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قَوناغةكاني سيستةمي سةرمايةداري
:ديارة ئةو سيستةمةش بة ضةند قؤناغَيك ثةرةيسةندووة•

:سةرمايةداريى بازرطانى-أ•
بازرطانةكان بةستووة، و تا ناوةِراستى سةدةى هةذدةهةم سةرةتاكةى بؤ سةدةى ثازدةهةم دةطةِرَيتةوة و، ثشتى بةبريى ِرَيرةوى•

 :ا خبةينةِرووبةردةوام بوو، دةتوانني بري و بؤضوونةكانيان لةم خااَلنةى خوارةوةد

.يؤرى ئابوورى هَيز ثَيويستة وآلتَيكى بةهَيز هةبَيت، بؤية تيؤرةكةيان ثَيي دةطوترَى ت•
بؤية وآلتان . كردنى زَيِر و زيو، واتا زيادبوونى هَيزى وآلتكؤكردنةوةى زؤرترين قةبارة لةزَيِر و زيو لةبةرئةوةى خاوةنداريةتي•

. هةوَلييان دةدا زؤرترين بِر لة زَيِر و زيو بةدةست بَينن
كانيان بةئاماجنى زيادكردنى هاتنة ذوورةوةى زَيِر و رَيطرتن هةوَلدانى وآلتان بؤ زيادكردنى هةناردةكانيان و كةمكردنةوةى هاوردة•

.  لةضوونة دةرةوةيدا
.  ثةيِرةوكردنى سياسةتى ثاراستنى بازرطانى•
.داواى دةست تَيخستنى دةوَلةتييان لةضاالكيية ئابوورييةكاندا دةكرد•
•
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:  سةرمايةداري ثيشةسازي-ب
.  يى سةدةى نؤزدةهةم بةردةوام دةبَيتئةم قؤناغة لةناوةِراستى سةدةى هةذدةهةم دةست ثَى دةكات، و تا كؤتا
د،  سازى، لةم قؤناغةدا داهَينانةكان زيادى كرطرنطرتين ِرووداويش لةم قؤناغةدا بريتى بوو لةِروودانى شؤِرشى ثيشة

هةروةها لةم قؤناغةدا سياسةتى ئازادى بازرطانى ، و. طرنطرتين داهَينانيش بريتى بوو لةدؤزينةوةى هَيزى هةَلمى
بوو، طرنطرتين ضاالكى ئابووريش كة لة ئارادادةست تَينةخستنى دةوَلةت لةضاالكيية ئابوورييةكاندا ثةيِرةو كرا، و

و ( سةرمايةدارةكان)َى لة نَيوان خاوةنكار بريتى بوو لةضاالكييةكانى كةرتى ثيشةسازى، هةر لةو قؤناغةدا ملمالن
.كرَيكارةكان سةرى هةَلدا
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سةرمايةدارى لةدواى ثيشةسازى -ج

.  يت ثَى كردووة تا ِرؤذى ئةمرؤمان بةردةوامي هةيةسةرمايةداري دارايي، ئةم قؤناغة لةكؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةم دةس
هةروةها لةم قؤناغةدا شؤِرشَيكى تةكنةلؤذي  .ثَي كرد بازاِرى كاغةزة داراييةكان يان بؤرسة بةشَيوةيةكى ِرَيكوثَيك دةستى

:  هان لة  زيادبوون داية، هةر لةم قؤناغةشداطةورة هاتؤتة ئاراوة، و قةبارةى وةبةرهَينانى بيانى لةسةرانسةرى جي

.كؤنرتؤلي جيهانييان كردووةوآلتة يةطرتوةكانى ئةمةريكا و دراوةكةى لةدواى جةنطى جيهانى دووةم -1

سيطؤشةى  )رميان هةية، تةنانةت ثَييان دةطوترَىلةم قؤناغةدا تا ِرؤذى ئةمرؤش سَى دامةزراوةى بةجيهانى بووني ئابوو-2
: ، كة بريتيية لة(ئابوورى جيهانى

سندوقى نةختى نَيودةوَلةتى  -ا

بةنكي نَيودةوَلةتى  -ب

رَيكخراوي بازرطانى جيهانى  -ج

.ان لة سةر ئاسيت جيهانزيادبوون و بةرفراوان بوونى ذمارةى طةورة لة كؤمثانيا فرة ِرةطةزةك-3

دارايى و ئابوورييةكاندالةطرنطرتين نيشانةكانى سةرمايةدارى بريتيية لة ذيان لةطةَل قةيرانة-4
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:يةكةمدا ِروويان داوة، بريتيية لةطرنطرتين ئةو قةيرانانةى كة لةسةدةى بيستةم و سةرةتاي سةدةي بيست و
سةرمايةدارى تووشى  ( 1973-1945)، بةاَلم لة(1933-1929)لةساَلىGREAT DEPRESSIONقةيرانى بَيبازاِرى طةورة -ا

