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توجھ السیاستین المالیة والنقدیة في ظل الصدمتین االمنیة والنفطیة 
 في االقتصاد العراقي

 أ.د. جعفر باقر علوش و م.م. أرشد عبد اللطیف تركي
 كلیة اإلدارة واإلقتصاد ظ جامعة واسط

 المستخلص

تستلزم الحقا  2014ضروریا , لكن الطریقة المتبعة بعد عام إن ترشید النفقات وتحسین األوضاع المالیة یعد أمرا        
حلوالً اقتصادیة بمعنى أن معالجة المشكلة الحالیة تتم بسلسلة من اإلجراءات التي تتطلب ھي بذاتھا معالجات لكون ھذه 

یمكن إجراء تحسینات التحسینات، إنما تكون فاعلة في اقتصاد أكثر نضجاً مع فاعلیة القطاعات اإلنتاجیة الرئیسة إذ ال 
القتصاد مشوه في قاعدتھ اإلنتاجیة وال یمتلك المرونات الكافیة التي تتطلبھا التحسینات لكي یعطي كفاءة وفاعلیة، 
فالمشكلة تتمثل في ضعف االستدامة المالیة والتي تفتقدھا السیاسة المالیة ،أي قدرة الدولة على تغییر نھج السیاسة 

إلیفاء بالتزاماتھا المالیة والسیما اتجاه المدیونیة، وكذلك االستدامة النقدیة التي تعزز مكونات المالیة و قدرتھا على ا
االستقالل النقدي وتزید من فاعلیة السیاسة النقدیة ، بالتالي اتضح أن السیاسة المالیة على وجھ الخصوص (العجز 

بل حملتھ أعباء ثقیلة افقدت السیاسة النقدیة مقدرتھا على  والدین الحكومي) مثلت قیداً على البنك المركزي وقیدت أدواتھ
االستدامة ، من دون تغییر في اتجاه وأدوات كل من السیاستین المالیة والنقدیة في تحفیز النمو والتوازن العام، كما أن 

یة من المصدر النفطي في الھیمنة المالیة في العراق والدول المماثلة تتخذ أبعاداً أخرى أو تكون عملیات العملة األجنب
الوضع االعتیادي حاكمة لألساس النقدي بینما یظھر العجز أھمیة الدین الحكومي في المیزانیة العمومیة للبنك المركزي، 
ومع تعاظم حجم الدین یوجھ البنك المركزي التعارض بین سعر الفائدة المنسجم مع أھداف السیاسة النقدیة وكلفة نفقات 

ل وزارة المالیة تحجیمھا , ولھذا التعارض ارتباط مع سالسة أو صعوبة تدویر الدین وتكالیف التدویر الدین التي تحاو
التي تعرف بمجموع مبالغ الفائدة على اإلصدارات عند إطفاء الدین القدیم بآخر جدید، والجدیر بالذكر أنھ مع وجود دین 

العمل التي تعبر عنھا استقاللیة البنك المركزي نتیجة  حكومي كبیر قد تتالشى شیئاً فشیئاً  ضغوط التخصص وتقسیم
الضغوط السیاسیة واالجتماعیة النحسار المورد النفطي. إذ تفرض األزمات الحادة تغیراً في البیئة السیاسیة لعمل أجھزة 

لیات المرتبطة الدولة لتھمین المالیة العامة على الصیرفة المركزیة، والمقصود بالھیمنة المالیة اصطالحا أن "العم
بالموازنة من إنفاق حكومي وكیفیة تمویل العجز والمخاطر الناتجة عن الدین السیاسي وعدم التأثیر بشان تشغیل سعر 
الفائدة ھي بمجموعھا تجعل البنك المركزي مكبالً في سیاستھ تجاه المصارف واألسواق المالیة واالئتمان" والھیمنة 

دوالر للبرمیل , أي في حالة اإلصرار على اإلنفاق بما یسمح بھ المورد  80فوق  مستمرة حتى في ظل سعر نفط مرتفع
النفطي یكون البنك المركزي ایضاً تحت (الھیمنة النفطیة_ المالیة) كونھ ضعیف التأثیر في الطلب الكلي والمستوى العام 

،  وفي ظل االنعطافة 2008أزمة عام حتى انھیار سعر النفط مع  2003لألسعار وھذه التجربة شھدھا العراق بعد عام 
وھي مرحلة قد تطول مسببة إضراراً بالغة ما لم ترفع المؤسسات المعنیة  2015األخیرة في االقتراض الداخلي عام 

 استعداداتھا المواكبة على مدار الیوم والساعة بإجراءات كفوءة.
Abstract 

          The rationalization of expenditure and the improvement of financial conditions 
is necessary, but the way after 2014 requires later economic solutions in the sense that 
the treatment of the current problem is a series of actions that require the same 
treatments because these improvements are effective in a more mature economy with 
the effectiveness of productive sectors Improvements can’t be made to a distorted 
economy in its productive base and it does not have the sufficient flexibility required 
by improvements to give efficiency and effectiveness. The problem is weak fiscal 
sustainability, which is lacking in fiscal policy, that is, the ability of the state to change 
fiscal policy approaches And its ability to meet its financial obligations, especially the 
trend of indebtedness, as well as the monetary sustainability that enhances the 
components of monetary independence and increases the effectiveness of monetary 
policy. Thus, it became clear that fiscal policy in particular (deficit and government 
debt) has restricted the central bank and restricted its tools. The monetary ability to 
sustain, without change in the direction and tools of both fiscal and monetary policies 
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to stimulate growth and balance General, and the financial hegemony in Iraq and 
similar countries take other dimensions or operations are foreign currency of the 
source oil While the deficit shows the importance of government debt in the balance 
sheet of the central bank. As the volume of debt increases, the central bank directs the 
discrepancy between the interest rate consistent with monetary policy objectives and 
the cost of debt expenditure that the Ministry of Finance is trying to reduce. The 
difficulty of recycling debt and the costs of recycling, known as total interest rates on 
the issuance of the extinguishment of the old debt with a new one, it is worth 
mentioning that with the existence of a large government debt may gradually fade 
pressure specialization and division of labor expressed by the independence of the 
Central Bank as a result The political and social pressures of the decline of the oil 
resource. The acute crises impose a change in the political environment of the work of 
state agencies to control public finance on central banking. The term "fiscal 
dominance" means that "the processes associated with the budget of government 
expenditure, the manner of financing the deficit, the risks resulting from political debt 
and the non-impact on the operation of the interest rate, In his policy towards banks 
and financial markets and credit "and hegemony continues even under the price of 
oil above $ 80 a barrel, in the case of insistence on spending allowed by the oil supplier, 
the central bank will also be under (oil-financial dominance) This is the weak effect 
on aggregate demand and the overall level of prices. This experience was witnessed in 
Iraq after 2003 until the collapse of the oil price with the crisis of 2008, and in light of 
the recent turnaround in domestic borrowing in 2015, a stage that may last and cause 
great damage unless the institutions concerned prepare their preparations throughout 
Day and hour with efficient procedures. 
 

 المقدمة 
تعرض العراق لصدمة أمنیة عطلت حركة النشاط االقتصادي  2014في منتصف عام        

 2014واالستثماري في البلد، تزامنا معھا انھیار في أسعار النفط إذ بلغ سعر نفط سلة أوبك أواخر 
كان منخفضا عن  2016% )، وفي كانون الثاني عام 65) دوالر للبرمیل (انخفض إلى أكثر من 26.5(
) دوالر حتى شھر آب 100) دوالر بعد ما كان یزید على (49.49وھو ( 2012متوسط السنوي لعام ال

بأنھ أفضل  ، وفقاً لوزیر الخزانة األمریكیة لشؤون تمویل اإلرھاب یصف ھذا التنظیم2014من عام 
تنظیم ممول رأیناه على اإلطالق إذ إنھ فضالً عن التمویل القوي یتناغم معھ أدوات ممتازة للدعایة على 

) 3_1رأسھا (منھج الخوف) إذ وفقا لبعض التقاریر الدولیة تشیر إلى أن ھذا التنظیم تقترب إیراداتھ من (
) ملیار دوالر أمریكي وقمة النشاط 2م بلغ (والفائض في نھایة العا 2014ملیون دوالر یومیا خالل عام 

) ملیون 875المالي للتنظیم ھو في (الموصل) و (الرقة) السوریة, كما وصلت أصولھ المالیة إلى (
دوالر جراء السیطرة على بعض المناطق العراقیة ونھب المعدات العسكریة وبعض البنوك الحكومیة , 

) ملیون نقدا، فضال عن سیطرتھا على 420ملیار دوالر منھا () 1.5التي شكلت إضافة للتنظیم تقدر بـ (
) من األراضي الزراعیة (زراعة القمح) في العراق، یستعرض البحث نھج السیاستین %40ما یقارب (

 2014مسلطاً الضوء على الصدمتین االمنیة والنفطیة منتصف عام  2003المالیة و النقدیة بعد عام 
ول على التأصیل النظري لألطر المؤسسیة والتشریعیة التي تحدد التفاعل ومن خالل محاورین یركز األ

بین السیاستین المالیة والنقدیة، في حین یتطرق الثاني الى العقبات التي تواجھ السیاستین المالیة والنقدیة 
 في ظل الصدمتین المنیة والنفطیة، ویختتم البحث بجملة من االستنتاجات والتوصیات. 
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 حث:أھمیة الب
أھمیة اداء وفاعلیة السیاسات المالیة والنقدیة في حقل االقتصاد الكلي اذ نحاول البحث في  أھمیةتتلخص     

، ومن ثم بیان اثرھما على االمنیة والنفطیة المالیة والنقدیة في ظل الصدمتین دراسة وتحلیل نھج السیاستین
ي یرافقھ انفاق عسكري ضخم لدیمومة المواجھة مع االداء االقتصادي في ظل انحسار االیرادات النفطیة الذ

 التنظیم االرھابي ما یسمى بـ (داعش).
 

 مشكلة البحث:
متزامناً مع  2014تتمثل مشكلة البحث في االثر السلبي الذي یسببھ تدھور اسعار النفط منتصف عام      

    نقدیة.االنھیار االمني الذي راكم من االعباء المالیة للسیاستین المالیة وال
 فرضیة البحث:

راكمت من االعباء  2014ینطلق البحث من فرضیة مفادھا أن الصدمتین االمنیة والنفطیة منتصف عام     
بعیداً  المالیة للسیاستین المالیة والنقدیة، واجبرتھا على اتخاذ اجراءات تقشفیة لغرض توفیر ایرادات مالیة

 عن المورد النفطي.
 ھدف البحث:

یھدف البحث الى بیان االثر المالي للصدمتین االمنیة والنفطیة على اداء السیاستین المالیة والنقدیة، ومن     
   ثم بیان الكلف االقتصادیة التي تسبب بھا ما یعرف بـ (داعش) في االقتصاد العراقي.

