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سيدنا محمد صلى اهلل عليه  إلى الرسول االعظم  ، خير البشرية  

 وسلم  
 وطني الحبيب العراقإلى بلد الرافدين رمز الخير واآلباء  

 شهدائنا االبرارإلى الذين سقوا بدمائهم ارض الوطن  
 الى ضحى بدمه في سبيل الوطن                        

 ابي رحمة اهلل                                 
 إلى نبع المحبه والعطاء ، إلى ينبوع الحنان  

 امي
 إلى من حملوا لي كل معاني المحبه والوف اء

 أُخوتي وأُخواتي االعزاء
 إلى كل ذوي النفوس الطيبة ، و العقول الراجحة  

 ل من سلك طريق اً يلتمس به علماً  إلى ك
 أُهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

 مع كل الحب والوف اء
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 رــديـشكر وتق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
زددددددددد اا         زاددددددددد اا  اسزاسددددددددد مت  لاأا   الحمددددددددد ا عا ميا الأدددددددددتلماما  لحمددددددددد ااا اسدددددددددززمتمت  لا اأم 

دددددم  مأصددددداز اا  لسدددددزأا ا ا  دددددم    ددددد  اااا   اسزاأصدددددتمت  ما ددددد   م  فتقدددددى  فلددددد  نَّتازددددد اا ف  ددددد ا ُ ا  ا
ا  دددد ام  دددد ا مددددت  ا ا  لف   دددد ا مددددت  ا ام  ددددم  ن َّ ددددتااا فو  دددد ا لمُ  ددددم  وددددت اااا ُ  اَّزفاددددما م  ُ  ا ئادددد ا م 

ددددأت ً  مامز ح  ددددت  ف  صا ُ  اعاا شددددأت  ا  زمس ددددها أأددددت لأدددد ا  مددددت لأفت ددددتا   لشددددأ ا لم  ُ فلدددد   ف
ما ت  ا  ت ًا   ددددد   ا م  ددددد  ح  ا  م  ًا الدددددم حمما دددددت ا  مم    دددددتما دددددىا انحس  اددددد ا مدددددت انف ت دددددتا فو  أدددددت فتزاح   ا

سددددددددن   ا  ن ا دددددددد ا    لادددددددد ا    ددددددددن   اعا و  سادددددددد لا اا ص  أ دددددددد ااا   م  دددددددد ا  و  م  ا    لشددددددددأ ا ل م  ماح  الش ددددددددا تما
ادددددد    دددددد   ما ا ُ  ا  ا دددددد   ف أ ددددددتما ال أ م  ز م  ددددددأا  اما ال ف دددددد        ددددددأ ت  ز ا ما زاص  ددددددأ تما فاادددددد اا   ُ  ش  اٌم زا   

ف أ تما و    ا.  ا ث فا ا ماا  اٌم زام 

دددددد  أتلشددددددنم        ُ  وندددددد  الز فادددددد   الزاسدددددداما ثدددددد  لزُ  دددددد  أتلشددددددنم الُ ادددددد  ع ل  لزُ 
فاضلللللللل    للللللللا   مسددددددددتو  الدددددددد نز م  الأمفددددددددتم  فلدددددددد  لسددددددددزت   الَّت دددددددد  ا سددددددددزت 

؛ لمدددددددت زنأددددددد ا مدددددددم و دددددددتأ الفدددددددماأً  الزصددددددد ايا  ونددددددد  مدددددددت لأددددددد اا مدددددددم اني  الشللللللل
اأدددددددتٌ ونمادددددددى سددددددد ا ً   صدددددددتئ  قامدددددددىا  لددددددد  اأ ددددددد  لأددددددد ا   م حظدددددددتٌ مصدددددددا ى  زُ 

أمسددددددز ، لف دددددد ا  فندددددد  م دددددد  ندددددد  الشددددددنم  اُ م حددددددىأُأدددددد ا   صدددددداحز ا لزظأددددددم 
نمددددددت ازفدددددد   أَّددددددتئ  الشددددددنم  اُمز ددددددتم لُمادددددد  مددددددم ا أنددددددٌ م دددددد   الث ددددددتأ  اُمز ددددددتما 

 لاسدددُ  شدددنما    دددما  فلددد  نددد   مدددم مددد   اددد    اددد  م ُأددد ا  ددد ا  مددد ا ال ماسدددى ونمدددت  لددد
ا.د مزمثندددددام  مدددددم لسدددددتز ً مز صصددددداما – لددددد  أشددددد م ننمدددددى  –الأددددد م  المسدددددتو ً 

 كن يلللل   اللللدي الانللللا ي ك ا.د   للللد ال لللل يا شللللناا  ك ا.د  لللل يا  للللالا ال للللال ي 
نللللكا   للللااا  لللل ا   كا.د ك ا.د   للللد ال الللليا الشلللل  ي ك للللف عولللل   للللكاد ا.د 

ك أ.ا.د.  يللللللا ي  كأ.د. ك لللللل   لللللل يا الا للللللك ي ك أ.ا.د. ا لللللل  ا لللللل   ك للللللك 



 
 ث

مزمدددددث   قسددددد  اُقزصدددددت  مئتسدددددى  نددددد له   دددددا أتلشدددددنم  الزفددددد ام   لللللح   لللللا  
  مددددددد أ  ل دددددددً    اا لللللللا شللللللل ي  ا.ا  لللللللند  اُ دددددددٌ  اُسدددددددزت ً ال تلادددددددى  فددددددد 

  االلللد  للللا  كا لللل اخيا عويلللل   للللو ا  ك  للللي   ا.ا  نللللا   لللل ك  ن  لللل  لصدددد قتأا 
   لللالا دلللليكا.ا شللل    ك ا.  لللحب   لللا  ال  لللا ي كال لللي  يلللادر   للل    للليا
 كاال لللللبا    لللللي    لللللكا   اال لللللبا   للللل  ي  لللللكادنمدددددت  ا دددددا أتلددددد نم ا ددددد  

ندددد ا الأحددددٍ فدددد  ُت أادددد  الَّ دددد   الم أُدددد ا ُ  أدددد  لدددد  مددددم الفدددد    فم   دددد ا ُأدددد   ُم 
م ٌا فمدددددم اع زددددد فاف ا  ا  ٌا فمدددددم  َّسددددد   ُأددددد  لم اشددددد أ  الددددد فا فدددددوم لحسددددد  ل  دددددم

 زفصام   حسأ  المحت لىا    م  و ا ت لم الحم  ع مي الأتلمام.
 الباحث
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 المستخلص

تتضححأ مية ححت سيت بحح ا سحح ت سيب مبححت ت سيةمي ححت جسي لت ححت  ت حححت يفت ححجئس  سينت اححت زحح  ج ححم   سيس حح  سيةئ حح     
مصسأ ي م  ستحميحم  جز   س عت سيعالقت س ت سيب مبت سيةمي ت ةت حم ب جسيس   سيةئ    ةت حم ب آخئ، ن ث 

 نحححج سي صحححد سححح ت تجئ سيس ححح  سيةئ ححح   زححح  ئبحححد جت   حححو سيب مبحححت سي لت حححت جسححح ت تجئ   ج  حححد جةبت حححمئ ةحححمي  
يفن جةححت، جم ضححم   نححج سينححت ةححت سكقتححئسم سين ححجة  سيةسم ححئ ةححت سيس حح  سيةئ حح   يتةج ححد سيعححح  زحح  سيةجس  ححت 

عحح  جسينحت ةحت سيتضحخد جس ححمت سينفحجد سيلحمتئ   فح  سيعمةت يفتجيت ةت خالد تجز ئ ستس د مخئى يتةج حد ويح  سي
تلفحح ا سيس ميححت، جيححج ةححم  ححئتس  سححتجئ  ةححا ضححئجئ  ت ححج ئ ستجس  سيب مبححت سي لت ححت جستسئت ححم جسيتحح   تبححت ت  يحح  
آي ححم  سيبححجا، جسميتححمي  ي حححم  زعمي حححت  بحححس ت ضححح  فت يةاحححد يحححو  سيب مبحححم  زححح  تنل حححا س يحححتس  سكقتصحححمت ت   

سيب مبت ت سيةمي ت جسي لت ت ز  سيعحئسا حةفحت تنحجك  ز ةحم  تعفحا سميس  حت سيلم ج  حت جسةحم  حتال د ججسقحا  زلت   ت 
صتسئ سيعت ت ةت سيلجس  ت جس جسةئ  ف  سيصع ت ت سيتسخف  جسيخمئح    سكقتصمت سيعئسق  ةت خالد ت ئ ا جس 

يةتغ ئس  سكقتصمت ت سي ف حت  مي حمتا سيةنفح    ت  سيسنث سي  تنف د جسقا ستجس  سيب مبت ت سيةمي ت جسي لت ت  جس
 ج ححوي سكحةححمي  جسيتضححخد جسيس ميححت زحح  سكقتصححمت سيعئسقحح ، زضححال   ححت ق ححمل سائيةححم  فحح  يححو  سيةتغ ححئس  ، 

 سبتعئسم س بسمب سيتس  ت  ي  ضئجئ  سيت ب ا س ت سيب مبت ت سيةمي ت جسي لت ت 

 ححئس  سي لت ححت جسي ف ححت  ست حة ححا سيةتغ ححئس    ححئ ةبححتلئ  زحح  يلححت س  ححئ  سي تححم ا ست سكبححتلئسئ ت  ي ةححجو  سيةتغ
،  ححوي  ي ةححجو   P-Pج   ADFسيةبححتجى ج  ححت سخححو سي ححئا سكجد ي ححم  م حح  ةبححتلئ  جسمكبححت مت سيحح  سختسححمئ 

سيةتغ ححئس  سيةمي ححت جسي ف ححت ، ست بفبححفت سك ححئستس  سيعمةححت  م حح  بححم  ت زحح  سيةبححتجى زحح  نحح ت سل ححت سيةتغ ححئس  
  ئ بم  ت ز  سيةبتجى ج  ت سخو سي ئا سكجد سصسن  بفبفت سي متا جسك  ما سيعمد بم  ت   حت  سيةمي ت  م  

سي ححئا سكجد ، زحح  نحح ت سلحح  بفبححفت سيححت ت سيعححمد   ححئ ةبححتلئ  سححمي ئا سكجد جسصححسن  بححم  ت   ححت سخححو سي ححئا 
  سيةتغ حئس  سي لت حت  ي ةجو Johansen and Juselius ةم س  ئ   تم ا سيت مةد سية تئ  س ئ لت  سيام    

جسي ف حححت  جححححجت  القحححت تجس   ححح   ج فحححت سكححححد سححح ت سيةتغ حححئس  سي لت حححت جسعحححم سيةتغ حححئس  سي ف حححت  ججححححجت احححالث 
زح  نح ت  حتد جححجت ت مةحد ة حتئ  سح  ل سيتئححت ي ةحجو  سيةتغ حئس   ةتح م  يفت مةحد سية حتئ   فح  سكقحد  
سية ححتئ  جسي ئ لححت سية مبححست يحح   ةححجو  ةتح ححت سك نححتسئ  ( يفت مةححدJ-Jسيةمي ححت جسي ف ححت  ك  ة ححت سبححتختسد   
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( جس  ئ  سي تم ا سعت سيتسم ؤ سيامةت جحجت  القت س حمس ت س ت سك  حما سيعحمد جسي حمتا VARسيوست    ئ سيةل ت  
 سيةنف  سكحةمي   

نل ل حت  سختتد سيسنث سةحةج ت ةت سيتجص م   مت سية حم ضحئجئ  ئبحد ةبحتلسد سكقتصحمت سيعئسقح  سمصحالنم 
قم ةت  ف  تنل ا سقص  تئحم   سيت ب ا س ت سيب مبت ت سيةمي ت جسي لت ت جسكستعحمت  حت س  س ح مي ت يفتعحمئم 
ز  سكيتس  سيت  تس ح  ي  حد سكقتصحمت ةحت حت حت  فح  ةبحتجى سي حمتا سيةنفح  سكحةحمي   جسينحت ةحت سيتضحخد 

 جتجز ئ زئا ت غ د  مةد قمتئ  ف  تلف ا زحج  سيس ميت 

 



 ج 
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 أ االية  
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 2 البحث اىمية 
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 5 البحث حدود 

 5 ىيكمية البحث 
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 المقدمة

يعد تأثير السياساات القددياو لاللالياو اان القااات اديتماادل لاض الللاااي  الوالاو اان التاميا  اديتماادل      
اذ يعد استدرار اديتماد  لض بيض األهداف األساسايو التان تساعي دل دللاو تلاي تاديدان أ لدض دل ايات   ايان 

كس عماي اللايا  اديتماادل لمادل  أ كلاا ظوالر دزلاات ايتمااديو تاقع ايؤدل تلي اقعكاسات يتيرة تقجم عقو
اديتمااديو اان تاديال القلال اديتماادل لالدااا  عماي  اتاض ددلات هاتيض السياستيض لض دهم ددلات السياسا
ااااكاليو التقسااايل بااايض السياساااو اللالياااو  اض لللاااا د اااا  اياااناداااكاليات التااان تعيااال ادساااتدرار اديتمااادل أ 

لالجزئياو  تلتاد اثارهاا علدااي اان هاذت اديتمااديات لاان جلاقبواا الكمياو ة اليالم با لليادلام تكاض لالسياسو القدديو 
لذل  لمادلر الاذل تمعبان ادلات السياساو اللالياو  ااديارادات لااقحاال الاكاللن لالاديض الادايمن عمي اداي سلا  

ساعر الحائادة ( لاض لمارف ل لالللازقو العالو ( لض جواو  لكاذل  ددلات السياساو القددياو اعارق القداد لساعر ا
لض ي   تلايرها جلاقب لاديو اساسيو لادقحتاح عمي لستجدات اديتماد العااللن ليتجمي هذا أ  جوو ديرى

 تاديل القلل اديتمادل للعالجو ظاهرة البتالو لالاد لض ظاهرة التايم.ل لتتلراتن السريعو 

سياسو اللاليو لادا للتتمباتواا لاهادااوا سالا  باقوا تتب  ال 2003لمحت السياسو القدديو بالعرال اتي عام    
تغير هاذا اللايا  أ اذ ظوارت سالات جديادت  2003كاقت تلسعين ال اقكلاايو ان اتجاهوا العام لكض بعد عام 

لتبيعاو الع يااو بايض هاااتيض السياساتيض تركاازت لواام لاهااداف كا  لقولااا اتاي لماامت ااد التقااايق لالتعااارق 
غيرات اديتماديو الكمياو دسايلا ادساتثلار ادجقبان لبالتاالن القلال اديتماادل لترتب عمي ذل  اثر عمي اللت

البقاا  اللركاازل ااان اللاااظااو عمااي لسااتلى لدباال  لااض التااايم لالساايترة  اذ اااال تالموااا اديتماااد العراياان 
ن دل عمين تتم لض ي   التدي  ان زيادة لاقيحاق التمب لالعرق عماي العلماو ادجقبياو للاض دلض تاأثير اا

 لض الجاقبيض .

 اهمية البحث -اواًل :

اللالياو التان يحتارق القددياو ل السياساييض بايض  لض كلقن يتمدى لدراساو اااكاليو التقسايلالباث  تأتن اهليو   
اااان تاديااال الغاياااات  تبادلياااواض تكلااا  اااااداهلا األيااارى لتتقاسااال لعواااا للاااا يااارتبت باااذل  لاااض ع ياااو تاااأثير 

السياسااو دلر ادسااتدرار اديتماااد  لااض ياا   القلاال ل لادهااداف اديتماااديو لالتاان يااأتن ااان لداادلتوا تادياال 
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اتباعواا  لجللعاو  اانالسياساو القددياو  لدلرأ جواوتيتيت ااقحال العام لتدبير لسائ  تلليمن لاض  ان اللاليو
رهاا عماي اللاض ثام اث دلسمتو القدديو اان التاأثير عماي عارق القدالض الدلاعد لاللسائ  لالتدابير التن تلارسوا ا

 .ان ظ  تتلر هيك  السياسو اللاليو لالقدديو ي   اترة الدراسو أاللتغيرات اديتماديو الكميو 

 مشكمة البحث -ثانيُا :

لتغيااارات تتجساااد لااااكمو البااااث اااان اااااكاليو التقسااايل بااايض السياساااو اللالياااو لالقددياااو لاثرهاااا اااان بعاااق ال     
 لض ادسئمو ادتيو اديتماديو الكميو ان العرال 

 ه   لتقسيل السياسو القدديو لاللاليو اثرا ايتماديا ذات ددلن لعقلين ان لتغيرات اديتماد الكمن.    -1

بعاااق لتغيااارات  ها عمااايتااااأثير عكاااس عماااي  الدااادرة القددياااو لاللالياااو اااان العااارال ساااتيضلمسيا كياااف يلكاااض  -2
 اديتماد الكمن االتايمأ القاتج اللامن ادجلالن أ البتالو( ي   اترة الدراسو

 هدف البحث -ثالثًا :

تعااد دراسااو اثاار ااااكاليو التقساايل باايض السياسااتيض اللاليااو لالقدديااو ااان بعااق اللتغياارات اديتماااديو الكميااو    
تذ تام تتبيال  ايتباارات الساكلض  أ لواذا البااث لتداديرها  باستيدام ادساليب الدياسيو الاديثو الودف الرئيسان

(  أ لقلاالذج VEC( لقلاالذج تمااايخ اليتااأاCo integrationار التكالاا  اللاااتر  ا باااادسااتدراريو( لايت
(  لدلا  ادسااتجابو  Granger Causality(اااا ي عااض ايتبااار جراقجاار لمسااببيو ا SVAR(  ل  اVARا

 لض هذا الودف ادهداف ادتيوأ لبذل  يتحرع ( IRFالحلريوا

 تامي  لاي  لتغيرات الباث اللتلثمو بادلات السياستيض اللاليو لالقدديو لبعق اللتغيرات اديتماديو الكميو-1

ييااس اثار السياساتيض اللالياو لالقددياو عماي بعاق اللتغيارات اديتمااديو الكمياو اللتلثماو ا القااتج لالتاايم -2
 . لالبتالو(
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 فرضية البحث -رابعًا :

يقتمل الباث لاض اراايو لحادهاا اض هقاا  اااكالين بالتقسايل بايض السياساتيض اللالياو لالقددياو للاا كااض لان     
 اديتماد العراين ليحسر هذا ان الحرايتيض ادتيو. ادثر عمي بعق اللتغيرات اديتماديو الكميو ان

