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 المقدمة  
 

منذ ظهور بوادر األزمة المالية الراهنة في االقتصاد األمريكي حتى أخذت بوادر هذه األزمة تتسع لتشمل 
القتصادية الدولية والعراق هو أحد تلك الدول التي قد تأثرت العديد من دول العالم بسبب تشابك العالقات ا

باألزمة الراهنة، على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين بأن االقتصاد العراقي سيبقى بمنأى من آثارها 
 مبررين ذلك بأن حجم التعامالت العالمية في السوق العراقية ال تكاد تذكر .

 
عن اقتصاديات العالم التي تأثرت جميعها بهذه األزمة، خاصة إن ولكن االقتصاد العراقي ليس بمعزل 

% من  59االقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد بصورة كلية على عوائد النفط إذ تشكل إيرادات النفط 
ًً سينعكس على إيرادات النفط، ونتيجة  ن أي تأثير بأسعار النفط إرتفاعًا أو إنخفاضَا مجموع إيرادات العراق وا 
لألزمة المالية تراجع حجم اإلنتاج العالمي وأنخفض الطلب على النفط، مما أدى إلى إنخفاض أسعار النفط 

دوالر للبرميل  41دوالر للبرميل إلى  041)عالميًا ومحليًا(، وبالتالي إنخفاض أسعار النفط في العراق من 
 الواحد، مما أثر ذلك على االقتصاد العراقي .

 
ا البحث سيتناول مفهوم األزمة المالية العالمية الراهنة والدوافع واألسباب لها وأثر هذه وفقًا لذلك فأن هذ

 األزمة على االقتصاد العراقي والسبل المقترحة للحد من تأثير هذه األزمة عليه .
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 إشكالية البحث :

ت إلى االقتصاد الحقيقي العالمي، وأدت لقد تأثر العراق سلبًا باألزمة المالية العالمية الراهنة عندما امتد
إلى خفض مستوى النشاط االقتصادي والطلب على النفط الخام، ومن ثم السقوط المفاجئ لسعر النفط عام 

8112 . 
ولمحدودية قدرة العراق على إنتاج النفط وتصديره بسبب تعقيدات الوضع السياسي واألمني، جاء 

 دى اإلمكانات الحالية للعراق في تعويض نقص الموارد .انخفاض السعر ليضيف صعوبات آخرى تتح
 

 فرضية البحث :

تنطلق فرضية البحث من رؤية مفادها أنه كلما أزداد تأثير األزمة المالية العالمية سلبًا على االقتصاد 
 العالمي وعلى أسعار النفط أنعكس ذلك سلبًا على االقتصاد العراقي والعكس صحيح .

 
 الهدف من البحث :

بيان مدى تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العراقي، ومحاولة إيجاد السبل للحد من تأثير هذه 
 األزمة عليه .
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 المبحث األول  
 8002ـ  8002األزمة المالية العالمية للعام  

 
 أوالً : لمحة مفاهيمية 

 
من المفاهيم المبسطة لمصطلح األزمة المالية، هو  ال يوجد تعريف أو مفهوم محدد لألزمة المالية، لكن

أن األزمة المالية ))عبارة عن إضطراب حاد ومفاجئ في بعص التوازنات االقتصادية يتبعه إنهيار في عدد 
 .( 1)من المؤسسات المالية تمتد أثاره إلى القطاعات اآلخرى(( 

 وهناك ثالثة أنواع لألزمات المالية وهي كاألتي : 
 

 المصرفية :  األزمة .1

تظهر األزمة المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، وبما إن البنك 
، فلن يستطيع يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة لمواجهة طلبات السحب اليومي

سبة، وبالتالي يحدث ما يسمى بأزمة سيولة بطبيعة الحال االستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك الن
ذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك آخرى فتسمى في تلك الحالة ))أزمة  لدى البنك، وا 
مصرفية((، وعندما يحدث العكس أي تتوفر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفًا من 

حدث أزمة في اإلقراض، وهو ما يسمى بـ ))أزمة االئتمان(( وقد عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب ت
حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حاالت التعثر المالي مثل ما حدث في الواليات المتحدة األمريكية 