 منھجیة البحث:
ة بأسلوب التحلیل الوصفي، ومن ثم التوصل بغیة التوصل الى نتائج رصینة تخدم البحث سیتم االستعان      

 الى اثبات او نفي فرضیة البحث.
 حدود البحث:

 الحدود المكانیة: االقتصاد العراقي.    
 ).2003-2015الحدود الزمنیة: (    

 ھیكلیة البحث:
من اجل تسلیط الضوء على المتغیرات الرئیسة في موضوع البحث تم تقسیم البحث الى محاورین     
یسیین، یركز المحور األول على التأصیل النظري لألطر المؤسسیة والتشریعیة التي تحدد التفاعل بین رئ

السیاستین المالیة والنقدیة، في حین یتطرق الثاني الى العقبات التي تواجھ السیاستین المالیة والنقدیة في ظل 
 الصدمتین المنیة والنفطیة.

  المحور األول
 األطر المؤسسیة والتشریعیة المحددة للتفاعل بین السیاستین المالیة و النقدیة

  اوالً/الجوانب المؤسسیة والتشریعیة المحددة للتفاعل بین السیاستین المالیة والنقدیة
إن التفاعل بین الس�����یاس�����تین النقدیة والمالیة یعد أمراً جدلیاً ، وعادة ما ینتج عنھ ص�����راع حول         

دوات المس���تخدمة وأولویاتھا لتحقیق األھداف الكلیة للنش���اط االقتص���ادي، وبالتالي البد أن تحكم ھذا األ
التفاعل بعض األطر المؤس���س���یة والتش���ریعیة التي تنظم عمل الس���یاس���تین (المالیة والنقدیة) بدون أي 

كلي، ولكي تعارض في األھداف والرؤى، ومن ثم تكون ص����مام األمان لرص����انة وكفاءة االقتص����اد ال
 یكون التفاعل ایجابي البد أن تحكمھ عدة شروط تشمل: 

 .وجود استقرار مالي یكون دافعاً لالستدامة المالیة. 1
 .فاعلیة السیاستین من خالل وضوح في الرؤیة واألھداف. 2

105



 أ.د. جعفر باقر علوش و م.م. أرشد عبد اللطیف تركي ......توجھ السیاستین المالیة والنقدیة في ظل الصدمتین االمنیة والنفطیة

 .المشاركة في وضع األسس للسیاستین (صیاغة وتنفیذاً). 3

  )1( ي ما یلي:وتتمثل أھم األطر المؤسسیة والتشریعیة ف

 . لجان التفاعل. 1
 . استقاللیة البنك المركزي. 2
 . مجلس اإلشراف على العملة. 3
 . أدوات تدخل السیاسة النقدیة. 4
 . إرباح وخسائر البنك المركزي. 5
 . مكتب إدارة الدین العام. 6
 . لجان التفاعل: 1

تعد ھذه اللجان بمثابة البوص����لة التي تحدد مس����ار كل من الس����یاس����تین وبحس����ب األدوات المالیة       
والنقدیة وعلى اختالفھا، الرس����میة وغیر الرس����میة ، إذ تجتمع ھذه اللجان بش����كل دوري منتظم لتبادل 

ة النقدیة المعلومات بش������ان احتیاجات الس������لطة المالیة للتحویل من البنك المركزي وتحلیل األرص������د
المتوقعة للحكومة ومراقبة أداء الس���وق والنھج الالزم إتباعھ لتحقیق أھداف الس���یاس���تین ، وإدارة الدین 
العام وفقاً ألوضاع البلد المالیة وھذه اللجان تشكل من مسئولي البنك المركزي و وزارة المالیة، فضالً 

ي بتوجیھ من الحكومة، وتس��عى ھذه عن االس��تعانة بمس��تش��ارین متخص��ص��ین في المجال المالي والنقد
 ) 2(اللجان للوصول إلى جملة من األھداف أھمھا.

ستراتیجیة الدین العام 1 سة النقدیة وا سیا شان األھداف (المتوسطة والطویلة األجل) لل .تقدیم المشورة ب
 من خالل أدوات اإلدارة النقدیة وتحفیز دور سوق األوراق المالیة. 

مة لألوراق المالیة وفقا الحتیاجات الحكومة من التدفقات النقدیة وبأھداف .تخطیط المبیعات المنظ2
 ربح سنوي وتقدیر القدرة االستیعابیة للسوق في ضوء األھداف النقدیة.  

 .إجراء تعدیالت في ترتیبات السوق األولیة والثانویة. 3
 . استقاللیة البنك المركزي: 2

اس��تقاللیة األھداف و اس��تقاللیة األدوات واالس��تقاللیة  أن االس��تقاللیة بمفاھیمھا الثالثة تندرج في       
ستقاللیة في تحدید األدوات، والتي  الشخصیة علما أن االستقاللیة الممكنة من الناحیة االقتصادیة ھي ا

، والركن األس����اس )3(تدفقاتھ النقدیةبموجبھا یكون للبنك المركزي الحریة في تحدید أھدافھ التش����غیلیة و
في االستقاللیة یندرج في القیود الرسمیة المفروضة على االئتمان المقدم من السلطة النقدیة إلى وزارة 
المالیة، كما یجب أن نؤكد على أن االستقاللیة ال تعني أن السلطة النقدیة لم تعد بحاجة إلى الموائمة في 

بل العكس فالسیاسة النقدیة الكفؤة و القائمة على استقاللیة البنك المركزي,  العملیات مع السلطة المالیة،
 )4(ھي التي تس����عى إلى تطویر أدوات فاعلة للموائمة بین الس����یاس����ات للبنك المركزي والس����لطة المالیة

ومثال ذلك (معاھدة ماسترخت) للترتیبات التشریعیة الستقاللیة البنك المركزي والتي تشدد على وضع 
ود ص���ارمة ألي تس���ھیالت (الس���یما االئتمان المباش���ر) من البنك المركزي كما تؤكد على أنھ ال یتم قی

  )5(شراء األوراق المالیة الحكومیة إال ألسباب تتعلق بالسیاسة النقدیة.
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 : *.مجلس األشراف على العملة3
لس�����یاس�����ة النقدیة إن الھدف األس�����اس في مجلس اإلش�����راف على العملة ھو عدم ترك أي مجال ل       

التقدیریة، وبالتالي یمنع التوس����ع في القاعدة النقدیة بدون أن یقابلھا غطاء من العملة األجنبیة بما یعادل 
التوس����ع النقدي ,ھذا یعني أن البنك المركزي في الواقع العملي لیس لدیھ س����یاس����ة نقدیة مس����تقلة بخلق 

 عن أن ھذا المجلس س��یض��ع قیوداً أمام منح النقود فقط و تدخالتھا في س��وق الص��رف األجنبي , فض��الً 
 القروض للحكومة أو النظام المصرفي أي أن أثرھا في السیاسة المالیة یندرج في ما یلي: 

 )6(.عدم تنقید العجز الحكومي وزیادة االنضباط المالي.1
سعر صرف .یحد من عمل السیاسة النقدیة التقدیریة، أي تكون مرونتھا منخفضة كونھا تتبع سیاسة 2

ثابت، وبالتالي یكون للس�����یاس�����ة المالیة زمام المبادرة في قیادة االقتص�����اد الكلي أي تتمتع بكفاءة وقوة 
 .ومرونة

 .أدوات تداخل السیاسة النقدیة:4
یعد اختیار أدوات الس����یاس����ة النقدیة من الترتیبات التش����غیلیة ذات األھمیة العالیة في عملیة التفاعل     

نوع األوراق المالیة سیلقي بظاللھ على السیاسة المالیة وتندرج الترتیبات التشغیلیة  لكون عملیة اختیار
لإلدارة النقدیة في ثالثة أنواع تختلف في وظائفھا معتمدة على الحالة االقتص�������ادیة للبلد ومدى تطور 

 )7(.أسواقھ المالیة
تین السوق األولیة (سوق اإلصدار) أداة مختلفة) تستعمل كال السیاس/(السوق األولیة  أ. الترتیب األول

سلطة النقدیة أوراقاً مالیة خاصة (مزادات ائتمانیة) خاصة بھا  ستعمل ال لكن بأوراق مالیة مختلفة، إذ ت
, بینما أوراق السلطة المالیة تستعمل لغرض أدارة الدین العام فقط, وھنا حالة الموائمة تكون في حدود 

 ام أداة مختلفة للوصول إلى أھدافھا. متدنیة كون كل سیاسة تتفرد باستخد
(سوق مختلف/ األداة نفسھا) تستعمل السلطة المالیة السوق األولیة لألوراق المالیة  ب. الترتیب الثاني

الحكومیة المص�����ممة أس�����اس�����ا ألغراض الدین , في حین تعمل الس�����لطة النقدیة عبر عملیات الس�����وق 
لیة الحكومیة المس����تحقة وعادة ما یس����ود ھذا الترتیب في المفتوحة في الس����وق الثانویة , باألوراق الما

یة من الموائمة كون تمویل العجز یحدث في  البلدان المتقدمة , إذ یمتاز بأنھ ال یحتاج إلى درجة عال
 )8(األسواق األولیة في حین أن عملیة تحقیق أھداف اإلدارة النقدیة تحدث في السوق الثانویة 

 األداة نفسھا) / نفسھا  (السوق جـ. الترتیب الثالث
تس�����تعمل الس�����وق األولیة األوراق المالیة الحكومیة ألغراض تمویل العجز في الموازنة الحكومیة      

وتحقیق أھداف السیاسة النقدیة في ظل غیاب أسواق مالیة متطورة وھو النھج السائد في البلدان النامیة 
 ومنھا العراق.

 .أرباح البنك المركزي وخسائره 5
بم��ا أن البن��ك المركزي یمث��ل المس������تش�������ار الم��الي لل��دول فع��ادة م�ا تكون أھ�داف�ھ غیر ربحی�ة         

كونھ(مؤس���س���ة حكومیة) لكنھا قد تحقق أرباحاً وخس���ائر وقد تكون كبیرة مما یش���كل آثاراً س���لبیة على 
خالل لوائح  الس���یاس���ة المالیة األمر الذي یدعو إلى تنظیم معامالت أرباح وخس���ائر البنك المركزي من 

وقوانین تش�����كل الجانب التش�����ریعي، إن مص�����در األرباح للبنوك المركزیة یتأتى من (إص�����دار العملة 
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الجدیدة) كونھ س��یص��در مطلوبات بدون فائدة , أو قد تتجلى األرباح من خالل القروض المقدمة للقطاع 
اف على المصارف، المصرفي أو للحكومة أو المشاركة في سوق الصرف األجنبي أو من نشاط اإلشر

وبالتالي قد یحص���ل على أرباح عند ارتفاع معدالت التض���خم في االقتص���اد (ض���ریبة التض���خم ) على 
ولكنھا  )9(األرص���دة النقدیة، وھذه األرباح في األوض���اع االعتیادیة یتم تحویلھا إلى الحكومة كإیرادات.

