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 مةالمقد

بين السياسة المالية والسياسة النقدية ولكل منهما نطاق وواجبات ووسائل للتأثير  يخلط الكثير    
على السياسة االقتصادية، إذ ال يمكن للسياسة االقتصادية من النهوض واالرتقاء وتحقيق 
األهداف والتخلص من األزمات والمشاكل االقتصادية من دون التنسيق والمالئمة بين أهداف 

ياسة المالية والسياسة النقدية تجنبًا للتعارض والتضارب والتناقض بين هاتين ووسائل كل من الس
 السياستين .

فالسياسة المالية ألي دولة مهما كان نظامها االقتصادي تتمثل في دور الحكومة بالحصول     
تي يتم على االيرادات العامة من المصادر المختلفة والموارد المتوفرة، هذه اإليرادات العامة هي ال

انفاقها في مجاالت توفير األمن والدفاع والقضاء وفي مجاالت خدمات التعليم والصحة والنقل 
والمواصالت والكهرباء والماء وصرف مرتبات واجور الموظفين والعاملين في دوائر الدولة، هذه 

أن النفقات هي االنفاق الحكومي على مجاالت رأس المال االجتماعي وكل حكومة تتطلع على 
تحقق فائض ناتج عن زيادة اإليرادات العامة على النفقات العامة أو أن تتساوى إيراداتها مع 
نفقاتها بحيث ال تجد نفسها في حالة عجز فتلجأ إلى االقتراض العام لسد العجز في االيرادات 
ن والتحويل عن طريق القروض الخارجية أو الداخلية )التحويل عن طريق العجز( أو التحويل ع

 طريق االصدار النقدي بدون غطاء بطبع أوراق نقدية )سياسة النقود الرخيصة( .
 ن فعالية السياسة المالية في العراق تكمن في مدى قدرتها على التأثير في النشاطوا     

الدين و النفقات الحكومية و الضرائب ب المتمثلة الثالثة هاواتاد ستخدامامن خالل  وذلك االقتصادي
 ة المشكالت واالزمات االقتصادية.في مواجه وض(العام )القر 

وتوسيع  فان مالية الدولة تعاني من زيادة اإلنفاق العامالحالي الصعب وفي ظل الوضع     
دعم السلع  عاني من الهدر من خاللتالقطاع العام مع ضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية وكذلك 

الحقيقية بمقدار  لع بأسعار تقل عن تكلفتهاالضرورية في البطاقة التموينية عن طريق توزيع س
تواجه السياسة المالية و رمزية،  الدعم المقدم باإلضافة إلى تقديم السلع والخدمات مجانًا أو بأسعار

الخارجية والتعويضات التي على وزارة  تتمثل في جدولة وشطب الديون ايضاً  مشاكل خارجية
 .عدم شرعيتها وشطبها اتالمالية ان تجري مفاوضات معقدة من اجل إثب
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 شكالية البحث :إ

تعرض الواقع االقتصادي العراقي الى العديد من المشكالت والهفوات التي عثرت مسيرة  لقد    
 التضخم والبطالة والكساد....الخ .تقدمه بعد االحتالل االمريكي ولعل من ابرزها المديونية و 

 تي يرتكز عليها االقتصاد العراقي والتي تؤثرحد االسس الأن السياسة المالية تعد إوبما     
داء السياسة المالية بمجرى أنجاح عملية التنمية االقتصادية فيه، فقد تأثر إبأخر في و أبشكل 

 . 3002االحداث التي حصلت في العراق بعد عام 

 فرضية البحث :

لعراق بعد االحتالل داء السياسة المالية في اأن أفرضية البحث من رؤية مفادها هل  تنطلق    
 م ال .أالعراقي صالح النشاط االقتصادي االمريكي كان في 

 الهدف من البحث :

 . بعد االحتالل االمريكي قبل و بيان حال السياسة المالية في العراق    

 :  منهجية البحث  

ي ف عتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في توضيح مفهوم السياسة المالية واهدافهاأ
 . 3002ئها قبل وبعد عام االعراق وبيان أد

 

 

 هيكلية البحث :

 طار مفاهيمي ويشمل:إاالول : نطلق البحث من محورين ي    

 هدافهاأواًل: مفهوم السياسة المالية و أ     
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 دوات السياسة الماليةأثانيًا:      

 السياسة المالية في العراقداء أالثاني: و      

 عالقة بين السياسة المالية والنقديةواًل: طبيعة الأ     

 أوجه االختالف والتعارض بين السياستين  -1    

 أوجه التنسيق والتكامل بين السياستين  -3    

 السياسة المالية في العراق داءأمراحل ثانيًا:     

  3002داء السياسة المالية قبل عام أمرحلة   -1   

 3002عد عام داء السياسة المالية بأمرحلة   -3   

 

 

 

 

 

 

 

 المحور االول

 اطار مف اهيمي
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 هدافهاأو مفهوم السياسة المالية    أوالً :

عرف فتالبعض منها على سبيل المثال،   وضحهناك عدة تعريفات لمفهوم السياسة المالية ن    
صد ت العامة بقالنفقا مجموعة السياسات المتعلقة باإليرادات العامة و))السياسة المالية بأنها 
 . (1) ((تحقيق أهداف محددة

