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السياسات االقتصادية الحكومية ...معززة *:  أ.د.عبدالحسين العنبكي

 في االقتصاد العراقي الهيكليةلالختالالت 
 ( 5)الحلقة 

 

 تشوه هيكل االقتصاد = المصرفي تشوه هيكل التمويل خامسًا: 
 

واالوجه  الزمان والمكان  الحجم و لن تكون هنالك تنمية حقيقية قادرة على تنويع االقتصاد العراقي مالم يتوفر التمويل في  
القادرة على امتصاص التمويل وجعل مخرجات التمويل في المشاريع الممولة   والقطاعات الستهداف األنشطة    المناسبة

معدل العائد على االستثمار وبلوغ نقطة التعادل   يكون فيهف زمني مجدي  سق  خاللالمقترض    تمويلالقادرة على استعادة  
 . االقتصاد  ية فيهيكل اللتشويهات الالزم لتصحيح ال ق بمقدار وبفترة مجدية يحمل معه إمكانية تحقي

وبافتراض ان هيكل    ،توصلنا في الحلقات السابقة الى ان تشوه هيكل األسعار يفضي الى تشوه هيكل االقتصاد   كنا قد 
ال يمكن  اال انه  ،  اقتصادية منتجة  الى أنشطة  هملولوجالمعتمدة  مثلت البوصلة  و األسعار سليم وقرارات المستثمرين سليمة  

سليم وخالي من التدخالت الحكومية واالنحرافات هو االخر  الجزم بإمكانية تنويع االقتصاد ما لم يكون هيكل التمويل  
وهنا يمكن الوقوف على    ،الناجمة عن الفساد والمصالح الشخصية لضمان انسياب األموال صوب المشاريع المختارة

 : باآلتينعرج عليها  في و المصر الكثير من محاور اختالل هيكل التمويل 
 
 : الى الريعية هروب التمويل من القطاعات اإلنتاجية .1
ام  ظهورها عقياس الطاقة االستيعابية لالستثمار التي استخدمت من قبل عدة باحثين بعد  مل  (لطريقة العنبكي)وفقًا  و 

رسالة ماجستير،تطور العوائد النفطية وإمكانات   ،ميثم عبدالحميد  ،135، ص2018)ينظر: كتاب الفجوات الثالث للعنبكي  1997
، يمكن تحديد الفرق بين حجم االستثمارات التي تستوعب فعاًل خالل فترة    (6،ص2014الطاقة االستيعابية لالستثمار

التمويل نحو  توجيه    لضمانو ،  وحجم االستثمارات الكلية لتحديد حجم الطاقة االستيعابية لالستثمارسنة  ما تكون  عادة  
ًا لمعايير اقتصادية سليمة ودون تشوهات ، فان االمر يستدعي استمرار إضافة وحدات من  قالمشاريع المختارة وف
( الى النقطة التي يكون فيها التغير السنوي في إنتاجية راس المال المستثمر  التمويل السلسراس المال المستثمر ) 
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المستثم المال  السنوي في كلفة راس  للتغيير  التمويل مساويًا  ر ، ونتوقف عندها عن إضافة جرعات إضافية من 
يكون بعدها غير مستوعب ، أي ان إنتاجيته الحدية ستكون اقل من  س الن االستثمار    ، لماذا؟،للمشاريع االستثمارية

رة هي ان االقتصاد هو ) االسفنجة ( وان األموال المستثم)وفق الطريقة المشار اليها(  كلفته الحدية ، فاذا افترضنا  
عن اإلضافة ونتوقف عند    ،وتبقى حاملة له في خالياها) الماء ( فإننا نستمر بإضافة الماء طالما تمتصه اإلسفنجة  

اول قطرة ساقطة من االسفنجة   عند نتوقف عن االستثمار  أي  ،  في االسفنجةمحمولة  تبقى  اخر قطرة مضافة  عند  
خالياها  استثمار غير مستوعب ، وبما ان اسفنجة االقتصاد العراقي ليست نظيفة وانما مشبعة    سوف تمثلألنها  
تتمثل في غياب البنى التحتية والطاقة والكثير    (واالنسدادات والترسبات ) بيئة استثمار غير صالحةوالعوالق    باألتربة