نتھا العامة، أو في حال تم تحصیل كإیرادات استثنائیة، بالتالي ال یجب أن تضعھا الحكومة ضمن مواز
ھذه األرباح فالحكومة محددة باس������تخدامھا في دیونھا واألولویة تكون لدیون الحكومة للبنك المركزي، 
ویجب أن ال تحول ھذه األرباح للحكومة في حالة التض����خم المرتفع كونھا س����تزید من تیار اإلنفاق أي 

تمرة في األغلب في عملیات الصرف األجنبي أو الفوائد (البقاء في حلقة التضخم) أما الخسائر فھي مس
على الس��ندات التي یص��درھا البنك المركزي ألغراض اإلدارة النقدیة، مع التأكید على ض��رورة تغطیة 
ھذه الخس�������ائر لكونھا العملیة الیومیة للبنك المركزي، أي س������تكون الحكومة مجبرة على تغطیة ھذه 

 )10( .مةالخسائر لكونھا ستقید على الحكو

 )Debt Management Office( *. مكتب أدارة الدین العام6
في ظل وجود أس��واق مالیة متطورة تبرز ض��رورة توفر مؤس��س��ة مختص��ة ومس��تقلة إلدارة الدین      

العام، وكلما كان مكتب أدارة الدین أكثر اس���تقالالً عن عملیة ص���نع القرار الس���یاس���ي، زادت المقاومة 
لنقدیة تركز المؤس��س��یة لمیل الحكومة لتولید (التض��خم)، إذ أن فص��ل إدارة الدین العام تجعل الس��لطة ا

على اس���تقرار االس���عار حص���راً ، مما یزید من مص���داقیتھا في إدارة العملیات النقدیة، كما أن الفص���ل 
المؤس��س��ي إلدارة الدین العام یض��من االنض��باط المالي ومن ثم فھو یعزز من االس��تدامة المالیة، ویحدد 

ل عملیة إدارة الدین، بعیدة عن المس����ؤولیة تجاه كل من الس����یاس����ة المالیة والس����یاس����یة النقدیة ،أي یجع
  )11(تدخالت البنك المركزي أي تكون إدارة الدین أكثر واقعیة.

 ثانیاً/األطر المؤسسیة والتشریعیة للتفاعل بین السیاستین المالیة والنقدیة في العراق
مركزي بانھا س����یاس����ة نقدیة(تعقیمیة) اذ لم یعد البنك ال 2003الس����یاس����ة النقدیة ما بعد  توص����ف       

الرافعة المالیة لتمویل عجز الموازنة بل بدأ بتش��ریع القوانین التي من خاللھا یص��ل الى االس��تقاللیة في 
رس��م الس��یاس��ة النقدیة التي تملك القدرة في اس��تھداف التض��خم الواس��ع والوض��ع المتردي في االقتص��اد 

قرار االقتصادي في الدولة والتحول الذي شھدتھ حقبة التسعینات وتنظیم كتلة نقدیة وفقاً لمتطلبات االست
 نحو اقتصاد السوق.

أن الموائمة بین الس���یاس���تین المالیة والنقدیة یعد من االمور االس���اس���یة التي تحظى باھتمام واس���ع لعدة 
 اسباب:

 . التناقض باألھداف واالولویات: 1
لة یتناقض معھ ھدف تھدف الس���یاس���ة المالیة الى تحفیز النمو االقتص���ادي وخفض معدالت البطا       

تخلت  )12(2010السیاسة النقدیة في استقرار المستوى العام لألسعار، فالسیاسة النقدیة وابتداء من عام 
سابقة، من اجل تحفیز النمو االقتصادي بجانب الھدف االساس  سیاسة االنكماشیة ال بشكل نسبي عن ال

دور االكبر للس��یاس��ة النقدیة من اجل الحفاظ (اس��تقرار المس��توى العام لألس��عار)،احتلت نافذة العملة ال
على قیمة العملة، فض�����ال عن الس�����عي من اجل تحیید التوس�����ع باإلنفاق العام من قبل الحكومة، اي ان 
شیة تخلق تضاد باألھداف البد من وجود اطار للموائمة  سة نقدیة انكما سیا سة مالیة توسعیة مقابل  سیا

 یحكم التفاعل فیما بینھما.  
 المورد المالي: .ریعیة2

108



   2018لسنة الثالثة     ا       1لعدد ا      لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)                                                              (Online)       ISSN: 2616 – 7808   

 
 

تش����كل االیرادات من مبیعات النفط الخام في الس����وق الدولیة عبئاً اخر على الس����لطة النقدیة یتجس����د    
بض����بط التض����خم، كونھا نقود بالعملة الص����عبة، تتطلب عملیات تعقیم من قبل البنك المركزي من اجل 

یعیة التي لن ادارة الس����یولة، واألمر معكوس في حال اعتماد االیرادات االخرى ذات الص����بغة غیر الر
تخلق قوة شرائیة جدیدة بل یتم امتصاص السیولة من القطاع لخاص ومن ثم یعاد ضخھا من الحكومة، 
وفي ظل عدم قدرة الحكومة على تنویع مص������ادر الدخل بقت الس������لطة النقدیة وحیدة في اس������تھداف 

 ) 13(التضخم.

 . تمویل عجز الموازنة:3
ش������ھدت الموازنة العامة في العراق فوائض  2003بعد عام  نتیجة لرفع العقوبات االقتص������ادیة       

الذي ش�����ھد عجزاً حقیقیاً، لذلك لم یكن ھناك حاجة الى الموائمة بین البنك  2013حقیقیة باس�����تثناء عام 
المركزي و وزارة المالیة، عدا ما یدخل في اختص����اص����ات البنك المركزي بص����فتھ مس����تش����ار مالي 

وبس��بب انھیار اس��عار النفط  2014المنیة و النفطیة) منتص��ف عام للحكومة، اما في ظل الص��دمتین (ا
اض������طرت الحكومة الى اللجوء الى البنك المركزي من اجل تمویل العجز في الموازنة والخروج من 

فیما بین  2003الض������ائقة المالیة، ھذا االمر یتطلب التركیز في الیات الموائمة المتبعة في العراق بعد
 .)14(الیةالسلطة النقدیة والم

ً ثا  / الترتیبات المؤسسیة والتشریعیة:لثا
تُعد الترتیبات المؤس��س��یة البوص��لة الموجھة للتفاعل بین الس��لطتین النقدیة والمالیة، اذ أن الض��عف     

فیھا یعد الس�����بب الرئیس في التعارض باألدوار واالدوات واالھداف فیما بینھما، و من ثم ینعكس على 
ه الترتیبات مع ض���عف الیات التخطیط في اطار س���یاس���ات االقتص���اد الكلي، س���نش���یر ھنا الى ابرز ھذ

 التركیز على االستقاللیة كونھا تمثل جوھر ھذه الترتیبات:

 .استقاللیة البنك المركزي وصلتھ بالحكومة 
 .مصداقیة السیاستین المالیة والنقدیة 
 .االسس التشریعیة والقانونیة التي تحكم التفاعل 
 لتدقیق).لجان التنسیق(اللجنة االقتصادیة، اللجنة اعداد الموازنة، اللجنة ا 
   .ارباح وخسائر البنك المركزي العراقي 

 
 )15( . استقاللیة البنك المركزي العراقي:1

تُعد االس������تقاللیة الموض������وع األكثر أھمیة بالنس������بة للبنوك المركزیة في جمیع دول العالم النامي     
یة  والمتق��دم فمن خاللھ��ا  یتم التعرف على المق��درة الحقیقی��ة للبن��ك المركزي في تحقیق األھ�داف النق��د

اللیة البنك المركزي من وعلى رأسھا استقرار المستوى العام لألسعار, وغالباً ما یتم التعرف على استق
خالل القانون الذي یحكمھ, وظل البنك المركزي العراقي مفتقداً لالس�����تقاللیة القانونیة منذ تأس�����یس�����ھ، 

) على أن قرارات المجلس, 14م في المادة ( 1976) لس������نة 64وینص قانون البنك المركزي المرقم (
ویقص�����د بھ مجلس إدارة البنك المركزي، نافذة باس�����تثناء القرارات المتعلقة برس�����م الس�����یاس�����ة النقدیة 
واالئتمانیة التي یجب عرض��ھا على وزیر المالیة للمص��ادقة علیھا, وفي حالة اعتراض��ھ على اي قرار 
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لخالف على مجلس الوزراء للبت فیھ , یعید المجلس النظر فیھ, فإذا أص������ر على رأیھ یعرض الوزیر ا
فمن خالل ھذه المادة , وغیرھا من المواد في ھذا القانون , تتبین تبعیة وانقیاد البنك المركزي للحكومة 
فال یعدو أن یكون دائرة تابعة لوزارة المالیة تقوم بمھام تفرض علیھ من الحكومة وھو ما جعل البنك 

من خالل إجبار البنك المركزي على إص������دار النقود لتغطیة النفقات  المركزي الرافعة المالیة للحكومة
الحكومیة، من ثم فان اس������تقاللیة البنك المركزي خالل الحقبة الس������ابقة، إن أمكن التعبیر عنھا , فھي 

 استقاللیة سالبة او على اقل تقدیر صفریة .

یما یخص اس������تقاللیة البنك بدایة مرحلة جدیدة ف 2004) لس������نة 56یُعد تاریخ ص������دور قانون (      
یتمتع البن��ك ) الفقرة الث��انی��ة ب��أن��ھ " 2المركزي العراقي، إذ نص الق��انون ص������راح��ة في الم��ادة رقم (

المركزي العراقي باالس����تقالل فیما یقوم بھ من مس����اعي بغیة تحقیق اھدافھ وتنفیذ مھامھ وال یتلقى 
" , وھو ما ا في ذلك الجھات الحكومیة البنك المركزي العراقي أیة تعلیمات من أي شخص أو جھة بم

جعل البنك لھ مطلق الحریة في وض��ع االس��تراتیجیة التي یراھا مناس��بة , لتحقیق االس��تقرار, من دون 
أي تدخالت حكومیة وكذلك فإن القانون منح أعض����اء المجلس الحص����انة من االجراءات القانونیة، كما 

الس������یاس������ة النقدیة یعملون دون ض������غوط أو خوف من ، وھو أمر یجعل القائمین على (23)في المادة 
تدخالت الحكومة التي غالباً ما تكون متعارض������ة مع الھدف األول للس������یاس������ة النقدیة وھو اس������تقرار 
المستوى العام لألسعار، وھذا األمر جعل البنك المركزي في معزل ولو نسبیاً عن الضغوط الحكومیة، 

 المركزي القانونیة ما یأتي : وكذلك فإنھ مما زاد من استقاللیة البنك
 أ. استقاللیة االھداف:

)  ذات أھداف واض��حة وغیر متعارض��ة فیما بینھا، كما 56أص��بحت اإلدارة النقدیة وفق قانون (       
) إن وظیفة البنك المركزي ھو" االستقرار في العملة المحلیة والعمل على 3كان سابقاً، إذ تبین المادة (

یقوم على اس����اس التنافس في الس����وق " وھو الھدف الرئیس الذي یجب على الس����لطة نظام مالي ثابت 
النقدیة تحقیقھ ویقدم على أیة أھداف أخرى عند التعارض مثل تحقیق التنمیة او النمو او زیادة معدالت 

 التوظیف .
 ب. استقاللیة األدوات:

  ً من األدوات النقدیة كسعر إعادة الخصم  یتمتع البنك المركزي بكامل الحریة في اختیار ما یراه مناسبا
 أو عملیات السوق المفتوحة ... الخ , وبالكیفیة التي یراھا مناسبة .

