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امللخص
تع ػ ػد السياسة النقػ ػ ػدية أحد أدوات السياسة االقتصػ ػ ػادية الكليػ ػة ،فكػ ػاف ذلا عم ػ ػاد اساسي يف بناء
سلتلف النظرايت االقتصادية ابتداء بتاثَت زايدة ادواهتا وىو ادلعروض النقدي يف زايدة ادلستوى العاـ
لألسعار مرورا" بكينز الذي قيد استخداماهتا العالجية لكنو مل ينكر كوهنا جزءاً اساسياً يف رفع اسعار
ادلنتجات اليت وصلت اىل طاقتها القصوى تالىا انبثاؽ نظرية نقدية نفذت السياسة النقدية اىل سلتلف
اركاهنا عند االقتصادي ميلتوف فريدماف ونظريتو النقدية البحتة يف حتليل التوازف وتطويرة والسيطرة على
االقتصاد من خالؿ اساليب احملافظة على معدؿ ظلو للنقد يتناسب مع معدؿ ظلو االقتصاد والطلب
النقدي .و شهد االقتصاد العراقي ظروؼ اقتصادية قاسية  ،متمثلة ابحلرب العراقية – اإليرانية وحرب
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اخلليج األوىل وما تالىا من عقوابت اقتصادية خالؿ عقدي الثمانينات والتسعينات من القرف ادلاضي،
وكذلك حرب مدمرة أخرى انتهت ابحتالؿ العراؽ عاـ  ،2003ونتيجة ذلذه الظروؼ فقد شهد
ا القتصاد العراقي ارتفاعات حادة يف معدالت التضخم وصلت إىل مستوى التضخم اجلامح ،وارتفاع يف
حجم اإلصدار النقدي وتدىور كبَت يف سعر صرؼ الدينار العراقي.
وإزاء تعثر السياسة االقتصادية يف الكثَت من مفاصلها يف اخذ دورىا يف التصدي للظاىرة التضخمية
وما رافق ذلك من ضعف أداء القطاع احلقيقي وتدين ظلوه الذي أسهم بدوره يف توليد ضغوط تضخمية
أضافية لقطاع العرض ،إذ أسهمت حالة االختالؿ االقتصادي وضياع فرص االستقرار إىل جعل السياسة
النقدية أماـ مسؤولياهتا ادلباشرة يف حتقيق أىدافها ادلرسومة يف خفض التضخم والعمل على تعزيز قيمة
الدينار العراقي استناداً إىل ادلبادئ واألىداؼ اليت جاء هبا القانوف اجلديد للبنك ادلركزي العراقي رقم
( )56لسنة .2004
فقد اعتمدت السياسة النقدية احلديثة على حزمة من اإلجراءات يف نطاؽ عملها عدة متشددة جملاهبة
الضغوط التضخمية ادلتصاعدة ،إذ ارتكزت تلك احلزمة على استخداـ أدايت سعر الصرؼ وسعر الفائدة،
فقد اعتمدت السياسة النقدية ىاتُت األداتُت كمثبت امسي الحتواء توقعات اجلمهور التضخمية عن
طريق رفع قيمة الدينار العراقي وجعل سعر الفائدة احلقيقي موجب القيمة بغية مكافحة الضغوط
التضخمية وحتقيق االستقرار يف النشاط االقتصادي.

Abstract
Monetary policy is one of the tools of macroeconomic policy, as it had a basic
pillar in building various economic theories, starting with the effect of increasing its
tools, which is the money supply in increasing the general level of prices, through
"Keynes, who restricted her therapeutic uses, but he did not deny that it is an essential
part in raising the prices of products that have reached Its maximum potential was
followed by the emergence of a monetary theory that implemented monetary policy to
its various pillars at the economist Milton Friedman and his purely monetary theory in
analyzing balance and developing and controlling the economy through methods of
maintaining a growth rate of Cash commensurate with the growth of the economy and
monetary demand rate The Iraqi economy witnessed harsh economic conditions,
represented by the Iraq-Iran war and the first Gulf war and the subsequent economic
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sanctions during the decades of the eighties and nineties of the last century, as well as
another devastating war that ended with the occupation of Iraq in 2003, and as a result
of these conditions the Iraqi economy has witnessed sharp increases in inflation rates
.It reached the level of hyperinflation, an increase in the size of the cash issue and a
significant deterioration in the Iraqi dinar exchange rate

أمهية الدراسة
للدراسة اعلية كبَتة من خالؿ ىدفها الذي يوضح الكشف عن مدى فعالية السياسة النقدية يف العراؽ
والتعرؼ على الواقع واإلداء والعوائق اليت شكلت حاجزاً اساسياً للتغلب عليها ورسم منهج اقتصادي
دلعاجلة الفجوة التضخمية وجتنب االقتصاد العراقي اتثَتاهتا ادلتداخلة يف اغلب اركاف االقتصاد العراقي.