أدوات المالية العامة من برامج اإلنفاق و  سياسة استخدام))بينما يعرفها البعض بأنها     
 ر،الناتج القومي، العمالة، االدخا الكلي مثل اإليرادات العامة لتحريك متغيرات االقتصاد

غير المرغوبة فيها على كل  المرغوبة و تجنب اآلثار ذلك من أجل تحقيق اآلثارو  ،االستثمار
 . (2) ((المتغيرات االقتصادية مستوى العمالة و غيرها من من الدخل و الناتج القوميين و

األهداف و التوجهات و اإلجراءات و النشاطات التي تتبناها  مجموعة))ها نكما تعرف بأ   
قراره العام و تنميته و االقتصاد القومي و المجتمع بهدف المحافظة على است الدولة للتأثير في

 . (3) ((مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة معالجة

بتحقيق إيرادات الدولة عن  ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يتعلق)) بأنها وتعرف ايضاً    
 . (4) ((نمط إنفاق هذه اإليرادات طريق الضرائب و غيرها من الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و

يوضح أن السياسة المالية هي  عريف آخر ال يخرج عن مضمون التعريفات السابقة،هناك تو    
بمستوى و نمط اإلنفاق الذي تقوم  تلك السياسات و اإلجراءات المدروسة و المتعمدة المتصلة))

   .((التي تحصل عليها من ناحية أخرى به الحكومة من ناحية و بمستوى و هيكل اإليرادات

جميعا تتفق في أن السياسة المالية هي  يفات السابقة، نستطيع القول أنهامن خالل التعر و    
تحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية و  أداة الدولة للتأثير في النشاط االقتصادي بغية))

 . (5) ((السياسية التي تسعى إلى تحقيقها

عها الدولة عن طريق أسلوب أو برنامج عمل مالي تتب)) هي السياسة المالية بمعنى أن    
و النفقات العامة، عالوة على القروض العامة لتحقيق أهداف معينة في  استخدام اإليرادات
 . (6) ((باالقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و إشاعة االستقرار االقتصادي طليعتها النهوض
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عمل الحكومة برامج السياسة التي بفضلها تست السياسة المالية هي مما سبق يمكن القول أنو    
العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة إلحداث آثار مرغوبة و تجنب اآلثار  نفقاتها و إيراداتها

معالجة  المرغوبة على الدخل و اإلنتاج والتوظيف أي تنمية واستقرار االقتصاد الوطني و غير
 . مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة

 -: (7) فهي ماليةهداف السياسة الأما أ   

 الوصول الى مستوى التشغيل الكامل. 1

 الوصول الى معدالت نمو مضطردة. 3

 سعارستقرار في المستوى العام لإلتحقيق األ. 2

 . عادة توزيع الدخل بشكل عادلا  العمل على تحقيق رفاهية المجتمع و  .4

 

 

 

 

 

 دوات السياسة الماليةأ  :  ثانياً 

ف فهي تمثل اهم االتي تعتمدها تنفيذ عدد من االهدسياسة المالية تقوم الدولة عن طريق ال    
  . فعن طريقها يمكن تنشيط او تخفيض اي نشاط اقتصادي ،اداة تستخدمها الدولة لهذا الغرض

 -: (8) يليماتنقسم ادوات السياسة المالية الى    

 وجه االنفاق الحكومي :أ .1
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  الحكومي، اوجه االنفاق الميزانيات المستقلةو  ،تثمارمنهاج االسو ميزانية الدولة تمثل        
لذا فان مفرداتها تمثل االهداف التي تسعى الدولة لتطبيقها والطريقة او االسلوب الذي يتم  

 بموجبه االنفاق .

تغليب جانب االنفاق السابقة لسنوات الست االمالحظ البواب الصرف في ميزانيات و      
عدم مقدرة  على وهذا مؤشر خطير يدل ،النفاق الراسمالي بشكل كبيراالستهالكي الجاري على ا

ويعني زيادة في بيروقراطية الدولة وحصول ترهق في  ،االقتصاد في بناء تراكم رأسمالي للدولة
 اجهزتها . 

ن الزيادة الكبيرة الغير مدروسة بشكل علمي في االنفاق الحكومي خصوصا في فقرة إ     
ي فقرة اجور العاملين التي توسع حجم االنفاق فيها بشكل كبير السباب المصاريف العامة وف

 اجتماعية وامنية مثلت احد عوامل زيادة االنفاق االستهالكي في المجتمع .

ن زيادة حجم االنفاق العام دون ان يقابلها حصول زيادة مماثلة في الناتج القومي ا  و     
تهدف لتحقيق هدف اقتصادي معين تمثل تشتيت  ودون ان تلحق بها خطة اقتصادية  ،االجمالي

 للجهود وضياع لالمكانيات .

م على كاهل الخزينة العراقية وتعميق لظاهرة التضخ شكلت هذه الحالة عبىء ثقيالً لقد     
 االقتصادي والمالي في العراق .