 جـ. حظر إقراض الحكومة:
تُعد مس�������ألة إقراض الحكومة من أھم المس�������ائل التي تخص االس������تقاللیة فبمجرد وجود إمكانیة     

في زیادة نفقاتھا وتمویل ھذه الزیادة من خالل  لالقتراض من البنك المركزي فإن الحكومة لن تتورع
االقتراض من البنك المركزي، سواًء من خالل اإلصدار النقدي أم السحب على المكشوف أو من خالل 
بیع الس����ندات للبنك، مما س����یؤدي الى ارتفاع معدالت التض����خم , وھو ما حص����ل فعالً في العراق قبل 

عندما لجأت الحكومة للبنك المركزي لتمویل نفقاتھا في فترة العقوبات االقتص����ادیة إذ وص����لت  2003
ملیار دینار مكونة من س������حب  2.28إلى ما یقارب  2001الدیون الحكومیة للبنك المركزي في عام 

ص��ت ) والتي ن26على المكش��وف وحواالت خزینة , لذلك عالج القانون الجدید ھذه المش��كلة في المادة(
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على " منع تقدیم البنك المركزي أیة اعتمادات مباش���رة أو غیر مباش���رة للحكومة أو ألیة ھیئة عامة أو 
 مملوكة للدولة " , وھذا أنھى حقبة طویلة من اعتماد الحكومة على البنك المركزي في تمویل نفقاتھا.

تم اقالة محافظ البنك  2012ھذه االس������تقاللیة لم تخلوا من الخروقات التي افقدتھا فاعلیتھا ففي عام 
ھذا یعد خرق الس���تقاللیة البنك  2014المركزي (س���نان الش���بیبي) بتھم فس���اد ، برأه القض���اء منھا عام 

المركزي، اذا علمنا أن س��لطة التعینین (رئیس الحكومة) لیس ض��من ص��الحیتھ اقالة المحافظ من دون 
االمر لم یحصل، الخرق الثان یتمثل بـ��� نص  الرجوع الى الھیئة التشریعیة، ممثلة بمجلس النواب وھذا

یلتزم البنك المركزي بتحدید مبیعاتھ من العملة " 2015) من قانون الموازنة العامة لس������نة 50المادة(
ملیون دوالر مع توخي العدالة في عملیة  75الص���عبة (الدوالر) في المزاد الیومي بس���قف ال یتجاوز 

) التي تنص جمیعھا على أن البنك المركزي 2،4،27بالمواد ( ھذا االنتھاك یتمثل خاص������ة )16("البیع 
مس���تقل في اتخاذ قراره، وھو المس���ؤول الوحید عن ادارة االحتیاطیات االجنبیة في العراق، اثرت ھذه 

 المادة على سعر الصرف ولعدة أشھر، ویرجع ذلك الى ثالثة عوامل رئیسیة:

 الطل���ب على العمل���ة االجنبی���ة من ج���ان���ب ن���اف���ذةق���درة البن���ك المركزي على تلبی���ة  الول:الع���امال 
یاس�������ة نقدیة وبش������كل مریح ومنض������بط والس������یما في التطبیق المرن لمعاییر االمتثال  البنك كس������

ھي توقعات المض��اربین التفاؤلیة بقیمة الدینار العراقي الذي تؤش��ره تزاید  العامل الثاني:و، المص��رفي
ئد مة عوا یة  قی لة االجنب بالعم عات النفط  جاري مبی فائض في الحس�������اب ال فاع وتحقق  باالرت واالخذة 

المدفوعات رافقھ توقف اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالدینار والذي زاد رص���یده على  لمیزان
تنقید  بس��بب اش��تداد االزمة المالیة، اي التوقف الراھن عن س��یاس��ة 2014تریلیون دینار منذ العام  ۲٥

ة اإلص���دار النقدي الذي اعتمد اثناء س���نوات الص���دمتین االمنیة والنفطیالدین او تمویل عجز الموازنة ب
الفائض  اذ ظل الدینار، لتمویل العجز في الموازنات العامة بس������بب انكماش التدفقات النقدیة للموازنة

قوة طلب  وقتذاك یض���غط كثیراً على ادوات الس���یاس���ة النقدیة بص���ورة طلب على العملة االجنبة تمثل
ناریة مس������تم نكدی یة للبالد. وعلى الرغم من اس������تخدام الب یاطي العملة االجنب المركزي  رة على احت

وتناقص  لس����یاس����ات تعقیم الدینار والس����یطرة على مناس����یب الس����یولة المحلیة من خالل نافذة الدوالر
لمبیعات الدوالر من  احتیاطیاتھ نس���بیاً ،اال ان البنك قد اض���طر الى ممارس���ة اجراءات التدقیق المش���دد

ظاھرةا یة  جھ الس������لط�ة النق�د قادت ان توا یة للعمل�ة االجنبی�ة والتي  فذة المركز یة س������عري  لن�ا تع�دد
عملیات غسل االموال  اي مواجھة ظاھرة سعرین مختلفین للصرف بسبب التصدي لشبھات،الصرف

  .باالرھاب الداعشي وقطع اي امتداد مالي لتمویل االرھاب بعد احتالل بعض المحافظات

تضاربي بان یضغط االخیر باتجاه  سعرین للصرف احدھما رسمي ثابت واالخر موازي لقد قاد حصول
: وھو االھم في السوق النقدیة العامل الثالثاما ، ارتفاع سعر الدوالر ألشھر عدیدة ابان االزمة المالیة

تي من في تأثیره تماماً على استقرار سوق الصرف ، فیأ والذي اثر ولكن بشكل اخر ومتفوق ھذه المرة
في تبدل ھیكل سلوك االفراد في الطلب على النقد بالدینار  تأثیر دالة الطلب النقدي على الدینار او

النقدي من اثر عامل التوقعات العقالنیة لدى حائزي الدینار جراء  العراقي، فیأتي االرتفاع في الطلب
ة على معدالت التضخم (اي التي نجمت الحقیقي التي تفوقت فیھا الفائدة االسمی ارتفاع اشارة سعر الفائدة
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 الفائدة االسمیة السائدة لتكون اعلى من التضخم السنوي وعلى مدار السنوات الثالث الماضیة عن ارتفاع
وعظمت من سلوك  اذ اسھمت الفائدة الحقیقیة وتوقعاتھا في انتقال دالة الطلب النقدي ھیكلیاً نحو االعلى(

)، لقاء فائدة اسمیة %2على( یلحظ ان التضخم السنوي في العراق لم یزدالطلب النقدي على الدینار، إذ 
) سنویاً وكذلك فائدة السیاسة %8المست ( على الودائع االدخاریة لدى المصارف في السوق المنظمة،

ً %6النقدیة التي المست ھي االخرى ( في حین فاقت الفائدة االسمیة في سوق النقد غیر المنظمة  ،) سنویا
(في ظل  )17()180%وتجار العملة لتالمس معدل سنوي زاد على ( ت غیر مسبوقة لدى المرابینمستویا

ادت ھذه العوامل الى فقدان ثقة االفراد في (مصداقیة) السلطة النقدیة، )،النقود موجة ما یسمى :بتأجیر
خالل مدة(الصدمتین االمنیة والنفطیة) ما یعني أن التدخل الحكومي یؤدي الى حالة من االختالل في 
االستقرار االقتصادي. ومن ثم البد من الموائمة والتنسیق بین السلطتین النقدیة والمالیة ولیس من خالل 

 ممارسة الضغوط. 

نمــــو والتــــوازن االقتصـــــادي في ظـــــل السیاستین المالیة والنقدیة وعقبات ال /المحور الثاني 
 الصدمتین      (األمـــنیــة و الــنفطیة)

 2003. مالمح النمو االقتصادي في العراق في ظل السیاسات المتبعة بعد 1

) الس��یما مع رفع العقوبات عن %100ارتفعت قیمة الص��ادرات إلى نس��بة (  2003مع بدایة عام       
) من قیمة الصادرات %62.2القطاع النفطي وتركز العقود االستثماریة، بعد أن كانت تشكل ما نسبتھ (

 )*(االقتص��ادي))، كما ارتفع مؤش��ر (االنفتاح 2000_1997إلى الناتج المحلي اإلجمالي  خالل المدة (

) 45%) علماً أنھ في حال تجاوز ھذا المؤشر درجة (119%إذ بلغت درجة االنفتاح ( )18(. 2003عام 
وارتفعت إلى  2003) عام %55.24یعد البلد منفتحاً على العالم الخارجي، كما بلغت درجة التبعیة (

مما  )19(للس��لع االس��تھالكیة،) الس��یما 65%كما بلغت نس��بة االس��تیراد إلى الناتج ( 2009%) عام 63(
یدل على أن (س��یاس��ة الباب المفتوح) ش��كلت ص��دمة جراء س��یاس��ة اإلغراق الس��لعي التي قض��ت على 
المنتج المحلي و فاقمت من مش������كالت القطاع اإلنتاجي لعدم قدرتھ على المنافس������ة للمنتجات العالمیة، 

االقتص�اد العراقي یخلق (قیمة مض�افة) وبالتالي ش�كلت ھذه الس�یاس�ة توس�یعاً للنھج االس�تھالكي وجعل 
لدول الجوار اإلقلیمي، األمر الذي یدعو إلى ض��رورة وجود ترتیبات مؤس��س��یة تخلق بیئة مناس��بة تقود 
إلى اس���تثمار خاص منتج (اس���تراتیجیة واض���حة لالس���تثمار) في ظل وجود بیئة مس���تقرة تكون حافزا 

أن الس��یاس��ة االقتص��ادیة كانت متخبطة  خالل ھذه یمكن القول  )20(لالس��تثمار وفاعلة للقطاع الخاص،.
المرحلة باس��تثناء بعض مس��اھمات الس��یاس��ة النقدیة س��عیا منھا لتثبیت أس��س االس��تقرار االقتص��ادي، ، 
لكنھا اص��طدمت بتراجع أداء الس��یاس��ات االقتص��ادیة المكملة وعلى وجھ التحدید الس��یاس��ة المالیة، فلم 