لاااخ اان التاأثير عماي القااتج لالتاايم ال لان ادثار اضاللالياو كال السياستيض القدديو  بيض تقسيلال . اض علميو1
 لالبتالو باللدارقو بعل  ك  سياسو بلعز  عض اديرى

  لبعاق لتغيارات اديتمااد الكمان العرايانأ اقجاد لجلد ع يو ترديو بيض لتغيرات السياسو القدديو لاللاليو .2
 السياسااو اللاليااو عمااي القاااتج  لتااأثير القدااد للثمااو بلتغياار عاارقلالتااايم تاااثير السياساايو القدديااو عمااي القاااتج 

لاااااعف لدارقاااو ب اللالياااوالسياساااو  للاااااعفللثماااو بلتغيااار ادقحاااال العاااام لااا  ييلاااو اكبااار للعاااد  التاااايم 
 .قدديوالسياسو ال

 منهجية البحث -خامسًا :

اض الظااهرة اديتمااديو اللدرلساو اال  ك اااكاليو التقسايل بايض السياساو اللالياو لالقددياو لاثرهاا اان بعاق     
اللتغيارات اديتماااديو الكميااو ااان العارال للماار  ك أ تتمااب لقااا اسااتيدام العدياد لااض اللقاااهج العمليااو ل جابااو 

للمحن ألج  االلام بالجلاقب القظريو لمللالع أ عمي اداكاليو الرئيسيو لاألسئمو الحرعيو أ دللولا اللقوج ا
كلاااا تااام اساااتيدام اللاااقوج التاميمااان لاااض يااا   تاميااا  ددا  سياساااات اديتمااااد الكمااان اااان العااارال لااا  التتااارل 
للاااعيو اللتغياارات اديتماااديو الكميااو بوااا بادعتلاااد عماااي لعتيااات لاامااائيات اديثااو مااادرة لااض هيئاااات 

األيير استيدام اللقوج الدياسن التجريبن عض تريل تتباع داد دساليب التددير تامائيو اكلليو  أ ليأتن ان 
الاديثاااو الديااااس دثااار السياساااو اللالياااو لالقددياااو عماااي هاااذت اللتغيااارات أ باعتلااااد بااارالج ااماااائيو لاللتلثااا  اااان 

 .Eviewsالبرقالج ااامائن 
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 حدود البحث -سادسًا :

العراياان لهااذا اديتياااار كاااض لاان لااا يبااررت لااض الااار  عمااي ييااااس  ااادلد الباااث اللكاقيااو لتلثمااو باديتماااد
الاا الاادلد الزلاقياو اداد  تاي  لتامي  ادلات الساستيض اللاليو لالقددياو لاثارهاا عماي لتغيارات اديتمااد الكمان

 .(2020-2004الباث اللدة ا

 هيكمية البحث -سابعًا:

للمتلم  الي اهاداف الدراساو يسالت الاي ثا ث امال  هان تقاال  الحما  ادل  ااتاار القظارل لدللحااهيلن  
لياد يسام الاي ثا ث لباااث هان اللبااث ادل  اللبااث األل    ادتار  للاتلى السياستيض اللاليو ل القددياو.

ر القظريو لاللحاهيلياو لمسياساو القددياو. القظريو لاللحاهليو لمسياسو اللاليو. ايلا تقال  اللباث الثاقن    ادت
لايااات  اللبااااث الثالاااث التقسااايل بااايض السياساااو القددياااو لاللالياااو لكيحياااو  تأثيرهلاااا عماااي القااااات اديتماااادل 
للحاهيم بعق اللتغيرات اديتماديو الكميو.الا الحم  الثاقن ادد تقال  تامي  لاي  السياستيض اللاليو لالقددياو 

(. ليسم الي ث ث لبااث تقال  اللباث األل    تاميا  السياساو اللالياو 2020 – 2004 ان العرال لملدة ا
اااان العااارال الاااا اللبااااث الثااااقن   تاميااا  السياساااو اللالياااو اااان العااارال  لتقاااال  اللبااااث ادييااار  لايااا  بعاااق 

 اللتغيرات اديتماديو الكميو ان ال  الترتيبات اللؤسساتيو  ان العرال 

الااث لادييااار اتقااال   يياااس اثااار تقساايل السياسااتيض  القدديااو لاللالياااو عمااي بعااق لتغيااارات الااا الحماا  الث   
(. لتقال  اللباث ادل   ادتاار القظارل لاسااليب الدياسايو 2020-2004اديتماد الكمن العراين   لملدة ا

ت اديتمااد الكمان اللستيدلو .الا اللبااث الثااقن اداد تقاال    ييااس اثار السياساو القددياو عماي بعاق لتغيارا
العراياان . بيقلااا اللباااث الثالااث   يياااس اثاار السياسااو اللاليااو عمااي بعااق لتغياارات اديتماااد الكماان العراياان . 
ليااتم الحماا  باللباااث الراباا    يياااس اثاار تقساايل السياسااتيض القدديااو لاللاليااو عمااي بعااق لتغياارات اديتماااد 

 الكمن العراين .

 ات لالتلمياتليتلت الدراسو ان اهم ادستقتاج
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 الدراسات السابقة 

، ُْٔتا قتي وتأل لنثاوتب لاتردتا  عتتٍ عالقتح لنطٛاضتح لنًانٛتح تانطٛاضتح لنُ يٚتحذُأنتد لنديٚتي يتٍ لنيالضتاخ   

ٔيتٍ لْتى ذهت   لنركرلا ٔنكٍ قي ذ ررب لنيالضح فٙ َ اط يدُٛح يتٍ لنيالضتاخ لنطتات ح ٔذثردتي فتٙ َ تاط   ترٖ

 -:لنيالضاخ

)ضدا  جٕل  كاظى لنطديلٔ٘( لنًٕضتٕيح )لنطٛاضتح لنًانٛتح ٔلنُ يٚتح ٔ ٔاْتا اضانح لنًاجطرٛر نهطانة  ْٙ/ 1 

( وٛتتب كتتاٌ لنٓتتيل يتتٍ لنيالضتتح ْتتٕ ذدهٛتتم ٔذ تتٕٚى  ٔا لنطٛاضتتح 2009-1991فتتٙ لاقردتتا  لندرلقتتٙ نهًتتيج 

لنًانٛح ٔلنُ يٚتح فتٙ ذدزٛتس لنًُتٕ لاقردتا ٘ فتٙ لندترلن ٔيتيٖ َواوًٓتا لٔ عييتّ فتٙ ذد ٛتو يدتياخ لنًُتٕ 

 رجٕج ضًٍ لْيلل لنًٕلزَح.لنً

 ٍ لنُ يٚح ٔلنًانٛح فٙ لنرتثيٛرٛ) إيكاَاخ لنطٛاضركاظى صثاح( لنًٕضٕيح  / لطرٔوح لنيكرٕالِ نهطانة ) َسلا2

أهمٌةةالدراسد ةةالمةة لأ لٔذُثتت   عهتتٗ تدتتم لنًرتٛتترلخ لاقردتتا ٚح لنكهٛتتح ، يدتتر ٔلنٛاتتتاٌ ،  الضتتح وانتتح(

ٌالدرتةًلتنتجهجةالوكومةا لدالقتصةاارل ٌا ةاللتٌ درسئٌ ةلدال لدألادتةٌ ومةالتة لتادر ٌا تٌ لدرنقاٌالودرمارٌالكان

فًللدركلٌالدالقتصااٌام لخالللدرتأثٌسلفًلدرمتغٌسد للٌادالقتصاادربلاد لدرمتقامالودرنامٌالرتصوٌحلأوضاعجال

لفاعلٌالارٌالدألكثسدر ٌا تٌ لدرنقاٌالودرملأيلم لدسدالدرباوثلدرتعسفلمعسفهل،لوودرٌابا (ل،بلايلدرعٌنال)مصس

أ لأظجس لدرنتائجلدرتولٌلٌالدروصفٌالودركمٌةالدذللدركلٌالمقاسنالبٌ لدربلاٌ ،لدالقتصااٌادرمتغٌسد للًتأثٌسلفلو

ك ٌا ةالفاعلةالوذرةنلمة لخةالللقنةا للمصةسوفةسلوظةالفةًلفاعلٌةالدر ٌا ةالدرنقاٌةالعنجةالفةًلدأللدرٌابا لكانة 

ومة لمهمللدرمتغٌسد لدالقتصةااٌالدركلٌةالورلبلةاٌ لمعةالم لخالللتأثٌسهالعلىلل،ل(M2)عسضلدرنقالدرود عل

منةهلمةسلدرةذيلٌ ةتنتجلدألل،علىلتلنلدرمتغٌسد لدركلٌاضمنجالمتغٌسد لدر ٌا الدرمارٌالدرتًلكان لدألقللتأثٌسدل

دركلٌالعنجةالفةًللٌادالقتصاادر ٌا الدرنقاٌالفًلدربلاد لدرمتقامالممثلالبارٌابا لدألكثسلفاعلٌالفًلدرمتغٌسد للأ 

 .دراوللدرنامٌالممثلالبمصسل

( لنًٕضتٕيح )ذتثيٛر لنطٛاضتح لنًانٛتح عهتٗ لنًرتٛترلخ 2009 اضانح لنًاجطرٛر نهطانتة )فرٚتو جٛتا  يطتر /3  

ذدسٚس لنردأٌ ٔلنرُطتٛو  ّ لنثدب ْٕلٌ يٍ لْى لنرٕصٛاخ لنرٙ ذكرخ فٛ( 2009ٔ-1990لنُ يٚح فٙ لندرلن 

 لنًانٛح ٔلنطٛاضح لنُ يٚح تانشكم لنذ٘ ٚدي يٍ لٔجّ لنردااض ٔلا رالل فٙ لنرؤٖ ٔلاْيلل. ياتٍٛ لنطٛاضح

ٔلكيخ لطرٔوح لنيكرٕالِ نهطانة )عداو لنطٛي عهٙ  طاب( لنًٕضتٕيح )لنرُطتٛو تتٍٛ لنطٛاضترٍٛ لنًانٛتح / 4

تتٍٛ لنطٛاضترٍٛ لتظ ٔلنرتر( عهٗ يوًٕعح يٍ لنرٕصٛاخ كاٌ يٍ لترزْا ْٕ ضترٔاج لنرُطتٛو 2010 ٔلنُ يٚح

  ٌٔ لنرطرن لنٗ يدٕقاخ لنرُطٛو ٔكذن   ٌٔ ذكر لنطهثٛاخ لنًدرًهح َرٛوح ْذل لنريل م. لنًانٛح ٔلنُ يٚح

ذدتي ْتذِ لذ  ( تدُٕلٌ " قضاٚا فٙ لنرُطٛو تٍٛ لنطٛاضتح لنُ يٚتح ٔلنًانٛتح "Allan S. Blinder الضح نـ )/ 5

لنرُطتتٛو يتتٍ لنواَتتة لنُوتتر٘ ، ٔذُأنتتد ْتتذِ لنيالضتتح لنًكاضتتة لنيالضتتح يتتٍ  ٔللتتم لنيالضتتاخ لنرتتٙ ذُأنتتد 

ل  ٔلخ لنر هٛتي٘ ، -لنًدرًهح يٍ عًهٛح لنرُطٛو تتٍٛ لنطٛاضترٍٛ لنُ يٚتح ٔلنًانٛتح ، يتٍ  تالل  ًَتٕذف ل ْتيلل

ضتة كًا تُٛد لٜياا لنًرٕقدح لنرٙ ذُشث يٍ قٛي لنًٛسلَٛح لندكٕيٛتح عهتٗ لنطٛاضتح لنُ يٚتح، تاةضتافح لنتٗ لنًكا

 لنًدرًهح يٍ عًهٛح لنرُطٛو ٔ ضثاب عيو لنرُطٛو .
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فٙ جًٛ  لندااخ ، فضتال عتٍ إَتّ  ٔقي لضرُرود لنيالضح تثٌ لنرُطٛو ذٔ  ًْٛح كثٛرج ٔنكُّ قي ا ٚكٌٕ فدااا 

فٙ وانح لنردااض تٍٛ لنطهطرٍٛ ٚوة لنُور إنٗ إ٘ يٍ لنطٛاضرٍٛ ٔجٓح َورْا صدٛدح يى إعطاءْا لنًُٓٛح 

 ٔلعرثرخ لنيالضح تثٌ ذن  ْٕ لنرُطٛو ل يثم تٍٛ لنطهطرٍٛ .لنكايهح ، 

فئَٓا ذٓيل نالجاتح عهٗ  السياسات( تفاعل النقد و الماليةالموسومة ) (Paul Hilbers 2004)/ دراسة 6   

 نًتاذل ٚ هتو لنًدترفٌٕٛ لنًتذكٕاٍٚ ذطاؤل ٚطرح ب فئَٓا ذٓيل نالجاتح عهٗ ذطاؤل ٚطرح تئضرًرلا، ْٕٔ

يتتٍ لنًٕلزَتتاخ لندكٕيٛتتحك لذ اكتتسخ لنيالضتتح وتتٕل لضتتراليلو لنٕضتتالم لاعرٛا ٚتتح فتتٙ ذًٕٚتتم لنُز تتاخ لندايتتح 

ٔلنًرًثهتح تانضترللة ٔلنرضتٕو ٔلنًدتا ا لنًانٛتح لا ترٖ، فضتال عتٍ لنهوتٕء لنتٗ ذر تٛي لاَزتان لندكتٕيٙ 

لنرٕضدٛح يٍ لنًًكتٍ لٌ ذتؤ ٘ لنتٗ تانشكم لنذ٘ اٚؤير فٙ يطرٕٖ لنُشاط لاقردا ٘، لا لٌ لنطٛاضح لنًانٛح 

عوس يزرط ٔتئاِ ٚؤ ٘ تاندكٕيتح لنتٗ لنهوتٕء لنتٗ لندتيلا لنُ تي٘ لنويٚتي نرًٕٚتم ْتذل لندوتس، ٔلنتذ٘ ٚدتي 

لنًتتتذ٘ لنتترلٛص نهضتتتٕط لنرضتتالًٛح، كًتتا لٌ لنهوتتٕء لنتتٗ لن تترٔض لنالااجٛتتح لٔ لنيل هٛتتح ٚتتؤ ٘ لنتتٗ لندتتان 

يتتٍ لتتترز لضترُراجاخ ْتتذِ لنيالضتتح لٌ ُْتات ْٛ تتاخ يالرهزتتح ذ تتٕو لنضترا تدًهٛتتح لنرًُٛتتح لاقردتا ٚح. ٔكاَتتد 

تئعتتيل  كتتم يتتٍ لنطٛاضتتح لنًانٛتتح ٔلنطٛاضتتح لنُ يٚتتح ٔلٌ لنرُطتتٛو ٔلنرتترلتظ ضتترٔا٘ جتتيل" نرد ٛتتو لاْتتيلل 

لنًُشٕ ج نكم يًُٓا، ل٘ لٌ لنًسٚج يٍ لنطٛاضرٍٛ ْٕ عُدر لضاضٙ فٙ ضٛاضح لاقردتا  لنكهتٙ، لا لٌ ُْتات 

 ردا  عهٗ لاعرًا  لنًرثا ل عهٗ ْاذٍٛ لنطٛاضرٍٛ.ضرٔاج نألت
لندوس لنًانٙ ٔلنيٌٕٚ ٔلنطٛاضح لنُ يٚح فٙ فت  )لنًٕضٕيح   (Michael.B.Devereux2010)/ ليا  الضح 9

فرطرقد لنٗ ليكاَٛح لضراليلو ل ٔلخ لنطٛاضح لنُ يٚح فٙ يدانوح عوس لنًٕلزَح لندايح تيا يٍ زٚتا ج  لنطٕٛنح( 

لنضرللة ٔنهدٛهٕنح  ٌٔ لنًطاش تاندٕلفس لاقردا ٚح لنرٙ ذؤير تشكم يثا ر فٙ يدتياخ لنًُتٕ لاقردتا ٘ 

لنطٛاضتتح لنُ يٚتتح لنًرًثهتتح تثضتتداا  كًتتا ذُأنتتد لنطتتثم لنكزٛهتتح تئضتتر رلا لضتتداا لنزالتتيج فتتٙ ظتتم لضتتراليلو ل ٔلخ

لنالدتتى ٔلاورٛتتاطٙ لن تتإََٙ ٔعًهٛتتاخ لنطتتٕن لنًزرٕوتتح، ٔقتتي ذتتى ذطثٛتتو ْتتذِ لنيالضتتح فتتٙ لنتتئل لأاتٛتتح 

ٔليرٚكا لنشًانٛح ٔكاٌ لترز لضرُراجاذٓا ْٙ ليكاَٛح لضراليلو ل ٔلخ لنطٛاضح لنُ يٚح فٙ يدانوح عوس لنًٕلزَح 

 زان لندكٕيٙ ٔلنًدافوح عهٗ يطرٕٖ ي ثٕل يٍ لنضرللة.تشكم يؤقد ي  ضرٔاج ضتظ لاَ

لنًٕضتٕيح )ْتم لنطٛاضتح لنُ يٚتح ي ٛتيج تانطٛاضتح لنًانٛتحك( ف تي   (Carlos montoro 2011)/ ليتا  الضتح 8

ذُأند كٛف ًٚكٍ نهطٛاضح لنًانٛح لٌ ذتؤير عهتٗ لنطٛاضتح لنُ يٚتح فتٙ لقردتا لخ لنطتٕن لنُا ت ح، ٔقتي اكتسخ 

ٛاضتتح لنًانٛتتح ا ذتتؤير عهتتٗ يدتتياخ لنزالتيج ٔلنطهتتة لنكهتتٙ فدطتتة ٔلًَتتا ذتتؤير عهتتٗ قتتياج عهتٗ لٌ يشتتاكم لنط

لنطٛاضح لنُ يٚح عهٗ لنتردكى تانرضتالى  ٔيطترٕٚاذّ لنًرزأذتّ، ٔقتي ذٕصتهد ْتذِ لنيالضتح لنتٗ لضترُراجاخ عتيج 

نًركتس٘ تانرًٕٚتم لًْٓا ٚشٛر لنٗ لٌ لعرًتا  قٕلعتي يانٛتح يرضتٛح ٔع الَٛتح يتٍ  تثَٓا لٌ ذهتتٙ قٛتاو لنثُت  ل

لنًثا تتر ندوتتس لنًٕلزَتتح، كًتتا لٌ لقردتتا لخ لنشتترن لأضتتظ يدرضتتح نضتتتٕط يانٛتتح كثٛتترج تطتتثة ذدرضتتٓا 

 نديياخ لنطهة لنالااجٙ. 