تكون اقل ، االمر س المستوعبة في استثمارات منتجة  فان كمية األموال    من العوامل المكملة اإلدارية منها واللوجستية
المخاطر ، يدفع المقترضين لرؤوس األموال الى تغيير وجهتها نحو مجاالت وانشطة سريعة الربح منخفضة    الذي

الى القطاعات التجارية   )المثقلة خالياها بالعوالق والتعقيدات(  وهذا يعني الهروب من القطاعات اإلنتاجية الحقيقية
و وال االقتصاد  لريعية  المعززة  واالستيرادات  والموالت  كالمطاعم  النفط  استدامة  خدمية  قطاع  على  اعتماده  وحدانية 

وهذا يعد عائق نوعي يمنع المستثمرين    ومزيد من عدم التنوع لالقتصاد العراقي  وبالتبعية مزيد من االختالالت الهيكلية
هة الخسارة والفشل، بل ان دراسات الجدوى الحقيقية هي التي الجادين والحقيقين من التورط في االقتراض ومواج

تنصحهم من عدم االستثمار في هذه األنشطة وبالتبعية عدم التورط بقروض ال يستطيعون الوفاء بسدادها، فال يقدم  
القرض   الى هذا النوع من التمويل اال المستثمرين المغامرين وغير الجادين او المخدوعين من جهات حكومية تمنحها

على الوهم واخذ تثمرين طارئين من جهات متنفذة معولة  سمقابل رشا وتلقيها في اليم لتفشل وتتنصل عنها، او م 
 . القرض دون ان نرى مشروع حقيقي وتنتظر الشطب الحكومي للديون مستقبال

 
 : في الغالب  التمويل المصرفي في العراق ذات طابع استهالكي .2

 
فكرة المصارف مبنية على أساس جمع مدخرات صغار المدخرين ) ودائع ( مقابل سعر فائدة اقل ، واقراضها  ان

محركات تنموية   يحقق الربح للمصارف وفي ذات الوقت يخلق  ،مقابل سعر فائدة اعلى)ائتمان(  لكبار المستثمرين  
في العراق ، اذ يغلب على جهازنا المصرفي   معمول بهاغير  لألسف  من خالل االستثمارات الكبيرة ، هذه الخاصية  

لمشاريع صغيرة ومتوسطة غير قادرة على خلق قاطرة تسحب   قروض صغيرة  قروض ذات طابع استهالكي او  حمن
عربات األنشطة االقتصادية المختلفة من اجل خلق التنمية وتنويع االقتصاد ، حيث تكمن المشكلة في اإلدارة 
المصرفية وعدم قدرتها على االستهداف اواًل ، فضاًل عن عدم وجود دراسات جدوى للمشاريع محكمة يمكن االعتماد 
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اذ تعتمد المصارف بصورة أساسية على الضمانات   ،ثالثاً   لإلقراض الحقيقية  ها ثانيًا ، وعدم وجود الجهة الضامنة  علي
تواجه صعوبة وإجراءات اعة عقارية مستقبال فضال عن كون المصارف  قد تخلق فقالعقارية ، وهذه الضمانات  
عند مصادرتها لمواجهة تعثر السداد لدى    المعقدة  ناهيك عن اإلجراءات القضائية  ،ها لإدارية معقدة ومكلفة لتسيي

من خالل وخاصة طبقة الموظفين    باإلقراض ولذلك استسهلت المصارف استهداف الطبقة الوسطى    المقترضين،
استهالكية ) كالزواج   ألهداف، وهذه الشريحة عادة ما يكون اقتراضها    لإلقراض حجز مرتباتهم كأغطية ضامنة  

على ظاهرة الريعية ، فمصرف   تعتاش راء اثاث ( او مشاريع صغيرة عادة ما تكون تجارية او شراء سيارة ، او ش
مليار   5,5أي ما يقارب )  خالل سنة واحدة  ترليون دينار (    6)    بمبلغ    الرافدين مثاًل اقرض شريحة المتقاعدين

درسة نموذجية ، او قطار  م  آالف  3مستشفى كبير ومتطورة ، او تبنى فيها    50والر ( كان يمكن ان تبنى بها  د 
  6، او بناء  معمل او زراعة الصحراء الغربية والجنوبية بمزارع منتجة    آالف  5معلق يدور حول بغداد او نصب  