طاعات اإلنتاجیة وإیصالھا إلى معدالت نمو مقبولة باستثناء القطاع یستغل ھذا االستقرار في تحفیز الق
النفطي , بالمس����توى الذي یعالج قص����ور المعروض الس����لعي داخل الس����وق المحلیة , فمعطیات األداة 
الرئیس��ة للس��یاس��ة المالیة المتمثلة في الموازنة العامة قید وكما أوض��حنا س��ابقا بقیود التوس��ع بالوظائف 

الط��ابع غیر اإلنت��اجي والعقود النفطی��ة ذات الكلف الع��الی��ة, التي عظم��ت من اآلث��ار  الحكومی��ة ذات
التوزیعیة واالجتماعیة مقابل انحس���ار الجانب االس���تثماري الذي یعد المحرك األس���اس للنمو والتوازن 

 ) من أجمالي النفقات ولم تتعدَ نس�����ب االنجاز في%80العام، إذ ش�����كلت النفقات االس�����تھالكیة قرابة (
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) في أحسن األحوال، كما أن الموازنة انحرفت باتجاه غایات تشغیلیة %50الموازنة االستثماریة نسبة (
اس������تھالكی�ة بحت�ة رجح�ت في مجملھ�ا كف�ة الع�دال�ة التوزیعی�ة على كف�ة الكف�اءة اإلنت�اجی�ة، وب�الت�الي 

) 3ي تجاوزت (اس����تحوذت على الناتج المحلي ذي الطابع الریعي في دعم (الس����یاس����ة التش����غیلیة) والت
) ملیون متق��اع��د، فض������الً عن 2مالیین موظف حكومي، تزامن مع روات��ب المتق��اع��دین ألكثر من (

مس����تحقي الرعایة االجتماعیة مما یش����یر إلى المقدرة التوزیعیة العالیة للموازنة العامة من خالل متلقي 
) 5_1الة في العرق () مالیین الذي یش������كل عدداً ض������خماً عند األخذ بالحس������بان معدل اإلع5الدخل (

 )21() ملیون من السكان متلِق ِللدخل الحكومي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة25بالتالي، یصبح لدینا (
، وعند مقارنتھا بالكفاءة اإلنتاجیة نجد أن القطاع النفطي وكما أش��رنا في الس��ابق یھیمن على ما یقارب 

) من إیرادات الموازن��ة وبقوة %95المملوك لل��دول��ة وتمول عوائ��ده م��ا یق��ارب ( GDP%) من 60(
) ملیون عامل أما س����ائر 8.5) في أحس����ن األحوال من القوة العاملة البالغة (%2تش����غیلیة ال تتجاوز (

األمر  %)30( GDP) من قوة العمل وال تتعدى نسب مساھمتھا في 98%القطاعات فتساھم بتشغیل (
) من العاملین %25) وبنسبة (%15قوة مؤشر البطالة في االقتصاد إذ تجاوزت نسبة (الذي ركز من 

) وھذا ما %40) عندھا یصل أجمالي البطالة إلى (%25الشباب وعند إضافة التشغیل الناقص البالغ (
یفس��ر بطالة عناص��ر اإلنتاج في االقتص��اد العراقي، وبالتالي فالكفاءة  في تخص��یص الموارد اإلنتاجیة 
عند أدنى نقطة , في ظل تراجع القطاعات اإلنتاجیة الرئیس���ة (الزراعة ، الص���ناعة) إذ ال تتعدى نس���بة 

صناعي اقل من ( GDP) من%6.5مساھمة القطاع الزراعي ( ) %1.5في حین أن مساھمة القطاع ال
) 700) من مص�انع الحكومیة والقطاع الخاص كما أن نس�بة أكثر من (%90بس�بب توقف ( GDPمن 

ف عامل و مھندس ص������ناعي عاطلون یتلقون أجوراً ومرتبات من الدولة األمر الذي أجبرھم على أل
الدخول في سوق العمل غیر المنتظمة ضمن معطیات التشغیل الناقص، وفي حین أن بوادر المساھمة 
البد أن تكون منطلقة من القطاع الخاص ض���من توجھات االقتص���اد العراقي إلى (اقتص���اد الس���وق)من 

بة القطاع  أجل النمو والتوازن في االقتص�������اد; نجد األمر على وجھ مغایر, وعلى الرغم من أن نس������
) من النشاط الكلي إذا ما استبعدنا النفط من مكونات الناتج; لكن جل ھذا النشاط %65الخاص تصبح( 

بالنشاط ھو خدمي وضعیف االرتباط بالنشاط اإلنتاجي واالستثماري الحقیقي والذي یرتبط بشكل كبیر 
شاط اإلنتاجي الخاص. وبالتالي فإن  )22(أو النھج االستھالكي الحكومي، وبالتالي فھو یوضح تراجع الن

شاط االقتصادي Added valueالسوق العراقي الیوم قیمة مضافة ( ) للعالم الخارجي على حساب الن
فعل (س�����یاس�����ة الباب الوطني الذي أخذ یدخل في مرحلة الركود المس�����تمر غیر الحقیقي غیر النفطي ب

المفتوح) التي جعلت من قوة العمل تتخذ من المض����اربة والعیش على ھوامش قطاع التجارة الخارجیة 
االستھالكیة مجاالً لھا، من ثم اقتصرت مؤشرات النمو في ھذه الحقبة بالقطاع النفطي نتیجة عدم قدرة 

مولداً للنشاط االقتصادي السالب والعابر القطاعات االنتاجیة مواكبتھ، أي إن نموذج االقتصاد العراقي 
) Iraqi economic diseaseللحدود اس����تھالكاً وادخاراً أو ما یس����مى بمرض العراق االقتص����ادي (

  )23(على غرار المرض الھولندي في االقتصاد .
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والنمو . الھیمنة المالیة وعدم االتس��اق الزمني للس��یاس��ات النقدیة وانعكاس��اتھا على التوازن العام 2
 االقتصادي في ظل الصدمتین (االمنیة و النفطیة)

 
تعرض العراق لص�������دمة أمنیة عطلت حركة النش�������اط االقتص�������ادي  2014في منتص������ف عام     

 2014واالس���تثماري في البلد، تزامنا معھا انھیار في أس���عار النفط إذ بلغ س���عر نفط س���لة أوبك أواخر 
كان منخفض������ا  2016% )، وفي كانون الثاني عام 65) دوالر للبرمیل (انخفض إلى أكثر من 26.5(

) دوالر حتى شھر 100) دوالر بعد ما كان یزید على (49.49وھو ( 2012سط السنوي لعام عن المتو
بأنھ )*(، وفقا لوزیر الخزانة األمریكیة لشؤون تمویل اإلرھاب یصف ھذا التنظیم)24(2014آب من عام 

زة أفض������ل تنظیم ممول رأیناه على اإلطالق إذ إنھ فض������الً عن التمویل القوي یتناغم معھ أدوات ممتا
للدعایة على رأس������ھا (منھج الخوف) إذ وفقا لبعض التقاریر الدولیة تش������یر إلى أن ھذا التنظیم تقترب 

) ملیار دوالر 2والفائض في نھایة العام بلغ ( 2014) ملیون دوالر یومیا خالل عام 3_1إیراداتھ من (
ما وصلت أصولھ المالیة أمریكي وقمة النشاط المالي للتنظیم ھو في (الموصل) و (الرقة) السوریة, ك

یة ونھب المعدات العس������كریة 875إلى ( ) ملیون دوالر جراء الس������یطرة على بعض المناطق العراق
) ملیون 420) ملیار دوالر منھا (1.5وبعض البنوك الحكومیة , التي شكلت إضافة للتنظیم تقدر بـ������� (

(زراعة القمح) في العراق ) من األراض��ي الزراعیة 40%نقدا , فض��ال عن س��یطرتھا على ما یقارب (
الھدف منھ معرفة و متابعة تمویل ھذا التنظیم ، إذ توص���ل إلى  )*()FATFووفقا لتقریر نش���رتھ ( )25(

  )26(أن مصادر التمویل تتجسد في التالي: 

.عائدات غیر مشروعة من احتالل األراضي والسیطرة على حقول النفط , البنوك , سرقة األصول , 1
 ئب, االبتزاز. المصافي, الضرا

 .جمع التبرعات عبر نظام اتصاالت حدیثة ومعقدة عبر الشبكات ومواقع التواصل االجتماعي. 2
 .الدعم المادي الخارجي الدولي وتبرعات المنظمات غیر الھادفة للربح. 3

كما أن الممول الرئیس�����ي للمجندین و بحس�����ب تقاریر عدیدة ھو (بطالة الش�����باب) في المنطقة العربیة 
) %11.5وفقاً إلحص�������ائیات البنك الدولي ( 2016لمغتربین في الخارج ، إذ بلغ معدل البطالة عام وا

نة ، وعدم اندماج المھاجرین العرب مع 29-15حول المنطقة العربیة وبمعدل أعمار یتراوح ( ) س������
 ) ومعظمھ��ا في البل��دان ذات ال��دخ��ل%5.9الع��الم الخ��ارجي , وھي تتج��اوز مع��دل البط��ال��ة الع��المي (

) أدناه یوض��ح توزیع الص��نادیق االئتمانیة بحس��ب حجم 22والش��كل( )27(المنخفض في البلدان العربیة.
 التمویل و البلد المنشأ.

 
 ) توزیع الصنادیق االئتمانیة الممولة لـ (داعش) بحسب بلد المنشأ1الشكل (
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Source: FATF REPORT Financing of the Terrorist Organization Islamic State in Iraq and the Levant 
,February 2015,p21. 

