کنفرانس مالی مجازی در عراق

کنفرانس مالی دو روزه مجازی در عراق از طریق یک پلتفرم
الکترونیکی با مشارکت اقتصاددانان برگزار شد .این همایش بین
المللی که در رابطه با چالش های رویاروی در امور مالی  ،صنعتی
 ،کشاورزی  ،خدمات و راه های پیشبرد آن با همکاری و تالش
اقتصاد جهانی قرار گرفته بود  ،با حضور نماینده اقتصادهای
مختلف جهان برگزار شد.
علی العالق  ،رئیس بانک مرکزی عراق  ،تأکید کرد که بانک مرکزی
با همکاری کمیسیون سرمایه گذاری ملی دستورالعمل معرفی سرمایه
های خارجی به عراق را برای اهداف سرمایه گذاری آماده کرده و
به مرحله اجرا گذاشته است که این امر به ایجاد برخی پروژه های
سرمایه گذاری کمک کرده است  ،و خاطرنشان کرد :بانک مرکزی
مدیریت ذخایر ارزی خود را مطابق با استانداردهای بین المللی
که توسط صندوق بین المللی پول صادر شده است مدیریت می کند.
وی خاطرنشان كرد :مركز پیش نویس  ،قوانینی را تهیه و ارائه
كرده است كه مهمترین آنها قانون بانكداری اسالمی  ،قانون
بانكداری دولت و قانون اسالمی سكوك و همچنین تأسیس شركت بیمه
سپرده گذاری و یك شركت دیگر بیمه التكافلي به منظور بیمه
درمورد فعالیتهای بانكهای اسالمی است .تالشهای این بانك نیز در
زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باعث خروج عراق
از منطقه خاکستری به منطقه پ عادی و منجر به بهبود رتبه بندی
اعتبار برای عراق شد  .زیاد خلف عضو هیئت مدیره فدراسیون
بانکهای عربی و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه بین المللی ،
تجزیه و تحلیل مفصلی از واقعیت اقتصاد عراق و راه های پیشبرد
 .وی طی کنفرانسی که
واقعیت امنیت اقتصادی عراق ارائه داد
شاهد حضور گسترده بین المللی از طریق یک مدار الکترونیکی بود
 ،گفت :جهان و منطقه عربی ما با توجه به گسترش ویروس کرونا،
گزارشات اقتصاد
در یک وضعیت استثنایی قرار دارند .بیشتر
جهانی در طول سال  2020حاکی از این است که رشد اقتصادی جهان
 ٪5.2و عراق  ٪4.7کاهش می یابد  ،انتظار می رود که این انقباض
شدیدترین رکود بعد از زمان جنگ جهانی دوم باشد و یکی از
مهمترین دالیل این کاهش  ،افت قیمت نفت در حدود  ٪50و رسیدن به
پایین ترین سطح در  20سال گذشته است .در نتیجه کاهش تولید نفت
 ،محدودیت سفر و جابجایی افراد به دلیل محدودیت های اعمالی
کشورها ،عالوه بر کاهش نرخ بهره به صفر و سطح منفی در برخی از
بانکهای مرکزی جهانی و همچنین افت شاخص های اصلی سهام به بیش
از  35درصد و بازتاب آنها بر عملکرد بازارهای جهانی مالی از
دیگر عوامل این کاهش است.
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در سطح اقتصادهای عربی  ،پیامدهای مختلفی بر صادرات کشورهای
عربی که با کاهش تقاضای جهانی حداقل  50درصدی و اینکه مسئولیت
تولید حدود  48درصد از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند
تأثیر گذاشته است  .همچنین کاهش صادرات نفت و صادرات کاالهای
غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا منجربه کاهش  65درصدی تعامالت
اقتصاد کشورهای عربی با شرکت های بین المللی شده است .
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کشورهای عربی تحت تأثیر توقف بخشی از تولید محلی در تعدادی از
بخش های اقتصادی قرار گرفتند که مهمترین آنها خدمات تولیدی به
ویژه گردشگری  ،حمل و نقل در بخش های داخلی و خارجی است .این
بخش ها در مجموع مسئولیت تولید حدود  40درصد از تولید ناخالص
ً کشورهای صادرکننده نفت عرب نیز
داخلی را بر عهده دارند و قطعا
تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته اند .کاهش درآمدهای ارزی
ناشی ازکاهش احتمالی میزان صادرات در نتیجه شیوع ویروس و کاهش
ارسال درآمدهای ارزی نیروی انسانی در خارج از کشور که به بیش
از  10درصد تولید ناخالص داخلی در برخی از این کشورها منجرب
خواهد شد .با اشاره به اینکه انتظار می رود تعداد بیکاران در
میلیون شهروند برسد .ودیگر موارد تأثیر گذار
جهان عرب به 40
ً منجر به کاهش کسری بودجه برای اکثر کشورهای
این بیماری لزوما
عربی می شود.
اقتصاد
دیجیتال

خصوصی و دولتی برای هماهنگی با واحدهای ملی و
بانک های
مشارکت بین بخشهای دولتی و خصوصی از طریق سه محور اصلی انتقال
به اقتصاد دیجیتالی  ،حمایت از اقتصاد ملی عراق وایجاد
یکپارچه سازی اقتصاد منطقه ای  ،که منجر به کاهش هزینه های
تجاری و ایجاد شغل های جدید به میزان  ٪2و افزایش حجم تجارت
.این امر تنها با
کاالها خواهد شد  ،نقش ایفا خواهند کرد
ایجاد زیرساخت های قوی که شامل  4شبکه اصلی باشد  ،حاصل می
شود :شرکت های تجارت الکترونیک ،موسسات قوی بانکی و مالی ،

شرکت های بیمه و شرکت های فناوری  .این چهار ستون در مجموع
پایه و اساس اقتصاد دیجیتال واقعی را تشکیل می دهند.

