التنســيق
بي ــن السياستي ــن املاليــة والنقديــة ،وذلــك مــن خــال متابعــة اآلثــاراملاليــة للسياســة النقديــة واآلثــارالنقديــة للسياســة املاليــة
ذات األثـراألكبـرعلى متغيـرات السنديـن لتجنب مخاطرتغيـرات العائد الحقيقي لكال السنديـن (سيجل ،)212 :1987،فعلى
ســبيل املثــال فــي فت ـرات الكســاد يتوقــع ان ي ــزداد اتســاع الهامــش بي ــن النوعي ــن مــن الســندات مقارنــة بفت ــرة التض ــخم ،وذلــك
ألن املســتثمرســيكون أكث ــرحساســية ملخاطرتقلب أســعارالفائدة الحقيقي على كال النوعي ــن من الســندات ،وبعبارة أخ ــرى،
يتوقــع ان يحــاول املســتثمرالتخلــص مــن الســندات ذات العائــد أو الجــودة األقــل ،فتنخفــض أســعارها نتيجــة حساســية تلــك
األصــول بســبب زيــادة املعــروض منهــا ،وباملقابــل يت ــرتب علــى زيــادة الطلــب علــى الســندات مرتفعــة العائــد والجــودة (الســندات
ّ
املقومــة بالعملــة األجنبيــة) ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع أســعارها ،لذلــك علــى السياستي ــن املاليــة والنقديــة النظــرلحساســية االنتقــال
بي ــن النوعي ــن ،وذلــك ألن املســتثمرلــن يقــدم علــى شـراء الســندات ذات الجــودة املنخفضــة ،إال مقابــل الحصــول علــى تعويــض
أكب ــرللعائــد نتيجــة تحمــل املســتثمرمخاطــرأكب ــرممــا يشــجعهم علــى االســتثمارفــي ســندات أقــل جــودة.
 همخاطرضعف السيولةأن ضعــف الســيولة يشي ــرإلــى عــدم إمــكان تحويــل األصــل املالــي إلــى نقــد ســائل بســرعة وســهولة وبتكلفــة ماليــة منخفضــة
( ،)Amihud and Mendelson,1986: 44دون ان يتعــرض قيمــة األصــل املالــي إلــى االنخفــاض ،مقارنــة بقيمتــه عنــد إب ـرام
العقــد ،وهــذه املخاطــرتتمثــل فــي تكلفــة املعامــات مــن خــال الفــرق بي ــن ســعرالشـراء وســعرالبيــع مــع فــارق العائــد علــى الســند،
هــذا النــوع مــن املخاطــرغي ــراملنتظمــة ت ــرتبط بالورقــة املاليــة ذاتهــا وبطبيعــة النظــام املالــي والنقــدي وتطــور األســواق املاليــة فــي
تلــك البلــدان ،ففــي البلــدان الرأســمالية الصناعيــة تدخــل األوراق املاليــة كج ــزء مــن عــرض النقــد بحكــم إمــكان تحويــل تلــك
األصول إلى نقد ســائل بســرعة ويســر ،على العكس من البلدان النامية والت ــي تتحمل ج ــزء من املخاطربســبب ضعف البنيه
املاليــة فــي تحويــل اصــل الســند.
 ومخاطرإعادة االستثماربسبب تقلب سعرالصرفتشي ــرنشــرة االكتتــاب فــي الســندات شــرط االســتدعاء بمــا يعطــي الحــق فــي إعــادة شـراء الســند ،إذ تلجــأ الدولــة إلــى ذلــك
االســتدعاء نتيجــة زيــادة الفــارق بي ــن ســعري الصــرف الرســمي واملــوازي ،ممــا يــؤدي إلــى تغي ــركبي ــرفــي معـ ّـدل إجمالــي العائــد علــى
الســند مسـ ًـببا بمزيــد مــن الفــارق بي ــن معـ ّـدل الفائــدة للسوقي ــن املالــي والنقــدي مسـ ًـببا مزاحمــة ماليــة للقطــاع الخــاص ،وذلــك
بعد تاريخ معيـن بسعرتحدده نشرة االكتتابً ،
علما ان الحكومات تلجأ إلى مثل هذا اإلجـراء عندما توجد مؤشرات الحتمال
انخفــاض أســعارالفائــدة فــي الســوق قبــل بلــوغ الســند تاريــخ االســتحقاق ،تســتدعى تلــك الســندات ويتــم اســتبدالها بســندات
علمــا عــادة يكــون ســعرإعــادة الش ـراء مسـ ً
جديــدة تحمــل فائــدة أكب ــرً ،
ـاويا للقيمــة االســمية للســند ،مــن هنــا يظهــرمــا يســمى
بمخاطــرإعــادة االســتثمار( )Kidwell et al.,1993: 162نتيجــة اختــاف العائــد علــى االســتثمارنتيجــة االســتدعاء.