 

 

  رائب والرسوم :ضال .3

لدولة لتحقيق اهداف اقتصادية ومالية وهما يمثالن احدى االدوات الفاعلة التي تستخدمها ا    
اال ان  ،اصدرت الدولة العراقية تشريعات بخصوص تفعيلها ، وقدواجتماعية وسياسية وغيرها

ينقصها توفر الكادر اذ  ،الحظ وجود ارباك وعدم فاعلية هذه االجهزة في تحقيق اهدافهاالم
 .وانظمة العمل المتطوربشكل كبير المتدرب 
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  ريبية مع السياسة االقتصاديةضعدم وجود انسجام بين اهداف السياسة ال ايضاً  ويالحظ    
بشكل كبير بحصول تدميرفي القاعدة  تفالتسهيالت الواسعة الممنوحة للمستوردين ساهم ،للدولة

   .االنتاجية للمنتج العراقي لمختلف السلع والخدمات الن المنافسة بينهما اصبحت منعدمة
  
 )القروض( : ن العامعادة توزيع الديإ .2

داة يتم بواسطتها تجميع االموال من المدخرين العادة استخدامها أهم أيمثل نشاط المصارف     
 في مشاريع تنموية عن طريق اقراضها للمستثمرين ورجال االعمال . 

لتحقيق هذه الوظيفة يقوم المصرف بمهمة تحفيز وتشجيع االفراد على االدخار بحجز جزء و     
ريع تنموية عن طريق اباستثماره في مش رادهم وايداعه لدى المصرف ليقوم المصرف الحقاً يإمن 

 قراضه للمستثمرين . إو عن طريق أمباشر 
يتم   داةأهم أوتمثل  ،ة على فاعلية االنشطة االقتصاديةففعالية المصارف داللة مهم    

 ة عن غيرها .و المؤسسات االقتصاديأبواسطتها تنمية نوع معين من االنشطة 
ن السلوك االستثماري للمصارف يتحدد بموجبه مسار العملية االستثمارية في ألذا ف    
فالسلوك المنحرف للسياسة االئتمانية للمصارف العالمية الكبرى شكلت السبب االساسي  ،البلد

 . لحصول االزمة المالية التي عصفت باالقتصاد العالمي حالياً 
 
 
 
 

 المحور الثاني
 السياسة المالية في العراقداء  أ  

 
 طبيعة العالقة بين السياسة المالية والنقدية :  والً أ
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والسياسات المالية  ،عموماً  بين السياسات االقتصادية) والتكامل طبيعة العالقة )التناقض      
عن أنها ال تنحصر في  حالية، فضالً  و عقودأوالنقدية على وجه الخصوص ليست وليدة سنوات 

بين السياستين المالية  لى أن العالقةع االقتصاديون تصاد بلد معين من دون غيره، ويكاد يجمعاق
من التكامل والتنسيق  الكثير، وأيضاً  والنقدية، هي عالقة جدلية فيها من عدم التوافق والتعارض

دي اكبر من عناصر التكامل والتنسيق سيؤ  الكثير، ولكن كلما كانت عناصر التناقض والتعارض
والمجتمع تتمثل في الهدر في الموارد المالية  ذلك حتمًا إلى تكاليف كبيرة يتحملها االقتصاد

والتوافق اكبر  إلى االنخفاض كلما كانت عوامل االلتقاء والحقيقية، وبالعكس ستتجه هذه التكاليف
       .                                           قلاوعوامل الخالف والتباعد 

ووسائله التي  ال يتركز على أن لكل منهما أدواته إن الخالف بين الماليين والنقديين عموماً      
منهما إلى تحقيقها  تختلف عن اآلخر، بل أن جوهر الخالف يتمثل في األهداف التي يسعى كل

 . (9) ضمن مهامه وسلطاته

 والمسايرة السياسة )الذيليةالنقدية تُوصف ب كانت السياسة 3002وفي العراق حتى عام       

للسياسة المالية  للسياسة المالية، أي أنها تتبع وتساير وتتكيف مع االتجاهات العامة (التكييفيةو 
 في األغلب إن لم يكن ختالل هيكليبأاقي الذي اتسم التوسعية، لكي تواكب وضع االقتصاد العر 

ظهرت  3002في عام  في العراق جميع قطاعاته، ولكن بعد التغيير السياسي واالقتصاديفي 
تركزت في المهام واألهداف  سمات أخرى لطبيعة العالقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية

والتعارض وما يترتب على ذلك من  لكل من السياستين وصلت في بعض األحيان إلى التناقض
لبناء وأعمار البنية الحاجة لها  خسائر في الموارد االقتصادية قد يكون العراق في أّمس

 . (00) المدمرة االقتصادية

 :االختالف والتعارض بين الماليين والنقديين أوجه.  1

وزارة "جميع اإلجراءات التي تتخذها السلطات المالية  ))تشير السياسة المالية الى بدايةً   
 . ((العامة، أي االيرادات الدولة ومصادر تمويل هذا األنفاق يتعلق بنفقات فيما "المالية
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اإلجراءات التي تتولى مسؤوليتها السلطات النقدية ممثلة بالبنك  ))أما السياسة النقدية فهي
  .( 00) ((بشؤون النقد والمصارف والمؤسسات المالية األخرى المركزي والتي ترتبط

مختلف السياسات االقتصادية، ولكن يبقى تعارض  يحدث التعارض والتناقض بينفقد 
باالهتمام األوسع، ألنه تعارض بين السياسة الصانعة للنقد  المالية والنقدية يحظىالسياستين 