 لنًانٛتتح ٔلنُ يٚتتحاخ لنطٛاضتتفاعهٛتتح ( لنًٕضتتٕيح )وطتتٍ  تتاكر لنشتتًر٘نهطانتتة ) اضتتانح لنًاجطتترٛرٔلكتتيخ / 9

لنًانٛتح ٔلنُ يٚتح  خٔذُأند لنيالضح لنتئا لنتذ٘ ذهدثتّ لنطٛاضتٛا( رلقٙ ٔلنرٕجٓاخ لنًطر ثهٛح فٙ لاقردا  لند

ٔلنرتهتتة عهتتٗ لنًشتتاكم لنرتتٙ ٚدتتاَٙ يُٓتتا . وٛتتب لٌ لنُٓتٕض فتتٙ فتٙ لنرتتثيٛر عهتتٗ يطتتٛرج لاقردتتا  لندرلقتتٙ 

ل َوًح لنطتات ح ٔيتا لذثدرتّ يتٍ يتٍ َٓتج ذٕضتدٙ ٔطٛتر يالطتظ نهطٛاضتاخ لنًانٛتح ٔلنُ يٚتح ٔلنتذ٘ تاةصتيلا 
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ٔذٕصتهد لنتٗ لنُ ي٘ ٔلاَزان لنداو ٔلةعزاءلخ لنضرٚثح ٔلنرتٙ قتي  تكهد ذضتدٛح تااضتر رلا لاقردتا ٘ ، 

لندوس لنًانٙ لنتذ٘ ذدتاَٙ يُتّ لنئنتح َرٛوتح نرسلٚتي لةَزتان لندتاو ٔذرلجت  لةٚترل لخ لندايتح  لٌ ذُايٙلضرُراف 

اضتح لنرًٕٚتم تتاندوس يًتا   ٖ إنتٗ إنتٗ ضٛلنهوتٕء  لنئنتح  فترض عهتٗ تطثة ظرٔل لندرب ٔلنددتاا يًتا 

لَالزاضاخ يررانٛح فٙ ضدر لندًهح لنًدهٛح ٔلنٗ نوٕء ل فرل  إنٗ لضرثيلل لندًهح لنًدهٛح تاندًالخ ل جُثٛح لٔ 

لٌ  ، ٔكتتذن تتتيللم لنُ تتٕ  لنًدرٔفتتح لنرتتٙ ذردتتف تااذزتتاو قًٛرٓتتا لنطتتٕقٛح فتتٙ ظتتم يدتتياخ لنرضتتالى لنطتترٚدح

ى ذكتٍ ضتٕٖ َرٛوتح نًتا  هدتد إنٛتّ لنطٛاضتح لنًانٛتح لنرٕضتدٛح ، فاقتي لاذتثظ ًَتٕ لنطٛاضح لنُ يٚح فٙ لندرلن نت

عرض لنُ ي لنٗ وي كثٛر تدوتس لنًٕلزَتح لندايتح نهئنتح ، كًتا نتى ٚكتٍ   ٔلخ لنطٛاضتح لنُ يٚتح  ٔا ٚتذكر فتٙ 

 .ليرداص فالم لنطٕٛنح لنُ يٚح 

فٙ قٛتاش ذتثيٛر كتم يتٍ  تميزت عه سابقاتها ومه خالل ما تىصل اليه الدراسات السابقة اعاله فان الدراسة

، ٙتدتم لنًرتٛترلخ لاقردتا ٚح لنكهٛتح )لنُتاذج لنًدهتٙ لةجًتان كم عهٗ ويجلنُ يٚح لنطٛاضح ٔ لنًانٛح حلنطٛاض

ٔإظٓاا َٕو لندالقح لنرٙ ذرتطٓا ٔليرْا فٙ لندترلن ٔكتذن  فتٙ وتال عًتم كتال لنطٛاضترٍٛ  لنرضالى، لنثطانح(

لكثتتـر يتتـٍ كتتاٌ لنطٛاضتتـح لنًانٛتتح يدتتٍ فتتٙ لنرتتثيٛر عهتتٗ ذهتت  لنًرتٛتترلخ ٔذٕصتتم لنيالضتتح لنتتٗ لٌ يضتتاعف 

اضتح لنًانٛتح فتٙ يضـاعف لنطٛاضـح لنُ يٚح تًدُـٗ  ٌ لا رثـاالخ لن ٛاضـٛح اجدتد لنطٛاضتح لنُ يٚتح عهتٗ لنطٛ

لنرثيٛر عهٗ تدم يرتٛرلخ لاقردا  لنكهٙ لندرلقٙ  ، نكٍ لير ذُطٛو لنطٛاضترٍٛ لنُ يٚتح لنًانٛتح كتاٌ ٔلضتدا 

لٌ صتتر  ٔكتذن  فٙ لنرثيٛر عهٗ لنُاذج ٔلنرضالى ٔلنثطانح تانً ااَح تدًتم كتم ضٛاضتح تًدتسل عتٍ لا ترٖ .

نهطٛاضاخ لنُ يٚح ٔلنًانٛح فٙ لندترلن عهتٗ لنرتـثيٛر فتـٙ يضاعزٙ لاَزان ٔلنُ ٕ  ٚدكص ضدف لن ياج لنُطثٛح 

تدم يرتٛترلخ لاقردتا  لنكهتٙ لندرلقتٙ ، إذ  ٌ لنطٛاضتح لنًانٛتح لنرتٙ لَرٓورٓتا لندكٕيتح عتٍ طرٚتو لنسٚتا ج  

 .لنًطرًرج فـٙ لةَزان لنداو نى ٚكٍ نٓا  ٘  ير ٚاليو ْذل لنًُوـٕا

 



 النقدية والمالية تين لسياسلمحتوى ا اإلطار ألمفاهيمي .............................................................الفصل األول
 

 

 
9 

 الفصل األول
 اإلطار ألمفاهيمي  لمحتوى السياستين المالية و النقدية

  تـمـهـيـــــــــد

حيػث اف لاػؿ سياسػو  ،االقتصػاديو التػي ياتها ػا االقتصػاد  السياسػاتتعد السياسػتيف الااليػو لالديديػو اػف   ػـ 
اد اا  دلات ا الخاصو ب ػا  لالتػي تلعػؿ اػؿ اد اػا سياسػو اسػتيهو  ػي يطػار السياسػو االقتصػاديو الاهيػو لل ػا 

ف خالؿ ادلات ا تالف اسؤللو عف لضع السياسو الااليو ػ الحالاو الاتاثهو  ي لزارة الااليو ا ،سهطو استيهو 
اا ػاذ يد اا يتايزاف بتأثيرات  ، اا البدؾ الارازي   ل الاسؤلؿ عف رسـ السياسو الديديو اف خالؿ  دلاته ايضًا 

ا لذا البد اػف اعر ػو ااسػاس الدظػري لاػال السياسػتيف لتأثيرات اػ ،الاتبادلو لالاختهفو عهى الدشاط االقتصادي 
لذلؾ  يػد تػـ تيسػيـ  ػذا الفصػؿ  ،السياستيف الااليو لالديديو لاذلؾ قضايا التدسيؽ بيف االقتصادالاتبادلو عهى 

 المبحـث الاـانيبيداػا  ،االطػر الدظريػو لالافا ايػو لهسياسػو الااليػو المبحث األوليتضاف  ،الى ثالث اباحث 
يؽ بػػيف السياسػػو الديديػػو ػالتدسػػ المبحــث الاالــث ػػي حػػيف يراػػز  ،الراػػا ز االساسػػيو  لهسياسػػو الديديػػو يلضػػ  

 .عض الاتغيرات االقتصاديو الاهيوػلافا يـ ب االقتصاديلالااليو لايفيو تأثير اا عهى الدشاط 
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 المالية  ةمسياسل االطر النظرية والمفاهمية:  المبحث األول

 Fiscal Policy concept                          : مفهوم السياسة المالية :المطمب االول

لدظػػاـ االقتصػػادي لتحتػػؿ   ايػػو التػػي يتضػػاد ا اّد السياسػػو الااليػػو لػػز ًا اػػف السياسػػو االقتصػػاديو ػتعػػ       
ابيػرة يلػى لادػػب السياسػو الديديػػو  ػي الدللػو،  السياسػػو الااليػو  ػػي اسػتخداـ اويػرادات العااػػو لالدفيػات العااػػو 

ف لػػػادبي الالازدػػو العااػػو لهػػػدلؿ للتحييػػؽ اسػػتليات عاليػػػو اػػف الدػػات  الاهػػػي ػالتػػلازف بيػػلالػػديف العػػاـ لتحييػػػؽ 
 . (1)لالحيهللو دلف حدلث تضخـ اقتصادي 

 لبيػي ،(2)" لالتي تعدي حا ظو الديلد  ل الخزادػو Fiscف الاهاو الفردسيو "ػاشتؽ اصطه  السياسو الااليو ااذ  
ـ الااليػو لػـ يأخػذ ػف الدفيات العااػو ل اويػرادات العااػو ، يال يف عهػػ ذا الاف لـ اراد ا لاف ـل الااليو العااو ع

لاف  ػذا التطػلر  ػي دلر الدللػو الاػالي ادعاػس  ،رػاػف اليػرف التاسػع عشػ خيػرالشػاؿ الحػالي يال  ػي الثهػث اا
 ػذ   دتطػرؽ لػبعض اػف  ي ػا ليااددػا افالفاػر الاػالي زخػر عهى اف ـل السياسو الااليو لظ رت افا يـ اثيػرة 

 : الافا يـ
عهى اد ا الالعو التغيرات التي تطر  عهى اؿ اف الضرا ب لاالدفاؽ الحالاي  رلفػر لاخػآرث عر  اا        

اؿ الدفيػػات لالضػػرا ب ػاػػذلؾ باد ػػا استعاػػ تػلعر ػػ ،(3)لالتػػي اػػف شػػأد ا التػػأثير عهػػى الدػػات  الاحهػػي االلاػػالي
 . (4)  االقتصاد الاهيػلتغيير دات

د ا دلر الحالاو  ي استعااؿ ادلات السياسو الااليػو الاتاثهػو بالضػرا ب باعر ت السياسو الااليو  اذلؾل      
ي اسػػتعااؿ الحالاػو لهضػػرا ب لاالدفػاؽ العػػاـ لهتػػأثير ػال  ػػ  ،  (5)لاالدفػاؽ العػػاـ لتحييػؽ اا ػػداؼ االقتصػاديو

                                                           
 .067، دار الاسيرة لهدشر لالتلزيع، عااف االردف،ص  1، ابادئ االقتصاد الاهي ، ط 0222اصطفى سهااف ،  (1)
  021(، ص0229، )عااف: دار صفا  لهدشر لالتلزيع ،1طارؽ الحاج ، الااليو العااو ، ط (2)

 256، ص: 2014لت ، آرثر السهفاف لآخرلف ، االقتصاد الاهي ، الطبعو االللى ، صا غ داشرلف ، بير  (3)
(4)  Bradley R.Schiller , The macro economy today , 9th Ed , McGraw-Hill Irwin , Boston , 2003 , p: 
171 

، ص  ۰۲1۲بساـ الحلار لعبد اهلل رزؽ ، االقتصاد الاهي ، الطبعو االلى ، دار الاد ؿ الهبدادي لهدراسات ، بيرلت ، (5)
085. 
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ف ػلالضػرا ب اػ الحاػلايي التغيػرات  ػي االدفػاؽ ػ،  ل  ػ(6)لتغيير اخرلػات االقتصػاد الاهػيي الطهب الاهي ػ 
 (7)اديػتيرار االقتصػالؿ تحييؽ   داؼ سياسو االقتصاد الاهي الاتاثهو بالتشغيؿ الاااؿ لالدال لاالس

لد التػي تاارسػ ا الدللػو ػف اولػرا ات لالاحػالالت لالل ػػالالعػو اػ باد ػا ايضػاً  يوػالسياسو الاالػعر ت قد ل    
 . (8) دللو للسا ؿ يدفاؽ حصيهو التاليؿ لتحييؽ ال تغطيو اتطهبات الدللوػباستخداـ لسا ؿ تاليؿ ال

ي يال اسػتخداـ لهالازدػو العاّاػو لتحييػؽ تايػات اهيػو اثػؿ االسػتخداـ ػو الااليػو اػا  ػػليرى آخرلف  فَّ السياس   
 . (9)ادى الطليؿ لاستيرار الاستلى العاـ لألسعارالاااؿ لتحييؽ الدال االقتصادي عهى ال

ى اللسا ؿ الاستخداو يذ تعػرؼ السياسػو ػاليو يراز بصلرة  ساسيو عهػريؼ الحديث لهسياسو الاػيال  ف التع    
ب ػف دفيػات عااػو ل ضرا ػػػػالااليو عهى  د ا الالعو اف السياسات الحالايو التػي تسػتخدـ اللسػا ؿ الااليػو ا

خ ، لتحييؽ   داؼ السياسو االقتصػاديو لااللتااعيػو لالسياسػيو لالثيا يػو ػؿ ديديو لالازدو ...الػللسا لقرلض 
 .(10) لالصحيو"

أف السياسػػو الااليػػو  ػػي  داة الدللػػو لهتػػأثير  ػػي بػػالسػػابيو ، لايعػػا تتفػػؽ  الافػػا يـ اػػف تيػػدـلدسػػتدت  ااػػا       
االقتصاديو لااللتااعيو لالسياسيو التي تسعى يلى تحييي ا ، باعدػى الدشاط االقتصادي بغيو تحييؽ اا داؼ 

ف طريؽ استخداـ اويرادات لالدفيات العااػو لتحييػؽ ػ ف السياسو الااليو  سهلب  ل برداا  عاؿ تتبعه الدللو ع
االقتصػػادي و االسػػتيرار ػي طهيعت ػػا الد ػػلض باالقتصػػاد الػػلطدي لد ػػع علهػػو التدايػػو لاشاعػػػ  ػػداؼ اعيدػػو  ػػ

تاحو الفرص الاتاا  و دالو االلتااعيػلتحييؽ الع  .لهالتاع و لا 

                                                           
(6)  Bradley R. Schiller. The Macro Economy Today12 th Edition , McGraw - Hill , New York , 
2010 , P 225 
(7)  Joseph E. Stiglitz and Carl E. Walsh , Economics , 4 th Edition W.W. Norton and Company 
, New York , 2009 , P729 

 032، ص( 0212،) عااف: دار صفا  ،  الااليو العااو احالد حسيف اللادي ، (8)
(9)  Micheal, Parkin& Powell Melanie, Economics, third ed, first, Print  England, 1997, P.748. 

، )عااف :دار الصفا  لهدشر لالتلزيع ، 1عباس  لدعاي ، السياسات الديديو لالااليو لادا  سلؽ االلراؽ الااليو ، ط (10)
 .51–52( ص0212
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ي بفضػػػه ا تسػػػتعاؿ الحالاػػػو بػػػراا  دفيات ػػػا لايرادات ػػػا ػي السياسػػػو التػػػػاليػػػلؿ  ف السياسػػػو الااليػػػو  ػػػ لخالصػػػو 
ى الػػدخؿ ػعهػ ر الارتلبػػوػتي تدػػتظـ  ػي الالازدػػو العااػو ، وحػػداث آثػار ارتلبػػو لتلدػب ا ثػػار تيػػالعااػو ، لالػ

 .و الظرلؼ الاتغيرةػااهه لالال و اا ػلاودتاج لالتلظيؼ ،  ي تدايو لاستيرار االقتصاد اللطدي لاعاللو اش

  Fiscal Policy Targets                     أهداف السياسة المالية : :المطمب الااني

داؼ ػلاالقتصػػػادييف  داة  عالػػػو لتحييػػػؽ   ػػػف لل ػػػو دظػػػر السياسػػػييف ػاػػػا ػػػداؼ السياسػػػو الااليػػػو  دػتعػػػ
د ػداؼ الاهيػػو، لقػػػي تحييػػؽ الغايػػات لاا ػػػات االقتصػػاديو لااللتااعيػػو، يذ تضػػطهع بالعػػب  ااابػػر  ػػػالسياسػػ

حيػث اعيو. ػذي ااتد ليشاؿ للادب الحياة االقتصاديو لااللتاػػف اتساع دطاؽ تأثير ا، الػلا ت  ذ  اا ايو ا
 ف اا داؼ  ي : ػى تحييؽ الالعو اػاليو يلراي السياسو الاػاف ت

ف ػاؿ اااثػػؿ لهاػلارد االقتصػػاديو لتحييػػؽ الافػا ة االقتصػػاديو باسػػتعااؿ اللسػا ؿ الااليػػو اػػػتحييػؽ االستعاػػ -1
 . (11)يو االقتصاديو لااللتااعيو ػالؿ تحييؽ الر ا 

ف ػي اليطػاع العػاـ ال عػػرص العاػؿ  ػػػػتحييؽ حالو االستيرار االقتصادي لاعاللو اشاهو البطالػو بزيػادة   -0
 اص ، لاذلؾ اعاللو اشاهو التضخـ .ػطريؽ تشليع اليطاع الخ

ف الدات  الاحهػي اولاػالي لالػذي يعػد اؤشػرة ػؽ دال اقتصادي عاؿ لالذي يعبر عده بدصيب الفرد اػتحيي -٣
 . (12)ذي يعاس استلى الر ا  االقتصادي لأل راد ػف الدلؿ لالػلهتيدـ االقتصادي بي

ف ثػـ  ػاف الحالاػو ػؿ البهػد لاػػتحييؽ التشغيؿ الاااؿ لهالارد االقتصاديو لالطاقػات االدتاليػو الاتاحػو داخػ -4
 . (13)ي الطهب الاهيػيالف ل ا دلر احفز  ي حالو حدلث ديص  

                                                           
طا ر  اضؿ البياتي لخالد تل يؽ الشاري ، ادخؿ يلى عهـ االقتصاد التحهيؿ اللز ي لالاهي ، الطبعو الثاديو ، دار لا ؿ  (11)

 382ص، 0211لهدشر 
احاد طاقو لاخرلف ، )اساسيات عهـ االقتصاد اللز ي لالاهي ( ، الطبعو الثاديو ، دار اثرا  لهدشر ل ااتبو اللااعو ،  (12)