ثانيا -آلية عمل (الدراسة املقتـرحة) السند الحكومي ّ
ً
املقوم بالعملة األجنبية في االقتصاد العراقي.
يؤث ــرالســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة بقــوة علــى مســاراالقتصــاد الحقيقــي ،مــن خــال التأثي ــرفــي مكونــات الطلــب الكلــي
واملتمثــل بامتصــاص فائــض الســيولة النقديــة ،ذلــك مــن خــال الخصائــص الت ــي يمتــازبهــا االقتصــاد العراقــي ،إذ ان الت ــركيبة
السلعية للصادرات تتكون من سلعة واحدة ذات أهمية نسبية كبيـرة في مكونات الصادرات وهي عادة تقيم بالدوالر ،وتمثل
عوائــد هــذه الصــادرات املصــدرالرئيــس لتمويــل االستي ـرادات املتنوعــة ،لــذا فإننــا نســعى إلــى اســتقرارقيمــة العملــة املحليــة مــن
خــال إصــدارالســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة ،ولتحقيــق ذلــك يجــب ان تكــون الســلطات النقديــة علــى درايــة كافيــة وتقدي ــر
دقيــق لتوقيتــات تأثي ــرهــذه السياســة علــى متغي ـرات االقتصــاد الكلــي األساســية ،مــن هنــا تتض ــح أهميــة قنــوات االنتقــال (قنــاة
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السند ّ
املقوم بالعملة األجنبية ومسألتـي تحقيق االستقرارفي املستوى العام لألسعار والصرف األجنبي ...

االئتمــان ،قنــاة ســعرالصــرف ،قنــاة ســعرالفائــدة ،قنــاة الســندات املحليــة) (الصــادق وآخ ــرون )59 ،1996،الت ــي ينقــل مــن
خاللهــا أث ــرالسياســة النقديــة علــى املتغي ـرات االقتصاديــة الكليــة.
والســند مقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة الن ســعرالصــرف يــؤدي دورا ً
مهمــا وتأثي ـرا فــي االقتصــاد املحلــي .إذ يمثــل املرتكــزالــذي

تتحــدد مــن خاللــه أســعارالســلع والخدمــات املحليــة فــي الخــارج وكذلــك الســلع والخدمــات األجنبيــة .لذلــك فــإن أي تغيي ــريطـرأ
عليه سينعكس على مستوى األسعاروالتكاليف في االقتصاد العراقي ،ومن هنا نسعى من خالل هذه الدراسة في ظل تغطية
العجـزفي املوازنة العامة عن طريق إصدارالسندات (دراسات في االقتصاد العراقي .)2001 :35 ،وهناك ثبات لسعرالصرف
الرســمي للدينــار مقابــل الــدوالر مــن خــال عالقــة السياســة املاليــة بالسياســة النقديــة ،إذ يتــم تنقيــد دوالر السياســة املاليــة
مقابــل دينــارالسياســة النقديــة هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب أخ ــرنالحــظ أن معـ ّـدالت الفائــدة (الودائــع) بالدينــارالعراقــي أعلــى
معدالت الفائدة (الودائع) بالدوالراألمريكي في داخل االقتصاد العراقي والجدول ( )1يوضـح ّ
من ّ
معدالت الفائدة على اإليداع
وبالعملتي ــن املحليــة واألجنبيــة.
جدول ()1
أسعارالفائدة على الودائع للمصارف التجارية العاملة في العراق لعام 2016
أسماء املصارف
حكومي تجاري
خاص أهلي تجاري
خاص أجنبـي تجاري