فرضية الدراسة
تفًتض الدراسة اف للسياسة النقدية دور فعاؿ يف حتقيق االستقرار االقتصادي للبلد وحتقيق معدالت ظلو
اقتصادية مرتفعة وخلق بيئة مناسبة للتنمية االقتصادية عن طريق معاجلة الضغوط التضخمية وحتقيق
االستقرار يف أسعار الصرؼ واسعار الفائدة واحلفاظ على القوة الشرائية للنقود

مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة فاف االقتصاد العراقي يعاين من فجوة كبَتة بُت الطلب الكلي والعرض الكلي
ومن مث حدوث فجوة تضخمية ,واقتصر أتثَت السياسة النقدية يف جانب الطلب الكلي دوف االخذ
ابالعتبار جانب العرض الكلي وابلتايل تربز مشكلة الدراسة مامدى أتثَت السياسة النقدية يف معاجلة
الفجوة التضخمية سواء من جانب الطلب الكلي او من جانب العرض الكلي.
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منهجية الدراسة
اعتمد البحث على منهج االسلوب الوصفي من خالؿ تكوين اطار نظري للدراسة يتضمن الواقع
واالداء وأبستخداـ ادوات السياسة النقدية ومن مث رسم اسًتاتيجية عالجية من خالؿ رؤية مستقبلية
للسياسة النقدية.

هيكلة الدراسة
فاهنا تناولت يف احملور االوؿ االطار النظري للسياسة النقدية اما احملور الثاين فتناوؿ واقع واداء السياسة
النقدية يف العراؽ ,يف حُت تناوؿ احملور الثالث رؤية استشرافية للسياسة النقدية يف العراؽ.