 
) المتقدم توزیع البلدان التي تعد مراكزاً للتمویل وعلى الرغم من النسب المتواضعة 1ویوضح الشكل(

إال أنھا تعد إیرادات ذات طابع مستمر وتتصدر القائمة أربع بلدان عربیة ھي (تونس والمملكة العربیة 
 ) دولة مع التحفظ على نسب باقي البلدان.43لمغرب) على التوالي من ضمن (السعودیة و األردن وا

بالتالي فھاتین الص����دمتین تش����كالن تحدیاً وعقبة جدیدة أمام الس����یاس����تین المالیة والنقدیة في ظل عدم  
إذ یظھر أثر التفاعل السلبي من خالل مؤشرین ینطلقان من  2003االتساق في األھداف واألدوات بعد 

الس������یما باالبتعاد عن ھدفھا الرئیس  )*(األول یتجس������د في (عدم االتس������اق الزمني)  ،ظريأص������ل ن
(االس��تقرار في المس��توى العام لألس��عار) على حس��اب توفیر غطاء لعجز الموازنة و الدین العام عبر( 

، ومع نافذة العملة) مما یولد كتلة نقدیة ض��خمة في النش��اط االقتص��ادي واس��تنفاد االحتیاطیات األجنبیة
ھذا األثر یتفاعل اثر آخر متمثل بـ������ (الھیمنة المالیة) ذو اتجاه عكسي مع سیاسة االستقرار التي تبنتھا 

 2004) لعام 56وض����من اس����تقاللیة البنك المركزي بقانون ( 2003الس����یاس����ة النقدیة في العراق بعد 
دین العام الداخلي الذي ویتجس���د ھذا األثر بالتفاعل الس���لبي من خالل عبء عجز الموازنة الض���خم وال

یجس���د عامل ض���غط س���لبي على الس���یاس���ة النقدیة لتمویل ذلك العجز، والذي یولد ض���غوطاً تض���خمیة 
تخلت عن الدور  2003وتس��ارعاً في الكلفة النقدیة مس��ببا اثاراً تض��خمیة، أي أن الس��یاس��ة المالیة بعد 
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) 1یمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول (البارز المناط بھا في بناء قاعدة لتحدد حجم العجز المالي , و
) 24,194,920لیص���ل إلى ( 2003) ملیون دینار عام 4,636,200إذ ازداد حجم عجز الموازنة من (

) األمر الذي یعبر عن عبء أضافي على السلطات %421.87بزیادة تقدر بـ ( 2016ملیون دینار عام 
مویل العجز س��یكون عبر القروض الخارجیة , إذ أن ت 2010النقدیة الس��یما الس��نوات التي أعقبت عام 

كذلك الحال للدین الداخلي بش������قیة (الدیون على وزارة المالیة المس������تحقة من قبل البنك المركزي، 
) 5,543,684وس��ندات وحواالت الخزینة لدى المص��ارف التجاریة) إذ ارتفع الدین العام الداخلي من (

یار دینار عام  یار دینار عام 46,580,280لیص�������ل إلى ( 2003مل بة زیادة قدرھا  2015) مل بنس������
) 48قد تص�����ل إلى أكثر من ( 2016%) , كما أن التقدیرات األولیة للدین العام الداخلي لعام 740.24(

) ملیار دینار للعام 24,194,920ترلیون دینار لنص��ل إلى ض��عف مقدار العجز في الموازنة الذي بلغ (
 ذاتھ.

(ملیار دینار)   2015_ 2003الدین العام الداخلي وفجوة الدین على الحكومة العراقیة للمدة  )1الجدول (

 
 بیانات وزارة المالیة ,دائرة الدین العام  ، النشرات السنویة للبنك المركزي لسنوات مختلفة. -المصدر :

ملیار دینار وقروض من  14.525بمبلغ  تم إضافة فقریتین للدین العام الداخلي وھي سندات التسلیم 2015في العام  -*
 ) ملیار دینار. عراقي.46,580,280ملیار دینار، بعد االضافة یصبح الدین العام الداخلي(  10461.057مؤسسات مالیة بمبلغ 

 ** تقدیرات أولیة.
) الھیمنة المالیة و مصداقیة السیاسة النقدیة (نافذة العملة) 2الجدول (

 

داد الباحث استنادا إلى ، البنك المركزي العراقي "النشرة اإلحصائیة السنویة" المدیریة العامة المصدر: الجدول من إع
 مجموع بیانات شھریة. 2015لإلحصاء واألبحاث ، بغداد ، أعداد مختلفة. (*)
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كما یمكن القول أن الھیمنة المالیة من قبل الحكومة انعكست على مصداقیة السیاسة النقدیة وعلى وجھ 
حدید (نافذة العملة) خالل ھذه المرحلة بوص���فھ (المثبت الدینامیكي) للس���یاس���ة النقدیة، إذ نالحظ من الت

) أن الس��لطة النقدیة تس��عى جاھدة للس��یطرة على المس��توى العام لألس��عار ، ونلحظ ذلك جلیاً 2الجدول (
لل��دوالر من خالل من خالل العالق��ة الطردی��ة بین زی��ادة اإلنف��اق الحكومي ومبیع��ات البن��ك المركزي 

) ملی�ار دوالر ع�ام 53.2إلى ( 2004) ملی�ار دوالر ع�ام 6(ن�اف�ذة العمل�ة ) إذ ارتفع�ت مبیع�ات�ھ من (
وھ�ذا التراجع یعود إلى تح�دی�د مبیع�ات(ن�اف�ذة  2015) ملی�ار دوالر ع�ام 44.3تراجع�ت إلى ( 2013

تي حددت س������قف مبیعات البنك ال 2015) من قانون الموازنة االتحادیة لعام 50العملة) وفقاً للمادة (
، وھذا اإلجراء )28() ملیون دوالر یومیا للقطاع الخاص75المركزي من الدوالر في (مزاد العملة) بـ�� (

یعطي إش������ارة على أن كالً من الس������لطتین المالیة والنقدیة غیر ملتزمتین جدیاً بالحفاظ على مس������توى 
الدینار تجاه الدوالر، بعد الص��دمتین األمنیة مس��تقر لألس��عار وال بتأمین مس��توى مس��تقر لس��عر ص��رف 

 . 2014والنفطیة منتصف العام 
فھذه األرقام تشیر إلى وجود عجز مزمن في الموازنة العامة وان النشاط االقتصادي الحقیقي ال تمثلھ  

لیة الموازنة العامة إذا ما علمنا, إن أعباء النش���اط االقتص���ادي أحادي الجانب یثقل كاھل الس���یاس���ة الما
األمر الذي یدعو إلى تبني وس��ائل تمویلیة ، )29(والمنفذ لھا یتجس��د في الدین العام (الداخلي و الخارجي)

تكون ركیزتھا األس����اس قطاعات إنتاجیة یؤدي االس����تثمار فیھا الدور األس����اس وتكون عناص����ر رفد 
في إدارة الدین العام للموازنة العامة ولیس العكس، فض��الً عن عقبة رئیس��ة تتجس��د في ض��بابیة الرؤیا 

من حیث النش��اط إن كان في س��وق اإلص��دار أو الس��وق الثانویة، في ظل عدم توفر س��وق ثانویة كفء، 
وبالتالي فإن إدارة الدین العام تتركز في س��وق اإلص��دار وس��وق االقتراض، ھنا یس��تدعي األمر تنس��یقاً 

ى الس����لطة النقدیة من خالل اتخاذ جملة من فعاالً بین الس����لطتین المالیة والنقدیة ویقع العبء األكبر عل
 Monetaryالترتیبات تتعلق بالبرمجة النقدیة واس������تھداف المجمالت النقدیة االس������تھداف النقدي (

Targeting 30() واستھداف مستوى األسعار والتضخم( . 
 قتصادي العام.الكلف المالیة والنقدیة للصدمتین (األمنیة و النفطیة) وأثرھا على النمو والتوازن اال3

بعد س�����نوات عجاف من التدمیر والحروب والنزوح والتھجیر والكلف المادیة واإلنفاق الكبیر على      
لم نزل نشھد تحدي (داعش) الذي یعد أكبر تنظیم إرھابي اكتسب  2014العملیات العسكریة، ومنذ عام 

و أولى أثار ھذا ق بش���كل خاص س���معة دولیة واس���عة وتوس���ع نفوذه في المنطقة العربیة عموماً والعرا
صاد العراقي ، إذ وفقاً لتقریر أصدره صندوق النقد التنظیم  تمثلت في  انكماش حاد في معدل نمو االقت

) ، وذلك للمرة األولى %2.7، اشر انكماش االقتصاد العراقي بنسبة ( 2014الدولي في تشرین األول 
، 2015، في حین ش������ھد عام 2013) عام %5.9، وھذا االنكماش جاء بعد نمو بلغ( 2003منذ عام 

%) بحس��ب -1.2مزیدا من االنخفاض في معدل نمو االقتص��اد العراقي إذ أش��ر معدل نمو س��الب بلغ (
 وھذا جاء بسبب:) 31(إحصاءات صندوق النقد الدولي

 انخفاض أسعار النفط عالمیاً والذي ترك تداعیاتھ على الموازنة العامة للدولة. -1
 ة المواجھة العسكریة ضد الجماعات اإلرھابیة (داعش). تعاظم حد -2

وھنا نحن أمام معادلة تتمثل بمتطلبات انفاقیة كبیرة والس������یما األمنیة مقابل ش������حة في التمویل; لذا 
فاالقتص������اد العراقي حالیاً في وض������ع (أزمة مالیة متفاقمة) في ظل بقاء أس������عار النفط منخفض������ة، 
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أثرت على القطاع النفطي العراقي، اذ  2015و 2014العراق في عام فالتطورات األمنیة التي ش���ھدھا 
توقفت عملیة إنتاج النفط في المناطق التي تش��ھد عملیات عس��كریة، وأُعیق عمل الش��ركات العالمیة في 

ملیون برمیل یومیا  2,9عموم مناطق العراق بس��بب المواجھات العس��كریة وتقلص اإلنتاج إلى ما دون 
) بسبب سیطرة المجامیع اإلرھابیة على حقول النفط والسیما في محافظة 2015_2014خالل عامي (

) حقالً نفطیاً ومص��افي في ش��مال العراق ومنھا حقلي (عین زالة) 13الموص��ل، فالتنظیم س��یطر على (
ألف برمیل من النفط الخام، وحقل  30و(بطمة) العراقیین اللذین تبلغ طاقتھما اإلنتاجیة الیومیة حوالي 

ملیون  800برمی��ل، وتُق��در احتی��اط��ات��ھ بحوالي  7000قی��ارة) ال��ذي تبلغ إنت��اجیت��ھ الیومی��ة حوالي (ال
برمیل، وحقل (الدجیل) وكذلك الحقول الموجودة في الجنوب من تكریت، وعلى حقل (حمرین) الذي 

تاجھ حوالي  لذي ینتج حوالي  5000یبلغ إن یا، وحقل (عجیل) ا یا من 25برمیل یوم  ألف برمیل یوم
 ملیون قدم مكعب من الغاز الطبیعي، وكل ذلك انعكس سلبا على الناتج المحلي.  150النفط الخام، و

إن تدني أس������عار النفط عالمیا ترك تداعیات كبیرة على الموازنة العامة للحكومة العراقیة فبعد أن كان 
ل، مما أس����ھم بزیادة ) دوالراً للبرمی30دوالر للبرمیل ھبط إلى أقل من ( 120س����عر النفط یقترب من 

نس��ب العجز في الموازنة العامة بس��بب اعتمادھا على عوائد تص��دیر النفط إلى الخارج وبنس��بة تقترب 
)، وھذا العجز بحد ذاتھ أدخل العراق في أزمة مالیة خانقة وخطیرة ومھددة لألمن القومي %98من( 

فالموازنة العراقیة تتعرض لض������غوط العراقي ألنھا متزامنة مع وجود تھدید أمني یمثلھ تنظیم داعش ،
كبیرة نتیجة زیادة اإلنفاق األمني وكلفة التعامل مع األزمة اإلنس������انیة التي تس������بب بھا تنظیم داعش، 
شھد عملیات عسكریة وتوقف  فضالً عن توقف مشاریع االستثمار في العراق والسیما المناطق التي ت

أثراً س�����لبیاً على االقتص�����اد العراقي، إن العجز  القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي وقد ترك ذلك
الكبیر بالموازنة العامة للدولة لم یمكنھا من تلبیة المتطلبات االس�����تثماریة والتي توقفت بش�����كل تام وتم 
اللجوء الى البنك الدولي وص��ندوق النقد الدولي من أجل الحص��ول على القروض، وعلیھ فالعراق مقبل 

ة س���تتفاقم في حالة بقاء العملیات العس���كریة ض���د تنظیم داعش ألن كلف على مرحلة أزمة تمویل كبیر
 اإلنفاق على الدفاع واألمن سوف تتعاظم مع استمرار الحرب ضد تنظیم (داعش).