أبراج على غرار برج خليفة ، او إقامة الف مرفق سياحي ضخم ينشط قطاع السياحة ، لألسف لم نرى كل ذلك 
وتسارع نمو السكان ، ومزيد من الشراء البذخي   ألبنائهمج المتقاعدين  ، كل ما ظهر في االقتصاد هو مزيد من تزوي 

مجلس المدير العام او  وقد استطاع أصحاب قرار اإلقراض  في الغالب ،    د مستور   إلنهاألجنبي  الذي يستنزف النقد  
اقصد محاسبة محاسبة ) الحمال (    فيما تم،  من اإلفالت من المحاسبة  اإلدارة في هذا المصرف الحكومي العريق  

الحمال رغم ان مسؤولية  الرافدين،  اقصد مصرف  طليقا  )الرجل الكبير(  صاحب المال    والزالشركة تزويد الخدمة  
سهل تو وتمكينهم من القروض من خالل الدفع االلكتروني  المقترضين  الوصول الى معلومات  سهل  تكان مجرد  
اما قرار اإلقراض من عدمه فهو   ،مقابل عمولةمن مرتباتهم  اللكتروني  ااالستقطاع  السداد من خالل  عمليات  

 . من المحاسبةفلتت واجب إدارة المصرف التي 
واعتنائهم   (Opportunity Cost )  في عدم اهتمام اجهزتنا الرقابية بكلفة الفرصة البديلة  أيضا  المشكلة تكمن  

دون المعاير  فقط الفوت مطلقًا ، ألننا نعتمد المعايير المحاسبيةفقط بالمطابقات المحاسبية فال احد يحاسب على 
الكلف ولو بدرهم واحد ، تقييد   ق عائد تحققه أي مؤسسة يفو   فأياالقتصادية ، والفوت ال يظهر في المحاسبة ،  

ان  ابإمكانه  بطاقاتها اإلنتاجية المتاحةفلو كان   على انها رابحة ، وال احد يحاسب الرابح ،محاسبيا تلك المؤسسة 
(   فقط  حقق سوى ) الف دينارتلم  اال انها    ، اإلدارة وتوجيه الموارد   ت حقق ربح بمقدار ) مليار دينار ( لو احسنت
الحكومية ( التي ) أتكلم هنا عن المؤسسات    ا، ال احد يحاسبهفهي مؤسسة رابحة وفق المعايير المحاسبية  ،  ربح

حساباتها   من  االقتصادية  المعايير  استمرار  اسقطت  في  سببُا  وكانت  تنويع بل  ،  وعدم  الريعية  ظاهرة  وتعزيز 
 . االقتصاد العراقي 
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وفترة السماح التي كانت ميسرة من حيث سعر الفائدة المنخفض    2016في  كما ان مبادرة البنك المركزي التنموية   
ترليون ( للمشاريع الكبيرة   5بواقع )المصارف الحكومية  ذات  نفذت من خالل   ألنهاهي األخرى لم تحقق التنمية  ف

ولم يصرف منها اال القليل لعدم قدرة المشاريع الكبيرة واإلنتاجية من امتصاص التمويل بكفاءة ناهيك عن الكلف 
الناجح ه  القرض  ان  الذهبية هي  فالقاعدة  فيها،  المغالى  والضمانات  واالبتزاز  بالتأخير  المتعلقة  المرئية  و  غير 

عندما يكون المشروع فاشل   ألنهالقرض الذي يستهدف مشروع ناجح وليس القرض المغطى بضمانات كبيرة،  
في الهاوية التي تخسره كل ضماناته، وهذه القاعدة لألسف هي   إلسقاطهسوف يصبح القرض بمثابة فخ للمقترض  

وظفيها من المسؤولية والمخاطر األخرى غير معمول بها في العراق، فالمصارف الحكومية تنشغل في تغطية م
دون ادنى مباالة لنتائج القرض، فالمنتج الرشيد ال يقترض اال اذا استطاع حقن القرض في مشروع ناجح يفي 