السياسة المنفقة للنقد )السياسة المالية(، وهذا الخالف يترتب عليه اثار  )السياسة النقدية(، وبين
ة حال ونقدية متبادلة قد تتسبب بانحراف السياسة االقتصادية العامة إلى مراحل خطيرة في مالية

 صور أو عدم تدني عوامل التعارض إلى مستويات مقبولة أو مناسبة، وعمومًا فان من بين
 -: (03) في التي يدور الجدل بشأنها بين السياستين تتمثل أشكال التعارض

 الماليون في دفاعهم عن فاعلية سياستهم المالية، وهجومهم على النقديين إلثبات  ركزي
 على أن السياسة النقدية بحاجة مستمرة ودائمة إلى تعديل السياسة النقدية الثانوي، دور

مكونات عرض النقد بين فترة وأخرى حسب وضع الجهاز المصرفي وظهور أدوات مالية 
عن سياستهم النقدية والنيل من السياسة المالية بعدم  ويرد النقديون دفاعاً  مختلفة،
 وات السياسة المالية إمكانيةالذي ُيفقد أد من خالل عنصر التأخير الزمني فاعليتها

 المواجهة ومن ثم معالجة التقلبات االقتصادية، إذ تحتاج إلى وقت أطول نسبيا إلجراء

المالية  المناقشات والتشريعات المالئمة في البرلمان ومن ثم تنفيذها مما يفقد السياسة
 . سرعة التحرك لتحقيق التغييرات المطلوبة

 ور النقود في النشاط االقتصادي ال يمكن أن يكون محايدًا د إن الماليين يؤكدون على أن
عرض النقد تؤدي إلى تغيرات في األسعار والدخل واألجور  فالتغيرات التي تحصل في

أن اآلثار غير الحيادية للنقود تكون مؤقتة، وان ضبط  والتشغيل، بينما يرى النقديون
 . قتصادياالستقرار النقدي واال تدفق النقود سيسهم في تحقيق

 الزمني الذي تتحقق من خالله آثار  يختلف الماليون والنقديون بشأن تحديد المدى
إذ يرى النقديون أن هذا التأثير  التغيرات في عرض النقد على المستوى العام لألسعار،

طالما أن التضخم يعد ظاهرة نقدية  يكون في األجل الطويل فقط، بينما يرى الماليون انه
المعروض النقدي ال يمكن أن يؤثر  طويل فان ذلك يعني أن أي تغير فيوفي األجل ال
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فاعلية السياسة النقدية في هذه  في المتغيرات الحقيقية وبالتالي فان ذلك يثبت عدم
                           .الحالة

 إذ  بط اإلنفاق العام باألرقام القياسية لألسعارر  (سبالتقيي)تتعارض اآلراء بشأن ما يعرف
السياسة المالية عدم فعالية إجراءات خفض األسعار االسمية عن طريق  يرى أنصار

الضرائب في وقف جنوح األسعار نحو االرتفاع ومنع زيادة كمية النقود  الدعم أو تخفيض
حيث يؤدي التقييس من وجهة نظر الماليين إلى عدم االستقرار وقد  من إحداث التضخم،

ا يرى مؤيدو السياسة النقدية بان عملية التقييس ستسهم في يولد التضخم الجامح، بينم
 رى رفع معدالت األجور الحقيقية غيمن التوقعات التضخمية التي تنعكس عل الحد

 . التضخمية

 العمل والعوامل األخرى  أما التضخم فان الماليين يعتقدون انه يعتمد باألساس على تكلفة
التضخم من جانب الكلفة،  مون، أي أنهم يفسرونالمؤثرة في األرباح التي يحققها المنظ

النقديون فأنهم يرون بان  ويتم معالجة التضخم عن طريق مراقبة األجور واألسعار، أما
فان النقديين يؤكدون  كذلك ي،خالل جانب الطلب والمعروض النقدالتضخم ينجم من 

فالبد ان يكون  نقدية على أن اإلجراءات المناسبة لمعالجة التضخم طالما هو ظاهرة
النظر المالية في  عالجها باستخدام األدوات النقدية، وينتقدون في الوقت نفسه وجهة
استخدام وسائل اقل  المعالجة ألنها تضر بالنشاط االقتصادي عندما يتم اللجوء إلى

 .  كفاءة في زيادة األجور واألسعار

 رات في الطلب على تغي ن الماليين يعزون سبب حدوث الدورات االقتصادية إلىإ
الطلب على االستثمار  االستثمار، فحدوث الركود االقتصادي والبطالة يرجع إلى تدني

التوقعات المتفائلة إلى حدوث  بسبب التوقعات المتشائمة التي تسود االقتصاد، بينما تقود
لتفعيل النشاط االقتصادي  التضخم، وعليه فان تحديد مقدار المعروض النقدي الالزم

ن سمة عدم ا  االستثماري، و  حلي يعتمد على هذه التوقعات وعلى مستوى الطلبالم
للمشروعات االقتصادية  االستقرار من وجهة نظر الماليين ترجع إلى التصرفات النقدية

لتحقيق االستقرار  الخاصة، أيضا يرى الماليون أن مقدار العرض النقدي المناسب
 . ائدةاالقتصادي يعتمد في تحديده على سعر الف
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فهي أن االستخدام غير السليم للسياسات االقتصادية العامة هو  أما رؤية النقديين    
االستقرار االقتصادي وليس التغيرات في اإلنفاق الفردي، إذ أن ما  السبب الرئيس في عدم
اإلنفاق الخاص يرجع إلى تصرفات الحكومة غير الرشيدة،  يحدث من تغيرات في
وسياسات اإلنفاق العام وتصرفات الهيئات العامة وما  ضريبيةوخصوصا السياسات ال