بحس��ب المس��تش��ار والخبیر المالي واالقتص��ادي لدولة رئیس الوزراء مظھر محمد ص��الح فإن تنظیم ما 
) من الناتج  المحلى %15) ملیار دوالر أي ما یقارب (35یسمى بـ������� داعش كلف االقتصاد العراقي (

) ملیار دوالر لدعم القوات المس��لحة في 25، وتخص��یص��ات عس��كریة في الموازنة بمبلغ ()32(اإلجمالي
) ملیون دوالر 10، كما تش���یر التقدیرات إلى أن الكلفة الیومیة للحرب تقدر بـ��������� ( 2017موازنة عام 

) ترلیون دینار  55.46افظات التي تعرض������ت إلرھاب داعش قرابة( یومیا، كما بلغت اض������رار المح
) ملیار دوالر ھذا عدا اض��رار المباني الس��كنیة للقطاع 46.9أي ما یعادل ( 2014عراقي بأس��عار عام 

) ترلیون دینار عراقي 74.46) ترلیون دینار عراقي، یكون المجموع للقطاعین (19الخاص البالغة (
)من االض����رار ھي اض����رار كلیة تجاوز فیھا مقدار %77والر، كما أن حوالي() ملیار د62ما یعادل (

) وفقا %1) بالتالي تنعكس ھذه الكلف بأثر س��لبي على النمو االقتص��ادي إذ بلغ (%40الض��رر نس��بة (
كما تش�����یر تقاریر دولیة إلى أن مدیونیة العراق الخارجیة  2016لتقدیرات ص�����ندوق النقد الدولي لعام 

) ملیار دوالر، في حین 132) ملیار دوالر مع الدین الداخلي تص��ل الى قرابة (60من( تص��ل إلى اكثر
،ھذا في  )33() ملیار دوالر500_300یبلغ إجمالي الكلف االقتص�����ادیة واالجتماعیة والبش�����ریة قرابة (
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إلى   2013) عام %5.5) م.د وبمعدل نمو سنوي (75658.8ظل تراجع الناتج المحلي اإلجمالي من (
، كما تراجع حجم التجارة الخارجیة  2014%) عام -2.4) م.د وبمعدل نمو س��نوي س��الب(70990.3(

إي انخفض حجم التبادل  2015) ترلیون دینار عام 96.3إلى ( 2013) ترلیون دینار عام 173.9من (
)  وتراجع مؤش����ر االنفتاح االقتص����ادي من 2015_2013) خالل المدة (%44.62التجاري بنس����بة (

) ترلیون دینار 13.474و 11.671) للمدة ذاتھا وبلغ عجز المیزان التجاري (%50.2إلى ( %)64.8(
) 35.8) على التوالي بع��د أن ك��ان مق��دار العجز في المیزان التج��اري (2015_2014خالل الم��دة (

وھذا التراجع في المؤش��رات الكلیة یعكس حجم التأثیر في االقتص��اد العراقي   2013ترلیون دینار عام 
،أي أن االقتص����اد العراقي لیس أمام عجز  2014جراء الص����دمتین (األمنیة و النفطیة) منتص����ف عام 

) في المیزان التج��اري والموازن��ة الع��ام��ة ، ب��ل العجز یتع��دى االزدواج إلى twin deficitمزدوج (
شفیة وبالتالي فاالقتصاد یمر  سببھا اإلجراءات التق شیة)  في حالة انخفاض الطلب الكلي (ضغوط انكما

كس�������اد ثالثي اإلبعاد عجز مالي یرافقھ مدیونیة عالیة وانخفاض في العرض الكلي، أي انخفاض في 
الكتلة النقدیة والقاعدة النقدیة س������ببھا إجراءات التقش������ف، ومع اقتص������ار الرؤیة االقتص������ادیة للدولة 

ع الكس��اد كونھا تزید من وانحس��ارھا بالموازنة العامة; فان المعالجات التي تتخذھا الدولة تفاقم من وض��
الض������غط على الطلب الكلي (الممثل بانخفاض عرض النقد وانخفاض في الس������یولة المحلیة ، وتدني 

 احتیاطیات البنك المركزي وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي).
 إن انخفاض السیولة المرافق لحالة الكساد االقتصادي الذي یرافق األزمات المالیة (حالة العراق) یمكن
معالجتھا من قبل السلطات النقدیة اعتمادا على التسھیل الكمي أو االئتماني، وھي إحدى أدوات السیاسة 
النقدیة التي تتطلب توس��عاً في األس��اس النقدي الذي بدوره یرفع من القدرة االئتمانیة للجھاز المص��رفي 

یة _ اإلنتاجیة)،لكن وفي ظل شرط أن تتوجھ القدرات االئتمانیة صوب األنشطة االقتصادیة (االستثمار
) فإن ھذه األداة معدومة الكفاءة ممنھجعدم مرونة الجھاز اإلنتاجي وتالش���ي القدرات اإلنتاجي بقص���د(

وإذا ما اس��تخدمت لتنش��یط االئتمان فإن ذلك س��یولد ض��غوطاً تض��خمیة تش��كل عامالً مس��اعداً على تفاقم 
 رفي ال یمثل جزءاً مھماً من النشاط اإلنتاجي.  األزمة ولیس حلھا، فضالً عن أن حجم االئتمان المص

من خالل االس��تعراض للمؤش��رات المالیة والنقدیة للس��نوات األخیرة یتض��ح بأنھ الوض��ع االقتص��ادي 
العراقي یمكن وص���فھ بأنھ مأزوم بدون مالمح فال یمكن وض���ع حالة االقتص���اد في خانة االنكماش وال 

ع خاص مركب (غایة في التعقید) وھذا التركیب س����ببھ حتى في حالة التض����خم الركودي، بل لھ وض����
 أمران: 

.األزمة النفطیة التي خفض�������ت إیرادات الدولة إجباریا . فعملیة بیع الدوالر من خالل (نافذة العملة) 1
تحقق غرضي تمویل نفقات الحكومة وتغطیة االستیراد والتحویالت الخارجیة , وبما أّن الدوالر المباع 

مالیة (تص���دیر النفط الخام) والطلب على الدوالر مص���دره اإلنفاق الحكومي بش���كل مص���دره وزارة ال
أس���اس; فالبنك المركزي ال یس���تطیع التحكم في العرض أو الطلب،  كما أن تنقید عملیة البیع یتنافى مع 

عات ( نك المركزي وتطل عار IMFقانون الب عام لألس������ فاع المس������توى ال بارت بھ  ) فض������ال عن تس������ب
 )34(حقیق ھوامش ربح عالیة جدا.والمضاربات وت

 .اإلجراءات التي تم اتخاذھا اجباراً وفقا لتوصیات البنك الدولي. 2
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 2014إن ترش��ید النفقات وتحس��ین األوض��اع المالیة یعد أمرا ض��روریا , لكن الطریقة المتبعة بعد عام 
من اإلجراءات التي تتطلب  تستلزم الحقا حلوالً اقتصادیة بمعنى أن معالجة المشكلة الحالیة تتم بسلسلة

ھي بذاتھا معالجات لكون ھذه التحسینات، إنما تكون فاعلة في اقتصاد أكثر نضجاً مع فاعلیة القطاعات 
اإلنتاجیة الرئیسة إذ ال یمكن إجراء تحسینات القتصاد مشوه في قاعدتھ اإلنتاجیة وال یمتلك المرونات 

اءة وفاعلیة، فالمشكلة تتمثل في ضعف االستدامة المالیة الكافیة التي تتطلبھا التحسینات لكي یعطي كف
والتي تفتقدھا الس���یاس���ة المالیة ،أي قدرة الدولة على تغییر نھج الس���یاس���ة المالیة و قدرتھا على اإلیفاء 
بالتزاماتھا المالیة والس�����یما اتجاه المدیونیة، وكذلك االس�����تدامة النقدیة التي تعزز مكونات االس�����تقالل 

ید من فاعلیة الس���یاس���ة النقدیة ، بالتالي اتض���ح أن الس���یاس���ة المالیة على وجھ الخص���وص النقدي وتز
(العجز  والدین الحكومي) مثلت قیداً على البنك المركزي وقیدت أدواتھ بل حملتھ أعباء ثقیلة افقدت 

المالیة الس��یاس��ة النقدیة مقدرتھا على االس��تدامة ، من دون تغییر في اتجاه وأدوات كل من الس��یاس��تین 
والنقدیة في تحفیز النمو والتوازن العام، كما أن الھیمنة المالیة في العراق والدول المماثلة تتخذ أبعاداً 
أخرى أو تكون عملیات العملة األجنبیة من المص�����در النفطي في الوض�����ع االعتیادي حاكمة لألس�����اس 

یة العم لدین الحكومي في المیزان یة ا ما یظھر العجز أھم قدي بین عاظم الن نك المركزي، ومع ت یة للب وم
حجم الدین یوجھ البنك المركزي التعارض بین س��عر الفائدة المنس��جم مع أھداف الس��یاس��ة النقدیة وكلفة 
نفقات الدین التي تحاول وزارة المالیة تحجیمھا , ولھذا التعارض ارتباط مع س��الس��ة أو ص��عوبة تدویر 

لغ الفائدة على اإلص��دارات عند إطفاء الدین القدیم بآخر الدین وتكالیف التدویر التي تعرف بمجموع مبا
جدید، والجدیر بالذكر أنھ مع وجود دین حكومي كبیر قد تتالش����ى ش����یئاً فش����یئاً  ض����غوط التخص����ص 
وتقسیم العمل التي تعبر عنھا استقاللیة البنك المركزي نتیجة الضغوط السیاسیة واالجتماعیة النحسار 

زمات الحادة تغیراً في البیئة الس���یاس���یة لعمل أجھزة الدولة لتھمین المالیة المورد النفطي. إذ تفرض األ
العامة على الصیرفة المركزیة، والمقصود بالھیمنة المالیة اصطالحا أن "العملیات المرتبطة بالموازنة 

یل من إنفاق حكومي وكیفیة تمویل العجز والمخاطر الناتجة عن الدین السیاسي وعدم التأثیر بشان تشغ
س��عر الفائدة ھي بمجموعھا تجعل البنك المركزي مكبالً في س��یاس��تھ تجاه المص��ارف واألس��واق المالیة 

دوالر للبرمیل , أي في حالة  80واالئتمان" والھیمنة مس������تمرة حتى في ظل س������عر نفط مرتفع فوق 
ھیمنة النفطیة_ اإلصرار على اإلنفاق بما یسمح بھ المورد النفطي یكون البنك المركزي ایضاً تحت (ال

المالیة) كونھ ض��عیف التأثیر في الطلب الكلي والمس��توى العام لألس��عار وھذه التجربة ش��ھدھا العراق 
،  وفي ظ��ل االنعط��اف��ة األخیرة في 2008حتى انھی��ار س������عر النفط مع أزم��ة ع��ام  2003بع��د ع��ام 

ترفع المؤس����س����ات  وھي مرحلة قد تطول مس����ببة إض����راراً بالغة ما لم 2015االقتراض الداخلي عام 
 )35( المعنیة استعداداتھا المواكبة على مدار الیوم والساعة بإجراءات كفوءة.