متوسط أسعارالفائدة على الودائع الثابتة
متوسط أسعارالفائدة على الودائع الثابتة
بالعملة األجنبية
بالدينارالعراقي
التوفيـر أشهر 6سنة سنتيـن أكثـرمن سنتيـن التوفيـر أشهر 6سنة أكثـرمن سنة
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املصدر :البنك املركزي العراقي ،النشرة االقتصادية ،اإلحصائيات.2016 ،
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مصرف حكومي تجاري
مصرف خاص اهلي تجاري
مصرف خاص اجنبي تجاري

التوفير
(بالعملة
املحلية)

سنتين أكثر من
سنة
سنة
(بالعملة سنة
أشهر
اشهر
(بالعملة (بالعملة
التوفير
املحلية ) (بالعملة
(6بالعملة (6بالعملة
املحلية ) االجنبية)
(بالعملة
االجنبية)
املحلية ) االجنبية )
االجنبية)

الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ()1

شكل( )1متوسط أسعارالفائدة على الودائع الثابتة بالعملة املحلية واألجنبية
مــن خــال متابعــة اتجاهــات الشــكل ( )1نالحــظ الفــرق بي ــن معـ ّـدالت الفائــدة علــى اإليــداع وبالعملتي ــن املحليــة واألجنبيــة
وبأجــال مختلفــة ،وكذلــك معـ ّـدالت الفائــدة علــى (اإلقـراض) بالدينــارالعراقــي ومعـ ّـدالت الفائــدة (لإلقـراض) بالــدوالراألمريكــي،

والجــدول ( )2يوض ــح تلــك العالقــة.
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الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ()2

شكل ( )2متوسط أسعارالفائدة على االئتمان بالعملة املحلية واألجنبية
إذ نالحــظ مــن خــال جــدول وشــكل ( )2مقارنــة بالجــدول والشــكل ( )1التفــاوت بمعـ ّـدالت الفائــدة وبالعملتي ــن املحليــة
واألجنبيــة وعلــى اإليــداع واإلقـراضً ،
علمــا ووفقــا ملنطــوق النظريــة االقتصاديــة .وبمــا إن ســعرالصــرف ثابــت يفت ــرض أن تكــون
معـ ّـدالت الفائــدة علــى اإليــداع واإلقـراض ثابتــة ،لكــن الواقــع يشي ــرلعكــس ذلــك وهــذا وضــع طبيعــي لهــذه السياســة املتبعــة فــي
جميــع الــدول الناميــة ،وذلــك لزيــادة الطلــب علــى الدينــارلكــي تســتقرقيمتــه مقابــل الــدوالر ،ومــن هنــا تأت ــي فكــرة الســند املقـ ّـوم
الت ــي تحقــق هــدف االســتقرار فــي املســتوى العــام لألســعار والنمــو االقتصــادي الحثيــث لالســتفادة مــن فــروق أســعار الفائــدة
إلصــدارالســند املقـ ّـوم والــذي ينعكــس بتقليــل اآلثــارالســلبية مــن التغي ـرات فــي املســتوى العــام لألســعاروســوق الصــرف ،أمــا
فيمــا يتعلــق بهــدف هــذه الدراســة واملتمركــزحــول الســند املقـ ّـوم هــو تقليــل كل مــن خدمــة الدي ــن العــام (كج ــزء مــن العج ــزفــي
املوازنة العامة) وفي الوقت نفسه تقليل نسب الدولرة في االقتصاد املحلي لكون االكتتاب في السندات بالعملة املحلية وعلى
أساس سعرالصرف الرسمي والتسديد عند انتهاء مدة القرض بالدوالر ،ومن خالل ذلك يتضـح أن االقتصاد العراقي شديد
الحساسية للتغيـرات الحاصلة في االقتصاد الدولي والسيما في أسعارصرف الدوالر ،لذا فإن أي تغيـرفي قيمة الدينارمقابل
الدوالرينعكس على االقتصاد العراقي من خالل التـركيب السلعي لتجارته الخارجية واتجاهاتها .وبغية معرفة قدرة السياسة
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السند ّ
املقوم بالعملة األجنبية ومسألتـي تحقيق االستقرارفي املستوى العام لألسعار والصرف األجنبي ...