 ، وما يحدث حاليًا في الواليات المتحدة األمريكية من أزمة0590عندما تم انهيار بنكين من بنوكها في عام 
 . (2) سببها هو ))أزمة االئتمان((كبرى امتدت إلى أغلب دول العالم مالية 
 
 
    

                                                           
(، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية، بابل، 8112د.جواد كاظم البكري، فخ االقتصاد األمريكي )األزمة المالية  (1)

 . 01، ص8115شباط 
 . 01ـ  01المصدر السابق نفسه، ص (2)
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 أزمة العملة وأسعار الصرف :  .2

تحدث تلك األزمة عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على إداء 
بـ ))أزمة ميزان المدفوعات((، وتحدث مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه األزمة أيضًا 

تلك األزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرارًا بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي تحصل 
أزمة قد تؤدي إلنهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث في تايالند وكان السبب المباشر في اندالع 

 .( 1) 0551م األزمة المالية في شرق أسيا عا
 

 أزمة أسواق المال : .3

تحدث العديد من الزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصاديًا بظاهرة )الفقاعة( حيث تتكون 
الفقاعة عندما يرتفع سعر األصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة على نحو ارتفاع غير مسوغ، وهو ما يحدث 

و الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا األصل عندما يكون الهدف من شراء األصل )السهم( ه
عندما يكون هناك اتجاه قوي على توليد الدخل، وفي هذه الحالة يصبح إنهيار أسعار األصل مسألة وقتية 

لبيع ذلك األصل فيبدأ سعره في الهبوط، ومن ثم تبدأ حاالت الذعر في الظهور فتنهار األسعار ويمتد هذا 
 .( 2)سعار األسهم اآلخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات اآلخرى األثر نحو أ

 . ( 3)وتختلف هذه األزمات عن بعضها البعض في منشئها ومداها الزمني وآثارها االقتصادية 
وفيما يعنى بمفهوم األزمة المالية الراهنة فهي تسمى ))أزمة الرهن العقاري(( تحدث عادة هذه األزمة 

ندرة في السيولة في أسواق االئتمان واألجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب اإلنكماش في  عندما تكون هناك
قطاع العقارات والممارسات المرتفعة المخاطر في االقراض واالقتراض، وقد ظهرت هذه األزمة بصورتها 

رف التسليف العقاري الحالية عندما أنفجرت فقاعة سوق العقارات في الواليات المتحدة األمريكية وأعلنت مصا
 . (4) 8112ولغاية عام  8111إفالسها من عام 

 ثانياً : الدوافع واألسباب

                                                           
سالمي، بحث مقدم في ندوة التطورات األخيرة ضمن إطار أنور هاقان، أزمة شرق أسيا عبر بلدان منظمة المؤتمر اإل (1)

 . 2، ص8111منظمة التجارة العالمية، دائرة التعاون الفني، أنقرة، 
 . 91، ص0510، القاهرة، 0ويزلي متشل، الدورات االقتصادية وأسبابها، ترجمة د.راشد البراوي، مكتبة النهضة العربية، ط (2)
ة المالية الدولية وأثرها على قطاع المال في العالم )دورات االئتمان وتغير المؤسسات د.أحمد ابريهي علي، األزم (3)

 . 5، ص8115واألسواق المالية(، بيت الحكمة، بغداد، 
 . 018د.جواد كاظم البكري، مصدر سابق ذكره، ص (4)
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ترجع أسباب األزمة المالية الراهنة إلى سوء اإلدارة المالية التي نجم عنها ))إزمة الرهن العقاري(( العالي 

عندما أقدمت البنوك األمريكية  المخاطر في الواليات المتحدة األمريكية، لقد بدأت أزمة القرض العقاري
المتخصصة بالعقار بإقراض المواطنين لشراء عقار أو بناءه وبسعر فائدة منخفض مما شجع مئات اآلآلف 
من المواطنين من ذوي الدخل المحدود لألقراض، إن زيادة الطلب على العقارات أدى إلى ارتفاع أسعارها 