 365، ص  ۰22۹ااردف ، 
حيدر يلدس الالسلي ، الفار الحديث لهسياسات االقتصاديو ، الطبعو االلى ، ارکز کربال  لهدراسات لالبحلث ، کربال   (13)
 ۰۲، ص  ۰۲۰۲، 
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طريػؽ تعب ػو ي تحييػؽ التدايػو االقتصػاديو عػف ػتحييؽ التدايو االقتصاديو اذ تؤدي السياسو الااليػو دلرة  ػ -5
 .(14)ذا ال دؼػػالالارد الااليو لالبشريو لالااديو اا و لتل ير لايع الاستهزاات الضرلريو لتحييؽ  

ذلؾ ػعدالو االلتااعيػو لاػػؿ ل الثرلة اللطديو بيف الاداطؽ لاليطاعات لاال راد لتحييؽ الػػاعادة تلزيع الدخ -6
 .(15)ؤدي يلى اشااؿ التااعيو لسياسيو ػالتفالت ي ف استعااالت ا ، افػاعادة تخصيص الالارد  ياا بي

 

 

 ادوات السياسة المالية: المطمب الاالث 

 ا ااساسػػػيو لالتػػػي تتفػػػؽ اػػػع ػؿ تحييػػػؽ   دا ػػػػف الػػػػى لاهػػػو اػػػف اادلات اػػػػعهػػػ السياسػػػو الااليػػػو  تعتاػػػد     
لهتػػػأثير  ػػػي الدشػػػاط االقتصػػػادي الطالحػػػات االقتصػػػاديو لااللتااعيػػػو لالسياسػػػيو لهدللػػػو للتػػػؤدي دلرا ا اػػػا  

 -ا يأتي:ػلتتاثؿ  ذ  اللسا ؿ لاادلات با

 االيرادات العامة: :اوالً 

د ػثػػـ يلػػى الدللػػو الادتلػػو قػػلاػػف ف الدللػػو الحارسػػو يلػػى الدللػػو الاتدخهػػو ػلادتيال ػػا اػػ تطػػلر وػيف دلر الدللػػ     
اويػػرادات العااػػو بأد ػػا الالعػػو اػػف الابػػالغ دظريػػو اويػػرادات العااػػو لتعػػدد اشػػاال ا. لتعػػرؼ تطػػلر ى ػ دى يلػػ

اليو لهدللػػو ػالديديػػو  ل اااػػلاؿ التػػي تحصػػؿ عهي ػػا الدللػػو بغػػرض تغطيػػو الدفيػػات العااػػو للضػػع السياسػػو الاػػ
ف اصػػادر اعيدػػو ػف  اػػلاؿ اػػػى  د ػػا الاػػلع اػػا تحصػػؿ عهيػػه الدللػػو اػػػااػػا لتعػػرؼ عهػػ . (16)الضػػع التدفيػػذ

 لهدشاط الاالي.لتحتاج يلي ا  ي اباشرت ا 

                                                           
 026، ص  ۰۲۲۹طارؽ احاد الحاج ، الااليو العااو ، الطبعو االلى ، دار صفا  لهدشر ، عااف ،  (14)

(15) Miroslav N.Jovanovic , The Economics of European Integration Limits and Prospects , 
Edward Elgar Publishing Limited , Massachusetts USA , 2005 , p148 

 .53،ص0224، الاؤسسو الفديو لهطباعو لالدشر، "مبادئ المالية العامة"يلدس ، ادصلر ايالد ،  (16)
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رسـل ػد تيتصػػر عهػػى الضػػرا ب لالػػػ دلاع ػػا  هػػـ تعػػ لرتػاذ تطػػلااػػا لحػػؽ التطػػلر اويػػرادات العااػػو ل  ػػدا  ا  
تدلعػػت اصػػادر ا ليضػػاؼ يلي ػػا ييػػرادات الػػدلؿ اػػف اليطػػاع العػػاـ لاوصػػدار الديػػدي  اذااتػػدت يلػػى اليػػرلض 

اػف التيسػياات لريػرادات العااػو للاػف بغػض الدظػر  اللديد لتير ا اف الاصادر لقد قدـ اتاب الااليو العديػد
 ،الغرااػات ،لـػالرسػ،دلايف(ػ)ييػرادات  اػالؾ الدللػو )ال إف اويرادات العااو تشاؿػظريو  ف تهؾ التيسياات الدػع

  . (17)(ير اػلت االعادات ،اليرلض ،الضرا ب

دلف  ف ػيااػػػف لهسياسػػػو الااليػػػو  ف تعاػػػؿ بػػػ د اويػػػرادات العااػػػو ااداة االللػػػى لهسياسػػػو الااليػػػو ، لالػتعػػػل       
يسـ االيػرادات ػالزاو لهيياـ با اا ا الاختهفػو لتػػلف ل ا اصادر تستطيع اف خالله الحصلؿ عهى االالاؿ الػيا

 ى :ػالعااو ال

 

 

  : االيرادات التي مصدرها الدخل القومي .1
اويرادات اوعتياديو التي  اي  ي،  اعيفااليرادات الاشتيو اف التيار الدا ري لهدخؿ اليلاي لبهد  ي تاثؿػل   

لتتالف اف عدة  ي داخؿ البهد .  فػلالاعدليي فػالطبيعيي اصػلألشختحصؿ عهي ا الدللو اف الدخلؿ الاتحييو 
 :اػاصادر ا ا 

 الضرائب - أ

ؿ اباشر لتاليؿ ػى اا راد لالشراات لبدلف ايابػابهغ ديدي الباري تفرضه الحالاو عه اػيعبر عد ا عهى اد اذ  
دػليتبيف ا ،(18)لليفاالدفيات العااو لذلؾ ل يًا لهايدرة التاهيفيو لها  ا ػف التعريؼ يف الضريبو تالف ذات صفو ديديو لا 

                                                           
 .98،ص0210، 0اليادلف الاالي لالضريبي" ، اللز  االلؿ ، طالعهي ، عادؿ ، "الااليو العااو ل  (17)

1 H.L.Ahuja , macroeconomic , , 18th edition , S.Chand And Company LTD , New Delhi , 2011 , p: 
629    
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دة ا داؼ ػى تحييؽ عػف خالؿ الضريبو الػو اي الل و التي تتللى لبايت ا لتسعى الحالاػالباريو ، لاف الحالاو  
 (19)ا ا ا:

 ات الحالايو( :ػ)تاليؿ الدفي الهدف المالي -
يعتبر ال دؼ االساسي لهضريبو  ل الحصلؿ عهى ايرادات لهحالاو لبالتالي  إف الدللو تستطيع اف خالؿ      

 و .ػع لالخداات العااو التي تل ر ا الدللػ رض الضرا ب تغطيو تااليؼ السه
 : الهدف االقتصادي -

لاو اليدػػػلات ػى تخصػػػيص الاػػػلارد االقتصػػػاديو الاتاحػػػو الػػػى قدػػػلات اعيدػػػو تعتبر ػػػا الحاػػػػت ػػػدؼ الضػػػريبو الػػػ     
دـ الدشػاط االقتصػادي ػي ال تخػػى الالػاالت التػػاال ضؿ  ي تحييؽ ر ا يو الالتاع اف خػالؿ  ػرض الضػرا ب عهػ

لتحييػؽ  الادتلػو التػي يااػف اف تسػا ـ  ػي تحييػؽ الداػل االقتصػادي .لتيديـ يعفا ات ضريبيو عهى االسػتثاارات 
 . ف ر ا يو ذلي الدخلؿ الادخفضوػي تزيد اػاؽ العاـ التػر الدعـ لسياسات االدفيل ا داؼ التااعيو عف طريؽ ت

 إيرادات أمالك الدولة )الدومين( - ب

د ػييصالتي ل  يف(ػو )الدلاػييرادات  االؾ الدللي ػف االيرادات التي اصدر ا الدخؿ اليلاػااا الالرد الثادي ا    
رؽ ػئ لالطػػثؿ الالادػػاـ اػػه ااالاؿ التي تاها ا الدللو لالتي تخضع وحااـ اليادلف العاـ لتخصص لهدفع العػػب

ديسػـ الػدلايف تف اصػادر اويػرادات العااػو لهدللػو ل ػد اصػدرًا ر يسػًا اػػلاف ثـ يع  ، ؽ العااوػلاللسلر لالحدا 
  (20) -العاـ يلى ثالثو  دلاع  ي :

 ا(ػف ااراضي الزراعيو لالادالـ لتير ػاري )اؿ اا تاهاه الدللو اػػالدلايف العي -أ
 ف اشرلعات لشراات صداعيو لتلاريو (ػاري )اؿ اا تاهاه الدللو اػالدلايف الصداعي لالتل -ب
 ات(ػاف شراات لاشرلعف  س ـ لسددات ػي)اؿ اا تاهاه الدللو اػالدلايف الاال -ت

                                                           

2 S.K.Singh , public finance in theory and practice , S.Chand And Company LTD , New Delhi , 
2008 , p:128-132 
 3   R.Cauvery and others , public finance , S.Chand And Company LTD , New Delhi , 2010 , p: 
83-85 

 .253,ص2010عبد الحميد , عبد المطلب , "اقتصاديات المالية العامة" ,الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات  (20)
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و اعيدػو ػراد  ػي اػؿ اػرة تػؤدى ل ػـ خداػػف الااؿ تحدد  الدللو ليد عه او ػابهغ ا يػ : والغرامات  الرسوم -ج
 .(21) اـػى دفع عػتعلد عهيه بالدفع الخاص لتدطلي  ي اللقت دفسه عه

أف الغايػػو اد ػػا ليسػػت ػلػػذلؾ  ػػ ، رتابي الاخالفػػات اليادلديػػوػعيلبػػو االيػػو تفػػرض عهػػى اػػ ااػػا الغرااػػات   ػػي   
داػ سبب ػبػي تاليػؿ الدفيػات العااػو ػػػاد عهي ػا  ػيصػعب االعتاػاذ  ، ا لاعاقبػو الاخػالفيفػالحصلؿ عهى اويراد لا 

 .               (22)باخالفات قادلديو لاف حصيهت ا ض يهو لتير ثابتو  الرتباط ا ا التدبؤ ب عدـ

لدفيػات العااػو ، للادػه يعػد  ػي ار اػف اصػادر تاليػؿ ػالعػاـ اصػدر آخػ الػديف: يعد الّدين العــام الداخـمي  -د
تعلػػز اويػػرادات اي رادات العااػػو ػالدفيػػات  ػػي  ابػػر اػػف اويػػتاػػلف بعػػض االحيػػاف اصػػدرًا اسػػتثدا يًا ،  عدػػداا 

ز للتغطيػو  ػذا ػبالعلػ تصػاب إف ذلؾ يعدػي يف ايزاديػو الدللػوػالتيهيديو عهى اويفا  بإلتزااات الدللو اودفاقيو  
العلػػز  ػػاف الدللػػو تهلػػأ الػػى اوقتػػراض اػػف ااشػػخاص الطبيعيػػيف لالاعدػػلييف  ػػي داخػػؿ البهػػد لعهػػى  ػػذا  ػػإف 

ريؽ االلتلػػا  الػػى ػف طػػػلد التػػي تحصػػؿ عهي ػػا الدللػػو عػػػعبػػارة عػػف الديػػ عهػػى ادػػهالػػّديف العػػاـ الػػداخهي يعػػرؼ 
ف ػددة عػػػػدة سػدليو احػر تع د ا بػد ع  ا ػػؤسسات الااليو دظيا اف الاػاللا لر ال الاصارؼ التلاريو ال تير 

 .(23)اط ل ؽ شرلط الّديفػذ  الابالغ د عو لاحدة ال عهى اقسػػ  قياو لباسترداد الابالغ الاد لعو 

ى عػػدة اقسػػاـ دػػذار اد ػػا الػػديلف قصػػيرة االلػػؿ لالػػديلف الاتلسػػطو لطليهػػو ػلييسػػـ الػػّديف العػػاـ الػػداخهي الػػ    
 ،ادة ػف سػدو عػػزيد عػػلييصد بالديلف قصيرة االلؿ باد ا الديلف التي تعيد لادة احدلدة لهغايػو ، ال تػ ،االلؿ 
 ا ػدار حػلاالت الخزيدػو لبيعػػي الالازدػو العااػو يذ تيػـل الدللػو باصػػي الغالب لالال و العلز الاؤقت  ػلتعيد  

د ييػػػـل اال ػػػراد ال الاصػػػارؼ التلاريػػػو ػلقػػػلهبدػػػؾ الاراػػػزي لذلػػػؾ بسػػػبب ادخفػػػاض حلػػػـ االيػػػرادات الضػػػريبيو ، 
لتاتػاز  ػذ   ،لد ػؤدي الى زيادة عرض الديػػذ  السددات ليتـ يعادة خصا ا لدى البدؾ الارازي ااا يػرا   ػػبش

ااػػا الػػديلف الطليهػػو االلػػؿ  ييصػػد ب ػػا تهػػؾ  ،الػػديلف بػػأف اسػػعار الفا ػػدة عهي ػػا ادخفضػػو دظػػرا الرتفػػاع قيات ػػا 
دت ا عػػػف خاػػػس سػػػدلات لتهلػػػأ الدللػػػو الػػػى  ػػػذا الدػػػلع اػػػف الػػػديلف لتاليػػػؿ الاشػػػرلعات الػػػديلف التػػػي تزيػػػد اػػػ

 ،ي الالازدػو ػز  ػد اصدرًا استثدا يًا لسد العلػا تعػاالستثااريو الضخاو ال لالال و الحرلب لالالارث ، اي اد 

                                                           
 .250,ص2013خليل , علي محمد , سليمان احمد اللوزي, "المالية العامة" ,دار زهران للطباعة والنشر ,عمان   (21)
 .67,ص2004يونس , منصور ميالد , "مبادئ المالية العامة" , المؤسسة الفنية للطباعة والنشر, (22)
 153، ص:  2002اللااعيو لهدشر لالتلزيع ، الالصؿ ، عادؿ  هي  العهي ، الااليو العااو لالتشريع الاالي ، الدار  (23)
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ا ، لديػلف ػاالاتتػاب ب ػلتيسـ الديلف ايضًا الى ديلف يلباريو ل ي الديلف التي يلبر اال راد لالاصػارؼ عهػى 
لتيسػػـ اػػذلؾ الػػى ديػػلف اثاػػرة ، ل ػػي الػػديلف  ،اختياريػػو التػػي ياػػلف لهااتتبػػيف الحريػػو  ػػي حيازت ػػا اػػف عداػػه 

لف عيياػػو ػد اصػػؿ الػػّديف اػػع الفلا ػػد الاترتبػػو عهيػػه ، لديػػػالتػػي تدفػػؽ عهػػى اشػػرلع اسػػتثااري يػػأتي بػػايرادات تسػػ
              ي بايرادات لتسديد الّديف ل لا د  .ل ي الديلف التي تدفؽ عهى اشرلعات ال تأت

 ي  ػي االاػػلاؿ التػي تحصػؿ عهي ػػا الدللػو اػف الخػػارج ، :ي مصـدرها رؤوس االمــوال االينبيـة ـااليـرادات التــ -2
ل ػػي الغالػػػب تهلػػػأ الدللػػػو الػػػى  ػػذا الدػػػلع اػػػف االيػػػرادات  ػػػي حالػػو الضػػػرلرة بسػػػبب الاديلديػػػو التػػػي سػػػيتحاه ا 

 ا يضعؼ اف استيالليو البهد الايترض لدذار اد ا :االقتصاد لهخارج اا

ات لالحالاػػات ػراد لالاؤسسػػػذي تحصػػؿ عهيػػه الدللػػو اػػف اا ػػػل ذلػػؾ الػػّديف الػػػل ػػ : الــّدين العــام الخــاريي  -ا
اليػػلاي  رااالدخػػدـ افايػػو ػلتهلػػأ الدللػػو الػػى الػػّديلف الخارليػػو بسػػبب عػػ ،االدبيػػو لال ي ػػات الدلليػػو لاالقهيايػػو 

ال لحالػػػػو الدللػػػػو الػػػػى العاػػػػالت االلدبيػػػػو السػػػػتيراد ا الت  لالقتصػػػػادعهػػػػى تاليػػػػؿ الدفيػػػػات العااػػػػو الالزاػػػػو 
ا لهد ػػػلض ػو بػػػأاس الحالػػػو الي ػػػػلالاعػػػدات الالزاػػػو لهييػػػاـ بالاشػػػاريع االسػػػتثااريو العاالقػػػو لالتػػػي تاػػػلف الدللػػػ

بأد ا تزيد اف قدرة البهد عهى االسػت الؾ لاالسػتثاار  لتاتاز الديلف الخارليو ،ل ػباوقتصاد لر ع اعدالت الدا
هد ػ  لهبػلف الخارليو تساػاص ،  الديػلف  داؾ ازاحاو لالستثاار الخػف دلف  ف تاػلتاليؿ الدشاط الحالاي ا

ؤدي الػػػػى تيهػػػيص ادتػػػػاج اليطػػػػاع ػذي ال يػػػػػػػػػبزيػػػادة الدػػػػات  اػػػف السػػػػهع لالخػػػػداات  ػػػي اليطػػػػاع العػػػاـ بالشػػػػاؿ ال
و الايترضػو ػي زيػادة صػادرات الدللػػااا يؤدي الػى زيػادة االدتػاج لالعاالػو لالػدخؿ اليػلاي لبالتالػ ، (24)الخاص

 دًا .ػػى تاهفو حييييو لسيالف عب ه قهيؿ لػل ذا االار سيلعؿ اليرض الخارلي ال يحتلي عه

ا ػالداايو ، التػي اسػتعادت ب ػد ازدادت  ي السدلات االخيرة ظا رة الديلف الخارليو لبااخص  ي البهداف ػللي  
ا ػى الل ػا  بالتزااات ػػادرة عهػػدلؿ تيػر قػػف الػػلد ع علهو التدايو ، للاف ازدياد الديلف الخارليو لعهت الاثير ا

  .ي ازاو اديلديو خارليو ػااا لعه ا  

                                                           

 (24) Bradley R.Schiller , The macro economy today , 9th Ed , McGraw-Hill Irwin , Boston , 2003 , 
p:254-255 
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ى تيديـ ػد تهلأ الدلؿ الػلق ،ف العالـ الخارلي ػي تتحصؿ عهي ا الدللو اػل ي الابالغ الت: ات الدولية ـاالعان -ب
ي حالو ػار  الضارة  ػه بسبب آثػي التخهص ادػب  ػات بسبب الفا ض االقتصادي لدى الدلؿ الاادحو لالتي ترتػاوعاد
 . هػبيا 