النقدية على بعث االستقرارفي سوق الصرف على مدى مدة زمنية قادمة ،فإنه يمكن أن نقتـرح قيام السلطة النقدية بإدارة
أداة جديدة من أدوات الديـن العام تتمثل بإصدار(سند حكومي ّ
مقوم بالعملة األجنبية) لسحب الجـزء األكبـرمن السيولة
النقدية ،مما يؤدي إلى انخفاض عرض العملة املحلية الذي هومشتق من الطلب على الدوالر ،مما يؤدي إلى استقرارأكبـرفي
ً
سعرصرف العملة الوطنية مقابل الدوالر ،فضال عن التوقعات املتفائلة بعد هذه املرحلة (فتـرة تسديد قيمة القرض) تجاه
الدينارالعراقي ،مما ســينعكس بانخفاض الطلب على العملة األجنبية وبالنتيجة ســيؤدي إلى أســتقرارأكب ــرفي ســوق الصرف
األجنب ــي (الحمـزاوي )111،2004 ،ويتــم مــن خــال ذلــك تحديــد ســعرالفائــدة للســند علــى أســاس الفــرق بي ــن معـ ّـدل الفائــدة
بالعملــة املحليــة واألجنبيــة ممــا يجعــل املرونــة كافيــة للسياســة املاليــة فــي اإلقبــال علــى هــذا الســند .ون ــرى فــي هــذا الســند وإدارتــه
مؤشرا على وضوح السياسة االقتصادية عامة والسياسة النقدية خاصة من خالل تفعيل عمل نافذة بيع العملة األجنبية
بصورتهــا الحقيقيــة كونهــا أحــد املكونــات الرئيســة فــي تحديــد ســعرالصــرف الحقيقــي لكــي يتــم التنبــؤ بمــا يســمى (ســعرالصــرف
املســتقبلي) والــذي يتــم التنبــؤ بــه عنــد االكتتــاب ،وهــو مــا يجعــل ق ـرارات االســتثمارالحاليــة واملســتقبلية تعتمــد علــى التوقــع
ً
ً
املتفائــل ،فضــا عــن العمــل علــى إنضــاج فاعليــة ســوق الع ـراق لــاوراق املاليــة لتنميــة أدواتهــا وصــوال إلــى األوعيــة االدخاريــة
الحقيقية للجمهور .لذا فالعالقة مشتـركة بيـن السياستيـن املالية والنقدية في تبني استـراتيجيات جديدة مشتـركة في إصالح
كل مــن هيكليــة الدي ــن العــام والطلــب علــى الــدوالر ،وكذلــك السي ــربالســوق النقديــة إلــى نقطــة تحــول ذات جــذب عــال تهــدف
إلــى التوســع فــي أنشــطة االقت ـراض املباشــرمــن الجمهــور والتعــرض الجــدي إلــى مناســيب الســيولة العاليــة (صالــح،)21:2000،
وعليــه ســيمثل الســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة صــورة مــن صــور املكونــات الحقيقيــة لث ــروة املجتمــع ،ووحــدة حســاب فــي