(، مما دفع مالكي العقارات 8111ـ  0551خالل الفترة من ) % 084وبالتحديد )السكنية منها( بما يقارب 
للحصول على قروض إضافية لتمويل شراء )مساكنهم الخاصة( تتناسب مع ارتفاع أسعار عقاراتهم، وفي ظل 
االرتفاع العام ألسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم في االقتراض بضمان قيمتها التي لم تسدد في األساس، 

 د في هذه القروض بشكل أساس على قيمة العقار التي تتزايد بأستمرار في السوق كضمان .وكان االعتما
و  8111كما إن الطلب على اإلقراض دفع البنوك العقارية إلى رفع أسعار الفائدة وتحديدًا خالل عامي 

المتزايدة،  مما جعل الكثير من المواطنين غير قادرين على تسديد القروض بعد أن أرهقتهم االقساط 8111
 . (1)وبدأت أسعار العقارات تهوي إلى األسفل 

عالميين لذلك لجأت البنوك العقارية إلى حجز العقار وبيع ديون المواطنين في شكل سندات لمستثمرين 
اؤا بدورهم بعد أن تفاقمت المشكلة لشركات التأمين التي أوجدت من األزمة فرصة بضمان العقارات، الذين لج

العقارات فيما لو امتنع محدودي الدخل عن السداد، فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين  للربح بضمان
لى السندات من )واحدة قابلة للسداد( )وآخرى ال يمكن سدادها(، وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التأمين ع

كات والبنوك لمحاولة وعند تفاقم األزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشر  هؤالء المستثمرين،
بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أي من 
البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر على السندات فطالب المستثمرون بسحب استثماراتهم عند 

م )أيه أي جي( عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العال
مليون دوالر مقابل امتالك  29مليون عميل تقريبًا، مما دفع الحكومة األمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة  14

% من رأسمالها، ولحق بها الكثير من المؤسسات المالية األمريكية اآلخرى، مما أدى إلى تراجع  1595
 . (2)رات أسعار العقا

أضطر العديد من المواطنين إلى  2008/  8 / 09ولمواجهة أثار هذه األزمة التي حدثت في يوم 
تخفيض طلبهم على السلع، إن أنخفاض الطلب على السلع ووجود فائض من عرض السلع دفع المنتجين 

                                                           
 . 0، ص8101جريدة االتحاد، بغداد،  حياوي طعمة الشيخ، األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد العراقي، (1)
 . 014د. جواد كاظم البكري، مصدر سبق ذكره، ص (2)
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ن هذه العملية أدت إلى تقليص الطلب  إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين والعمل على تخفيض اإلنتاج، وا 
دوالر للبرميل إلى  041على موارد الطاقة والتي يشكل النفط أحد مصادرها المهمة فأنخفض سعر النفط من 

 .( 1)دوالر حينها  49ـ  41دوالر ومن ثم أصبح يتراوح ما بين  081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني  

                                                           
 . 8حياوي طعمة الشيخ، مصدر سبق ذكره، ص (1)
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   قتصاد العراقيأثر األزمة المالية العالمية الراهنة على اال
 

ذهب العديد من المحللين في بداية أيام األزمة المالية العالمية إلى القول إن االقتصاد العراقي أبعد ما 
يكون عن التأثر بتلك األزمة، وقد ساقوا العديد من المبررات لذلك، ولكن الواقع العملي أثبت عدم صحة هذه 

وجد بلد في أرجاء العالم إال وتكون األزمة المالية قد أصابته التوقعات في ظل عالمية األزمة، فال يكاد ي
 بتأثير ما .