َى سى ساَلة خؤشطوزةرانةكة، و لةوماوةيةدا ئيش  قةيرانَيكى وا نةهاتووة، كة شايةنى باسكردن بَيت، بؤية ثَيى دةطوتر
.بةتيؤرى كَينزى دةكرا

وا بِرى، و بووة  بةهؤكارى ئةوةبوو وآلتة عةرةبييةكان نةوتيان لةسةر وآلتانى ِرؤذئا1973شؤكى نةوتى يةكةم لةساَلى -ب
.  هؤكارى بةرزبوونةوةى نرخى نةوت

.ئةمة بةهؤى كودةتاي ئَيران بوو1979شؤكى نةوتى دووةم -ج
بكةن  ن بةكارى بهَينني، بةاَلم نةيانتوانى طةشةثَيدانوآلتة ثةرةثَيدراوةكان قةرزى زؤريان وةرطرتبوو بؤئةوةى لةطةشةثَيدا-د

.دةستى ثَى كرد1982قةيران ِرووى دا، لةوانة بةقةيرانى مةكسيك لةساَلى 1982بؤية لة ساَلي 
.1987قةيرانة بؤماوةى يةك ساَل بةردةوام بوو ئةم .1986شؤكى نةوتى ثَيضةوانةيى -ه
.1997وآلتانى باشوورى رؤذهةالتي ئاسيا قةيرانى -و
.  2008دارايى جيهانى قةيرانى -ز
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2008طرنطرتين هؤكارةكانى قةيرانى دارايي جيهانى 

. بةرزبوونةوةى نرخى سوو-•
.ينةبوونى كةلَينَيكى طةورة لةنَيوان ئابوورى دارايى و ئابوورى ِراستةق-•
. بوونى طةندةَلى لةنَيو دامةزراوة داراييةكانى ئةمةريكا-•
.  زؤربةى زؤرى مامةَلةي بازاِرة داراييةكان بؤ ئايندة بوو-•
جؤرج ، هَيندة طرنطييان بة كاروبارى ناوخؤ نةدةدا، بةتايبةتى لةسةردةمى دةسةَلاتداراني ئةمةريكا ئةوةندةي طرنطييان بةكاروبارى دةرةوة دةدا-•

.بؤشدا
.سةربازييةكانةوة، بةتايبةتى بةهؤى جةنطى ئةفغانستان و عَيراقةوةكورتهَينانى بةردةوامى هاوسةنطى بازرطانى ئةمريكا، بةهؤى تَيضوونة -•
.َيدانى داتا و زانيارى هةَلةطرنطى نةدان بة وردةكارى داتا و زانيارييةكانى بازاِرى دارايى، و ث-•
نةى يان وةردةطرت، بؤمنوونة بةِرَيوبةرى بةنكي ليمان برازةر مووضةى سااَلزؤربةى بةِرَيوبةر و سةرؤكى دامةزراوة داراييةكان مووضةيةكى خةياَل-•

.مليؤن دؤالر بوو( 400)
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نرخي سوود، )كارلَيكي سَيطؤشةي شةيتاني نَيوان : شةشةم
(:  فرؤشتين قةرز، سةركَيشي

:رةكي دةطةِرَيتةوةهؤكارة سةرةكييةكاني قةيراني دارايي جيهاني بؤ سَي تَيكشكَينةري سة•
 :نرخي سوود1.

:فرؤشتين قةرزةكان2.

:سةركَيشي3.

5/24/2022 مظفر حمد وصطفی// پەيوەنديە ئابورييە نێودەوڵەتيەكان7



 :نرخي سوود•

(  2004)اَلي ئةمةريكا لةساَلي سةرةتاي ئةو قةيرانة بؤ بةرزبوونةوةي نرخي سوو  لةاليةن بةنكي فيدِر•
قةرزةكان و خزمةتي قةرزةكانةوة دةطةِرَيتةوة، ئةمةش بارطراني لةسةر قةرزي عةقاري لةِرووي دانةوةي 

تريليؤن دؤالر، ئةو قةيرانةش لةنيوةي  ( 1.3)بِري قةرزي عةقاري طةيشتة ( 2007)دروست كرد، تا لةساَلي 
تواني  توندي بةخؤيةوة بينى، ضونكة ذمارةيةكي طةورة لة قةرزارةكان نةياندة( 2007)دووةمي ساَلي 