احملور االول-:االطار النظري للسياسية النقدية يف العراق
-1

مفهوـ السياسية النقدية :اف السياسة النقدية وجدت للتحكم بعرض النقد للحيلولة دوف

االفراط ابلزايدة لكي التنعكس ابرتفاع ادلستوى العاـ لألسعار وحدوث التضخم وكذلك تقتضي التحرز
من نقصانو لكي اليدخل االقتصاد يف دوامة الركود.
فعرفها كينت (أبهنا رلموعة الوسائل اليت تتبعها االدارة النقدية دلراقبة عرض النقد هبدؼ بلوغ ىدؼ
اقتصادي معُت كهدؼ(االستخداـ الشامل) .وعرفها جونسن ابهنا(االداة اليت يستخدمها البنك ادلركزي
للتاثَت يف عرض النقد من خالؿ التحكم بو لتحقيق أىداؼ عامة(كاظم .)2016,47,أي عمل
واعي تقوـ بو السلطة النقدية لتغَت حجم النقد أو التاثَت يف كلفتو)(الدعمي )2010,25,وتوجد
مفهومُت للسياسة النقدية(ادلعٌت الضيق للسياسة النقدية(والذي يعرؼ(ابنو اإلجراءات اليت تتخذىا
السلطات النقدية دلراقبة عرض النقد لتحقيق أىداؼ اقتصادية(الدعمي .)2010,25,اما ادلعٌت
الواسع للسياسة النقدية(يعرؼ ابنو ّتميع االجراءات النقدية وادلصرفية اليت تستخدـ مراقبة حجم النقد
ادلتيسر يف االقتصاد وىي بذلك تعٍت العمل الذي يوجة للتأثَت يف النقد واالئتماف وكذلك االقراض
احلكومي (الدعمي)2010,25,
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اما اهداف السياسة النقدية
 .1حتقيق االستقرار يف األسعار Realization Of Price Stability
ينحصر ىذا اذلدؼ يف العمل على زلاربة التغَتات العنيفة يف مستوى األسعار وذلك لألخطار
الناجتة عنها ,واليت تلقي بظالذلا على تقلبات واسعة يف قيمة النقود ، ,واف ردود أفعاؿ ادلستهلكُت
وادلنتجُت سوؼ تعدؿ توزيع السلع وختصيص ادلوارد بطريقة تكوف على األرجح غَت كفوءه  ،والبد من
اإلشارة إىل اف استقرار األسعار شرط أساس حلسن سَت االقتصاد واف التقلبات اليت حتصل يف ادلستوى
العاـ لألسعار تنعكس على الوضع االقتصادي ككل اذ إف ارتفاع األسعار لو سلاطر كبَتة على االستثمار
ومن مث يقلل من فرص النمو االقتصادي انىيك عن اخلروج ابقتصاد غَت كفوء مشوب ابحلَتة والقلق
والتوقعات  ،واف استمرار األسعار ابلتصاعد يؤدي إىل اإلرابؾ يف تنفيذ مشروعات التنمية بسبب استحالة
حتديد تكاليف إنشاء ادلشروعات بصورة هنائية  .اف السياسة النقدية تستهدؼ فائض العرض النقدي
ابلقدر الذي يضبط معدؿ التغَت يف نصيب الوحدة من كمية النقود سعيا وراء احملافظة على استقرار
األسعار وىذا أمر ذو أعلية كبَتة يف مكافحة التضخم.
 .2حتقيق االستخداـ الكامل Realization Of Full Employment
غلمع االقتصاديوف إف حتقيق مستوى مرتفع من التشغيل يعد من بُت األىداؼ األساسية اليت تسعى
إليها السياسة النقدية ذلك من خالؿ قياـ السلطات النقدية على تثبيت النشاط االقتصادي عند أعلى
مستوى شلكن من التوظيف للموارد الطبيعية والبشرية وذلك من خالؿ اختاذ رتيع اإلجراءات الكفيلة
بتجنب االقتصاد من مشاكل البطالة وذلك عن طريق القياـ بزايدة حجم الطلب الكلي إىل ادلستوى
الالزـ لتشغيل ادلوارد االقتصادية
-3حتقيق معدالت ظلو اقتصادية مناسبة
Realization Of Sustainable Economic Growth
لكي ػلدث النمو االقتصادي غلب أف يزداد ىذا الدخل بنسبة أسرع من الزايدة السكانية ويربز دور السياسة
النقدية يف تشجيع النمو االقتصادي وذلك من خالؿ أتثَتىا على االستثمار كواحد من أىم زلدداتو إذ تقوـ
ىذه السياسة يف تغيَت االحتياطات النقدية يف البنوؾ التجارية من خالؿ أدواهتا ادلعروفة (السوؽ ادلفتوحة ،
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االحتياطي القانوين ،سعر اخلصم ) وذلك بتغيَت عرض النقد الذي يؤدي إىل تغَتات مقابلة يف سعر الفائدة اليت
حتدد بدورىا حجم االستثمار اخلاص .
 .3حتقيق االستقرار يف ميزاف ادلدفوعات
Realization Of A stable Balance Of Payment
ت ستخدـ السياسة النقدية يف حتقيق التوازف اخلارجي عرب احملافظة على أرصدة نقدية أجنبية كافية دلواجهة
التقلبات يف ميزاف ادلدفوعات من جهة وسد متطلبات التنمية االقتصادية من جهة أخرى (السيد علي,
, 1984ص ,)377واف لسعر الصرؼ دوراً مهماً يف معاجلة االختالؿ يف ميزاف ادلدفوعات إذ يتم
استخدامو كأداة لتحسُت وضع ادليزاف عن طريق تعديل األسعار احمللية واألجنبية للسلع واخلدمات مبا
يسمح للتوازف بُت الصادرات والواردات  ،إذ إف حاالت العجز يف ميزاف ادلدفوعات تقوـ البلداف بعرض
العملة احمللية يف األسواؽ ادلالية لغرض احلصوؿ على العمالت األجنبية شلا يؤدي إىل اطلفاض سعر عملة
ىذا البلد  .إف تعدد األىداؼ اخلاصة ابلسياسة النقدية قد يقود اىل التصادـ بُت تلك األىداؼ عند
التطبيق لوضع احللوؿ ادلناسبة للتقلبات االقتصادية  ،فالسياسات النقدية اليت ترمي اىل إيقاؼ التضخم
وحتقيق االستقرار يف األسعار قد تؤدي بصورة غَت مقصودة إىل نتائج ضارة على االستخداـ الكامل .
وقد دعا فريدماف ( ) Milton Freidmanالستخداـ القاعدة النقدية اليت تتضمن قياـ البنك
ادلركزي بتوسيع عرض النقد مبعدؿ اثبت مناسب للنمو االقتصادي ويرى إف السياسة النقدية غَت فعالة
يف األجل القصَت لذا غلب أف ترتبط مبتطلبات ادلدى الطويل  ،أي اف يزداد عرض النقد بصورة عامة
مبعدؿ مساوي دلعدؿ النمو يف الناتج القومي  .وقد تواجو السياسة النقدية رلموعة من ادلعوقات لتحقيق
تلك األىداؼ ىي (ػلِت:)2001,130,
أ -التضارب بُت األىداؼ ادلختلفة.
ب -الفجوة الزمنية بُت حتديد اذلدؼ وحتقيقو .
السياسة النقدية يف اإلطار الكالسيكي
إف النظرية الكالسيكية تؤمن ابف ىنالك نظاما اقتصاداي طبيعيا يسوده التوافق واالنسجاـ بُت العالقات
احلقيقية يف االقتصاد اذا ما ترؾ وشانو فاف النقود تبقى زلايدة وال ؽلكن ذلا أف تًتؾ آاثر يف الظواىر
االقتصادية ادلختلفة لذلك يرى الكالسيكيوف إف النقود ما ىي إال عربة لنقل القيم والتبادؿ وتقتصر
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وظيفتها ع لى اصلاز ادلعامالت وقياس قيم السلع واخلدمات,وقد عرب االقتصادي ( ساى ) عن ذلك (
إف النقود تؤدي وظيفة عابرة ومؤقتة يف عملية التبادؿ وما إف تنتهي ادلبادلة إال ونكو ف قد دفعنا
ادلنتجات ابدلنتجات )  .ويسلم أعالـ ادلدرسة الكالسيكية ابف النقود ليست ذلا منفعة خاصة هبا بل اف
منفعتها مشتقة من منفعة السلع اليت ؽلكن اقتناؤىا بواسطة النقود  .واف مستوى األسعار حسب النظرية
الكالسيكية يعتمد على كمية النقود ويتناسب طرداي معها أي اف الزايدة يف عرض النقود ستؤدي إىل
زايدة ادلستوى العاـ لألسعار بنفس النسبة واالجتاه ,ومبا اف مستوى اإلنتاج الكلي يتجو دائما ضلو
ادلستوى الذي ػلقق االستخداـ الكامل واف مستوى الطلب الكلي يعتمد على كمية النقود ادلتداولة ,
فعند زايدة كمية النقود تؤدي إىل زايدة الطلب الكلي على السلع واخلدمات و مبا اف األسعار واألجور
ذات مرونة اتمة فاف ادلدرسة الكالسيك ية ال ترى إمكانية لوجود فائض إنتاجي أو نقص يف الطلب
وذلك وفقاً على قانوف ساي ,وإدراكهم عدـ وجود حالة االكتناز النقدي إذ مل يكن للنقود يف رأيهم
وظيفة أخرى غَت كوهنا وسيلة مبادلة او أداة حساب.
السياسة النقدية يف اإلطار الكينزي
يرى كينز إف العالقة بُت كمية النقود والطلب الفعاؿ ىي عالقة غَت تناسبية وىذا خالؼ للمنطق
الكالسيكي يف ىذا الصدد والسبب يف ذلك اف النقود ال تطلب لكوهنا وسيلة دفع الصلاز ادلعامالت ادلتعلقة
بشراء السلع واخلدمات فحسب وإظلا تعد واحداً من ادلوجودات السائلة اليت ؽلتلكها األفراد كجزء من ثروهتم,
واف ىنالك حرية يف اختيارات الفرد بُت االحتفاظ هبا كموجود سائل ,او استبداذلا بغَتىا من أصوؿ الثروة ,وقد
اعترب كينز إف سعر الفائدة ظاىرة نقدية وليس ظاىرة عينية كما افًتضها الكالسيك ويتحدد سعر الفائدة يف
السوؽ النقدي على أساس تفاعل العوامل النقدية وىي عرض النقود والطلب عليها ( تفضيل السيولة ) واف
سعر الفائدة يعرب عن ذتن التخلي عن السيولة أما عرض النقود فيمثل كمية النقود ادلتوافرة يف فًتة زمنية معينة
واليت تتحدد من قبل البنك ادلركزي او السلطة النقدية اف الطلب على النقود بدافع ادلعامالت يعتمد على
الدخل والذي ؽلثل رغبة اإلفراد ابالحتفاظ ابلنقود بصورة سائلة بشكل أرصدة نقدية ( ) Cash Balance
هبدؼ مواجهة النفقات اجلارية منذ استالـ الدخل وحىت هناية الفًتة وكذلك دافع االحتياط دلواجهة الظروؼ
الطارئة ودافع وادلضاربة الذي ػلدد سعر الفائدة وذلك القتناص فرص للربح من خالؿ تقلبات األسعار
ادلتوقعة يف األسواؽ ادلالية إذ اف النظرية الكينزية ترى اف الربط بُت جانيب الدخل واإلنفاؽ ىي من احللوؿ
ادلناسبة دلعاجلة اآلاثر النارتة عن األزمة االقتصادية (  )1932 -1929ويالحظ اف الكينزيُت يفضلوف
سياسة نقدية مرنة أي سياسة نقدية متكيفة مع ظروؼ النشاط االقتصادي بينما غلري التوازف يف سوؽ السلع
من خالؿ التعادؿ بُت االدخار واالستثمار وبتوازف السوقُت سوؽ النقود وسوؽ السلع يتحقق التوازف
455