 وفي العراق سنتناول هذه التأثيرات من خالل اآلتي : 
 

 أوالً : أسعار النفط 
 

% في موازنته العامة على االيرادات النفطية، وبالرغم من التحوطات الكبيرة التي  59يعتمد العراق بنسبة 
 91حين صممت على أساس إن برميل النفط يعادل  8112في موازنة عام  ةالمالية العراقي قامت بها وزارة

 41دوالر للبرميل الواحد، إال إن سعر النفط قد أنخفض إلى أقل من ذلك بكثير حتى وصل إلى مستوى 
التي أعيد تصحيها ، األمر الذي ترك أثرًا بينًا على هذه الموازنة 8115دوالر للبرميل الواحد في كانون الثاني 

 ألكثر من مرة مع إنخفاض أسعار النفط، بمعنى إن الموازنة تتقلب كلما تقلب العالم . 
والموازنة العراقية شأنها شأن الموازنات الدولية اآلخرى تحتوي على كلف متغيرة يمكن التحكم بحجمها، 

، إضافة إلى تخصيصات البطاقة وكلف ثابتة ال يمكن التحكم بها من مثل )الرواتب، األجور، المساعدات
 .( 1)التموينية( وتكمن صعوبة األمر في هذا الجانب 

يرادات النفط تدخل بنسبة  % كتعويضات جراء  9% إلى صندوق تنمية العراق وتستقطع منها  011وا 
ت % لتغطية النفقا 11حرب الكويت، وهذه تعتبر جزءًا من النفقات، والموازنة العراقية مصصمة كاآلتي : 

بكل عملية تمويل بالدينار % لتغطية استيرادات الحكومة بالعملة األجنبية، وتقوم وزارة المالية  91المحلية و 
العراقي من خالل تحويل موجوداتها بالعملة األجنبية في صندوق تنمية العراق إلى دينار عراقي، فتتم عملية 

عراقي بداًل منها، فيتحول الدوالر من حساب  إذ يتم أخذ الموجودات األجنبية ويتم إعطاء دينار تسوية
)حساب االحتياطات     الميزانية )حساب وزارة المالية في صندوق تنمية العراق( إلى حساب أخر هو 

                                                           
 . 018د.جواد كاظم البكري، مصدر سبق ذكره، ص (1)
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األجنبية( لدى هذا الصندوق أيضًا، وبهذه الطريقة يتم تغطية النفقات الداخلية حيث تراكمت هذه االحتياطيات 
 . (1)ية بنيت على حجم هذه االحتياطيات الكبيرة، والسياسة النقد

ولكن هذا األمر قد تغير فيما بعد، إذ سيتم استخدام جزء كبير من هذه االحتياطيات المتراكمة، إن لم 
مليار دوالر، ولكن  15التي كان من المقرر أن تكون بحدود  8115يكن جميعها في تمويل الموازنة لعام 
مون على السياسة المالية في العراق إلى أستخدام تلك االحتياطيات، وفي انخفاض إيرادات النفط أضطر القائ

هذه الحالة فأن البنك المركزي العراقي لن يستطيع القيام بمهام التمويل كما يقوم به اآلن صندوق الموازنة، 
فإن العملة وعندما يفقد هذا الصندوق القدرة على التمويل والتأثير أو الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، 

 .( 2)العراقية تفقد دعم الصندوق فتنخفض قيمتها وفقًا لتأثيرات السوق 
 

 ثانياً : أسواق المال
 

من المعلوم إن البورصة العراقية المتمثلة بسوق العراق لألوراق المالية لم تتأثر بهذه األزمة إال بنسب 
ن عدد المستثمرين طفيفة جدًا بسبب محدودية حجم التداول الكلي داخل هذه األسوا األجانب في ق أواًل، وا 

أسهم السوق محدود جدًا أيضًا، إضافة إلى أن عدد المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية يعد قلياًل 
نخفاض  مقارنة بأية بورصة في دول العالم، وقلة المستثمرين هنا يعود لعوامل منها )قلة الوعي االستثماري، وا 

 ياسة إعالنية ناجحة تشجع على االستثمار( .الدخل، وعدم وجود س
العراق لألوراق المالية ال زالت غير مرتبطة الكترونيًا باألسواق المالية، األمر من جانب أخر، فأن سوق 

الذي جعل المستثمر العراقي بعيدًا عن األسهم العالمية التي تهاوت أسعارها، ويعد هذا األمر أحد اإليجابيات 
 .( 3)في هذه المرحلة 

 
 
 

                                                           
لمعهد العالي للدراسات د. مظهر محمد صالح، تداعيات األزمة المالية على االقتصاد العراقي، بحث مقدم إلى ندوة ا (1)

 .  5، ص8112المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، بغداد، 
/  02(، 8181ميثم لعيبي إسماعيل، أثار األزمة المالية العالمية على البنك المركزي العراقي، مجلة الحوار المتمدن، العدد ) (2)
4  /8115   . 