ويحقق استدامة انتاج وتشغيل وتوليد الدخول، وهذا الهدف هو في اخر اهتمام بسداد القرض والفوائد المترتبة عليه  
الرشا مقابل الموافقة على منح القرض ورهن الضمانات   بأخذ ذ يتركز جل اهتمامهم  موظفي المصارف الحكومية، ا

 .األكبر من اجل التخلي عن المسؤولية 
وهذه المصارف نفذتها المصارف االهلية،  ترليون( للمشاريع الصغيرة    1)مبادرة البنك المركزي كذلك    ت كما تضمن 

وطالبت   بالكامل  تمنحها  ان  في استطاعت  ليس  االمر  فهذا  االئتمان،  إدارة  في  الكفاءة  باب  من  ليس  بالمزيد 
ومن نوع اخر وهو تمكينها من منجم دوالرات   حساباتها طالما التدخالت الحكومية توفر لها بديل افضل واسهل

ارف ، فقد كانت أبواب مزاد العملة مشرعة وتستطيع هذه البنوك دخول المزاد بكل يسر طالما هي مصدون مخاطر
سياسية فلماذا تزعج نفسها بإدارة المخاطر ومتابعة اإلقراض والسداد ولديها منجم مزاد العملة   وألحزاب لمتنفذين  

يمثل )صفر مخاطر( لذلك وضعت قوائم المقترضين المفترضين من أبناء واقارب وحبايب أصحاب المصارف 
ائد الفوارق العامرة بين السعر الرسمي وسعر السوق واقترضوا المبالغ من اجل ارتياد منجم مزاد العملة وتوزيع عو 

والغائب الوحيد هي التنمية وتنويع االقتصاد ، واالثر الوحيد لهذه المبالغ التي تضخ في االقتصاد   ،في حينها  للدوالر
 والحرمان والفرص المفقودة لشرائح أخرى، وسيبقى معينة،  هو استمرار العيش في وهم االنتعاش والبذخ لشرائح  

الدينار وعدم تركه لقوى السوق  ، وبقي مزاد العملة قائما)التعويم(    الحال كذلك طالما بقي دعم الحكومة لسعر 
وحدات  وليست  خيرية  لمؤسسات  كأذرع  الحكومية  المصارف  وتعامل  معطال  المصرفي  اإلصالح  بقي  وطالما 

طاعات اإلنتاجية مكبلة بأالف العراقيل اقتصادية يفترض ان تعمل وفق معايير) الكلفة/العائد( وطالما بقيت الق
والقيود التي تجعل بيئة االستثمار فيها سيئة ومكلفة وغير مربحة، وطالما بقيت الحكومة تمول بعض التزاماتها 

، صحيح هي مملوكة للدولة اال ان قانونها يشير بأسلوب الشطب واالعفاء  االجتماعية من قبل المصارف الحكومية
اكثر بتجربة المبادرة صدعكم  واالقتصادي، وال اريد ان ا  تصادية تتمتع باستقاللية القرار التجاري الى انها وحدات اق
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% من مبالغها متعثرة منذ عشر سنوات 60  اكثر من   ترليون دينار بدون فائدة، فان   2.7  بحدود الزراعية التي كانت  
، علما   بقرار ملزم للمصرف الزراعي الحكوميمن قبل متنفذين  مطالبات بشطبها  تتعالى ال  والسداد شبه متوقف و

 على شكل مشايخ ان نتاجها الحقيقي لم يظهر في القطاع الزراعي اال بحدود بسيطة، اما نتاجها الوهمي فقد ظهر  
ومعدات زراعية تمارس اعمال غير التي وتغيير اجناس أراضي زراعية أوسع  سيارات افخم  احدث ومضايف اكبر و 

 هذه الصورة ال تسأل عن تنويع االقتصاد العراقي.  مألجله، واماصنعت 
تزامنت مع جائحة كورونا والزالت قيد التنفيذ، فقد  ترليون دينار    5بواقع    2020مبادرة البنك المركزي الثانية  اما  

ل مهمة  وظهرت  إيجابية  اثار  الضغوط   ألنهاها  وبقيت  الكساد  فكي  بين  السقوط  من  العراقي  االقتصاد  منعت 
بحدود معقولة وقد ساهم قطاع البناء واالنشاءات واإلسكان دورا كبيرا في امتصاص التمويل مقارنة االنكماشية  