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
االقتصادي العاـ ( صقر  ) 2010وؽلثل سوؽ السلع واخلدمات منحٌت  ( ISإذ انو يوضح التوليفات
ادلمكنة من سعر الفائدة ومستوى الدخل احلقيقي اليت يتعادؿ عندىا كل من االستثمار ادلخطط واالدخار
ادلخطط ) ،وؽلثل سوؽ النقود ادلنحٌت  ( LMإذ يوضح التوليفات ادلمكنة بُت مستوى الدخل وسعر الفائدة
اليت يتعادؿ عندىا الطلب على النقود مع عرض النقود ودلا كانت كل النقط على منحٌت  ISحتقق شرط التوازف
يف سوؽ السلع واخلدمات  ,كما إف كل النقط على منحٌت  LMحتقق شرط التوازف يف سوؽ النقود .
فاف النقطة  Aاليت يتقاطع فيها ادلنحنيُت حتقق شرط التوازف لالقتصاد القومي كما يف الشكل()1

شكل () 1
التوازف االقتصادي العاـ
Source :
MC Vaish , Macro- Economic Theory, Reprant,1981,
P297
ويرى كينز إف من أىم األسباب اليت تؤدي إىل حدوث تغَتات يف سعر الفائدة ىي تقلبات
الطلب على النقود تبعاً لدافع ادلضاربة ,واعترب دافع ادلضاربة ,مبثابة دالة متناقصة لسعر الفائدة مبعٌت آخر
إف اطلفاض سعر الفائدة يؤدي إىل زايدة الطلب على النقود إلغراض ادلضاربة ويؤكد كينز على وجود
حد أدىن الطلفاض سعر الفائدة يصبح عنده الطلب على النقود ال هنائي ادلرونة ,واف أي زايدة يف كمية
عرض النقود لن تؤثر على سعر الفائدة أي اف الطلب على النقود ؽلتص كل الزايدات اجلديدة يف عرض
السيولة
بفخ
عليو
يطلق
ما
وىذا
النقود
(  .) Liquidity Trapويعتقد الكينزيوف انو ؽلكن استخداـ السياسة النقدية التوسعية خلفض
أسعار الفائدة وتؤدي أسعار الفائدة إىل حتفيز االستثمار وىذا يعٍت اف سياسة زايدة ادلعروض النقدي
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ؽلكن أف تدعم االستثمار اخلاص ومن مث زايدة الطلب الكلي الذي يؤدي ابلتايل إىل رفع مستوى الدخل
الك لي إىل مستوى التوظف الكامل من خالؿ عمل ادلضاعف واف السياسة النقدية التوسعية توفر أداة
إضافية دلخططي السياسة االقتصادية .
السياسة النقدية يف اإلطار النقودي
اف تبٍت األفكار النقدية الكالسيكية ,وظهور ما يعرؼ مبدرسة النقوديُت الذي كاف ؽلثلها العامل
االقتصادي (ميلتوف فريدماف ) الذي اندى ابلعودة إىل النظرية الكمية للنقود ,والتحوؿ إىل السياسة
النقدية كأداة فعالة دلواجهة التقلبات االقتصادية ,وذلك من خالؿ قياـ البنوؾ ادلركزية ابلتحكم يف ظلو
عرض النقد مبعدؿ اثبت مناسب لنمو االقتصاد وىو ما يدعى ابلقاعدة النقدية ( Monetary
 )Ruleبدالً من تقديرات وحكمة السلطة النقدية يف اختاذ سياسة نقدية معينة كما أاثر فريدماف
مشكلة التباطؤات الزمنية اليت تشتمل عليها تلك السياسة اليت تكوف ذلا آاثرال تؤدي إىل االستقرار,
حيث يرى إف السياسة النقدية تعمل حتت أتثَت تباطؤات زمنية طويلة وقصَتة واف التوقيت غَت ادلوفق
للسياسة النقدية والذي يعترب عامالً من عوامل عدـ االستقرار ,لذلك يرى فريدماف اف السياسة النقدية
غَت فعالة يف األجل القصَت وغلب أف ترتبط مبتطلبات ادلدى الطويل أي متطلبات النمو االقتصادي .