                                                                                           (www.ahewar.org/P.2) 
 . 81، ص8112سامح نجيب، األزمة المالية العالمية : رؤية اشتراكية، مؤسسة األهرام، القاهرة،  (3)
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 ثالثاً : االستثمارات 
 

من البديهي أن تتأثر االستثمارات الحكومية بفعل إنخفاض أسعار النفط حيث ستنخفض إيرادات الموازنة 
العامة، وبالتالي سينخفض المخصص للموازنة االستثمارية، وهناك ثمة عالقة بين االستثمارات الحكومية 

 واالستثمارات الخاصة في حالتين : 

لتوسع في االستثمارات الحكومية في اقتصاديات البلدان محدودة الفرص سيؤدي إلى مزاحمة إن ا .1
 جدوى أو ربحية اقتصادية .االستثمارات الخاصة في فرص يجد فيها القطاع الخاص 

إن ضعف االستثمارات الحكومية في اقتصاديات بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية سيؤدي إلى  .2
 لخاص عن الدخول في مجاالت معينة بسبب ضعف االستثمار في البنية التحتية .عزوف القطاع ا

والمتوقع إن الحالة الثانية هي التي ستنطبق على االقتصاد العراقي بحكم التدهور الحاصل وبحكم كبر 
 .( 1)الفجوة االستثمارية في هذا االقتصاد 

 
 رابعاً : سعر صرف الدينار العراقي

 
 ر العراقي وتحسن قيمته مشروط بعاملين : إن سعر صرف الدينا

 لدى البنك المركزي . توافر االحتياطيات األجنبية .1

هو إنخفاض مستوى التضخم، إضافة إلى أن سياسة سعر الصرف تواجه متغيرات خارجية سببها  .2
ورد ال يمكن معالجته ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اآلخرى عالميًا، مما يؤدي إلى تضخم مست

إال بتحسن قيمة الدينار العراقي على وفق شروط وأس التبادل التجاري، وبما إن األزمة المالية 
العالمية أدت إلى إنخفاض أسعار السلع التي يقوم العراق بإستيرادها، األمر الذي يؤدي إلى إنخفاض 

قدير، وهذا سينعكس إيجابيًا على سعر معدالت التضخم داخل االقتصاد العراقي أو تثبيتها على أقل ت
 . (2)صرف الدينار العراقي 

 
 

                                                           
 . 00مظهر محمد صالح، مصدر سبق ذكره، ص د. (1)
 . 011ي، مصدر سبق ذكره، صد.جواد كاظم البكر  (2)
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 خامساً : الرصيد من العملة الصعبة )الدوالر( 
 

يرتبط رصيد العراق من العملة الصعبة بإنتاج النفط بالدرجة األساس، فإذا هبطت إيرادات النفط يؤدي 
إيرادات  ط ما حصل في العراق بعد إنخفاضذلك إلى إنخفاض رصيد الدولة من العملة الصعبة، وهذا بالضب

دوالر في كانون األول  41إلى  8112دوالر في تموز  011% نتيجة إلنخفاض أسعاره من  18النفط بنسبة 
8112 . 

 . (1)مما أثر سلبيًا على رصيد الدولة من العملة الصعبة )الدوالر( 
 

 سادساً : قطاع المصارف 
 

ألزمة العالمية التي تعصف ببنوك العالم على المصارف العراقية وبشأن إمكانية وجود أثر محسوس ل
الحكومية واألهلية، فأن العراق يعد بعيد نسبيًا من األزمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي من هذا 

بطريقة  الجانب للعديد من األسباب، في مقدمتها إن االحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي ما زالت تدار
بعيدة عن المخاطر وأن استثمارها يتم بأوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية، إضافة إلى 
إن إنخفاض درجة االنفتاح )االنكشاف( االقتصادي بين المصارف العراقية والمصارف العالمية يبقي تلك 