ف ػال يااف تغطيت ا ا الاردى ػا تالف الدللو بحالو الػعددا:ا خمق قوة شرائية يديدة ـااليرادات التي مصدره -3
الدللو  وػذي تتله اليػلال ( الصدار النقدي اليديدا)ف التاليؿ لالذي يتاثؿ  ي ػلع اػدال ل ذاتهلأ اعال  االيرادات 

لييصد باوصدار الديدي عاهيو طبع  ،د الضرا ب لالدلايف العاـ لالرسلـ لالّديف العاـ ػلتغطيو العلز  ي الالازدو بع
ديلد لديدة لعرض ا لهلا لر اعاهو قادلديو لارتاـ اال راد عهى التعااؿ ب ا خاصو اف دا دي الدللو الايدايف ل ا 

رؽ ، ااا ػدة ، بأس ؿ الطػلة شرا يو لديػػالحصلؿ عهى قب ت دؼ اوصدار الديدي خالؿ الحالاو افاذ اف  ،الديلف 
ًا عهى االقتصاد اليلاي اف العاهو الديديو اللديدة ستفيد  تهب قيات ا اا لـ تؤدي الى زيادة يلعه ا تاثؿ ديد

اف االقتصاد  ي  ذ  الحالو يستطيع ػ، سلاً  ااف اودتاج  ي اليطاع العاـ  ـ اليطاع الخاص ، لبالتالي   (25)االدتاج
اايو الديلد ، ليعتاد االصدار الديدي  اذلؾ عهى لللد زيادة االدتاج باليدر الاا ي لتال ي  ثر الزيادة اللديدة  ي 

ذ  الشرلط  ي ػـ تتل ر  ػلاال (26)عداصر االدتاج الاعطهو التي اف الاااف تشغيه ا الستيعاب الزيادة الديديو 
ى التضخـ لاا يتبع التضخـ اف اثار سهبيو عهى الاؿ الدشاط ػاف عاهيو االصدار الديدي ستؤدي الػاالقتصاد  

تصادي .  لتلدر االشارة  دا الى اف  داؾ  تشابه بيف  االصدار الديدي لبيف اقتراض الحالاو اف البدؾ االق
ليتسبب االثداف بزيادة الليو  ي الديلد اللديدة ااا يؤدي الى زيادة  ،ؼ ػالارازي لالذي يساى بالّديف العاـ الزا 

ي اايو الديلد ل ي دفس اثار االصدار الديدي ػاعفو  ادة اضػاحتياطيات الاصارؼ التلاريو اا يترتب عهيه اف زي
      . (27)ى زيادة االصدار الديديػل  ي لل رة التلا  ايدع الػػاف اصدار الّديف العاـ الداخهي الزا ؼ  ػػلبالتالي  
        
  -: امةـ: النفقات العاانياً 

                                                           
 78، ص:  2013حسف علاضو لعبد الرؤلؼ قطيش ، الااليو العااو ، الطبعو االللى ، ادشلرات الحهبي الحيلقيو ، بيرلت ،  (25)

 96-95، 2010قبس حسف البدرادي ، الااليو العااو لالتشريع الاالي ، الدار اللااعيو لهطباعو لالدشر ، الالصؿ ،  (26)    
 68، ص:  .0223االساددريو ، الدار اللااعيو ،  ,ابادئ الااليو العااو عار ابل دلح ، حااد عبد الاليد دراز ل احاد (27)
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ف طريػؽ ػ. لعػ(28) اـػاـ بيصد تحييؽ دفع عػـل بأدفاقه شخص عػتعريؼ الدفيو العااو بأد ا ابهغ ديدي يي يااف
شػخص عػاـ  لافا ابهػغ ديػدي للػيس عيدػي.ػ د ػعهى التعريؼ الاذالر آدفا" يااف تحديد عداصر الدفيو العااو 

اػع اراعػات عػدـ  الادفعو العااو تالف  د ا ل ذا اودفػاؽ.لاذلؾ اف  ا(.ػيتللى اودفاؽ)الدللو  ل احد اؤسسات 
ادفاقػػه ب ػػدؼ تحييػػؽ اابػػر قػػدر اػػف الادفعػػو لباقػػؿ اهفػػو ااادػػو ال تحييػػؽ اابػػر ر ا يػػو  ـيهػػز التبػػذير لادفػػاؽ اػػا 

ات العااػو ػف خالؿ صرؼ الدفيػػاابر عدد اااف اف ا راد الالتاع لتحييؽ العدالو  ي تلزيع الادفعو العااو ا
 .(29)و العااوػذ الدفيػلالرا ات ا اع اراقبو الل ات الاختصو  ي تدفي

 االاًا: الموازنة العامة  

ـ  دلات السياسػػػػو الااليػػػػو التػػػػي تعتاػػػػد ا الحالاػػػػو لتدفيػػػػذ سياسػػػػت ا ػتعػػػػد الالازدػػػػو العااػػػػو اػػػػف بػػػػيف   ػػػػ اذ   
ه اسػتخداا ا باػا يافػؿ ػاالقتصاديو لالااليو ،لاف خالل ا تحػدد ايفيػو الحصػلؿ عهػى اويػرادات العااػو  ل  للػ

االستيرار االقتصادي،  حيث تطلر اف ػـل الالازدػو العااػو اػع تطػلر دلر الدللػو تدظيـ اودفاؽ العاـ لتحييؽ 
اة العااو ،لتبيف الالازدو العااو الطرييو التي يتـ  ي ا تخصيص لتلزيع اػلارد الدللػو عهػى ػي الالاالت الحيػ 

اد  ػي تاليػؿ ايزاديت ػا دلؿ الدفطيو تعتػاادشطو لالخداات العااو و راد الالتاع لحسب  للليات ا ،لباا يف ال
لازدو العااػو ػعهى الرد لاحػد ل ػل اويػرادات الدفطيػو ،لبالتػالي  ػاف تيهبػات  سػعار الػدفط سػلؼ تػؤثر عهػى الاػ

سػتيرار االدـ ػعػاػف ى اقتصػاد  ػذ  البهػداف ،ليػؤدي الػى حالػو ػؿ  ا ض  ل علز ،ااا يدعاس بالسػهب عهػػبشا
و لاالستثااريو لالتاليهيو ػتأثير  عهى لايع اليرارات االقتصادي لالقتصاد العالاي ، ضال عف  تابعليلعؿ اده 

د اػػف يتبػػاع البهػػداف الدفطيػػو لعسياسػػو تعاػػؿ عهػػى تدليػػع ػبسػػبب قهػػو اصػػادر تاليػػؿ الالازدػػو العااػػو ،ل ػػذا البػػ
اصادر الدخؿ لتعديؿ  سهلب يدارة الفلا ض الااليو ، لذلؾ عف طريؽ يعادة استثاار ريع الصادرات الدفطيو 

حػػداث تحػػلالت اهالسػػو  ػػي  ياػػؿ االقتصػػاد الاهػػي لاليطاعػػ ي، لتدػػااي دلر ػ ػػي تدليػػع الياعػػدة اودتاليػػو ،لا 
ًا ر يسػػػًا  ػػػي التدايػػػو ،ليلػػػب اف تػػػرتبط  ػػػذ  التحػػػلالت بتبدػػػي السياسػػػات ػاليطػػػاع الخػػػاص الػػػذي  صػػػب  شرياػػػ

                                                           
 .02اصدر سابؽ،ص يلدس ، ادصلر ايالد، (28)
 .45,ص2012, 2العلي , عادل , "المالية العامة والقانون المالي والضريبي" , الجزء االول , ط (29)
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ي ايػدات ا السياسػات التػي تعػزز ػ ػذي ير ػع اػف الدشػاط االقتصػادي، ل ػى ت ي و الاداخ الػػاالقتصاديو الراايو يل
 .(30)ديػرار الديػالتلازف الاالي لاالستي

 :ل السياسة الماليةـآلية عم :المطمب الرابع

ي حلػـ اادفػاؽ لالضػرا ب لالػػديف ػل الػتحاـ  ػػالسياسػو  ػي آليػػو عاه ػا  ػ ذاػ ػ  ف ااسػاس الػذي تسػتدد عهيػه  
ب لالدفيات ػف خالؿ السياسو الااليو استعااؿ الضرا ػالحالاو االعاـ لاحاربو التضخـ لاالداااش. يذ تستطيع 

لتحييػؽ  ،لرػي ااسػعار لاالػػرار  ػػلتحييػؽ االستيػ ،لتحييؽ العاالػو الاااهػو لر ػع اعػدالت داػل الدػات  اليػلاي
االقتصػػاد  التػػي تصػػيبالؿ ػلزيع الػػدخؿ،  اػػف خػػالؿ  دلات السياسػػو الااليػػو يااػػف اعاللػػو االختػػػالعدالػػو  ػػي تػػ

ا يسػػاى حػاالت االخػػتالؿ  ػي االقتصػػاد ػ ل اػ ،الػلطدي لاػػا يصػيبه اػػف  لػلات تضػػخايو  ل  لػلات اداااشػػيو
 اللطدي.

د يبتعػػػد ػػػػػي  حيػػاف اثيػػػرة قػيال  دػػػه  ػػػ ،تسػػعى لايػػػع الػػػدلؿ يلػػى تحييػػػؽ التػػػلازف عهػػى اسػػػتلى الدػػػات  اليػػلاياذ 
الؿ حػدلث الفلػلات التضػخايو  ػف خػػليظ ػر ذلػؾ اػ ،االقتصاد اللطدي عػف الاسػتلى التػلازدي اسػباب عديػدة

ف العػػػػرض الاهػػػػي )الفلػػػػلة ػ ر دتيلػػػػو قصػػػػلر الطهػػػػب الاهػػػػي عػػػػػلالفلػػػػلات االداااشػػػػيو.  الحالػػػػو االلػػػػى تظػػػػ
ف العػػػػرض الاهػػػػي )الفلػػػػلة ػاالداااشػػػػيو( ، عهػػػػى حػػػػيف الحالػػػػو الثاديػػػػو تظ ػػػػر دتيلػػػػو زيػػػػادة الطهػػػػب الاهػػػػي عػػػػ

دا ؿ ػريؽ البػػػػف طػػػػػػػػو عػو الااليػػػػف خػػػالؿ  دلات السياسػػػػاالداااشػػػيو اػػػالج الفلػػػلة ػػػػػليااػػػف ع .(31)التضػػػخايو(
 و:ػاليػالت

 أف زيادتػه تػؤدي ػاًل لأل ػراد لبالتػالي  ػػاؽ الحاػلاي ياثػؿ دخػػاـ: يذ  ف اادفػاـ الحالاو بزيادة اادفاؽ العػقي
ف ػزيد اػػػهؽ اػػػتخداـ عبػػر خػػلى االسػػػيلػى زيػػادة الطهػػب الاهػػي ااػػا يعدػػي الازيػػد اػػف اودتػاج لبالتػػالي زيػػادة استػػ

                                                           
(30) Aman Khan,HildrethBudget Theory in the public sector,Quorum Books,London، (2002)،p 158  

 لهازيد ادظر  ي: (31)
- G. C. Lim and Paul D. McNelis, Computational Macroeconomics for the Open Economy, The 
MIT Press Cambridge, MassachusettsLondon, England, 2008, PP. 25-27. 
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لد ػػع االقتصػػاد الػػلطدي يلػػى التحسػػف ااػػا يعدػػي عػػالج الفلػػلة  ، ػػرص العاػػؿ لبالتػػالي عػػالج اشػػاهو البطالػػو
 . (32)1933-1909االداااشيو. ل ذا اا  شار يليه ايدز خالؿ اازاو االقتصاديو الابرى 

 ف زيػػادة ػس الدتيلػػو السػػابيو اػػػيؽ دفػػػلتتحػػا ات ضػػريبيو : ػـ يعفػػػاـ الحالاػػو بتخفػػيض الضػػرا ب  ل تيديػػػقيػػ
الدخلؿ لاف ثـ زيادة الايؿ لالستثاار لتػزداد اليػلة الشػرا يو  ػي الالتاػع ل ػذا يعدػي الازيػد اػف الحػلا ز عهػى 

 و لاعاللو الفللة االداااشيو.ػاودتاج لزيادة  رص العاؿ لعالج البطال
 ة حلػـ اادفػاؽ الحاػلاي لتخفػيض الضػرا ب ااػا قياـ الحالاو بػاللاع بػيف االثدػيف لذلػؾ اػف خػالؿ زيػاد

 ي االقتصاد اللطدي.ػػي  ػـ الطهب الاهػيؤدي يلى زيادة حل
 ( أار السياسة المالية التوسعية واالنكماشية في النشاط االقتصادي1شكل ) 

 

 John B.Taylor ، Reassessing Discretionary Fiscal Policy ، journal of economic * -المصدر:
perspectives ، volume 14 ، No.3 ، Summer 2000 ، p.24 . 

 اػػا يذا اػػأف االقتصػػاد الػػلطدي يعػػادي اػػف ارتفػػاع الطهػػب الاهػػي عػػف الاسػػتلى الػػالـز لتحييػػؽ التلظيػػؼ الاااػػؿ 
لبػػدا ؿ  ػػأف  ػػذا اعدػػا  للػػلد  لػػلة تضػػخايو. ليااػػف عالل ػػا اػػف خػػالؿ  دلات السياسػػو الااليػػو عػػف طريػػؽ ا

 التاليو:

 دلث ػالؾ لبالتػالي حػػؤدي يلػى تخفػيض حلػـ االست ػػقياـ الحالاو بتخفػيض حلػـ اادفػاؽ العػاـ: ااػا يػ
 ار.ػي استلى ااسعػي ااا يعال  الزيادة  ػي الطهب الاهػادخفاض  

                                                           
(32) Philip Arestis and Elias Karakitsos, The Post ‘Great Recession’ US EconomyImplications 
for Financial Markets and the Economy, Great Britain, 2010. 
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 لؿ اا ػػػراد لبالتػػػالي ادخفػػػاض ػدالت الضػػػرا ب: ااػػػا يػػػؤدي يلػػػى ادخفػػػاض دخػػػػاـ الحالاػػػو بزيػػػادة اعػػػػقيػػػ
 ار.ػي استلى ااسعػػي لعالج الزيادة  ػالطهب الاه

 اـ لزيػػػادة اعػػػدالت ػض حلػػػـ اادفػػػاؽ العػػػػف االثدػػػيف اعػػػًا  ي اػػػف خػػػالؿ تخفيػػػػاـ الحالاػػػو بػػػاللاع بيػػػػقيػػػ
 ب.ػالضرا 
اـ ػف خػػالؿ  دلات ػػػا الضػػريبيو لاودفاقيػػو تسػػتطيع  ف تتحػػػػؽ  ف السياسػػػو الااليػػو اػػػدسػػتخهص ااػػا سبػػ    

 ت اداااشيو  ـ تضخايو.ػلا  اادػػدة سػحالو اختالؿ التلازف السا باالقتصاد لحسب 

ه اودتاليػػو ػف قدرتػػػؿ اػػػالو للػػلد  لػػلة اداااشػػيو ل ف اػػاف االقتصػػاد الػػلطدي يعاػػؿ بطاقػػو  قػػػ فػػي حػػ    
حػػداث علػػػالاااهػػو تهلػػأ الحالاػػو يلػػى تحريػػر االقتصػػاد الػػلطدي بلاسػػطو التلسػػع  ػػي اادفػػاؽ العػػ ز  ػػػي ػاـ لا 

 ؿ. ػؿ الاااػى استلى التشغيػػو حتى يصؿ االقتصاد يلػالالازدو العااو لهدلل

 المدارس الفكرية: ي ضوءـالسياسة المالية ف :الخامس المطمب

شاؿ الدظاـ  فػاف خالؿ ادارسو االقتصاديو لالفاريو تطلرات ابير  تيرت ا ش د ا الفار االقتصادي  
ذ  ػ ارتبطت د اف ػبع  ايو السياسات االقتصاديو الاهيو،  زيادةي ػػ لسا ات ي، ػاالقتصادي لالسياس

ف ثـ تطلر ػالتطلرات تاريخيا بالتغيرات  ي دلر الحالاو ل  دا  ا العااو لطبيعو دشاط ا الاالي، لا
هؾ التحلالت سدستعرض التطلر ػاف ت . ي طبيعت ا ل دلات اػه تأثير لاض   ػاالقتصاد لالالتاع ااف ل

اذ  ،لالتي سبيت الادرسو الاالسيايو ادارس الفار االقتصادي الاختهفوـ ػا سياسو الااليو عبر التاريخي له
حلؿ تدخؿ  ااف  داؾ لداًل لاسعًا حلؿ ا ايو السياسو الااليو  ي الادرسو التلاريو لالادرسو الطبيعيو

ي الدشاط االقتصادي ػ ؤاف بحتايو التدخؿ ػت فالتلاريياذ اادت ا اار   ،الحالاي  ي الدشاط االقتصادي
ي ػػؿ الحالاو  ػدـ تدخػػذي يؤاف بعػال ير االقتصادي الفيزلقراطػ ي ظ ر اتلا  اعااسًا  ي طبعو الفا

اد ػاال  ي حدلد اعيدو لاابيف الادرستيف ظ رت الادرسو الاالسيايو التي اادت بالحي يالدشاط االقتصاد
 -يأتي: لاااى اختهؼ الادارس ػالسياسو عها دلر ػ د لسدتدالؿ الاالي 

                                                           
 : للمزيد من المعلومات حول الموضوع راجع- 
الفكر  رعاطف وليم اندروس,االقتصاد المالي العام في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة, دا -

 .7,ص2010الجامعي,االسكندرية.
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 المدرسة الكالسيكية: -اوالً 
 اد الاالي (ػيحػو بابد )الػريو الاالسيايػت الدظػآاد اذ،فار الر ساالي الاس ػل اسػيعتبر الفار الاالسياي   
الحريو    ا ا:ي ظؿ اف لـ الدللو الحارسو استدادا يلى ايلاات  هسفت ا الارتازة عهى الالعو دعا ـ ػ 

لازف االقتصادي لالتشغيؿ ػر عهى تحييؽ التػلاؽ، لقدرة االقتصاد الحػاي لألسػاالقتصاديو لهفرد، لقادلف س
يو، ػد الخفػا لاف لـ اليػرد لاصهحو الالالع ل يػاصهحو الفل  ،الاااؿ تهيا يا  ي ظؿ سيادة الادا سو الاااهو 

د خضعت لتلل ات احددة ػػ أف الااليو العااو ق .(33)االقتصادي التي يعتيد  د ا لسيهو ليدة لتدظيـ الدشاط
ف ػد اع لاااػي الػرادات العااو الالزاو لتغطيو الدفيات العااو التيهيديو ل ػػتتاثؿ  ي الحصلؿ عهى اوي