القطاع من ارتباطات امامية وخلفية بالقطاعات األخرى جعلت منه القاطرة التي تسحب عربات االقتصاد لما لهذا  
االثار االنكماشية، اال انها  من خففت كثيرا كثيرة  في توزيع دخول  ت مع عشرات المهن والحرف والمدخالت ساهم

انعكست في معدالت تضخم مفرطة مدعومة بتحول رؤوس األموال نحو هذا القطاع بوصفه مالذ امن وخاصة  
لدينار وتراجع مكاسبهم من مزاد العملة فخلقت فقاعة عقارية قد نواجه  أموال المصارف بعد تغيير سعر صرف ا

، كما ان القطاع الصناعي شهد نشاط ملحوظ في مجال مخاطر انفجارها في أي وقت لغرض تصحيح الحالة
إقامة مصانع جديدة مدفوعة بتحسن القدرة التنافسية المحلية لبعض السلع الصناعية المستوردة والسعي لتعويض 

، ونأمل ان نستمر بثبات نمارس اصالح السياسات ستيرادات بفضل تغير سعر الصرف الذي دعم المنتج المحلياال
    . بشكل سليم كي تكون لها نتائج ايجابية في التنميةاالقتصادية الكلية 

 
 :التدخالت الحكومية.. خلقت مقترض سيء .3

الساااااااااوق التاااااااااي تعياااااااااد التاااااااااوازن مثلماااااااااا كانااااااااات التااااااااادخالت الحكومياااااااااة معرقلاااااااااة لعمااااااااال قاااااااااوى 
لالقتصااااااااااااد وتخلااااااااااااق باااااااااااؤر احتكاريااااااااااااة هناااااااااااا وهناااااااااااااك علاااااااااااى حساااااااااااااب المنافساااااااااااة وحريااااااااااااة 
التجاااااااااارة ، فاااااااااان التااااااااادخالت الحكومياااااااااة فاااااااااي أساااااااااواق التمويااااااااال تخلاااااااااق مقترضاااااااااين سااااااااايئين 
ال يباااااااااالون باااااااااالقروض التاااااااااي فاااااااااي ذماااااااااتهم النهااااااااام تعاااااااااودوا علاااااااااى كااااااااارم الحكوماااااااااة بماااااااااا ال 

لحكومياااااااااة عااااااااان اشاااااااااخاص او فئاااااااااات تملاااااااااك مااااااااان خاااااااااالل شاااااااااطب القاااااااااروض المصااااااااارفية ا
باااااااااااين الفيناااااااااااة واألخااااااااااارى ، وحياااااااااااث ان االقتاااااااااااراض يخضاااااااااااع لقاعااااااااااادة ذهبياااااااااااة وهاااااااااااي ان ال 
يااااااااتم اال لتموياااااااال مشاااااااااريع متقنااااااااة الجاااااااادوى تكااااااااون قااااااااادرة علااااااااى سااااااااداد القااااااااروض والفوائااااااااد 

سااااااااااواء كاناااااااااات تلااااااااااك القاااااااااروض ميساااااااااارة او مشااااااااااددة ، باااااااااال ان القااااااااااروض  االمترتباااااااااة عليهاااااااااا
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ح طويلااااااااة وبأسااااااااعار فائاااااااادة صاااااااافرية او قريبااااااااة علااااااااى الميساااااااارة التااااااااي تكااااااااون بفتاااااااارات سااااااااما
الصاااااااااافرية ، عااااااااااادة مااااااااااا تعطااااااااااي انطباااااااااااع اولااااااااااي بااااااااااالتراخي والتساااااااااااهل وعاااااااااادم المطالبااااااااااة 