  . (2)المصارف في منأى عن التأثيرات السلبية لتلك األزمة 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 . 9ـ  8ميثم لعيبي إسماعيل، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 . 8112/  00/  09(، 8411عبد الصمد السويلم، تأثير األزمة االقتصادية على العراق، مجلة الحوار المتمدن، العدد ) (2)

(www.ahewar.org/P.2) 



12 
 

 المبحث الثالث  
 سبل الحد من تأثير األزمة المالية العالمية الراهنة على االقتصاد العراقي  

 
تتلخص جذور األزمة المالية العالمية الراهنة في فوضى األجهزة المصرفية األمريكية التي تفتقر إلى 

 االنضباط القانوني والمصرفي واألخالقي، والتي يتسم سلوكها بالربحية .
ف أمكن إعفاء المصارف االستثمارية واألوراق المالية الجانبية والمشتقة والسندات التي تصدرها من فكي

أصول االئتمان وواجبات المحافظة واالحتياط ليبلغ التالعب بأموال الناس وادخارتهم ومستقبلهم أدنى 
 الدرجات من الالمباالة ؟

إلعادة االنضباط إلى  قواعد النظام المالي((، وعليهام في الواقع إن هذه األزمة تسمى ))أزمة عدم احتر 
هذه األجهزة كي تؤدي وظائفها الحيوية بشكل جيد يتعين تقويم وتطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية 
وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه األزمة، ثم العودة إلى سياسات مصرفية منضبطة مثل 

ة، إدارة مخاطر االئتمان، إدارة كفاية رأس المال( والتي تعد أهم وظائف البنك المركزي )إدارة السيولة والربحي
 . (1)المتمثلة بالرقابة واالشراف )التفتيش( على عمل هذه المصارف 

ومن أجل التخلص من هذه األزمة وآثارها البد من إيجاد السبل للخروج منها ومعالجتها دوليًا، ومن ثم 
 لى االقتصاد العراقي .الحد من تأثيرها ع

وفيما يلي هناك مجموعة من اإلجراءات الدولية التي تخص )الرقابة المصرفية( التي ينبغي األخذ بها 
 لمعالجة األزمة المالية الراهنة، وهي :

 وقف المضاربات أي المقامرة، وبالذات في األوراق المالية )المشتقات( . .1

 هاز المصرفي .محاسبة المسؤولين عن هذه األزمة في الج .2

 تشديد رقابة البنك المركزي على العمل المصرفي وعلى ضخ االئتمان بخاصة . .3

 تفعيل السياسات المصرفية بحزم وصرامة . .4

 االستقرار في ضخ السيولة في شرايين االقتصاد حتى ال تنهار أساسيات القاعدة اإلنتاجية . .5

الجهاز المصرفي خاصة تلك التي تكون العمل على تقليل االضطرابات والمخاطر التي يتعرض لها  .6
 تحت التحكم الداخلي للدولة.

                                                           
(، مركز االمارات للدراسات والبحوث 29، دراسات عالمية، العدد )بن ستيل وستيفن دوناواي، األزمة المالية العالمية (1)

 . 00، ص8115، أبو ظبي، 0االستراتيجية، ط
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االستعداد والتحضير الكافي لحاالت االنتكاس في األسواق المالية والرواج المتزايد في منح االئتمان  .7
 المصرفي وتوسع الدور المالي للقطاع الخاص .

عمل على تطوير وتعديل األطر القانونية االستعداد الجيد والتهيئة الكاملة قبل تحرير السوق المالي وال .8
 والمؤسسية والتنظيمية للقطاع المصرفي .

من تقوية وتدعيم النظام المحاسبي والقانوني وزيادة الشفافية واالفصاح عن نسبة الديون المعدومة  .9
 جملة أصول المصرف والقطاع المالي .

داراتها العليا بما يخ .10  دم ويعزز نشاطات المصارف .تحسين نظام الحوافز لمالك المصارف وا 

منع وعزل أثار سياسة سعر الصرف المعمول بها من التأثير السلبي على أعمال المصرف أو  .11
 التهديد بإحداث أزمة في القطاع المصرفي .