التعامالت التجارية لكونه سيضع مؤشرحماية مناسبة وفعالة في أستقراراملسالك االستثمارية واإلنتاجية ،ويمتلك السند
فــي الوقــت نفســه القــدرة علــى إبعــاد حــاالت املضاربــة الشــديدة فــي ســوق الصــرف .وبعبــارة أخ ــرى ،فــإن الســند املقـ ّـوم بالعملــة
األجنبيــة ســيمثل بصــورة عامــة منافســة وتقييــم بي ــن األدوات املاليــة ،الــذي يمكــن بواســطته إضفــاء حالــة مــن االســتقرارعلــى
الحقــوق وااللت ـزامات إزاء املبــادالت والتعامــات التجاريــة واألنشــطة االســتثمارية واإلنتاجيــة الجاريــة تفاصيلهــا كافــة ،كمــا
يوفــرهــذا الصنــف مــن أدوات الدي ــن (املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة) ركي ــزة مســتقبلية فــي رســم حــدود االســتقرارفــي ســعرالصــرف
والفائدة لكون الســند ّ
املقوم بالعملة األجنبية ســيمثل متغي ـرا أساســيا من متغي ـرات السياســة املالية مع فاعلية عمل نافذة
بيــع العملــة واللــذان يت ــركان آثارهمــا اإليجاب ــية فــي ســوق الصــرف مــن حيــث التحكــم أو التأثي ــرفــي اتجاهاتهــا ،وهــي تمثــل بالوقــت
نفسه وسيلة تدخل تلقائية (عالقة تبادلية بيـن سعرالصرف الفائدة) في السوق املذكورة من حيث احتواء تقلباتها والسعي
فــي تحقيــق ثباتهــا واســتقرارأســعارها .بنـ ًـاء علــى مــا تقــدم ،مــن هنــا فــإن اعتمــاد األداة املاليــة الجديــدة (الســند املقـ ّـوم بالعملــة
األجنبيــة) ســتمثل بنفســها اســتهداف (ســعرالصــرف املســتهدف ،والتض ــخم ،وامتصــاص فائــض الســيولة) ،أو بعبــارة أخ ــرى
أنهــا تعبي ــرفعلــي عــن مــدى نجــاح السياســة النقديــة والت ــي تنعكــس علــى مي ـزان املدفوعــات (تقليــل مــن عج ــزالحســاب الجــاري
من خالل تحويل ج ــزء من االستهالك الحالي إلى االستهالك املستقبلي عب ــرآلية االدخارنتيجة االكتتاب) في فرض االستقرار
فــي ســوق الصــرف وتأكيــد حقيقــة أن احتــواء املســتوى العــام لألســعاراملســتهلك البــد مــن أن يعمــل بعمــق صــوب تــوازن ســوق
الصــرف واســتقرارها ،وفــرض عوامــل قــوة جديــدة للتصــدي للتح ــركات الضــارة لــرؤوس األمــوال والســعي لتوظيفهــا فــي مصلحــة
االقتصاد العراقي .من هنا نتوقع اإلقبال على االكتتاب في السند ّ
املقوم بالعملة املحلية (على أساس سعرالصرف الرسمي)
وان كان معـ ّـدل الفائــدة االســمي علــى الســند قريــب مــن الصفــروالســبب فــي ذلــك يعــود إلــى الفــرق الكبي ــربي ــن ســعرالصــرف
الرسمي واملوازي مما يجعل هناك مرونة كافية للسياسة النقدية في التحكم بالكميات املتوقع االكتتاب بها من هنا سنضمن
االكتتاب وبالوقت نفسه نضمن تجميع املدخـرات من خالل هذا السند ونسيـربالسوقيـن املالية والنقدية باتجاه واحد من
خالل تحويل التوقع على العملة املحلية من متشائم إلى متفائل هذا بطبيعة الحال سيجعل من سعرالصرف املوازي ليعيد
محققا انخفاض بنسب الدولرة في السوق النقدية ،كابحا للتوقع املتشائمً ،
ً
ً
مكونا ً
حقيقيا تجاه
طلبا
التوازن باتجاه الرسمي
العملــة األجنبيــة.