لاف ثـ حصر دطاؽ الدفيات العااو  ي  ضيؽ الحدلد لباليدر الذي يالؿ  ،(34) لالعدالو لالارا ؽ العااو
ى ييرادات لالال و ػل الحصلؿ عهػػف  رض الضرا ب  ػاللظا ؼ الاذالرة، لاف يالف ال دؼ اللحيد ا

رارات لتصر ات اليطاع الخاص. باعدى يف تالف قرارات ـ قبؿ لبعد تدخؿ ػعهى ق ؤثرتال الدفيات بحيث 
ر ػلاستا اليو.ػر الزاليو لرازًا لافا ة اودارة الاػلف تلازف الالازدو حلػػ، لاف يا (35)حدة التتغيرالحالاو لا
ي ساحت ػي لضعت  ي ا لالتػاليرديف، لتعاس الظرلؼ التاريخيو الت قاربتذ  اا اار لادة ػالعاؿ ب 

د اختبارًا ا اًا ػذي يعػاد لالػػلالاتاثهو بالاسف الاثالب الاصاحبو ل ا ػـ تستطع او الت اػبتطبيي ا. يال  د ا ل
  ا .ػلارتازات ا، لصدعًا ر يسًا  ي اعتيدات

 المدرسة الكينزية : -اانياً 
ى ػعه تطر  د تػو الاساد التي بػ زا ر الاالسياي  ي التعااؿ اع ػؿ الفاػر الايدزي ادعااسا لفشػا  الفاػل  

ص ػاودتاج، لبطالو، لديي ػض  ػ ا ا اف ػػلاا ارتبط ب  الااضيرف ػثالثيدات اليالساحو االقتصاديو  ي 
ف ا اار دادى ب ا  ػااا تاحض عدو ايؾ، ػطرلحات الاالساع  لا ـتال ا ر ل هب، ل ي ظػي الطػاهالس  

 فػاد اػاؿ االقتصػًا اف ياااديو تلظيؼ  دلات السياسو الااليو، لهحيهللو دلف تفاقـ الاساد لادتشػػز، ادطالقػايد
 -:(36) يوػابلته، لالتي قاات عهى الفرضيات ااساسيو ا ت

                                                           
النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي: النظرية والتطبيق" الدار الجامعية,  عامر, وحيد مهدي"السياسات (33)

 .44,ص2010اإلسكندرية.
 .4,ص2012,, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة 2احمد, رائد ناجي"علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق"ط (34)
 .23,ص2011,ي معاصر" الدار الجامعية, اإلسكندريةعتمان, سعيد عبد العزيز"المالية العامة مدخل تحليل (35)
,ص 2002,"المالية العامة والتشريع المالي" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة الموصل, العلي, عادل فليح (36)

31. 
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 ي .ػػدد العرض الاهػب الاهي يحػالطه 
 د استلى التشغيؿ الاااؿ .ػس بالضرلرة يف يتحدد تهيا يا عدػهب الفعاؿ ليػالط 

زًا ػاحفه ػاؿ بلصفػب الاهي الفعػياؽ تراز عهى الطهػذا السػيذ يف الاضاايف ااساسيو لهاد   الايدزي  ي   
لب، اف خالؿ ػذي يحيؽ التشغيؿ الارتػػل ل اا يتطهب اتخاذ تدابير اعيدو لر عه يلى الاستلى ال لهدال،

ف اادلات االقتصاديو ػلالد ا ا ف طريؽ اعتااد السياسو الااليو،ػتدخؿ الحالاو  ي الدشاط االقتصادي ع
ف الااليو الاحايدة ػتحللت الااليو العااو ا ـػالا او لالاؤثرة  ي العداصر الاالدو لهطهب الفعاؿ ، لاف ث

دـ التلازف ػار الدشاط االقتصادي، لتعليض عػ، لالتي تاتهؾ اليدرة لتصحي  اس(37) ى الااليو اللظيفيوػيل
الؾ ػالؿ التأثير باالست ػاالقتصادي الاتارر بعدـ تلازف االي لباتلا  اعااس لهدلرة االقتصاديو اف خ

  اليصلر  ي الدشاط ػي تحييؽ   دا  ا  لتصحيػيف ااساسيتيف ل ا  ػيعداف الدعااتلاالستثاار لالهذاف 
 االقتصادي.

 اا:ػف  ػد اتخذت السياسو الااليو اللظيفيو شاهيػلق
لد اعاللات  ػػدـ للػاالقتصادي لعرالد الاد بارحهو ػعدداا يار االقتص زة،ػالسياسو الااليو الاحف -األول

ف ػلـ بعاهيو حيػ الحالاو تستطيع  ف تي الاساد االقتصادي ؤدي الى حهلؿ ػلذي يحيييو لهد لض  االار ا
لا  ػى قػػادا عهػى يعادة يدعاش االقتصاد، اعتاػالطهب الاهي بلرعو اف اودفاؽ العاـ  ي د عو قليو تعاؿ عه

 اش. ػي تحفيز االدتعػدا  ػاف اسؤلليو الحالاو  ػـ  ػالذاتيو الحيا، لاف ث
ر، ل ي تست دؼ ارحهو  اثر ػد  ادسف لليردػى يػلضو، لالتي تاااهت  رااد ا عهػالسياسو الااليو الاع-الااني

و ػتعييدًا اف الرالد،  في حالو لصلؿ االقتصاد يلى الاساد يستهـز سياسو االيو  اثر  اعهيو اف سياس
ليض الديص  ي الدلرة االقتصاديو، ا ت قلى خارليو لتعػالتحفيز، لالف التلقعات الاتفا هو ال تحدث يال يذا ل

 ،لف االدخار يدال عهى حساب االست الؾػدـ افايو الطهب اػالسياا يف التيهبات الدلريو اصدر ا ااساس ع
ض عده ػاالؿ ال يتحلؿ تهيا يًا يلى استثاار يال يذا اادت التلقعات ايلابيو  ديص الطهب يتاخ لحيث اف
 اداااش. 

                                                           
ية, , مكتبة حسن العصر1"اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي" ط,عايب, وليد عبد الحميد (37)

 .92,ص2010بيروت.
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عػعهي  عػ الااليو اللظيفيو تي  ف ػؿ بيػؽ الدخػادة تلزيع اعااسو لاتد ػا ا او تحريؾ اودفاؽ االست الاي لا 
ه يتللب عهي ا ضااف تاليؿ استثاارات يضا يو، ػاالدخار لاالست الؾ لصال  االست الؾ، ل ي اللقت دفس

 .(38) ي عاؿ االقتصادػلى تصحي  اليصلر  ل ل اا يعدي يف الااليو اللظيفيو ت دؼ ي
 ي اعاللو  زاو الاساد التي ش د ا االقتصاد العالاي  دلحت الدظريو الايدزيوؽ اف ػبػص ااا سػلدستخه  

 . يػى الاستلى الاهػو ا او عهػ ي ثالثيديات اليرف الااضي لقدات رؤى اقتصادي
 
 
 

 و( : ـة )مدرسة شيكاغـالمدرسة النقودي - االااً 
و ػا اف  زاػرف الااضي لاا را ي ػف اليػادتصؼ السبعيديات اد ػد التطلرات االقتصاديو الاتالحيو بعػتع   

تهـز ػف اعاللته، ل ل اا اسػـ تستطع الدظريو الايدزيو لرايزت ا السياسو الااليو اػلدي، التي لػالتضخـ  لرا
اقتصاديو رز يلى اللللد  هسفو ػذ  اازاو. ااا ا ػػاال تدا  يلى حهلؿ لديدة تالف قادرة عهى التعاطي اع  

( الذي ادتيد السياسات الايدزيو الاتاثهو بالتدخؿ Milton Friedman لديدة تزعا ا ايهتلف  ريدااف )
ي ػـ زيادة العلز  ػا ترتب عهي ا اف زيادة اودفاؽ العاـ ، لاف ثػلا ،(39)الحالاي  ي الدشاط االقتصادي

ريو االقتصاديو التي دادى ب ا الاالسيؾ لاادت ػسياسو الحلة يلى يتباع ػػرى بيػاد العالـ ارة  خػع  ف العاـ.ػالدي
 لدي.ػ  ـ الاالا  ا اار الديلدييف  ي الترايز عهى   ايو السياسو الديديو،لدلر ا  ي ااا حو التضخـ الرا
زة الر يسو ػاف خالؿ سياسو ديديو صاراو تضبط اعدؿ عرض الديد باا يتداسب اع دال الدات  اليلاي، لالاي

لف ػحيهللو دلف يف تاآثار تير استيراريو عهى االقتصاد لهي ادع التغيرات الديديو اف ااارسو ػلادخؿ  ل ذا ا
،  ضال عف ادتياد اا اار ااساسيو التي يطرح ا ادحدى  هيبس (40)السياسو الديديو اصدرًا لعدـ االستيرار

ى اده ػـ عهػف الديلديلف يدظرلف لهتضخاػللاا ا . (41)الذي قاـ عهى  ساس الايايضو اا بيف البطالو لالتضخـ
                                                           

 .78،ص0213الربيعي،رلا  "دلر السياسو الااليو لالديديو  ي اعاللو التضخـ  لرالدي" دار آادو لهدشر لالتلزيع، عااف، (38)
("ظاهرة الركود االقتصادي في مصر: أسبابها وطرق عالجها" دار النهضة 2005سلمي,عبد الستار عبد الحميد) (39)

 .67,ص2005,العربية, القاهرة
ابدجمان, مايكل" االقتصاد الكلي: النظرية والسياسة" ترجمة, منصور,محمد إبراهيم, دار المريخ للنشر,  (40)

 .556,ص1999,الرياض
 .717,ص2006,, مكتبة لبنان ناشرون, بيروت1سامويلسن&نوردهاوس"علم االقتصاد"ط (41)
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د لالاتاثؿ بعلز الالازدو العااو، يذ ػظا رة ديديو بحتو، لذلؾ  الالا الاصدر الر يس لر راط  ي عرض الدي
بر السياسو الااليو لف تتااف اف ػيدعلف يلى التلازف السدلي لهالازدو العااو، لاف  يو يلرا ات تدخهيو ع

ادي، اا لـ تصاحب بسياسو ديديو، العتياد ـ يف السياسو الااليو التلسعيو لف تؤدي تحييؽ االستيرار االقتص
ا ػل اػدة لاف ثـ تخفيض االستثاار الخاص، ل ػيلى آثار اضاعفو لهدخؿ بؿ ستؤدي يلى ر ع  سعار الفا 

الااليو التلسعيو، و السياسو ػر اف  اعهيػػ(. لبذلؾ ييهؿ  ذا ااثcrowding Out) ر الازاحاوػػيطهؽ عهيه اث
يذ لف تؤدي يلى آثار تلزيعيو بيف اليطاعيف العاـ لالخاص، الف زيادة الدفيات الحالايو يصاحب ا تالبا 

ط ػـ ال اعدى لهتلسع  ي الدفيات العااو لالتي اف شأد ا  يػه، لاف ثػادخفاض  ي اودفاؽ الخاص باليدر ذات
 ضخـ.ـ التػد العلز الحالاي ثػػؤدي يلى تزايػػيف ت

  ات العقالنية :ـمدرسة التوقع - رابعاً 
دى تلقعات ا ػلؾ اللحدات االقتصاديو بأد ا  اثر تارسًا، لتبػى تلصيؼ سهػد تحهيؿ  ذ  الادرسو عهػيستد  

ؿ ػر، السياا يف  ااـ اػػ ـ  ي تعظيـ الادا ع، لتيهيؿ الخسا ػاس الاعهلاات الاتاحو ل ا، لباا يسػعهى  س
ا ػاؿ قرارات ػي تشػا  تلقعات ا التػي بدػااًا اعيدًا اف الاعهلاات تستخدا ا بافا ة عاليو  و ػلحدة اقتصادي

أف ااخذ بالتلقعات العيالديو سيحد اف  اعهيو ػ، لذلؾ  (42)ليفترضلف ارلدو االلر لااسعار الاستيبهيو،
و ، لاف ثـ ستالف قادرة عهى التلقع دات االقتصاديػالسياسو الااليو للعه ا اقؿ تأثيرًا  ي تغيير سهلايات اللح

ف يالف لاثؿ  ذ  التغيرات  ثر  ي االستيرار االقتصادي.  في حالو زيادة ػالصحي  لتهؾ الاتغيرات، لل
اودفاؽ)اتلقع( لتخفيض اعدالت البطالو، ستؤدي يلى ارتفاع ااسعار ااا يد ع العااؿ لهاطالبو بتعديؿ 

ـ ستبل  السياسو ػللذا سييؿ الطهب عهى اايدي العااهو لاف ث (43)اع استليات ااسعار، لتتال ـ للر ـ 
راً  لتدشيط ػالتلسعيو بالفشؿ للف تزيد  رص العاؿ. لبالاثؿ يذا تلقع او راد تخفيض الضرا ب بلصفه يل

ف تغطيته ػالبد ا ذا العلزػالطهب االست الاي سيؤدي يلى علز  ي الالازدو العااو، لسيدرؾ او راد يف  
ف الدخؿ ػز  اابر اػػلف بادخار لػعبر االقتراض حاليا، لزيادة الضرا ب استيبال لتغطيو الديف، لذلؾ سييلا

 بال. ػب الاتلقعو استيػؿ الال و زيادة الضرا ػاوضا ي الاتاح بعد تخفيض الضريبو، اف ال

                                                           
  اقتصادي خاصاثر المزاحمة يعني إحالل نشاط اقتصادي عام محل نشاط. 
 .740مصدر سابق ,ص سامويلسن&نوردهاوس" (42)
  (189: 2010)عايب,- (43)
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 :( Neo-Keynesianون ـالكنزيون المحدامدرسة ) -خامساً 
دـ الارلدو، بسبب ػلر  ي حالو لالد لعػزيو التيهيديو  ف ااسعار لاالػتفترض  ذ  الادرسو اسابيت ا الاد   

و لهتحرؾ  ي االتلا  ال اللقت الاداسبيف لتحييؽ التلازف  ي ػعدـ ااتااؿ ااسلاؽ، اا يلعؿ اد ا تير قابه
عهى الاتغيرات االقتصاديو الحييييو ؤثر ػػلا  اادت  ي العرض  ـ الطهب تػااسلاؽ، لاف الصداات س

ي االقتصاد ػلف اصدر لهتيهبات الدلريو  ػف الصداات تاػأـ يؤادلف بػ)الاستلى التلازدي لردتاج لالتلظؼ(،ل 
، (44)لى التشغيؿ الاااؿػل ـ  يضا يتفيلف اع ايدز عهى اف التلازف االقتصادي يااف اف يحدث دلف است

زيو ػالذاتي لالقتصاد الاهي اف دلف تدخؿ الحالاو لبذلؾ يتفيلف اع الادـ يشاالف  ي آليات التصحي  ػل 
 . قتصادأللالتيهيديو، ليفضهلف تدخؿ الحالاو  ي تحييؽ التلازف لاالستيرار 

ير الثلؽ ػرة لتػو اقتصاديو تير استيػ ذ  الادرسو يلى الطهب عهى الديلد بأده عالق يفيدظر اقتصادي اذ   
ت ااصؿ الاسيطر عهى ػو لليسػلد  ي  صؿ اف ااصلؿ الااليػتيرار االقتصادي  الديب ا للضع سياسو االس

لد  أف ذلؾ يللد يحساسًا  ل شعلرًا لدى ػي عرض الديػادة  ػا حدلث زيػل  رضدػاليطاع الاالي لالقتصاد، لل
يلى  دلات اال تااف ل ارتلب لبذلؾ سيدتيهلف اف الديلد ػاا راد باف السيللو التي بحلزته قد ازدادت عاا  

ـ سيدتيؿ التأثير عهى سلؽ االراؽ ػدة باالدخفاض لاف ثػل اا يدعاس عهى  سعار الفا ػقصيرة االؿ ل 
و الاحفظو ػـ دظريػسأب ا يعرؼػل ي اا،ػالااليو لسهلؾ الاؤسسات لالبدلؾ االدخار لشراات التاايف لتير 

(Protfilo Theory)(45). 
 دد :ـالي نـمدرسة الكينزيي -سادساً 

ا، يذ ػار االدتيادات التي لل ت ل ػار الايدزيو لتعديه ا  ي يطػو احاللو لتطلير اا اػذ  الادرسػتعد   اار    
ذا ػذ بعدًا زاديًا، لػلؿ، لاف اعظـ اليرارات االقتصاديو تأخػدد اع ايدز  ي يف الاستيبؿ ال ػيتفؽ الايدزيلف الل

د ابديو ػار لاالدخار  ل بتلقيع عيػ(  اليرارات الاتصهو باالستثاUncertainty دـ التأاد)ػ أد ا تدفذ  ي يطار ع
رؾ االقتصاد تهيا يا ػذ  الادرسو يف  رضيو تحػػرى  صحاب  ػبؿ، لذا يػف الاستيػو عػعهى تلقعات تير دقيي

ي اتفاقيات ػدخهلف  دـ التأاد  اف او راد يػػر دقييو، لذلؾ لاف الؿ تيهيؿ حالو عػي  رضيو تيػدحل التلازف  

                                                           
 .383,ص2007,, األهلية للنشر والتوزيع, عمان1("البطالة والتضخم" ط2007الدباغ, اسامة بشير) (44)
, 1االقتصادية الكلية,ط" المفاهيم االقتصادية المحورية والمستقرة " دراسة منهجية في النظرية  توفيق, محب خله (45)

 .271,ص2014,االسكندرية
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د تعد ػػذ  الصهو بيف الديلد لالعيلد لعدـ التأاػػف  ػأـ  ػػتعاقديو ليحتفظلف بثرلة سا هو بصلرة ديلد، لاف ث
ؿ الحالاو بسياسات دشطو ليدعـ التلسع الديدي ػعااال ا اا  ي تدفيذ قلى التصحي  الذاتي لالدعلة يلى تدخ

اد اللطدي، لاف ػي التفضيؿ الديدي يؤدياف دلرًا ا اا  ي االقتصػتغير  التلسع الاالي لاف تل ر اال تااف لال
ف ااسعار تتحدد بصلرة ر يسو لد باعدؿ ثابت،اػػثـ يعارضلف  طرلحات الديلدييف الخاصو بدال عرض الدي

 استدادًا يلى التااليؼ التي تس ـ ديابات العااؿ  ي بدا  ا، ل ـ  ي  ذا الالاؿ يؤادلف لزللو االلر
لريو ػؤثر بدلر  بصلرة اباشرة  ل  ػػدار عرض الديد الذي ال يػػـ  اف ااسعار ال تتحدد بايػلااسعار لاف ث