 . المالية االئتمان والسياسة يترتب عليها من تغيرات في

 تابعا ويؤكدون على ان هذا ال يقلل من  ينظر الماليون إلى عرض النقد باعتباره متغيرا
في هذا يين يختلف النقديون مع المال أهمية تأثير المعروض النقدي على الدخل، بيمنا

تحكم فيه فهو السلطات االقتصادية ال ن أي متغير تستطيعأالشأن حيث يوضح النقديون 
السياسة النقدية فانه ُيعد متغيرًا مستقاًل  ن عرض النقد خاضع لرقابةأمتغير مستقل، وبما 

النقدية قد يتقلص تأثيرها في الحاالت غير  يعترف النقديون بان السياسات وأيضاً 
 .مثاًل  ية كالحروباالعتياد

 على سعر الفائدة  ن الماليين يركزون على سعر الفائدة الحقيقي بينما يركز النقديونإ
 . االسمي أو الجاري

  سياستهم المالية تشمل معظم القطاعات االقتصادية  نإفي يختلف الماليون مع النقديين
لقطاع المصرفي في ا السياسة النقدية التي تنحصر غالبا وبالتالي فهي أكثر شمولية من

رة مباشرة للمستهلكين المالية التوسعية توفر النقود بصو  ن السياسةأوالمالي، فضال عن 
السياسة النقدية في اإلنفاق بصورة غير مباشرة من خالل  عمال، بينما تؤثروقطاعات األ

 .  االئتمان وأسعار الصرف وأسعار الموجودات تغيير أسعار الفائدة وشروط

                         :ةق بين السياستين النقدية والماليوالتنسي التكامل أوجه. 2

وازدادت عوامل التعارض والتناقض بين السلطات  يتفق الجميع على انه كلما اتسعت الفجوة    
عن إضعاف النشاط  إضعاف تأثير السلطتين معا، فضالً  المالية والنقدية كلما أدى ذلك إلى

امتالك كل منهما خصوصية في استخدام وسائله لتحقيق أهدافه  فبالرغم من االقتصادي عموما،
يعني عدم اشتراكهما معًا لتحقيق األهداف االقتصادية العامة الن  األساسية، إال ان ذلك ال

واحدة من األهمية بالنسبة للسياسة االقتصادية العامة، فضال عن كونهما  السياستين على درجة
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و الثانوية هي للهدف الذي تسعى أن األولوية ا  ا بديلين عن بعضهما، و وليس يكمالن بعضهما
 . االقتصادية العامة الى تحقيقه السياسة

 -: (02) يأتي بين السياستين المالية والنقدية تتمثل بما التنسيقمن بين دواعي  وعليه فان   

 ولكنها  ن استخدام السياسة النقدية لضبط ومراقبة المعروض النقدي ضروري ومهم،إ
واألسعار  لوحدها غير كافية من دون مساندة السياسة المالية وسياسات أخرى كاألجور

لتشجيع عملية  وأسعار الفائدة واالستثمار، كذلك فان استخدام السياسة المالية بمفردها
 خفيض اإلنفاق الحكومي يمكن ان يؤدي عملياً االستثمار الخاص عن طريق ت

خصوصا في البلدان النامية الى انخفاض هذا النوع من االستثمار بدال عن زيادته، 
يعني ضرورة دعم وسائل وأدوات السياسة النقدية لتشجيع االستثمار الخاص  وذلك

                          . الصرف وضبط سعر

 آثارهما على االقتصاد  السياستين المالية والنقدية وانعكاس ن التناقضات التي تحدث بينإ
السياستين )تبني أو  و األجنبي بان إحدىأتوحي او تعطي دالالت للمستثمر المحلي 

 عاقة للنشاط االقتصادي .إمما يشكل  ،تّعمر( بينما األخرى ) تّهدم (

 ألساسي وهو معالجة ا ن السياسة النقدية ال تستطيع لوحدها النجاح في تحقيق هدفهاإ
ان استخدام  التضخم من دون ان يكون هناك توافق وتنسق مع السياسة المالية، أي

مالية  سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم قد تفشل في حال عدم إسنادها بسياسة
المالية  تقوم على تقليل اإلنفاق ورفع معدالت الضريبة، وكذلك الحال بالنسبة للسياسة

وتخفيض  ف معالجة الكساد، فإجراءاتها المتعلقة بزيادة اإلنفاق العامفي تحقيق هد
سياسة  معدالت الضريبة قد ال يكتب لها النجاح عندما تقوم السياسات النقدية بانتهاج
الدخول  نقدية متشددة تعتمد على رفع سعر إعادة الخصم ونسبة االحتياطي القانوني او

 . سوق المفتوحةكبائع لالوراق المالية في عمليات ال

 قد توجب أحيانا االستعانة بأدوات كال السياستين وبأهمية قد  السياستين ن إمكانية تكاملإ
فالسياسة النقدية لها القدرة الواضحة في التأثير على السيولة النقدية  تكون متساوية،