االستنتاجات والتوصيات
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات والتوصيــات والت ــي يمكــن ان نوج ــزها إلــى مــا يلــي مــن خــال :آليــة عمــل
الســند الحكومــي املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة فــي االقتصــاد العراقــي:
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االستنتاجات
ً
	ُ -يكتتــب الســند بالعملــة املحليــة (بنــاء علــى ســعرالصــرف الرســمي) ويســدد عنــد اإلطفــاء بالعملــة األجنبيــة .ســنضمن
املقوم بالعملة املحلية (على أساس سعرالصرف الرسمي) وان كان ّ
االكتتاب في السند ّ
معدل الفائدة االسمي على
الســند قريــب مــن الصفــروالســبب فــي ذلــك يعــود إلــى الفــرق الكبي ــربي ــن ســعرالصــرف الرســمي واملــوازي ،ممــا يجعــل
هناك مرونة كافية للسياسة النقدية في التحكم بالكميات املتوقع االكتتاب بها ،من هنا سنضمن تجميع املدخـرات
من خالل هذا السند ونسيـربالسوقيـن املالية والنقدية باتجاه واحد من خالل تحويل التوقع على العملة املحلية
مــن متشــائم إلــى متفائــل ،هــذا بطبيعــة الحــال ســيجعل مــن ســعر الصــرف املــوازي ليعيــد التــوازن باتجــاه الرســمي
محققــا انخفــاض بنســب الدولــرة فــي الســوق النقديــة ً
ً
ً
مكونــا ً
حقيقيــا تجــاه العملــة األجنبيــة (باســتبعاد املضاربــة).
طلبــا
	-يتــم مــن خــال ذلــك تحديــد ســعرالفائــدة للســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة علــى أســاس الفــرق بي ــن معـ ّـدل الفائــدة
بالعملــة املحليــة واألجنبيــة ممــا يجعــل املرونــة أكب ــر للسياســة النقديــة فــي التحكــم واإلقبــال علــى هــذا الســند.
	-ســحب الج ــزء األكب ــرمــن الســيولة النقديــة ،ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض عــرض العملــة املحليــة الــذي هــو مشــتق مــن
ً
الطلــب علــى الــدوالر ،ممــا يــؤدي إلــى أســتقرارأكب ــرفــي ســعرصــرف العملــة الوطنيــة مقابــل الــدوالر ،فضــا عــن تحويــل
التوقعــات مــن متشــائمة إلــى متفائلــة بعــد هــذه املرحلــة تجــاه الدينــارالعراقــي.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:
	-إصدارسندات ّ
مقومة بالعملة األجنبية ومرتبطة بالتفاوت بيـن أسعارالصرف بالسوقيـن الرسمي واملوازي وأسعار
الفائــدة علــى الودائــع بالعملــة املحليــة وأســعارالفائــدة علــى الودائــع بالعملــة األجنبيــة ،وذلــك لتمكي ــن الحكومــة مــن
ً
االقتـراض بأسعارفائدة حقيقية متوازنة،المتصاص فائض السيولة النقدية وصوال لألوعية االدخارية الحقيقية
ً
للجمهور فضال اجتذاب رؤوس األموال األجنبية من خالل املصارف األجنبية العاملة في العراق لكون رؤوس أموال
هــذه املصــارف فــي دولهــا بالعملــة الصعبة.
ً
	-نســعى مــن خــال هــذا الســند إلــى رفــع التصنيــف االئتمانــي مــن (()-Bوفقــا لوكالــة التصنيــف االئتمانــي ســتاندرد انــد
بــورز) إلــى درجــة أعلــى وذلــك لتقليــل الفوائــد والخصــوم الدوليــة مــن خــال تقييــم املخاطــر ،إذ يعــد الســند املقـ ّـوم ذو
قــدرة علــى الوفــاء بتســديد فوائــد الدي ــن ،معتب ـ ًـرا الســند أهــم مؤشــرللجــدارة االئتمانيــة مــن خــال تنفيــذ االلت ـزامات
املاليــة تجــاه الديــون الخارجيــة.
	-إصــدارالســند املقـ ّـوم بســبب أث ــره املباشــرعلــى تفعيــل العالقــة لســعري الفائــدة بالعملتي ــن وســعرالصــرف مــن خــال
االنتقــال بي ــن الطلــب علــى العملتي ــن األجنبيــة واملحليــة عب ــرالتوقعــات التض ــخمية ،الن الســند املذكــور سيؤث ــربقــوه
فــي مســارســعرالسياســة النقديــة ً
(وفقــا الســتقاللية البنــك املركــزي) وهــو هــدف بحــد ذاتــه.
	-أحيــاء وتنشــيط ســوق األوراق املاليــة وتنظيــم التعامــل بهــا خاصــة بعــد إصــدارالســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبية،مــن
خالل تبني استـراتيجيات جديدة مشتـركة في إصالح كل من الطلب على الدوالروهيكلية الديـن العام وكذلك السيـر
بالسوق النقدية إلى نقطة تحول ذات جذب عال تهدف إلى التوسع في أنشطة االقتـراض املباشرمن الجمهور من
خــال تفعيــل تــداول عمــل الســندات فــي ســوق األوراق املاليــة.
	-إصــدارالســند املقـ ّـوم بالعملــة األجنبيــة ســيجعل مرونــة الصــرف غي ــرمقيــدة وكافيــة لإلنفــاق العــام ب ـرافعة ماليــة
مرتبطــة بعائــد اإلصــداراملالــي والنقــدي (الســينيوريج) ،وبالتـركي ــزواالعتمــاد علــى األول أكث ــرمــن الثانــي هــذا اإلج ـراء
سيســبب زيــادة الطلــب الكلــي املقيــد بمعـ ّـدالت الفائــدة الحقيقيــة للســيطرة علــى مناســيب الســيولة ،وللمحافظــة
علــى آليــة االنتقــال مــن الطلــب علــى العملــة األجنبيــة إلــى الطلــب علــى العملــة املحليــة ،مــن هنــا ســتمتلك السياســة
االقتصاديــة أدوات أكث ــرمرونــة علــى تمويــل املوازنــة وتخفيــض مــن نســب العج ــز ،وذلــك مــن خــال التنســيق بي ــن
السياستي ــن املاليــة والنقديــةً ،
علمــا ان البنــك املركــزي يمتــاز باســتقالل الق ـرار.
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ABSTRACT