احملور الثاين -:حتليل واقع السياسة النقدية يف العراق
يتميز االقتصاد العراقي ابنو اقتصاد ريعي معتمد على القطاع النفطي والذي الينافس فية ىذا ادلورد
النضب مورداً اخر يف دتويل اقتصاده وانعداـ امكانيات تطور القطاعات االخرى,وىذا فية يشكل اكثر
من نصف تكوين الناتج احمللي االرتايل و يعاين من التدمَت للبٌت للتحتية وارتفاع معدالت البطالة واليت
تقدر أبكثر من  %43وضعف السياسة النقدية وىيمنة الدولة على النشاط االقتصادي ,واليت يرى
الباحث ابف ىيمنة الدولة وىو عدـ حساسية الدولة للقرارات اليت يتخذىا البنك ادلركزي سواء برفع
سعر الفائدة او خفضها او اجراء تغَتات يف اسعار الصرؼ الف االنفاؽ احلكومي يتاثر ابالىداؼ اليت
ت ربو عن اعلية سعر الفائدة وسعر الصرؼ ولذلك فاف ادوات السياسة النقدية سوؼ لن تلقي التاثَت
ادلنشود على وفق ىيمنة مؤسسات الدولة على النشاط االقتصادي ,والذي يالحظ ابف العراؽ يعاين
من ارتباط بُت ثالث حلقات وىي (ىيمنة الدولة على النشاط االقتصادي وىيمنة النفط على سلوؾ
الدولة وىيمنة االنفاؽ االستهالكي على عوائدة وىذا يودي اىل ضغوط تضخمية,وضعف القطاع
اخلاص
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واالستقرارالسعري وتقدمت اعلية ىذا اذلدؼ فعلى القطاع اخلاص لالقراض عن طريق ادواهتا الغَت
مباشرة ولكوف القطاع اخلاص وبسبب العديد من ادلتغَتات ادلركبة مل يستفد من ىذة التسهيالت اي اف
ىذة التسهيالت النقدية اليت قدمها ال بنك ادلركزي العراقي مل تًتجم اىل إنتاج حقيقي بواسطة القطاع
اخلاص ,ويعود السبب يف عدـ صلاح القطاع اخلاص اىل زايدة الفجوة التضخمية.
واف اجتاة السياسة النقدية يكوف من خالؿ اجتاة ادواهتا بشكل يتناسب مع االىداؼ ادلراد حتقيقها,
ولكوف اىداؼ السياسة النقدية للبنك ادلركزي ركزت على استقرار ادلستوى العاـ لألسعار واف السياسة
النقدية اجتهت اىل استخداـ االدوات غَت ادلباشرة يف بلوغ اىدافها ,واذ اف القارىء للقانوف اجلديد
غلد فية سلتلف ادوات السياسة النقدية اليت ستستخدمها من احتياطي قانوين وعمليات السوؽ ادلفتوحة
والتسهيالت االخرى ,ولكن لن صلد تصرػلا مباشراً حوؿ استخداـ الكبح ادلايل اوتوجية االئتماف
وغَتىا من ادوات السياسة النقدية ادلباشرة والسبب يف ذلك ىو التوجة العاـ لالقتصاد العراقي وحتولو
من القطب االشًتاكي اىل اقتصاد يسعى اىل االجتاة ضلو اقتصاد السوؽ,وىذا يتطلب التخلي عن
مظاىر ادلركزية والتوجة اىل احلرية وذلذا غلب على السياسة النقدية يف العراؽ التجرد من كل متعلقات
التدخل ادلباشر اليت تعد االدوات ادلباشرة للسياسة النقدية احدى مصاديقها ,والذي لوحظ بعد عاـ
 2003ابف السياسة النقدية يف العراؽ اجتهت اىل اختاذ منهج التاثَت غَت ادلباشر يف ادواهتا من اجل
الوصوؿ اىل اىدافها الرئيسة ومشلت ىذة االدوات(عمليات السوؽ ادلفتوحة,وحواالت البنك ادلركزي
,واذ ابتدأ البنك ادلركزي مساره ابستخداـ حواالت اخلزينة عاـ  2006للحواالت ذات اآلجاؿ
( )182و( )364يوماً,وتوقف احلواالت ذات()182يوماً يف عاـ( )2010عند ادىن نقطة اذ بلغت
حواالت البنك( )300010مليوف دينار وبسعر فائدة(,)%5.7مث توقفت احلواالت اىل العاـ 2016
وىناؾ عاملُت اساسُت ذلذا االطلفاض يف حواالت البنك ادلركزي-:
-1االزمة العادلية اليت عصفت ابالقتصاد عاـ  2008وادت اىل تراجع العديد من ادلؤشرات ادلالية
اؽ أتثراً.
العادلية وتراجع مستوى النشاط ادلايل يف العر ً
-2الرغبة لدى السياسة النقدية يف اختاذ مسار توسعي لزايدة مستوى السيولة لدى البنوؾ من اجل
دعمها ضلو زايدة حجم االئتماف ادلمنوح وذلك لرفع مستوى النشاط االقتصادي على وفق منهج
455