بةثَيي نرخي سوو لة وَلاتة قستةكانيان بدةنةوة، بةمةش بارطراني دواخستنيان كةوتة سةرشان ئةويش
.ِرةهنكراوةكانيان لةدةستدا يةكطرتووةكاني ئةمةريكا ، بةمةش هةزارةها كةس لةو قةرزارانة خانووة

 :فرؤشتين قةرزةكان•

طؤِري و لةميانةي بازاِرة دارايية جيهانييةكاندا ( السندات)ئةوةبوو بانكةكان ئةو قةرزانةيان بؤ قةواَلةكان •
بةهاي %( 70)ارييةكان ثاَلثشيت دةكرا، مامةَلةيان ثَيدةكرد، بةمةش بةهاي ئةو قةوااَلنة، كة بة هةبووة عةق

.خؤيان لةدةستدا
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:  سةركَيشي•

وااَلنة دَيت، بةمةش مامةَلةكاراني قةرزي ئةمةش لةميانةي دَلنيايي هةَلطري قةواَلة عةقارييةكان لةسةر ئةو قة•
ان لةكؤمثانياكاني دَلنيايي دةكرد  عةقاري لةاليةك و خراثي قةواَلةي قةرزةكان لةاليةكي ديكة، كة داواي

.زةرةرةكانيان ببذَيرنةوة

(  فريدي ماك)و ( فاني ماي)ئةمةريكا لةئةجنامدا هةردوو كؤمثانياي ِرةهين عةقاري لة وآلتة يةكطرتووةكاني•
َلي كردنييان لةاليةن حكومةتي  زةرةري طةورةيان كرد، كة زؤري نةمابوو مايةثوض بن، ئةوة بوو بةخؤما

.ئةمةريكاوة ئةو دوو كؤمثانياية دةربازيان بوو
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:جياوازي نَيوان بازرطاني نَيودةوَلةتي و بازرطاني دةرةكي: حةوتةم

:شَيوةيةي خوارةوةبازرطاني نَيودةوَلةتي لةبازرطاني دةرةكي جيادةكرَيتةوة، ئةويش بةم

استنةوةي سةرماية لةطةَل مايف خاوةنداريةتيبازرطاني نَيودةوَلةتي بريتيية لة جوَلةي كااَل و خزمةتطوزاري و طو
.هتد.....هزري و بوارةكاني وةبةرهَيناني ثةيوةست بة بازرطاني 

 :راو دةطرَيتةوة، كة بريتيية لةبةاَلم بازرطاني دةرةكي هةريةك لةهةناردة و هاوردةي بينراو و نةبين

(.كااَلكان)هةناردة و هاوردةي بينراو -1
(.خزمةتطوزارييةكان)هةناردة و هاوردةي نةبينراو -2
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 :كةضي بازرطاني نَيودةوَلةتي ئةمانةي خوارةوة دةطرَيتةوة•

(.كااَلكان)هةناردة و هاوردةي بينراو -1
(.خزمةتطوزاري)هةناردة و هاوردةي نةبينراو -2
.انكؤضكردني نَيودةوَلةتي بؤ طواستنةوةي كةسةكان لةنَيوان وآلتاني جيه-3
.وآلتانجوَلةي نَيودةوَلةتي بؤ سةرماية، واتة طواستنةوةي سةرماية لةنَيوان-4
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زرطاني دةرةكي لةضوارضَيوةيةكى لةبةرانبةر ئةم جياوازيةدا هةندَيك لةئابووريناسان واي دةبينن كةبا
دَيت، واتة بازرطاني نَيودةوَلةتي بريتيية لة بةرتةسكداية و بازرطاني نَيودةوَلةتيش ضةمكَيكة بةماناي بةرفرةوان 

.كة لةبازرطاني نَيودةوَلةتيبازرطاني دةرةكي بةضةمكَيكي بةرفرةوان، بةمةش بازرطاني دةرةكي بةشَي
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ةتي ئابووريي نَيودةوَلةتي منوونةيي وئابووريي نَيودةوَل: هةشتةم
:واقيعي

ةتة ي ئابووري كة وةاَلمي ئةو ثرسيارة تايبئابووريي نَيودةوَلةتي منوونةيي بريتيية لة كؤمةَلَيك بنةما و تيؤر•
، كة ثَيشنيار و ِراسثاردةمان ثَيشكةش دةكات، هةروةها بريتيية لة (دةبَي ثَيويست بَي ضؤن بَيت)دةداتةوة 

كؤمةَلَيك طرميان كةبةسروشيت خؤي واقيعي و ناواقيعي دةبَيت،
تيؤري ئابووري، كة جةخت لةسةر ئابووريي نَيودةوَلةتي واقيعي، ئةمةش بريتيية لة كؤمةَلَيك بنةما و•