رتب لى إضافة مباشرة إلى الثروة، بينما يتإاألفراد من دون أن يؤدي ذلك  المتاحة لدى
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أدوات السياسة المالية زيادة الدخل والثروة من دون زيادة السيولة المحلية  على استخدام
 . األفراد مباشرة لدى

 مة للتطبيق لما ئأكثر مال في حالة البطالة المرتفعة قد تكون أدوات السياسة المالية
غاء و إلأالحكومي وخفض  و التوظف من زيادة في اإلنفاقأتتطلبه عملية التشغيل 
تُدعم السياسة  عندما على االقتصاد يكون أكثر ايجابيةً ذلك  بعض الضرائب، واثر

مستويات  الفائدة حيث يؤدي تخفيضه الى المالية بسياسة نقدية مستخدمة أداة سعر
استخدام  معينة لزيادة االستثمار والدخل وتقليص البطالة، ومن ثم ليس من الضروري

في الطلب  طالما ان األدوات المالية قادرة على التأثير أدوات السياسة النقدية األخرى
استخدام األدوات  على النقود ومن ثم على مقدار االستثمار، وباآللية نفسها يمكن

 المالية كخفض الضرائب النقدية التوسعية بصورة كاملة مع استخدام أداة واحدة للسياسة
. 

 تكامل السياستين المالية  لما في ما يتعلق بمواجهة )الركود التضخمي( من خالأ
للتضخم والركود  اآلنية والنقدية، فان اغلب االقتصاديين يؤكدون على صعوبة المعالجة

ان يتحقق على مرحلتين من خالل  يمكن  حتى في ظل تكامل السياستين، إال أن ذلك
من خالل تكامل السياستين أن تتم المعالجة  أي يمكن (تحرك –تطبيق سياسة )قف 

 . رحلتينعلى م

                       السياستين المالية والنقدية معًا، حيث يتم تحويل األزمة إلى  باستخدام أدوات األولى: 
حد الجوانب، أبطالة( بمعنى تركز جهود السياستين نحو معالجة  جانب واحد )اما تضخم أو

وتكاليفها االقتصادية واالجتماعية يميلون إلى معالجة البطالة أوال آلثارها  والكثير من االقتصاديين
 . تكون اكبر نسبيًا من التضخم التي

 معًا لمواجهة الجانب اآلخر وهو التضخم عن طريق تكامل أدوات السياستين وتفرغهما والثانية:
. 

 لآلثار المتبادلة بين السياستين والتنسيق بين السياستين ال بديل عنه، وذلك ن التكاملإ، 
ي الموازنة العامة فان السياسة المالية ستلجأ الى السياسة النقدية يكون عجز ف فعندما
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بالبنك المركزي أو إلى المصارف التجارية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على  ممثلة
النقد وعلى االحتياطيات المصرفية وعلى أسعار الفائدة، إذ يؤدي اقتراض  عرض

النقدي، واقتراضها من المصارف يعتمد  البنك المركزي الى زيادة المعروض الحكومة من
 . االحتياطيات النقدية للمصارف ومدى تأثيرها على إنفاق القطاع الخاص على وضع

هذا الفائض للتأثير في عرض  ستخدامإقد تؤدي عملية  فائض الموازنة، أيضاً  وفي حالة
 الحكومة لدى البنكحسب أوجه استعمال هذا الفائض التي قد توجه نحو زيادة ودائع  النقد وذلك

الحكومية  من خالل إطفاء قيمة السندات المركزي او دفع ديون الحكومة للبنك المركزي، وأيضاً 
  .(01)د النق       يزداد عرض التي تحتفظ بها المصارف التجارية حيث تزداد احتياطياتها و

ت االقتصادية التي تتولى باعتبارهما أهم السياسا أن التنسيق بين السياستين المالية والنقديةو   
ينعكس هذا سومن ثم  تهمايفاعل  أي دولة، سيؤدي إلى زيادة إدارة الثروة المالية والحقيقية في

التناقض  والتكامل والتنسيق على الحصيلة النهائية للدخل واإلنتاج، أما حالة التعارض أو التفاعل
الخسارة  اقتصادية تتمثل فيأو عدم التنسيق بين السياستين فانه سيترتب عليه تكاليف 

فعالة في نقل  لوحدها تكون غير فهي السياسة الماليةأيضًا يشمل االقتصادية للدخل، والذي 
العامة، إال عن طريق  تأثيراتها على االقتصاد وال تستطيع أن تحقق أهداف السياسة االقتصادية

 والعكس صحيح . التكامل والدعم من قبل السياسة النقدية

 السياسة المالية في العراقداء  أمراحل   :  ثانياً 

توسيع الوساطة المالية بين في تسهيل أو تعقيد مهمة  حيوياً  تلعب السياسة المالية دوراً      
ووحدات العجز )قطاع األعمال(، وبعبارة أخرى بمدى  وحدات الفائض ) القطاع العائلي (

زيادة حجم االستثمارات وزيادة كفاءة عملية نجاحها في تعبئة المدخرات لتمويل النشاط اإلنتاجي و 
ن خالل ما تستخدمه من أدوات وأساليب في تمويل م ،تخصيص الموارد للدفع بعملية التنمية