إعطاء استقاللية أكبر للمصارف المركزية بمعنى منع التدخل الحكومي عند قيام المصرف  .12
هي تنفيذ السياسة النقدية بحيث تقوم على أساس اقتصادي وال المركزي بإداء وظيفته األساسية و 

 تتدخل أغراض السياسة المالية فيها .

زيادة التنافس في السوق المالي وذلك عن طريق فتح المجال لمصارف جديدة سواء محلية أو  .13
 أجنبية .

ماتها الحاضرة رفع الحد األقصى لرأس المال المفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزا .14
 والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس األموال بسرعة فائقة .

الطرق للمراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية من منظور الرقابة الوقائية وأستخدام أفضل  .15
ثها، واألمن لألصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بـ ))األزمات المصرفية(( قبل حدو السالمة 

وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها 
 . (1)ومنع انتقالها إلى بنوك آخرى 

 
 

 
 

                                                           
ـ  91، ص8115نبيل نائف حاجي، فرصة االنقاذ قائمة، المركز العربي للدراسات واالستشارات المالية والمصرفية، القاهرة،  (1)

98 . 
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أما فيما يتعلق بسبل الحد من تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العراقي فيجب إتباع اإلجراءات 
 اآلتية : 

رة النفط بزيادة اإلنتاج للتعويض عن إنخفاض أسعار النفط، فليس من المعقول أن أن تبادر وزا .1
( مليون برميل مع العلم إن هذا الرقم ال يتناسب مع مقدار 095يبقى حجم اإلنتاج اليومي )

االحتياطي العراقي وال مع حاجة الدولة للعملة الصعبة ومن حق العراق أن يزيد كمية إنتاجه 
 انه من تصدير نفطه زمن الحصار االقتصادي .للتعويض عن حرم

 

على الحكومة أن تعمل بجدية على تنويع مصادر اإليرادات فال زال االقتصاد العراقي اقتصاد  .2
أحادي الجانب يعتمد على إيرادات النفط عليه، فأن الحكومة اليوم مدعوة إلى التوسع في حجم 

لهذين القطاعين المهمين والعمل على حماية مي الزراعة والصناعة والسياحة من خالل الدعم الحكو 
المنتج العراقي، فأصبح المنتوج العراقي ال يقوى على منافسة المنتجات األجنبية من حيث الرخص أو 
الجودة، وللحد من هذه الظاهرة البد من حماية المنتجات العراقية من خالل الدعم الحكومي لها 

 وفرض ضرائب على السلع األجنبية .

 

زال العراق يتصدر قائمة الدول التي يستشري فيها الفساد المالي واإلداري وهذا ناتج عن ضعف  ال .3
عمل هيئة النزاهة وديون الرقابة المالية، وبغية الحد من مظاهر الفساد يقترح أن تأخذ هاتين 

والمنسوبية الدائرتين دورهما الرقابي في الكشف عن أسماء المفسدين بعيدًا عن المحاباة والمحسوبية 
 ومالحقة المفسدين قضائيًا في الداخل والخارج .

 

ال زال الوضع األمني هشًا على الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ عليه من خالل الفترات  .4
السابقة، إال أنه ال زال متدهورًا ومن أجل ذلك البد لألجهزة األمنية وأجهزة وزارة الدفاع أن تقوم 

منية ووضع إستراتيجية جديدة تتناسب مع حجم التحديات األمنية ألن بإعادة النظر بالخطة األ
   إستتباب األمن من شأنه خلق بيئة مشجعة للبناء واألعمار ويساعد على تدفق االستثمارات 

 . (1)األجنبية 

                                                           
 . 9ـ  8صحياوي طعمة الشيخ، مصدر سبق ذكره،  (1)
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   الخاتمة والتوصيات  
 

هن ومحتمل الستقرار االقتصاد مما تقدم يمكن القول إن األزمة المالية العالمية الراهنة تمثل أكبر تهديد را
العالمي وللنظام الرأسمالي العالمي على وجه الخصوص، فقد طالت هذه األزمة الجزء األعظم من شعوب 
وبلدان العالم بدرجات متفاوتة، وهي تمثل القسم الظاهر من جبل الجليد العائم الذي يخفي أزمات حادة 

ا تغيير جوهري في العالقات الناظمة لالقتصاد العالمي بين متفجرة أو على طريق االنفجار، وقد يترتب عليه
 مراكزه وأطرافه وتؤثر على تناسبات القوى الناظمة له في الوقت الحاضر .