ِراظةي ئةو هؤكارانةش دةكات ضؤنيةتي بةرَيوةضووني سيستةمي ئابووري جيهاني هةنووكة دةكاتةوة، و 
كةئابووري جيهاني بةهؤيةوة ثةرةي سةندووة،
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كااَل و خزمةتطوزاري نَيودةوَلةتي: نؤيةم
 :ئةمةش بؤ دوو كؤمةَلة دابةش دةبَيت•
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دابةشكردني بازرطاني دةرةكي بينراو

-كااَلي هيكشةركااَلي ِريكاردؤ
ئؤلني

كاآلي خولي بةرهةمهَين

نةوت و طازي  •
.سروشيت

كةرةستةي سةرةتايي  •
.بؤ ثيشةسازي

كشتوكاَليية  بةرهةمة •
.خؤراكييةكان

كشتوكاَليية  بةرهةمة •
.ِركابةرةكان

.ِرسنت و ضنني✓
.  و ثؤَلائاسن ✓
.ئؤتؤمؤبيل✓

.ثيشةسازي ئةندازةيي-➢
.ثيشةسازي كيمياوي-➢
بةرهةمة نوَييةكان،  -➢

كة بة ِرَيطةي نوَى  
بةرهةم دةهَينرَين  

ئةو بةرهةمانةي بة  -➢
ضِري توَيذينةوةي  

.زانسيت بة كاردةهَينن

دابةشكردني بازرطاني دةرةكي نةبينراو

.خزمةتطوزاري طةشتوطوزاري نَيودةوَلةتي1.

: خزمةتطوزاري طواستنةوةي نَيودةوَلةتي، وةك2.
طواستنةوةي وشكاني و ئامساني و دةريايي  

.دةطرَيتةوة
دَلنيايي  : خزمةتطوزاري دَلنيايي نَيودةوَلةتي، وةك3.

.ئامساني و دةريايي و وشكاني دةطرَيتةوة
.خزمةتطوزاري بةنكي جيهاني4.
بؤرسة  : خزمةتطوزاري دارايي جيهاني، وةك5.

.نَيودةوَلةتييةكان
.كةرتي كؤنرتات و بيناسازي6.
.كةرتي تةندروسيت و خوَيندن7.
مايف طواستنةوةي خاوةنداريةتي هزري،  8.

.طواستنةوةي تةكنةلؤذيا:وةك
كةرتي ِراوَيذكاري ئةندازةيي و ثيشةي ثارَيزةري و 9.

.ذمَيرياري



دابةشكردنَيكى نوَي بؤ وآلتانى جيهان : دةيةم
-:رةوةدابةشكردنَيك بؤ وآلتانى جيهان ئةجنام دراوة، ئةويش بةم شَيوةى خوا

ئةمةريكاى باكوور، ئةوروثاى  )ئةمةش ئةم وآلتانةى خوارةوة دةطرَيتةوة-:وآلتانى ئابوورى بازاِر: يةكةمجيهانى 1.
(.ِرؤذئاوا، ئوسرتاليا، نيوزيلةندا، ذاثؤن

اسراون، َيشوو، بةو ئابووريانة نبريتيية لة وآلتانى بلؤكى رؤذهةاَلت يان وآلتانى يةكَييت سؤظيةتى ث: دووةمجيهانى 2.
.  كة لة ئابوورى سؤشياليستى بةرةو ئابوورى بازاِر هةنطاويان ناوة

ا، كؤرياى باشوور، تايالند، ماليزي)ئةو وآلتانةى تازة دةستيان بة ثيشةسازى كردووة، كة خؤى لة: سَييةمجيهانى 3.
.دةبينَيتةوة( هتد... تايوان، سةنطافورا، ئةندونيسيا

عَيراق، كوَيت، سعودية، ) كلةوآلتانى ِرَيكخراوى ئؤثيك ثَيك دَيت، كة هةناردةى نةوت دةكةن، وة: ضوارةمجيهانى 4.
(.هتد...ئَيران

ودةوَلةتى بؤ ثارةداركردنى بريتيية لةو وآلتانةى سةرماية دةهَيننة ناوةوة لة رَيطةى قةرزى نَي: ثَينجةمجيهانى 5.
وآلتى ( 30)وآلتانى ئةمةريكاي التينى، باشوري كيشوةري ئةفةريقا، ئةوةش) طةشة ثَيدانى ئابوورى وآلت، وةك

.انن قةرزةكانيان بدةنةوةئةفةريقا دةطرَيتةوة، زؤربةشيان دةكةونة باشوور، ئةو وآلتانةش ناتو
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