تكاااااااااون ساااااااااببا لفشااااااااال المشااااااااااريع الممولاااااااااة  وتفضاااااااااي فاااااااااي نهاياااااااااة المطااااااااااف الاااااااااى الشاااااااااطب 
، كماااااااااا ان حااااااااااالت الشاااااااااطب الساااااااااابقة والمتاااااااااواترة تعطاااااااااي انطبااااااااااع الاااااااااى  وتعثااااااااار الساااااااااداد 
تاااااااااازم والمساااااااااادد ألقساااااااااااط القاااااااااارض يكااااااااااون مغفاااااااااال الن غياااااااااار المسااااااااااددين ان المقتاااااااااارض المل
ديااااااااونهم وقااااااااد أدت هااااااااذه الظاااااااااهرة الااااااااى العماااااااال بعكااااااااس اإلصااااااااالح  ت تاااااااام اعفااااااااائهم وشااااااااطب

 والتنمية وتظهر في األوجه االتية :
تأساااااااايس لثقافااااااااة التنصاااااااال وعاااااااادم السااااااااداد ماااااااان قباااااااال المقترضااااااااين فتكااااااااون نسااااااااب تمثاااااااال  -

% ماااااااااااااان 60تتجاااااااااااااااوز فااااااااااااااي اغلااااااااااااااب المصااااااااااااااارف الحكوميااااااااااااااة القااااااااااااااروض المتعثاااااااااااااارة 
 األموال المقرضة.

ارسااااااااااااال رسااااااااااااائل ساااااااااااايئة للمااااااااااااوظفين العاااااااااااااملين فااااااااااااي المصااااااااااااارف الحكوميااااااااااااة ألجاااااااااااال  -
التساااااااااااااااهل فااااااااااااااي الشااااااااااااااروط واإلجااااااااااااااراءات والمتابعااااااااااااااات طالمااااااااااااااا ان الدولااااااااااااااة سااااااااااااااوف 

الاااااااااااديون فاااااااااااي نهاياااااااااااة المطااااااااااااف، كماااااااااااا انهاااااااااااا تعطاااااااااااي فرصاااااااااااة للماااااااااااوظفين تشاااااااااااطب 
الاااااااااااى األقاااااااااااارب واألصااااااااااادقاء المتهااااااااااااون ي لتساااااااااااويق القاااااااااااروض ذات الطاااااااااااابع التساااااااااااويف

والزبااااااااااائن المبتاااااااااازين او الااااااااااراغبين فااااااااااي االقتااااااااااراض مقاباااااااااال رشااااااااااا ودفااااااااااع نسااااااااااب ماااااااااان 
 مبلغ القرض طالما هنالك عدم جدية في السداد.

السااااااااايولة،  المخااااااااااطر،تكاااااااااز علاااااااااى مثلاااااااااث )لمنظوماااااااااة العمااااااااال المصااااااااارفي المر  تفكياااااااااك -
المخاااااااااطر الااااااااى حااااااااد التعوياااااااال علااااااااى الشااااااااطب إدارة  وطااااااااأةوعناااااااادما تخفااااااااف  األرباااااااااح(

علااااااااى حساااااااااب مباااااااادأ الساااااااايولة فيهااااااااا المتكاااااااارر يااااااااتم االفااااااااراط بماااااااانح القااااااااروض والتوسااااااااع 
االماااااااااار الااااااااااذي يعاااااااااارض المصااااااااااارف للعساااااااااار المااااااااااالي وعاااااااااادم الوفاااااااااااء تجاااااااااااه واألمااااااااااان 
بالمصاااااااااااارف تراجاااااااااااع ثقاااااااااااة الجمهاااااااااااور رتاااااااااااب علاااااااااااى ذلاااااااااااك مااااااااااان يوماااااااااااا  ،الماااااااااااودعين
ولاااااااااان يتحقااااااااااق مباااااااااادأ الااااااااااربح  التنميااااااااااة،عاااااااااان ممارسااااااااااة دورهااااااااااا فااااااااااي تموياااااااااال  وحجبهااااااااااا
الاااااااااى ماااااااااا يكاااااااااون  أقااااااااارب فتنهاااااااااار المعاااااااااايير االقتصاااااااااادية للمصااااااااارف ويتحاااااااااول أيضاااااااااا 

 .منه الى جهة اقراض  بيد الحكومةخيرية مؤسسة منح 
ففاااااااااااااي  ،يااااااااااااةال تتحقااااااااااااق العدالاااااااااااااة االقتصااااااااااااادية واالجتماعياااااااااااااة ، باااااااااااال وحتاااااااااااااى األخال  -