وقد لقبت هذه األزمة بـ ))العالمية(( لكونها أنعكست على معظم اقتصاديات دول العالم، وبما إن الدول 
فأنها تأثرت بهذه األزمة، والعراق واحد من هذه الدول التي تأثرت  العربية جزء من منظومة االقتصاد العالمي

باألزمة المالية العالمية وخاصة فيما يتعلق بأنخفاض أسعار النفط وذلك ألن اقتصاد العراق أحادي الجانب 
 ويعتمد كليًا على عوائد النفط، وعوائد النفط هي المصدر األساسي لتمويل موازنة الدولة، إضافة إلى أن
استيرادات الدولة بأكملها تعتمد على ما يرد لها من دخل نفطي، وبما إن النفط مرتبط بالسياسة االقتصادية 
العالمية، لذلك فأن إنخفاض أسعار النفط عالميًا أدى إلى إنخفاض أسعار النفط في العراق، مما أثر سلبيًا 

 على االقتصاد العراقي .
 

االخذ بها لتفادي آثار األزمة المالية العالمية على االقتصاد  وهناك جملة من التوصيات التي ينبغي
 العراقي وهي كاألتي : 

 

 اتباع سياسة اقتصادية تنموية شاملة مركزية إلعادة بناء البنى التحتية لالقتصاد العراقي . .1

 تحقيق االستقرار السياسي ألجل البدء بعملية إعادة األعمار . .2

 بة متشددة لحماية الصناعة الوطنية .اتباع سياسة كمركية وسياسة ضري .3

توفير المستلزمات الكافية لتشجيع ودعم االستثمار الصناعي في القطاعات االقتصادية كافة سواء  .4
 الخاص أو العام أو المختلط .

 مكافحة التضخم بزيادة النفقات االستثمارية على النفقات التشغيلية . .5

 مليار دوالر ألغراض التنمية . (91استخدام االحتياطي العام وهو أكثر من ) .6

 استمرار سياسة عدم الدخول في مضاربات البورصات العالمية . .7
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سحب االرصدة والودائع الخارجية وبيع سندات الخزينة األمريكية التي اشتراها العراق لصالح الغطاء  .8
 النقدي .

 عدم التحول إلى سياسة السوق والبقاء على سياسة تدخل الدولة . .9

مالية ال تتأثر بتغير أسعار النفط ووضع سياسة نقدية مرتبطة بسلة عمالت متنوعة وضع سياسة  .10
   وتفعيل دور اليورو فيها .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 المصادر : 
(، مركز حمورابي للبحوث 8112د. جواد كاظم البكري، فخ االقتصاد األمريكي )األزمة المالية  .1

 . 8115والدراسات الستراتيجية، بابل، شباط 

ن، أزمة شرق أسيا عبر بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي، بحث مقدم في ندوة التطورات أنور هاقا .2
 . 8111األخيرة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، دائرة التعاون الفني، أنقرة، 

، 0د البراوي، مكتبة النهضة العربية، طويزلي متشل، الدورات االقتصادية وأسبابها، ترجمة د. راش .3
 . 0510قاهرة، ال

د. أحمد بريهي علي، األزمة المالية الدولية وأثرها على قطاع المال في العالم )دورات االئتمان وتغير  .4
 . 8115المؤسسات واألسواق المالية(، بيت الحكمة، بغداد، 

حياوي طعمة الشيخ، األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على االقتصاد العراقي، جريدة االتحاد،  .5
 . 8101غداد، ب

د. مظهر محمد صالح، تداعيات األزمة المالية على االقتصاد العراقي، بحث مقدم إلى ندوة المعهد  .6
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