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
السياسة النقدية التوسعية ,واذ اف اطلفاض ادلبالغ ادلباعة من السندات يؤدي اىل زايدة النقد لدى
ادلصارؼ وابلتايل توسع قدرهتا يف منح االئتماف لزايدة مستوى النشاط االقتصادي
واعتمدت السياسة النقدية يف العراؽ وبعد عاـ  2003اىل اختاذ متغَتات وسيطة دتثل االىداؼ النهائية
واليت يطلق عليهاب(ادلثبتات االمسية) واعتمد العراؽ على مثبتُت امسيُت علا(سعر الفائدة وسعر
الصرؼ)(انصر.)2014,107,
-1سعر الفائدة-:ىو ادلثبت االمسي الداخلي واليت حتصل من خاللو السياسة النقدية اشاراهتا
من اجل التاثَت يف عمليات السوؽ ادلفتوحة والتسهيالت االئتمانية واليت تكوف بصورة غَت
مباشرة وبسعر البنك ادلركزي الذي يوثر يف اجتاة اسعار الفائدة ويكوف يف االثر ادلباشر لو.
-2سعر الصرؼ-:وىو ادلثبت االمسي اخلارجي والذي ؽلثل نقطة التقاء العراؽ مع العامل
اخلارجي يوصف االوؿ مستورداً الغلب االحتياجات من اخلارج وكوف العملة االجنبية االساس
يف االيفاء ابدلتطلبات اخلارجية.
وابلنسبة اىل عرض النقد مل تتخذه السياسة النقدية يف العراؽ بعد عاـ  2003مثباً إمسياً داخلياً على
الرغم من االعلية القصوى ذلذا ادلتغَت ومالو من ااثر سلبية كبَتة على االقتصاد العراقي ويعود السبب يف
ذلك اىل عدـ اختاذ عرض النقد كمثبت امسي الف االخَت اتبع للنفقات احلكومية وال دتتلك السلطة
النقدية حرية التاثَت فية.
ومن خالؿ عدـ قدرة السياسة النقدية على احملافظة على استقالؿ وسعر صرؼ اثبت ومعدالت فائدة
حرة يف اف واحد,وذا غلب عليها ترؾ خيار من ثالثة وابقاء اثنُت,وفيما ؼلتص بتطبيق الثالوث
ادل ستحيل على االقتصاد العراقي يتبادر اىل الذىن ومن الوىلة االوىل اف السياسة النقدية تعاين من
مشكلة الثالوث ادلستحيل,وابلتايل يشكل ىذا االمر عائقاً للسياسة النقدية اليقتصر على عالج
الفجوة التضخمية او التضخم فقط,واظلا ؽلتد ليشمل السياسة النقدية للبنك ادلركزي العراقي كمفهوـ
عاـ,وىوما

انتهجة

بعض

الكتاب

ابف

االخَت

يعاين

من

الثالوث

ادلستحيل(العبيدي,)2014,28,وابحملافظة على االركاف الثالثة وىو امر غَت شلكن ,وشلا غلرب السلطة
النقدية ابلتخلي عن احداىا.
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واف الباحث يرى ابف اخليارات الثالثة ادلتعلقة ابلتخلص من الثالوث ادلستحيل ستؤدي اىل عرقلة عالج
الفجوة التضخمية وبل اىل زايدة ااثرىا,فأذاكاف خيار التخلي عن سعر الصرؼ والتوقف عن التدخل
ستخسر السياسة النقدية ادلثبت االمسي اخلارجي.
اما اذا اجتة البنك ادلركزي للسيطرة اىل التخلي عن سعر السياسة فانو سيخسر ادلثبت االمسي الداخلي
وابلتايل سيفقد القدرة على اعطاء االشارات بتوجة السياسة النقدية ضلو االنكماش او التوسع ,واالخَت
االخَت وىو التخلي عن االستقاللية اليقل خطورة اخليارين السابقُت.
واف الباحث يرى ابف الثالوث ادلستحيل ليس عائقاً للسياسة النقدية وذلك يعود اىل اف اسعار الصرؼ
ليست اث بتة بصورة مطلقةلكي يتم استيفاء احد اركاف مثلث الثالوث ادلستحيل,ولكن تشغل منطقة
وسط بُت التعوًن واالدارة وعلى الرغم من اف االدارة ومن خالؿ تدخل البنك ادلركزي ّتانب ادلعروض
من العملة االجنبية,واف السلطة النقدية يف العراؽ قد حصلت على االستقالؿ التشريعي وابلرغم من
انتهاكة من قبل احلكومة ادلركزية ,والثالوث ادلستحيل يتطلب اف تكوف السياسة النقدية مستقلة بصورة
عامة .وابلتايل وبسبب عدـ استيفاء اركاف الثالوث ادلستحيل وتزلزؿ ركنُت منو فال معٌت الدراج الثالوث
ادلستحيل كعائق اساسي للسياسة النقدية يف الوقت احلاضر.