الوقااااااااااات الاااااااااااذي يتلكاااااااااااأ المصااااااااااارف تجااااااااااااه حقاااااااااااوق الماااااااااااودعين وهاااااااااااي دياااااااااااون ممتاااااااااااازة 
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يفتاااااااااااااارض ان تسااااااااااااااحب حااااااااااااااين الطلااااااااااااااب او ضاااااااااااااامن اسااااااااااااااتحقاقها الزمنااااااااااااااي وهااااااااااااااؤالء 
 دخولالمااااااااااااااودعين هاااااااااااااام فااااااااااااااي الغالااااااااااااااب ماااااااااااااان صااااااااااااااغار الماااااااااااااادخرين وأصااااااااااااااحاب الاااااااااااااا

المحااااااااااادودة ، يعلااااااااااان المصااااااااااارف عااااااااااادم قدرتاااااااااااه فاااااااااااي تلبياااااااااااة ساااااااااااحوباتهم ، وفاااااااااااي ذات 
ط بااااااااااإلقراض لمقترضااااااااين اكثاااااااار غناااااااااًا واكثاااااااار ثااااااااراء وماااااااااع الوقاااااااات يتوسااااااااع دون ضااااااااواب

طارئااااااااااة غياااااااااار مدروسااااااااااة  ت ذلااااااااااك يتقاعسااااااااااون عاااااااااان السااااااااااداد وتااااااااااأتي الحكومااااااااااة بقاااااااااارارا
تجعاااااااااااال لااااااااااااذلك فااااااااااااان هااااااااااااذه اإلجااااااااااااراءات وتشااااااااااااطب مااااااااااااا بااااااااااااذمتهم ماااااااااااان قااااااااااااروض ، 

المصااااااارف يفااااااارط بمااااااااا لاااااااه مااااااان حقااااااااوق علاااااااى المقترضاااااااين وال يساااااااادد ماااااااا بذمتاااااااه ماااااااان 
صااااااااارخة تخلااااااااق حيااااااااف وعاااااااادم رضااااااااا  حقااااااااوق للمااااااااودعين وهااااااااذه عاااااااادم عدالااااااااة تخلااااااااق
 وباااااااااين الجمهاااااااااور والمصاااااااااارفمااااااااان جهاااااااااة وفقااااااااادان الثقاااااااااة باااااااااين الجمهاااااااااور والحكوماااااااااة 

 من جهة ثالثة.وبين طبقات المجتمع ذاتها من جهة أخرى 
علااااااااااى أي جهااااااااااود ممكنااااااااااة او تقضااااااااااي هااااااااااذه التاااااااااادخالت الحكوميااااااااااة غياااااااااار المدروسااااااااااة  -

المصاااااااااااارفي محتملاااااااااااة لإلصااااااااااااالح المصااااااااااارفي، االماااااااااااار الااااااااااااذي يحجاااااااااااب دور الجهاااااااااااااز 
فاااااااااااااي تمويااااااااااااال التنمياااااااااااااة وخلاااااااااااااق تنوياااااااااااااع اقتصاااااااااااااادي مساااااااااااااتهدف، ولاااااااااااااذلك نجاااااااااااااد ان 

% فاااااااااي تمويااااااااال التنميااااااااااة 7االئتماااااااااان المصااااااااارفي فااااااااااي العاااااااااراق ال يسااااااااااهم اال بحاااااااااادود 
 % في دول مجاورة وشرق أوسطية. 90بينما يتجاوز 

ان التعثااااااااار فاااااااااي تساااااااااديد القاااااااااروض المصااااااااارفية وماااااااااا يتبعهاااااااااا مااااااااان تااااااااادخالت حكومياااااااااة  -
سااااااااااوف يجعاااااااااال  ،الشااااااااااطب واالعفاااااااااااء والجدولااااااااااة وغيرهااااااااااا غياااااااااار موفقااااااااااة فااااااااااي مجااااااااااال

اقصاااااااار  للتااااااااأثيرامتااااااااداد تنتهااااااااي فااااااااي عماااااااار قصااااااااير وفااااااااي  لإلقااااااااراض األمااااااااوال المعاااااااادة 
سااااااااوف تحقاااااااان لماااااااارة واحاااااااادة فااااااااي دورة  ألنهااااااااا ،القتصاااااااااد مهاااااااام لتحريااااااااك فااااااااال تحاااااااادث 