 االستنتاجات والتوصیات
 االستنتاجات

) من %15) ملیار دوالر أي ما یقارب (35إن تنظیم ما یسمى بـ داعش كلف االقتصاد العراقي ( .1
) ملیار دوالر لدعم القوات 25الناتج  المحلى اإلجمالي، وتخصیصات عسكریة في الموازنة بمبلغ (

) ملیون 10( ، كما تشیر التقدیرات إلى أن الكلفة الیومیة للحرب تقدر بـ 2017المسلحة في موازنة عام 
 دوالر یومیاً.
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) ترلیون دینار عراقي  55.46. بلغت اضرار المحافظات التي تعرضت إلرھاب داعش قرابة( 2 

) ملیار دوالر ھذا عدا اضرار المباني السكنیة للقطاع الخاص 46.9أي ما یعادل ( 2014بأسعار عام 
) ترلیون دینار عراقي ما یعادل 74.46() ترلیون دینار عراقي، یكون المجموع للقطاعین 19البالغة (

)من االضرار ھي اضرار كلیة تجاوز فیھا مقدار الضرر نسبة %77) ملیار دوالر، كما أن حوالي(62(
) وفقا لتقدیرات صندوق %1%) بالتالي تنعكس ھذه الكلف بأثر سلبي على النمو االقتصادي إذ بلغ (40(

) 60ولیة إلى أن مدیونیة العراق الخارجیة تصل إلى اكثر من(كما تشیر تقاریر د 2016النقد الدولي لعام 
) ملیار دوالر، في حین یبلغ إجمالي الكلف 132ملیار دوالر مع الدین الداخلي تصل الى قرابة (

 ) ملیار دوالر.500_300االقتصادیة واالجتماعیة والبشریة قرابة (
إلى   2013) عام %5.5معدل نمو سنوي () م.د وب75658.8. تراجع الناتج المحلي اإلجمالي من (3 
، كما تراجع حجم التجارة الخارجیة  2014%) عام -2.4) م.د وبمعدل نمو سنوي سالب(70990.3(

إي انخفض حجم التبادل  2015) ترلیون دینار عام 96.3إلى ( 2013) ترلیون دینار عام 173.9من (
 )2015_2013) خالل المدة (%44.62التجاري بنسبة (

عد حظر قیام البنك المركزي بتمویل عجز الموازنة (اقراض الحكومة) أمراً غایة في األھمیة . ی4
 للمحافظة على االستقرار االقتصادي والتوازن العام ومن ثم فھو ینعكس على النمو االقتصادي ایجابیاً.

ً كبیراً على السیاسة الن5 ، إذ تخلق ضغوطاً يقدیة في االقتصاد العراق.إن السیاسة المالیة تشكل عبئا
تضخمیة في جانب الطلب ھذا فضالً عن أن التوقعات التضخمیة تتأثر بھا ، لذلك اعتمدت السیاسة 
النقدیة المثبت االسمي للتوقعات التضخمیة، وھو أخطر من التضخم وقد تزامن مع التضخم الناجم عن 

بح واقعاً، لكون التوقعات تطابق (بطالة عناصر اإلنتاج في القطاع الحقیقي) فالتوقعات التضخمیة تص
 الواقع لمدة مستقبلیة . 

. إن غیاب الرؤیة االقتصادیة و ھشاشة البنیة التشریعیة أدى إلى تقلیص دور النشاط االقتصادي 6
الخاص "القطاع الخاص" ، كما أن ضعف القیادات اإلداریة وعدم تعاملھا بموضوعیة وعلمیة مع الملف 

-2015البحث (( ي تخبط السیاسات االقتصادیة الحكومیة خالل بعض مراحلاالقتصادي للبلد ساھم ف
 ))، األمر الذي أفضى إلى ضیاع فرص التقدم و النمو االقتصادي . 2003

 
. ركزت السلطة النقدیة على استعمال أداة سعر الصرف وعن طریق "نافذة العملة" لغرض تحیید 7

منطلقة بذلك من اعتماد االقتصاد العراقي وبشكل كبیر  معدالت الزیادة في المستوى العام لألسعار ،
على االستیرادات لتغطیة العجز السلعي الذي تعانیھ السوق، ومستندة على حجم االحتیاطات األجنبیة 

  .2003للبلد والتي اخذت تتزاید بشكل ملحوظ  بعد عام 
ریمر، وعبر السلوك الیومي وقرارات الحاكم المدني بول ب 2003. أدت سیاسة الباب المفتوح بعد 8

للسوق العراقیة إلى تولید قیمة مضافة للعالم الخارجي على حساب النشاط االقتصادي الوطني الذي أخذ 
یدخل في مرحلة الركود المستمر السیما في القطاع الحقیقي غیر النفطي وذلك بفعل إغراق البالد بالسلع 

ت المنتجة وبطالتھا, وبالنتیجة أدى ھذا كلھ إلى جعل االستھالكیة المستوردة على حساب ركود القطاعا
األنموذج االقتصادي الراھن مولداً للنشاط االقتصادي السالب أو العابر للحدود أي أصبح االقتصاد 

 العراقي سوقاً مستھلكاً وبامتیاز لدول الجوار اإلقلیمي.
الطبیعة الریعیة لالقتصاد ، یحجم دور . إن االسلوب الریعي  في تمویل اإلنفاق الحكومي والناتج عن 9

السیاسة النقدیة ویسلبھا فاعلیتھا في التأثیر في الطلب الكلي ، ویعزز من مقدرة  السیاسة المالیة بإعطائھا 
 دوراً مھماً في تحدید مسار المتغیرات االقتصادیة الكلیة وبضمنھا المستوى العام لألسعار .

ل ھیكل اإلنتاج أھم العوامل المؤثرة في التضخم والنمو في الناتج . یعد تمویل عجز الموازنة واختال10
المحلي االجمالي كعوامل محلیة، كما أن االعتماد على اإلیرادات النفطیة بوصفھا مصدراً وحیداً لتمویل 
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النشاط االقتصادي أضعف دور المصادر التمویلیة االخرى وأھمیتھا والسیما الضرائب، في ظل 
لة في أسعار النفط الذي تحكمھ تقلبات سوق النفط العالمي، وبالتالي عدم استقرار التغیرات الحاص

متغیرات االقتصاد الكلي وتقلبات كبیرة في اإلنفاق العام والطلب الكلي وزیادة مخاطر االستثمار في 
 القطاعات غیر النفطیة إذ یكون من الصعب على القطاع العام والخاص وضع قرارات وخطط استثماریة
طویلة األجل، بل حتى متوسطة األجل مما یسفر عنھ تراجع االستثمار في القطاعات غیر النفطیة، 

 یصاحبھا ضعف الجانب التشریعي وسوء اإلدارة.
على الرغم من أن التشریعات والقوانین في البلدان الریعیة تؤكد استقاللیة البنوك المركزیة عن  .11

قدرة السیاسة النقدیة على السیطرة على نمو عرض النقد تكون الحكومة لكن األمر عكس ذلك، إذ أن 
محدودة ألن االساس النقدي في ھذه الدول یزداد بشكل كبیر نتیجة لزیادة رصید الموجودات االجنبیة 

 عن طریق القطاع النفطي، بالتالي یكون األثر الناتج ھو "الھیمنة المالیة _ النفطیة ".
 التوصیات 

السعي إلى تبني إطار مؤسسي كفوء یعزز من االستقاللیة الفعلیة للبنك المركزي العراقي ویحقق  .1
 االنضباط المالي.

. ضرورة المساھمة في تطویر سوق العراق لألوراق المالیة بوصفھ نافذة مھمة لتحفیز النمو 2
القتصادي، و العمل على االقتصادي ومصدراً اساساً للتوازن من خالل عملیات التمویل في النشاط ا

 تشجیع االئتمان المحلي وزیادة الوعي المصرفي من قبل السیاسة النقدیة.
 .تفعیل الجانب التشریعي والرقابي للمؤسسات الحكومیة لغرض التصدي للفساد المالي واإلداري.3
وجة الراھنة . تفعیل دور االیرادات المالیة االخرى (الضرائب_ ھیئة الكمارك) في ظل الصدمة المزد4

 التي یعاني منھا االقتصاد العراقي.
. ضرورة المحافظة على االحتیاطات من العملة األجنبیة من قبل السلطة النقدیة وعدم استنزافھا 5

للتصدي للصدمات كصدمة اسعار النفط و الصدمة االمنیة، بل بتوفیر اإلجراءات الالزمة لھذه األزمات، 
 للبنك المركزي. من خالل تبني استقاللیة فعلیة

. السعي الى تكوین ھیئة اقتصادیة علیا تحظى بسلطة وحصانة كافیة و مستقلة عن التجاذبات السیاسیة، 6
تضم نخبة من الخبراء المختصین بالشأن االقتصادي تتركز مھمتھا األساسیة في رسم االستراتیجیة 

 االقتصادیة بعیدة األمد لالقتصاد العراقي.
والشراكات االقتصادیة مع المحیط االقلیمي وعدم حصرھا بجانب واحد، بل بما  . تنویع العالقات7

 تقتضیھ المصلحة االقتصادیة العامة للبلد في المجاالت االقتصادیة كافة.
  تساھم التي والمعلومات البیانات توفیر بغیة وتطویرھا والمعلومات والتطویر البحث مؤسسات .دعم8

 النمو الس��تمرار الالزمة االس��تراتیجیة وبناء قراراتھم اتخاذ في االقتص��ادیة الس��یاس��ة واض��عي دعم
 .العراقي االقتصاد في االقتصادي

. تركیز عدد من الدراسات المكملة في ھذا المجال من البحث كونھ لم یغطي اال جزءاً یسیراً نتیجة 9
ي مجال سیاسات االقتصاد الكلي للصعوبات العدیدة، وھناك العدید من الجوانب التي تقتضي الدراسة ف

 على الصعید الوطني.
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