The current study aims at issuing a governmental bond valued by the foreign currency. The
bond is written out in local currency (on the basis of official exchange rate) and is paid back in foreign
currency so that it would determine the interest rate of the bond on the basis of the difference between the interest rate of the local currency and that of the foreign currency. This will result in more
flexibility for the financial and monetary policies to control the issuance of this type of bonds and to
bring about stability in the general level prices and the exchange rate market, and trigger the work
of the stock market as well as minimize the rates of dollarization in the Iraqi economy. As such, the
monetary policy is viewed as a crucial tool that affects the constituents of the aggregate demand. It
can also heavily affect the direction of the real economy.  To achieve that, the monetary authorities
are required to be well aware of and accurately estimate the timings of the effect of this policy on
the basic variables of the macro economy. Herein lies the reason behind the choice of this topic side
by side with its importance at the level of the macro economy (Stability of prices), The Ministry of
Finance, The Public Debt Office (reducing the costs) and the Central Bank (minimizing the difference
between the official and parallel exchange rates. Consequently, we are endeavoring through the
issuance of this bond to boost the credit ranking to a higher level through minimizing international
interests and discounts) on the basis of evaluating the risks. The valued bond is viewed to be able to
pay the debt interests and as an important indicator of the credit efficiency through the execution of
the financial obligations with regard to the foreign debts. This is added to the fact that the issuance
of this bond that is valued by foreign currency will add unlimited flexibility to the exchange that suffices to boost public expenditure by a financial raising tool related to the return of the financial and
monetary issuance (seigniorage). Such a procedure would result in an increase of the aggregate demand that is restricted by real interest rates so as to control liquidity rates and to keep the technique
of transfer from the demand on the foreign currency to that of the local currency. By so doing, the
economic policy will have tools that add more flexibility to finance the budget and reduce the rates
of deficiency through coordination between the financial and monetary policies.
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