احملور الثالث -:رؤية مستقبلية السياسة النقدية يف العراق
اف مستقبل السياسة النقدية يرتبط مبستقبل االقتصاد العراقي,واف رسم صورة مستقبلية للسياسة النقدية
واليت تكوف معتمدة بشكل رئيسي على مايعملة العراؽ من تنويع لقاعدتو االنتاجية واصال االختالالت
يف جانب العرض الكلي,واذا كانت ىنالك فعالً امكانية لالقتصاد العراقي يف ذلك اجلانب,وكاف ىذا
بصورة واضحة على ارض الواقع فأف الصورة ادلستقبلية للفجوة التضخمية ستكوف يف طور العالج
وذلك من اجل النهوض ابالساس حلدوثها اال وىو العرض,واف زلور دراستنا ىو ينصب على دور
السياسة النقدية يف العالج وابلتايل غلب ىنا التعرؼ على مستقبل السياسة النقدية ومن خالؿ ما
افصحت عنو ىذة السياسة من جوانب إساسية وىي -:
-1التشريع للسياسة النقدية -:والذي يكوف وعلى الرغم من وجود نص صريح يعاجل العرض الكلي
واالختالالت اذليكلية ,فاف السياسة النقدية مل تصرح بشأف ادلستقبل التشريعي للبنك ادلركزي شلا يعٍت اف
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فقرات القانوف رقم()56ستبقى مهيمنة على نشاط البنك ادلركزي للمدة الالحقة وستًتكز جانب
ادلعاجلة على الطلب الكلي.
-2االىداؼ -:من خالؿ تصريح البنك ادلركزي العراقي انو متجو ضلو بناء نظاـ مصريف وحتقيق
االستقرار ادلايل(العالؽ )2017,8,واف ىذا االجراء جاء متأخراً وانو خالؿ ادلدة من عاـ()2003
واىل( ) 2016كانت ادلصارؼ تسَت ابالجتاة اخلاطى شلا عمق من حدة ادلشكلة وطرؽ معاجلتها,فانو لو
كاف البنك ادلركزي العراقي يسَت ابجتاه حتقيق كل من االستقرارين السعري وادلايل دلا تعمقت مشكلة
الفجوة التضخمية يف االقتصاد العراقي ودلا حتولت ادلصارؼ اىل رلرد دكاكُت تتغذى على ىامش الربح
من القروض االمنو ومزادات العملة االجنبية ومع ىذا التأخر فأف ولد يف العراؽ نظاـ مصريف مستقل
ورشيد اقتصادايً فأنو سيسهم من معاجلة الفجوة التضخمية عن طريق زايدة درجة ارتباط القطاع
احلقيقي ابلقطاع النقدي يف االقتصاد وتوجيو اموالو الفائضة ضلو اجلهاز االنتاجي لالقتصاد العراقي.
-3تطوير االدوات-:اليوجد اي تصريح من السلطة النقدية حوؿ استهداؼ او تغَت أي من االدوات
غَت ادلباشرة.واف ادلقًتحات منصبة على تنفيذ بيع وشراء العملة ونقلها اىل احلكومة ومن ىذة
ادلقًتحات-:
-1التقيد يف عمليات البيع والشراء-:اف ىذا االجراء سيؤدي اىل قصور يف العرض الكلي من العملة
األجنبية عن تلبية ادلطلوب منها وابلتايل ارتفاع سعر الصرؼ والتأثَت سلباً على بناء جهاز انتاجي يعاجل
الفجوة التضخمية الرتفاع اسعار مستلزمات االنتاج.
-2اطالؽ عمليات البيع والشراء -:اف ىذا االسلوب سيؤدي إىل زايدة استنزاؼ العملة االجنبية يف
احتياطات البنك ادلركزي الف الطلب على الدوالر متزايد والعرض منو زلدد بتصدير العراؽ دلورده
النفطي وىذا سيؤدي اىل زايدة نسبة االمواؿ ادلهربة إىل اخلارج الطلفاض الرقابة على طلب الدوالر.
-3خروج البنك ادلركزي من عمليات البيع -:واف ىذا اخليار لعلو االسوأ بُت اخليارات الف استقرار
سعر الصرؼ ودور عمليات ادلزاد يف تطبيقة اظلا يقع يف قمة إجراءات السياسة النقدية اجلديدة.
-4مستوى االدوات غَت ادلباشرة للسياسة النقدية -:اف البنك ادلركزي العراقي وضع يف اسًتاتيجيتو
اجلديدة( ) 2016-2020اف االدوات للسياسة النقدية كعمليات السوؽ ادلفتوحة وسعر الفائدة
تستخدـ للتأثَت على عرض النقد لتحقيق االستقرار ادلايل والنقدي (البنك ادلركزي العراقي.)2016,4,
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وغَت اف البنك ادلركزي ىل اف عرض النقد يف العراؽ ضمن ادلتغَتات الوسطية للسياسة النقدية واذا كاف
عرض النقد من ادلثبتات االمسية الداخلية واقتصارة على سعر السياسة وسعر الصرؼ فقط لتثبيت
الضغوط التضخمية لذلك فاف قوؿ السياسة النقدية اهنا ستسخدـ أدواهتا غَت ادلباشرة للتأثَت على
عرض النقد ىو ادعاء غَت واقعي.
لذلك فاف اجتاه عرض النقد وسياسة البنك ادلركزي للمستقبل القريب التبشر ْتصوؿ بوادر عالج
للفجوة التضخمية وعليو فاف مقدار الفجوة التضخمية سيزيد مع كل زايدة للطلب الكلي اليتم
تلبيتهاداخل االقتصاد العراقي.