  . (51) العجز في الموازنة العامة وما تتركه من أثار على أداء القطاع المصرفي
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 -:ة في العراقويمكن التمييز بين مرحلتيين مهمتين في اداء السياسة المالي   
 
 -: 3002داء السياسة المالية قبل عام أ. مرحلة 1
تميزت هذه المرحلة بهيمنة إجراءات السياسة المالية على قرارات البنك المركزي ،الذي كان     

 يفتقر ألي شخصية أو استقاللية. 
سياسة المالية عتمدت الأوفي ظل ذيلية السياسة النقدية وتبعيتها الكاملة للسياسة المالية،     

واألداة االئتمانية المستخدمة في  على طريقة تنقيد الدين أي االقتراض المباشر من البنك المركزي
رتفاع كبير إأدت هذه السياسة إلى قد و  ذلك هي طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة،

من النقود عالية القوة في معدالت التضخم سببته الزيادة المستمرة في معدالت نمو عرض النقد 
مقارنة مع معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وتفاقم هذا االتجاه بعد فرض الحصار 

حيث شهدت هذه الفترة حالة من االنفالت أو عدم  (3112-5991االقتصادي خالل الفترة )
كن السيطرة االنضباط المالي والنقدي فوصلت معدالت التضخم إلى المستوى الجامح الذي ال يم

أن تلك سوءًا ومما زاد األمر  عليه باستخدام األدوات التقليدية للسياسة النقدية والسياسة المالية،
قترنت بممارسة الكبح المالي أي بفرض أسعار فائدة إدارية وبمعدالت ثابتة على إالسياسات قد 

مما  ة الحقيقية سالبة،ومن الطبيعي في هذه األحوال أن تكون أسعار الفائد اإلقراض واإليداع،
أدت تلك السياسات إلى نشوء ظاهرة هروب الودائع من المصارف وتوظيفها في مجاالت غير 

 . (56) إنتاجية األمر الذي عمق من حالة الركود االقتصادي
 
 
 -: 3002داء السياسة المالية بعد عام أمرحلة  .3

ستقاللية البنك إي العراقي الذي كرس شهدت هذه الفترة صدور القانون الجديد للبنك المركز     
وكان من أبرز مالمح تلك االستقاللية قرار البنك المتعلق  المركزي في إدارة السياسة النقدية،

ستخدام إلذا لجأت الحكومة إلى  ،بالتوقف عن طبع النقود لتمويل العجز في الموازنة العامة
نية المستخدمة في ذلك هي إصدار السندات أو األسلوب البديل وهو التمويل بالدين واألداة االئتما

ومن مزايا ، إذونات الخزينة وبيعها إلى المصارف التجارية وسوق األوراق المالية لتوفير التمويل
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هذه السياسة أنها ال تؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم ألنها ال تؤدي إلى الزيادة في معدالت 
ي تعمل فقط على نقل القوة الشرائية من الجمهور إلى وه نمو عرض النقد من النقود عالية القوة،

أدى إلى رفع  أال أن زيادة االستدانة باستخدام أسلوب المزاد و كما يحصل حالياً ، الحكومة
بعد أن تحررهذا السعر من إجراءات  خصوصاً  ائدة الحقيقية في القطاع المصرفي،معدالت الف

بتعويم أسعار الفائدة على اإليداع  3112م الكبح المالي بعد قيام البنك المركزي في عا
غير أن لجوء الحكومة بشكل متزايد  ،واإلقراض ومنح البنوك التجارية حرية تحديد أسعار الفائدة

باإلزاحة )إلى التمويل بالدين قد أدى إلى زيادة الضغط على االستثمار الخاص وهو ما يعرف 
فائدة وزيادة تكلفة االقتراض وسيقود في النهاية وقد أدى ذلك االتجاه إلى رفع أسعار ال (خارجاً 

فدخول الحكومة كمنافس للقطاع ، إلى عزوف القطاع الخاص عن االستدانة من البنوك التجارية
قد رفع من مستوى الطلب الكلي على القروض وأدى إلى  ،الخاص على الموارد المالية المتاحة

ى تخفيض مشتريات المستهلكين وخاصة من وسيؤدي ذلك إل ،تفاع أسعار الفائدة الحقيقيةإر 
السلع المعمرة والسلع األخرى التي تتطلب االقتراض من المصارف وبخاصة السلع الحساسة 

كما سترتفع تكلفة الفرص البديلة للمشاريع االستثمارية مما  ألسعار الفائدة كالسيارات والعقارات،
 . اريعيجبر قطاع األعمال على تأجيل اإلنفاق على تلك المش

رتفاع سعر الفائدة الحقيقي الذي سببه العجز في الموازنة سيضغط أو سيزيح أن أفلذلك     
عن الدور الذي تلعبه التوقعات  هذا فضالً ، (اإلنفاق االستثماري) اإلنفاق الخاص عموماً 

على التي ستدفع المصارف إلى رفع سعر الفائدة  التضخمية التي ترافق العجز في الموازنة العامة
 . (57) كما حدث مؤخراً  ائع المتوسطة والطويلة األجلالود
ويمكن التخفيف من آثار تلك السياسة من خالل ممارسة الشفافية في اإلعالن عن مؤشرات   