د تطلؿ  ل تيصر، للهتلقعات حلؿ الاستيبؿ دلر  ي تحديد استليات ا ػػعهى التااليؼ، يذ يتطهب ادة زاديو ق
ى ػد تصؿ يلػػذا الحؿ االقتصاد تاهفو ابيرة قػػااا سيَحاؿ   (46)اللديدة لتتالف عبر الدظرة الاتل و لألااـ

اض  سعار ػـ ادخفػػع سعر الفا دة لاف ثػاؾ اؤسسات االيو ضعيفو لتـ ر ػياا يذا اادت  دػاازاو، لالس
 . (47)وػاالراؽ الاالي

  رض :ـمدرسة اقتصاديات يانب الع -سابعاً 
دت عهى ػف اليرف الااضي لالتي  اػالسبعيديات ايد ػي  لاخر عػظ رت ادرسو اقتصاديات لادب العرض    

ب لالحلا ز ػهلا تأثير اعدالت الضرا ػيف الايدزييف لبسبب ا تااا ـ الابالغ  يه بإدارة الطهب الاهي ، تلا 
ذ  ػػل ادت   د السبعيديات.ػػيػي عػ  لديػالراهلا  ي اعاللو اشاهو التضخـ ػعهى العرض الاهي ، لذلؾ  ش

 صااتل اتخاذ سياسات ػػاليو  ػبهلغ تايات تحسيف اادا  االقتصادي لاعاللو اشااؿ الر ساالادرسو يف 
ى ػاؿ  ساس عهػ،  ي الترايز بش لزيادة العرض الاهي اف السهع لالخداات بلصفه الاحرؾ الر يس لالقتصاد

يه ػدى. لعهػير الايرار االقتصادي قصػف الترايز عهى االستػالدال االقتصادي عهى الادى الطليؿ بداًل ا
يطرحلف  ارة التحلؿ اف دلر السياسو الااليو  ي يدعاش الطهب الاهي الفعاؿ )حسب الرؤيو الايدزيو( يلى 
 سياسات يدعاش ل از اودتاج الر ساالي )لادب العرض (، لادت اج سياسو ديديو اداااشيو لتيييد الطهب الاهي

ادة  ي الدات  لالتشغيؿ ػلهعاؿ لاالدخار لاالستثاار لاف ثـ الزيدـ حا زًا ابيرًا ػل تخفيض الضرا ب بلصف ا تي

                                                           
 .050،ص0215،،دار الاتب   الزعلف داشرلف،لبداف1عهي، احاد ابري ي" االقتصاد الديدي:لقا ع لدظريات لسياسات"ط (46)
الرالد االقتصادي  ي اصر:  سباب ا لطرؽ عالل ا" دار الد ضو العربيو،  سهاي،عبد الستار عبد الحايد"ظا رة (47)

 .63،ص0225اليا رة
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ـ  سباب ادخفاض ػػد   ػػ، ي يدظرلف يلى الضرا ب بلصف ا اح(48) لالذي يدعاس ايلابيًا عهى العرض الاهي
ذي ػػ( لالThe Laffers Curve)رػػي ذلؾ عهى ادحدى ا ػالدخؿ لارتفاع اعدالت البطالو ل ـ يستددلف  

 . (49)رادات الضريبيوػػيف اعدالت الضرا ب لاويػو بػػالعالقيلض  
 

                                                           
ابدلااف، ااياؿ" االقتصاد الاهي: الدظريو لالسياسو" ترلاو، ادصلر،احاد يبرا يـ، دار الاريخ لهدشر،  (48)

 .345،ص1999الرياض،
  يرادات ا، لالفارة ااساسيو له  ي: يف اردلد الضريبو يرتفع ثـ يدخفض يلض   ذا الادحدى العالقو بيف اعدالت الضريبو لا 

بالتدري  اع تزايد الضغط الضريبي، اف الاعدؿ الارتفع لهضريبو يد ع يلى الت رب الضريبي، اذلؾ يضر بحلا ز العاؿ 
 ذا الادحدى يلى  ف لاالدخار لاالستثاار، ليدحدر بالدشاط االقتصادي لاف ثـ تدخفض حصيهو الضرا ب، ليدت ي التحهيؿ ل

   -تخفيض اعدؿ الضرا ب سلؼ ييلد يلى زيادة الاهي، لهازيد ادظر:
 .744سااليهسلف، لدلرد الس، اصدر سبؽ ذار ، ص    

(49) Richard Froyen(2009)"Macroeconomics Theroies and Policies" 9th ed, Perntic, 
London،2009,p402. 
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 مسياسة النقديةل ةوالمفاهيمي ةاالطر النظري: المبحث الثاني
        Monetary policy concept                     :النقديةالسياسة  مفهوم -االول المطمب
اياويددن يلتدد عسى ملددى لاددتو   تعللهةأااوت اياسةاددن اتصتدددةاسن ايعةلددن ايتدد  تادد احدداتعددا اياسةاددن اية اسددن       

ت عسىهدددة ملدددى ايلتاسدددىات ايىاسادددسن يهدددثا ايةشدددةال وةتادددتعلةى وا ادددعةى وا ةتدددةج  مدددن الىسددد ايةشدددةال اتصتددددةا  
ايوظدةا  الدىأ ملسدا ايعاسدا لدن ايتالدوىات لدن حسدث , وايدث   وياسةادسن اية اسدن لوهدولسن  دس  ووااد  واياخل .

 وا هاا  تبعًة يتالوى ايةظىسةت اية اسن ويلاسةان اية اسن وهلة  : 
هدد  ا اددىااات ايتدد  تاددتخالهة اياددلالةت اية اسددن يلىاصبددن مددى   المفهوووم القوويس لمسياسووة النقديووة : -أ

اية ا وتح سد  أهداا  اصتددةاسن لعسةدن أو هد  لالومدن ايوادةال ايتد  تتبعهدة ا ااىة اية اسدن يلىاصبدن مدى  اية دا 
 Show)( , ف  حسن مىفهة ) Kentب دا تح س  ها  اصتدةا  لعسن وةتاتخاام ايوةلل تبعًة يالصتدةا  ) 

  (1)أ  ملل وام  ت وم با ايالالةت اية اسن يتاسى حام اية ا أو ايت عسى ف  ولون ايحدول ملسا ب ةهة 
: تشلل السد  ايتةظسلدةت اية اسدن وايلددىفسن يلدة يهدة لدن اوى لدؤعى المفهوم الواسع لمسياسة النقدية -ب

ى السدد  ا اددىااات ايتدد  فدد  لىاصبددن حاددم اية ددا ايلتساددى فدد  ايةظددةم اتصتدددةا  , بهددثا ايلعةددى ف ةهددة تشددلل ملدد
تتخددث لددن صبددل ايحوولددن وايبةددو ايلىوددب  وايخبسةددن ب دددا ايتدد عسى ملددى ل ددااى وتددوفسى وااددتعلةل اية ددا واتاتلددةن 

   (2)ووثيو اتصتىا  ايحوول  أ  حام وتىوسب اياسن ايحوول  
اياسةادن  ملى أناث سى  بع  ايبةحعسن ا لن ايلوةهسم يلاسةان اية اسن, اية اسن بةيعاس اياىااةت اهتلتاث       

 . (3) اية اسن تشلل اي واما وا اىااات ايت  تتخثهة ايبةوو ايلىوبسن يتح س  أهاافهة
تد عسى لتعلدا   حدااثملى اةهدة السد  ايتداابسى ايتد  تتخدثهة ايادلالن اية اسدن  هثه اياسةان مىفتوف   وا ثيو 

 .(4) ةان اتصتدةاسنملى البسعن وحام اية وا يتح س  ها  لعسن يلاس

                                         
(1)

أكشم حذاد ، مشهوس هزلول ، النقوود االصاوفس) م موذتح يليَيوٌ ا (وشً ل ، الاألووى ا الوي ، داس ااروح لينشوش ،  صوف  ،   

 .   350، ص  5332
(2) Micheal Burda & Charles Wypolsz, (1997), "Macroeconomics:, (Aeurpean Text), 2d. Edition, 

Oxford University Inc, New York, First Publish, , PP.190-191. 
(3) Norman loaza , (2002) ," Monetary policy functions and Transmission mechanism" : world 

Bank Chile ,p.1  . 
(4)  R. Cauvery and others , monetary economics , S- Chand and Company Ltd , New Delhi , 
2009 , p:234 
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شددىا  ملددى تددوفسى مددى  اية ددا يلاويددن يتح سدد  ا ايتدد  سددتم لددن خاليهددة   ةتايعللسدد ةملددى إةهدد تمىفدد ولددة       
 . (1) أهاا  لعسةن لعل اات ىاى لعال ايت خم وتح س  اتاتخاام ايوةلل ووثيو تحاسا أاعةى ايوةااة

ا اوات ايت  ساتالس  ايبةو ايلىوب  لن خاليهة ايتد عسى أو ملى أةهة ااتعلةل لالومن لن اخىون سةظى و      
ااىة حام اتاتلةن ايللةوح وشىوالا  . (2) اياسالىة ملى مى  اية ا ف  ايبالا أو اياسالىة وا 

للددددة ت ددددام ست ددددة بدددد ن اياسةاددددن اية اسددددن هدددد  اةعوددددةم ي دددداىة ايبةددددوو ايلىوبسددددن ملددددى ااددددتعلةل ا اوات         
وا ادددىااات اية اسدددن  لدددن اادددل ايتددد عسى ملدددى ا هددداا  اية اسدددن فددد  ادددو  اية دددا لدددن عدددم ايتددد عسى ملدددى ا هددداا  

 .اتصتدةاسن ايةهةاسن يلاوين 

  :السياسة النقدية اهداف -الثاني المطمب 
ف ةهة تاعى ملولًة إيى تح س  اللن  ثيووت اساًة ملى  ويةة اةب ة لوهوم اياسةان اية اسن بلختل  اواةباتةة    

لن اياسةان اية اسن  غلب ايبةوو ايلىوبسن هو تح س  اادت ىاى فد  لادتو    إن ايها  ايىاسااث  ,لن ا هاا 
وسعةد  ثيدو ملدى ددعسا اتصتددةا   اتاعةى لدن خدالل ايلحةفظدن ملدى صسلدن ايعللدن  ايلحلسدن ااخلسدًة أو خةىاسدةً 

 ااددددتهاا  اددددعى تددددةً ايلحلدددد  اب ددددةا ايت ددددخم لةخو ددددًة ولاددددت ىًا الددددة ملددددى ايدددددعسا ايخددددةىا , فددددثيو سعةدددد  مةا
 .(3)ايدى 
وتشدداسلسن وا ددحن وأهدداا  واددسالن مةلددن و وا ددحن يلاسةاددسن اية اسددن وب هدداا   ااددتىاتساسنساددب تدددلسم حسددث 

 وهد  ولدةوسلودن تو دسة اهدم اتهداا  ايعةلدن يلاسةادن اية اسدن اياسةان اية اسن فد  تةوسدثهة تاعى يتوون أهاافًة 
  :(4) سل 
سعددا ايلاددتو  ايعددةم يأاددعةى أحددا أهددم ايلتاسددىات  :)مكافحة الرقوو(م  ألسووعارل العووام اسوورقرار مسووروى  - أ

ن ايتاسىات ايوبسىة ف  لاتو  ا اعةى, سةتج  اتصتدةاسن ثات ايت عسى ايوعةل ملى ايهسول اتصتدةا  , وا 
مةهة آعةى البسن ملى لالل ايحسةة اتصتدةاسن , فعةا ايةظى ايى تاامسةت ايت خم , وهو حةين اتىتوةع 

                                         
(1) Theirry warin,( 2005), "Monetary policy", from the Org to practices , p .1. 

تفلذ ااصو  الووص ٌ ، أحصوذ ح وَر الش وف ٌ ، مألوفدص ا الاوفد ال يوٌ روَر الن(شٍوى االلاألَوا ، الاألووى الاف َوى، داس ااروح   (2)

 .  320، ص  5335لينشش ،  صف  ، 
وتسبةت من ايبةوو ايلىوبسن, ايعللسةت اية اسن, لىوب اىااةت ايلدةى  ايعللسةت اية اسن, اةسلون غىاب , ةو تةيبوت,  (3)

 .1, ص2002ايلىوبسن, بةو اةولتىا, يةان, 
يومفط مفٍش ، اآتشا  ، النقود االألنوك اا الافد ، يشجصى أ. د ال َذ أحصذ  ألذ الخفلا ، ا أ . د أحصذ رذٍع ريَح ، داس  (4)

 .263 -354، ص  5335الصشٍخ لينشش ، ال وودٍى ، 
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ايعددةم يأاددعةى , ةاددا أةددا سددؤا  ايددى امددةاة توبسدد  ايدداخل بشددول غسددى مددةال بددسن ايلاددتلى فدد  ايلاددتو  
ايل ى ددسن وايل تى ددسن وتدداهوى فدد  صسلددن ايعللددن ايلحلسددن للددة سو دداهة صسلتهددة ولخددبن يل سلددن وايوعسددى لددن 

, يثيو هةةو االةع بسن اتصتدةاسسن ملى  دىوىة تح سد  اتادت ىاى فد  ايلادتو   (1)ايتاامسةت اتخى  
وصددا أوددا اتصتدددةا  لسلتددون فسىالددةن فدد  ايلاةددن اتصتدددةاسن يلوددوةوىم ا لىسودد  اددةن  , يأاددعةىايعددةم 
ان لددن ايدددعوبن خودد  ا اددعةى ايلحلسددن لددن اون خودد  لعددال ايبسددةاة فدد  مددى  اية ددوا, وت  9191

فد  ايعدةيم ااددتالةمت ايتالدب ملدى لشدولن ايت دخم اون ايلاددوا إيدى خود  لعدال ايبسدةاة فدد  توادا اويدن 
 (2)ولسن اية وا , وااتال بتاةىب أيلةةسة اياىبسن وفىةاة وبىسالةةسة بعا ايحىب ايعةيلسن ايعةةسن .

ث وسدىاا بدا  دلةن لادتو  لىتود  لدن ايتشداسل إ :  الكامل )(فض معدالت البطالة  السر(دامارحقيس   - ب
تحىص ايالالةت اية اسن ملى تعبست ايةشةال اتصتدةا  مةا أملى لاتو  للون لدن ايتوظسد  يللدواىا 
ايالبسعسدددن وايبشدددىسن , واتخدددةث السددد  ا ادددىااات ايووسلدددن بتاةدددب اتصتددددةا لدددن ايبالةيدددن ولدددة سىاف هدددة لدددن 

ى بسدةاة مدى  ا الىابةت اصتدةاسن وااتلةمسن , وتشتىو فد  ثيدو لد  اياسةادن ايلةيسدن وايتد  ت دوم ملد
اية ا ف  حةين ايبالةين وايواةا يتبسا لن اياللب ايوعةل فسدبااا اتادتعلةى وايتشداسل فد  اتصتددةا اي دول  

 وبةيعوم. 
سلون ان تاهم اياسةادن اية اسدن فد  لعةيادن ايعادب فد   المساهمة في رحقيس روازن ميزان المدفوعات:   - ج

لسددبان ايلددافومةت مددن الىسدد  صسددةم ايبةددو ايلىوددب  ىفددد  اددعى إمددةاة ايخدددم فسددؤا  هددثا بدداوىه إيددى صسدددةم 
ايلدةى  ايتاةىسن بىف  أاعةى ايوةااة ملى اي ىو  للة سؤا  إيى ت لسل حام اتاتلةن فسةخو  اياللدب 

ة سخو  لن حاة اىتوةع ايلاتو  ايعةم يأاعةى ااخل اياوين للة سابب ايلحل  ملى ايال  وايخالةت لل
اةخودددة  فددد  لادددتو  ا ادددعةى ايااخلسدددن يلادددل  وايخدددالةت وتشددداس  ددددةاىات اياويدددن وايدددى ت لسدددل اياللدددب 
ايلحلدد  ملددى اياددل  ايلاددتوىاة , ولددن اهددن أخددى  سددؤا  اىتوددةع أاددعةى ايوةادداة ااخلسددًة إيددى إصبددةل ا اةةددب 

                                         
(1) -  R. Glenn Hubbard and Anthony Patrick O’brien , R.R. Donnelley / Willard , Boston , 2012 
, p: 442-443 

 224,ص 2002مبا ايلاللب مبا ايحلسا , اصتدةاسةت اية وا وايبةوو ,ايااى اياةلعسن ,   (2)
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وايهم فدد  ايلدددةى  ايوالةسددن ف ددال مددن اخددول ىؤوم ألددوال إيددى اياويددن للددة ساددةما ملددى ملددى إسددااع ألدد
 . (1) ت لسل ايعاب ف  لسبان ايلافومةت

اياسةادن اية اسدن لدن خدالل ىصةبتهدة  تادةهم  :)زيادة النارج المحموي االجموالي تقراادياالنمو ال رشجيع  -د
ايةدةتج ايلحلد   فد لادتلىة ولالالدن  وايدث  سعةد  بسدةاةملى حام اتاتلةن وولوتا ف  اف  ايةلو اتصتدةا  

فد  حادم وساتالس  ايبةو ايلىوب  احااث تاسسدىات ا الةي  ايح س   يلبلا وف  لتواال اخل ايوىا ايح س   ,
يلبةوو ايتاةىسن وصاىتهة ملى خل  اتاتلةن وايتةعسى ملسهدة , فةياسةادن ايلةيسدن ايتوادعسن   اتحتسةالسةت ايولسن

 . (2) تب ةا اعى فةااة لةخو  ,للة سشا  ملى ايةلو اتصتدةا  تاتالس  ا
أحدا ا هداا  ايلهلدن يلاسةادن اية اسدن بادبب سعدا أادعةى ايددى   اادت ىاى ان اسرقرار اسعار الاورف : -خ 

ايتد   ملى دةاىات واادتسىااات ايبلدا وودثيو ايلخدةالى ت عسىهآعةىهة ملى ايتوابن ف  لسبان ايلافومةت وبةيتةي  
تلحدد  بةيل ددةىبسن باددبب مددام اتاددت ىاى فدد  اددعى ايدددى  للددة افدد  بدددةةع اي ددىاى ايددى اتهتلددةم باددعى  صددا

 ايدى  وها  يلاسةان اية اسن.
ى  مةا ايلاتوسةت ايلىغوبن لن خالل ايعاسا لن اتاىااات , دوتاتالس  اياسةان اية اسن  بال ااعةى ايد    