لمقترضاااااااااين اخااااااااارين، مجاااااااااددا الااااااااادخل ثااااااااام تبتااااااااار وال تعاااااااااود للمصااااااااارف ليعااااااااااد حقنهاااااااااا 
( عنااااااااد Credit Multiplierضاااااااااعف االئتمااااااااان ) وهااااااااذا االماااااااار يعنااااااااي توقااااااااف م

 ( فاااااااااااااااااي االقتصااااااااااااااااااد Acceleratationادناااااااااااااااااى مااااااااااااااااادى دون ان يحااااااااااااااااادث تعجيااااااااااااااااال )
بتااااااااار اساااااااااتدامة التمويااااااااال ال تسااااااااامح بزياااااااااادة ان ، أي الاااااااااذي وصااااااااافته النظرياااااااااة الكنزياااااااااة

االنفااااااااااااق االساااااااااااتثماري اساااااااااااتجابة لزياااااااااااادة الااااااااااادخول وزياااااااااااادة الطلاااااااااااب فيتعرقااااااااااال عمااااااااااال 
المساااااااااااااااااارع الن الشااااااااااااااااااركات او المنتجااااااااااااااااااين او المسااااااااااااااااااتثمرين ال دالااااااااااااااااااة المعجاااااااااااااااااال او 

يمكاااااااانهم زيااااااااادة اإلنتاااااااااج والتوسااااااااع لزيااااااااادة ارباااااااااحهم تلبيااااااااة لنساااااااابة راس المااااااااال الثاباااااااات 
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لاااااااااان يسااااااااااتطيعوا الحصااااااااااول علااااااااااى التموياااااااااال لتوساااااااااايع ببساااااااااااطة النهاااااااااام  ،الااااااااااى الناااااااااااتج
لاااااااااااادى المصااااااااااااارف  لإلقااااااااااااراض اإلنتاااااااااااااج طالمااااااااااااا ان األمااااااااااااوال التااااااااااااي كاناااااااااااات معاااااااااااادة 

  مضاعف االئتمان. الذي كان سببا في توقفالسداد  بتعثر تتضاءل
، ان علاااااااااى الحكوماااااااااة ان تنساااااااااحب مااااااااان التااااااااادخالت غيااااااااار الساااااااااليمة فاااااااااي قطااااااااااع صففففففففففو  القفففففففففو 

التمويااااااااااال المصااااااااااارفي وان تاااااااااااوفر الفرصاااااااااااة والبيئاااااااااااة الالزماااااااااااة لعمااااااااااال مؤسساااااااااااات التمويااااااااااال وفاااااااااااق 
تاااااااااااي معاااااااااااايير تجارياااااااااااة بحتاااااااااااة، وان تفصااااااااااال التزاماتهاااااااااااا االجتماعياااااااااااة عااااااااااان هاااااااااااذه المؤسساااااااااااات ال

يمكااااااااااااان ان تغطيهاااااااااااااا بتحاااااااااااااويالت اجتماعياااااااااااااة تخصااااااااااااا  فاااااااااااااي الموازناااااااااااااة العاماااااااااااااة للدولاااااااااااااة وان 
تمااااااااااارس االصااااااااااالح المصاااااااااارفي والسياسااااااااااات النقديااااااااااة والماليااااااااااة السااااااااااليمة بالشااااااااااكل الااااااااااذي يعاااااااااازز 
ماااااااااااان التصاااااااااااانيف االئتماااااااااااااني للعااااااااااااراق ويكااااااااااااون جساااااااااااارا ميساااااااااااارا لوصااااااااااااول مسااااااااااااتثمرين حقيقااااااااااااين 

وياااااااااع االقتصاااااااااادي وتخفاااااااااف مااااااااان هشاشاااااااااة مشااااااااااريع تنموياااااااااة حقيقياااااااااة تخلاااااااااق التن إلقاماااااااااةوجاااااااااادين 
 االقتصاد وتعرضه لالضطرابات االقتصادية العالمية.
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