االستنتاجات والتوصيات
أوالً-:االستنتاجات
 -1ركزت السلطة النقدية بعد عاـ  2003على استخداـ االدوات غَت ادلباشرة للسياسة النقدية وترؾ
االدوات ادلباشرة طيلة ادلدة بعد عاـ  2003واختذ البنك ادلركزي بعد حصولة على االستقالؿ
التشريعي مبوجب قانوف  56لعاـ  2004رلموعة من االجراءات كتحرير الفائدة واستحداث سعر
السياسة ادلعتمد على قاعدة اتيلور وذلك خللق االستقرار السعري وادلايل يف االقتصاد العراقي.
 -2اتصفت العديد من ادوات السياسة النقدية غَت ادلباشرة بفقداهنا لالستقالؿ الفٍت على الرغم من
حصوذلا على االستقالؿ التشريعي فعمليات السوؽ ادلفتوحة ترتبط بصورة مباشرة بدين احلكومة وكذلك
تربط انفذة بيع وشراء العملة االجنبية بتصدير النفط وكما اف ادلتغَتات الوسيطة او ما اطلقت عليو
السياسة النقدية ادلثبتات االمسية كسعر الصرؼ والفائدة مل تلق أتثَت كبَتاً يف النشاط االقتصادي للعراؽ
وذلك لفقداهنا االستقالؿ الفٍت.
-3مل تنجح ادلثبتات االمسية للسياسة النقدية يف احتواء الفجوة التضخمية من خالؿ العرض الكلي
على الرغم من سيطرة ادلثبت االمسي اخلارجي على العديد من ااثر الفجوة التضخمية بواسطة انفذة بيع
وشراء العملة االجنبية,اما ادلثبت االمسي الداخلي فال يتصف ابحلساسية الكبَتة داخل النشاط
االقتصادي للعراؽ بل اىل العالقة ويعود السبب يف ذلك اىل عدـ وضوح العالقة بُت اسعار الفائدة
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واالستثمار من جهة وبُت ما يعانية سعر الفائدة ومن وجود العديد من ادلعرقالت اليت حتد من قدرتو
العالجية من جهة اخرى.
-4اف السياسة النقدية ادلستقبلية وفيما يتعلق ْتواالت اخلزينة,سوؼ تواجة عقوابت حتد من فاعليتها
نتيجة توسع نفوذ ادلالية او ما يسمى ابصالح اذليمنة ادلالية والذي يرتبط ابذليمنة النفطية على مصادر
التمويل االمر الذي يدفع السلطة النقدية اىل التوجة اىل دعم سياسة التنويع االقتصادي.
-5تتعرض السياسة النقدية اىل ضغوط حكومية يف فًتات الدورات االنتخابية نتيجة لتوسع احلكومات
يف االنفاؽ العاـ وغَت ادلربر احياان,شلايقوض عملية صنع السياسة النقدية واعداد القرارات الناجحة.
-6تساىم عملية تغَت العملة وإزالة االصفار يف تعزيز دور نظاـ ادلدفوعات وتعمل على ترسيخ
االصالحات النقدية ,وتعزيز الثقة ابلعملة احمللية واليت يكوف ضمن ادلرحلة الراىنة لالقتصاد العراقي.

اثنياً  -التوصيات
-1اف ارساء مستقبل مزدىر للسياسة النقدية يف العراؽ يرتبط بتوجيهات ادلالية العامة والذي
يكوف ضمن مسار واضح وىادؼ خلطط والربامج االنفاقية للحكومة.
-2من الضروري اف حترص احلكومة على التوجة بصورة واقعية على برامج التنويع االقتصادي
وذا بدوف ذلك ال ؽلكن التكهن مبستقبل االقتصاد العراقي .
-3ضرورة تنويع االيرادات وتفعيل دور بعض القطاعات الرائدة يف البلد مبا ؼلدـ مكوانت
ادلوازنة العامة,االمر الذي ؼلفف العبء ادللقى على عاتق السياسة النقدية.
-4العمل على حتديد معدؿ ظلو نقدي يتناسب مع معدؿ ظلو الناتج احمللي االرتايل وذلك من
خالؿ حتديد كمية النقد اليت ػلتاجها االقتصاد العراقي دوف االفراط فيها ودخوؿ االقتصاد
العراقي يف فجوة تضخمية او التفريط فيها ودخوؿ االقتصاد دوامة الركود االقتصادي.
 -5العمل على تقوية العمق ادلايل لالقتصاد العراقي بواسطة زايدة اتساع السوؽ االولية وتوسيع
رقعة التعامل يف السوؽ الثانوية .
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