السياسة المالية المستقبلية وبخاصة مؤشرات اإلنفاق الحكومي ومعدالت الدين العام ومعدالت 
ألن ، يجابي على بنية الودائع من حيث آجلها الزمنياألثر األالضرائب التي سيكون لها 

على قدرة قطاع األعمال على االقتراض  الضبابية وعدم وضوح تلك المؤشرات سيؤثر سلباً 
كما ، ستثماراته وبالتالي ستتقلص الفرص أمام القطاع المصرفي لتوظيف موارده الماليةإلتمويل 

اجة إلى وجود نظام مالي شفاف يرفع من مستوى أن القرارات الصائبة لقطاع األعمال ستكون بح
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ستثماراته نحو المجاالت التي ستزيد من حجم الطاقات اإلنتاجية أو إثقة المستثمر ويقنعه بتوجيه 
 . (51)تزيد من فرص التشغيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والنوصيات :سنننااات  اال
ورًا كبيرًا في تحقيق االستقرار مما تقدم يمكن القول أن السياسة المالية في العراق تلعب د     

ن فاعليتها تكمن في مدى قدرتها على الت ،االقتصادي أثير في النشاط االقتصادي ومواجهة وا 
. المشكالت االقتصادية المختلفة من خالل إستخدام أدواتها الثالثة المذكورة سابقا ًً  

 السياسة تعانيه ما بشأن عقدت التي والمؤتمرات الندوات في ونقاشهتداوله ما تم على  بناءاً و     
 معه الوقوف يستدعي ما فان العراق في االقتصاد عترضتإ التي والسلبيات المعوقات من المالية
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 على المرتكز المبرمج واالداء العلمية الهيكلية سساال على والنقدية المالية السياسة بناء كيفية هو
 وليس المستدامة التنمية نهج في للسير لةالمسؤو  الوزارات بين والتنسيق التخطيط وسائل فضلأ

 .  المالية السياسة لمفاصل الجزئية االجراءات بعض تحقيق على

 في المتمثل االنتاج من المتراكم الفائض يعكسها في العراق المالية السياسة نجاح نوعليه إ   
 وتوظيف للمجتمع يقيالحق الرأسمال في صافية زيادة تمثلها واضحة وزيادة االنتاجية الطاقة زيادة

 . المطلوبة االستثمارية الحقول في االموال

المزيد من الوعي االقتصادي والتقدم  بحاجة الى الزالت أن السياسة المالية في العراقف لكلذ    
وبما يخدم عجلة التطور االقتصادي ويؤدي  الن دورها الزال ضئيالً  بالشكل الصحيح والمطلوب

 قتصادي العراقي .هوض بالواقع االالى الن
 السياسة المالية في العراقمتطلبات التي تؤدي الى نجاح  مجموعة من التوصياتوهناك    

 -وهي كأالتي: هادفةقتصادية الغرض تنفيذ مشروعات 
 نطالقةأوهذه النقطة تشكل  ستقرار سعر الفائدة المصرفية ومالئمتها:إالمحافظة على  -1

 كنه التنبؤ بجلب الودائع من جهة ومنح القروضتمويلية للمصرف بحيث يم لرسم سياسة

 كثر ميالً أن سعر الفائدة المتوازن يجعل من العمالء أخرى حيث أاالستثمارية من جهة 

 ن االستقرار النسبي في المجالين المالي والنقديأقتراض وتمويل مشروعاتهم كما لأل

 . يساعد على تدفق الودائع على القطاع المصرفي

 
التعامل المصرفي يجري وفق ضوابط محددة  نأالمجال  نعني بها في هذاو  المصداقية: -2

 قوياً  ن تعامله مع مصرفه يشكل دافعاً أيشعر العميل  تتسم بالحيادية مع عمالئه حيث
نه يجد المصرف أعلى المعلومات المطلوبة بشفافية كما  نه يحصلألطموحاته المستقبلية و 

 رن عميل المصرف يشعأالتزاماته، وبمعنى آخر ببعض  لالستعانة به في الوفاء مالذاً 
 . تعرض لهزات مالية اذا ما مان والتحوطألوع من ابن
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المصرف وهو بالوقت نفسه  مهما أليرادات يشكل االئتمان المصرفي رافداً  منح االئتمان: -3
مصداقيتها في نجاح السياسة  يعني توفير السيولة النقدية للعميل وهذه المؤشرات لها

 .للمصرف  المالية

 التي والنقدية المالية السياسة في متوازنة مالية سياسة تباعا  و  :التضخم ظاهرة معالجة -4
 االنفاق االعتبار بنظر تأخذ مالية سياسة البد من إنتهاج كما المركزي، البنك يمارسها
  . الصرف لعملية المعقول الحد تجاوز الذي الكبير المالي والهدر الحكومي

 القطاع في المستخدمة االتصال ووسائل المعلومات وتكنولوجيا :لحديثةا التقنية توفير -5
 . العراق في المالية السياسة مهمات نجاح في وتساهم تساعد التي المصرفي

 الحقيقية الموازنة رسم على قومت :واضحة ستراتيجية على المالية السياسة عتمادإينبغي  -6
 للتغلب والبرمجة التخطيط مراكز قاعدة على نتعتمدا النقدية والسياسة المالية السياسة بين
 والتقنية العلمية المؤهالت توفيرو  البالد في المالية السياسة تعترض التي المعوقات على

 . المهمة هذه النجاح
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