 عةدداايح س دد  لددن خددالل بسددةاة وت لسددل ااددعةى ايوةادداة , ف ى دفةيبةددو ايلىوددب  سلوددن يددا ىفدد  وخودد  اددعى ايددد
لددىة اخددى  ف ةهددة ت ددوم بىفدد  أاددعةى  اياددعىاةخوددة  ااددعةى ايدددى  يلعللددن ايلحلسددن واىاات اياددلالن اية اسددن ىفدد  

ايوةادداة ايلحلسددن ا لددى ايددث  سبسددا لددن تدداف ةت ىؤوم اتلددوال ايااخلددن يلبلددا وبةيتددةي  بسددةاة اياللددب ملددى ايعللددن 
تن اىتوةع ااعةى ايوةاداة  اياوينااخل  بة ةتةج ىىا سؤا  ايى ا , ويون لعل هثا اتاىاا صا هةواىتوةم ايلحلسن

ايلحلسن اسؤا  ايى ت لسل اتاتعلةى واةعوةم أعى ثيو البسًة ملى اتةتةج يثيو فةن ايبةو ايلىودب  صدا سلاد  ايدى 
وايبس  يلعللدن ايلحلسدن بةيعللدن اتاةبسدن , وودثيو ايتاخالت ايلبةشىة ف  او  ايدى  لن خالل مللسةت ايشىاا 

سلون يلاسةان اية اسن ان تؤعى ملى اعى ايدى  لن خالل ت سسا تاف ةت ىؤوم اتلوال ايااخلن وايخةىان مدن 
شىاا اتدول ايلحلسن او ايعوم ف ا ستاللب شىاا اتدول لواف ن لن ايحوولن او  يأاةةبالىس  مام ايالةح 

                                         
 يللبسا أةظى:  (1)
 .                                                      151,ص 2000_ ىشةا ايعدةى , ىسة  ايحلب  , اية وا وايبةوو , ااى دوةا يلةشى ,ملةن , 
 أةظى ف  : (2)
اتويى  هسل مال  السل اياةةب  , ىلب  سةاسن سا  اىاالن , اية وا وايلدةى  وايةظىسن اية اسن , ااى واال يلةشى,ايالبعن -

 . 960,ص  9001,باااا ,
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ىغبت ايالالن اية اسن بتخوس  اعى ايدى  فةةهة تشاا ايىصةبن  ةثاوغسىهة لن ايواةال , ففى   ىااب مةيسن 
ملدددى تددداف ةت ىؤوم اتلدددوال ايااخلدددن يلبلدددا وايادددلةح يدددىؤوم اتلدددوال ايلحلسدددن بةتةت دددةل ايدددى خدددةىج ايبلدددا اون 

 .(1)صسوا
    Monetary policy Tools  :           أداوت السياسة النقدية -المطمب الثالث 

ايبةددو تةةويةددة فدد  ايلاللددب ايعددةة  اهدداا  اياسةاددن اية اسددن واددو  ةبددسن فدد  هددثا ايلاللددب ااواتهددة حسددث ان   
لالومددن لددن ايواددةال وا اددىااات  ااىة مددى  اية ددوا واتاتلددةن ولددن خددالل هددثه ايواددةال ساددتعلل ايلىوددب  

 اياسةان ايى ةومسن ه  :سح   ايبةو ايلىوب  اهاا  اياسةان اية اسن , وت ام ااوات هثه 
اهداا  اياسةادن هدثه اتاوات يتح سد  ادتعلل ت : غيور المباشورة الكمية أدوات السياسة النقدية  - 1

اية اسن بالىس ن غسى لبةشىة بةتمتلةا ملى صو  اياو  وايالةح يهة بةن تلعب اوىا فسهة , وت ام ا اوات غسى 
 ايلبةشىة ايى عالث أاوات ت لساسن ه :

 : Open Market Operations (OMO)   عمميات السوس المفروحة -أ  
س دا بهة مللسةت بس  وشىاا اياةاات ايحوولسن ايت  س وم بهة ايبةو ايلىوب  ولن خالل ا اوا  ايلةيسن,  

فساخل ايبةو ايلىوب  إيى او  اياةاات ألة بةاعًة أو لشتىسًة يلاةاات بها  ت لسص أو بسةاة ل اىة ايلدةى  
 (2)اةىسن ملى لةة اتاتلةن ايلدىف .ايت

ايبةو ايلىوب  هةةو  اوالًة ت خلسن وبسىة فد  اتصتددةا ايدوالة , ف ةدا سلاد  إيدى بسد  ا وىا   فعةالة ساا    
ايلةيسن ايحوولسدن, ولدن ايلوتدى  أن سداف  ايلشدتىون شدسوةت لادحوبن ملدى ايلددةى  ايتاةىسدن ويددةية ايبةدو 

  ت ددددل احتسةالسددددةت ايلىوددددب , وبةيتددددةي  تددددبااا لاسوةسددددن ايلدددددةى  ايتاةىسددددن يددددا  ايبةددددو ايلىوددددب , وبددددثيو اددددو 
ايلدةى  ايتاةىسن لن اية وا اياةالن وت ل ل اىتهة ملى خل  اتاتلةن ولدن عدم س دل ايلعدىو  اية دا  أو ولسدن 
اية ددا فدد  ايتددااول, وتعددا هددثه اياسةاددن اسةاددن ة اسددن اةولةشددسن أو لتشددااة تلادد  أيسهددة اياويددن فدد  حددةتت ايت ددخم 

 ايوبسى .

                                         
(1) - Laurence M. Ball , Money, Banking, and Financial Markets , Second edition , Worth 
Publishers , New York , 2012 , p : 525 – 533. 

 321, ص 2004حةلا يلةشى, مبا ايلةعم اياسا مل  ,ةباى اعا اياسن ايعساى , اية وا وايلدةى  وا اوا  ايلةيسن  ,ااى  (2)
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ةولة  فةن ىغبن ايبةدو ايلىودب  فد  تةشدسال اتصتددةا وتوادس  اتاتلدةن مدن ألة إثا وةن اتصتدةا سعةة  لن ات
الىس  شىاا ا وىا  ايلةيسن بها  تالبس  اسةان تواعسن يلعةيان حةين اتةولة  أو ايىودوا اتصتددةا , وبدثيو 

و  اددو  تددبااا صدداىت ايلدددةى  ايتاةىسددن ملددى خلدد  اتاتلددةن وخلدد  اية ددوا لددن ايوااادد  ولددن عددم سددبااا ايلعددى 
 اية ا  بولسةت ل ةمون.

  :  ( Rediscount rate)سعر إعادة ال(ام رغيير سعر البنك او  - ت
تعدا اسةاددن تاسسدى اددعى ايبةدو لددن أصدام ا اوات ايتدد  سادتخالهة ايبةددو ايلىودب   يلتدد عسى ملدى حاددم اتاتلددةن  

وةادداة ايتدد  ست ة ددةهة ايبةددو يلدددم  ايخأااة اددعى إمددةاة  اعدداث ت ,ايددث  ت الددا ايلدددةى  ايتاةىسددن يددداو  اية ددا 
أو لددة سعالسهددة لددن صددىو  ب ددلةن  ايلىوددب  لددن ايبةددوو ايتاةىسددن ل ةبددل لددة سعسددا خدددلا لددن أوىا  تاةىسددن ,

أوىا  لةيسن لعسةن, وبعبةىة أخى  أث سلعل اعى ايخدم  ولون اية دوا ايتد  ت تى دهة ايبةدوو ايتاةىسدن لدن ايبةدو 
, وساتخام ايبةو ايلىوب  ادعى إمدةاة ايخددم فد  إااىة اياسةادن اية اسدن يلحودةظ (1) ايلىوب  يتعبسب احتسةالةتهة

لددن اتحتسةالسددةت بددةيعلالت ا اةبسددن ,  ا ىبددةحملددى هسوددل أاددعةى ايوةادداة ,ف دداًل مددن ايحوددةظ ملددى لاددتو  
اةىسدن فعةالة ستب  ايبةو ايلىوب  اسةان ة اسن تواعسن ف ةا سةخو  اعى إمدةاة ايخددم للدة سشدا  ايبةدوو ايت

اتاتلدةن فسدؤا  ايدى بسدةاة مددى  اية دا واةخودة  أادعةى ايوةاداة للددة  ةملدى اتصتدىا  فتدبااا صداىتهة ملدى لددة
سشددا  اتاددتعلةى فدد  اددو  ا اددهم وبسددةاة إىبددةح ايشددىوةت ومواادداهة, وبددةيعوم مةددا ااددتخاام اسةاددن ة اسددن 

ىسدن وبةيتدةي  ة دل ىغبدن هدثه ايبةدوو اةولةشسن ف  حةين ايت خم لن خالل ىف  ادعى ايخددم ملدى ايبةدوو ايتاة
ف  اتصتىا  للة سدةعوم ملدى ىفد  ادعى ايوةاداة ملدى اي دىو  ايللةوحدن يلالهدوى وهدثا سدؤا  ت لسدل اياللدب 

أن فةملسدن اسةادن ادعى ايخددم  ملى اية وا وبةيتةي  اةخوة  ولسن اية وا للة ساةما ملى لعةيان ايت دخم ,
ستم ايتعةلل فسهة بدة وىا  ايتاةىسدن واثوةدةت ايخبسةدن وأاوات اتاتلدةن  تعتلا ملى واوا او  ة اسن وبسىة ةابسةً 

 (2) ا خى  صدسىة ا ال

ي دا ادةا فد  ايةظدةم ايلددىف  : ( reserve requirement)نسوبة االحريواطي القوانوني :  -ج   
ددددةةاس هة يلوااهدددن ملدددى ان تحدددتوظ ايبةدددوو ايتاةىسدددن بةادددبن صةةوةسدددن لعسةدددن لدددن واااعهدددة بشدددول لوادددواات فددد  

ووددثيو  غددىا  تاددوسن حاددةبةت ايل ةدددن بددسن ايبةددوو,  اياددحوبةت ايسولسددن يلعلددالا ي ددلةن ح ددو  ايلددوامسن,
                                         

 364.د. ألذ الصنوم ال َذ  يٌ ، د. ضاس سوذ الذٍر ، ماذس سفرا ،ص (1)
 . 212,ص 2002, 3اس  اعسا اياوسا , اية وا وايبةوو, اياوحن, ال  (2)
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وساتخام ايبةو ايلىوب  هثه ايةابن يلت عسى ملدى اي داىة اتاتلةةسدن يلبةدوو خدالل تاسدى هدثه ايةادبن تادبب تاسدىات 
ت اية اسددن لددن ايعللددن فدد  ايتددااول, وسةددتج لددن خددالل ايعللسددن فدد  ايعددى  اية ددا  وبةيتددةي  سددؤعى ملددى اتحتسةالسددة

, وتعتبددى ةاددبن (1)ايتدد  ساددتخالهة ايبةددو ايلىوددب  يلددتحوم بولوددن وحاددم اتاتلددةن يتح سدد  أهدداا  اصتدددةاسن لعسةددا
اثا  اتحتسةال  اي ةةوة  ةابن لحاواة لن ايبةو ايلىوب  تبعًة يت اسىاتُا يالبسعن ا و ةع اتصتدةاسن اياةااة فسهة

وةةددت تاددتواب تاسددى اياددسوين اية اسددن أعةددةا ايىوددوا او اتةتعددة  اتصتدددةا , يددثيو فدد ن تاسددى ةاددبن اتحتسددةال  
اي دددةةوة  مدددن ايبةدددو ايلىودددب  ادددواا ودددةن هدددثا ايتاسدددى ببسدددةاة هدددثه ايةادددبن أو تخوس دددهة سودددون لىتبالدددًة بالبسعدددن 

ةوة  سددؤا  إيددى تاسددى فدد  مددى  اية ددا لددن إن تاسددى ةاددب اتحتسددةال  اي ددة.  (2)ا و ددةع اتصتدددةا  اياددةااة 
.فعةددالة تددبااا هددثه ايةاددبن ت ددل صسلددن ايل ددةم  اية ددا  وس ددل حاددم ايوااادد  ايتدد  سلوددن  خددالل ملددل ايل ددةم 

 .(3)املهة بواةالن حام لعسن لن ايىدسا اية ا 
 ادوات السياسة النقدية النوعية المباشرة : -2

صددا سلادد  ايبةددو ايلىوددب  احسةةددًة ايددى ايتدداخل ايلبةشددى يلتدد عسى ملددى اتاتلددةن ايلدددىف  , وتىغددب اياددلالن اية اسددن 
بتواسدددا اتاتلدددةن ايدددى صالةمدددةت لعسةدددن او تحاسدددا ةومسدددن اتاتلدددةن ايللةدددوح او تشددداس  اةدددواع لعسةدددن لدددن اتةودددة  

 ة اسن لة سل  : واتاتعلةىات ايلةتان , ولن أهم ا اوات ايلبةشىة يلاسةان اي
وهد  أوعدى ا اوات ايلادتخالن فد  تةظدسم اتاتلدةن ايلددىف  :  Direct Action:  اإلجراءات المباشرة  -ا

لعسةددن يلبةددوو  اصتىا ددساايتدد  ساددتخالهة ايبةددو ايلىوددب , وتشددسى ايددى لواف ددن ايبةددو ايلىوددب  أو ىف ددا اسةاددن 
ايتاةىسن وسدل اآللى ايى فى  م وبةت ملى ايبةوو ايت  تتب  اسةاةت ااتلةةسن غسدى لالالدن , وتعتبدى هدثه 
ا اىااات فعةين ايى حا وبسىف  تواسا ايةظدةم ايلددىف  , ويودن فد  ةودم ايوصدت صدا سويدا ايتالدى  فد  تالبسد  

 سن ف  ايلدةى  . هثه ا اىااات ىاواًا فعةل غسى لىغوب فسهة يا  ايعةلل

سعددا تىشددسا اتاتلددةن لددن ا اوات اياسةاددن اية اسددن ايلتبعددن فدد  اصتدددةاسةت اياددو , :  ررشوويد االمرمووان -ب
وايها  لةهة هو لعةيان ا بلةت ايت  توااا ايبةوو لةهة لعةيان ايت خم ايشاسا ايةةام من ايتوا  ف  لدةة 

 . اتاتلةن ايلدىف  لن خالل ىصةبن وتةظسم اتاتلةن 
                                         

 .116-118يومفط مفٍش ، اآتشا  ،ماذس سفرا ،ص ص (1)
 .606-607، ص3663االنشش ، الصوصح ،  وض الذلَصٌ ،النقود االألنوك ، داس الل صى لياألف ى  (2)
 130, ص 2001وااا سوةم سحسى, ايةظىسن اية اسن, ااى ايوتب يلالبةمن وايةشى, اةلعن ايلودل,  (3)



 

 النقدية والمالية تين لسياسلمحتوى ا اإلطار ألمفاهيمي .......................................................الفصل األول
 

04 

 

سحدددةول ددددةةعوا اياسةادددن اية اسدددن فددد  ايتددد عسى ملدددى ايلددددةى   : MoralSuasion  اإلتقنووواع ايدبوووي  -ج
 . (1)ا اب  أو لة سلون تالستا اسةان ايلدةىحن وايلؤااةت ايلةيسن لن خالل أالوب ا صةةع 

فةظددىًا يللوةةددن ايخةدددن ايتدد  سشددالهة ايبةددو ايلىوددب  فدد  ايةظددةم ايلدددىف  واية ددا  , ولددة ستلتدد  بددا لددن       

اتصتدةاسن لن ةواح  اي وة واي ع  ف  اتصتدةا ايدوالة  ووسوسدن  ا و ةعإلوةةةت وخبىه تؤهلا ملى توا  
تواسدددا ستعدددسن ملسهددة أخدددثهة بعدددسن لعةياتددا فدددةن ايبةددوو ايتاةىسدددن تةظدددى ايددى هدددثه ايددداموة ملددى أةهدددة ةدددسحن او 

اتمتبةى مةا تةوسث اسةاةتهة اتاتلةةسن , عم ان ايبةوو ايتاةىسن صا تتدىا فد  ايخدىوج  ةهدة تخشدى ان س دوم ايبةدو 
 . (2)ايلىوب  بىف  إمةاة تلوسلهة

 وصالدددةعس دددا بددا تددوفسى ايلعلولددةت حددول اياسةاددةت اية اسددن وايلدددىفسن  يل الددةع ايلدددىف   :االعوو ن   -د
, وتباسات أهلسن  (3), وس وم ايبةو ايلىوب  بعلل ةشىات اوىسن تاةما ملى ايتع س  وايت عسى بةيىأ  ايعةماتملةل

 اثهثه ا ااة ف  اياةوات اتخسىة بشول لاتلى , 
ادبة االوب اتمالن الىًا ت غةى مةا ف  ايوصت ايحة ى , وسواب ايبةو ايلىودب  لدن خدالل اتمدالن ع دن  

 .  (4)ف  اسةاةتا ايااساة ايلتبعن هوى وايىأ  ايعةم وتعةون ايلدةى  ايتاةىسن لعاايال

 آليات انرقال آثار السياسة النقدية واسرراريجيارها  -المطمب الرابع
ستو  اتصتدةاسون بلختل  آىااهم , ملى إن اياسةان اية اسن يهة : آليات انرقال آثار السياسة النقدية - 1

ت عسى ملى ايةشةال اتصتدةا  , فسحةول وا عوا اياسةاةت اية اسن أن سعىفوا وس  سلون يهة أن تؤعى ملى ايةشةال 
بةةهة  (Taylor)اتصتدةا  , وتةت ل هثه اآلعةى لن خالل لة سعى  بآيسةت اياسةان اية اسن , ومىفهة اتصتدةا  

,  (5) "ايعللسن ايت  ستم لن خاليهة ة ل صىاىات اياسةان اية اسن يتاسسى ايةةتج ايلحل  اتالةي  ايح س   وايت خم
وتعى  وثيو ملى اةهة "ت عسى اياسةان اية اسن ملى الوو ايعوالل اتصتدةاسن, وبةيتةي  ملى ا ةتةج ولاتو  

                                         
 .274رفسً سجَح ، ماذس سفرا ، ص   (1)

(2)
 . 615. وض  فضح إسصف َح الذلَصٌ ، ماذس سفرا ، ص 

(3) R. Cauvery and others , Op. Cit , 216 
 267, ص:  2005ااةلن لحلا اياوي  وبسةب مو  اهلل , اصتدةاسةت اية وا وايتلوسل , ااى اياةلعن , اتاوةاىسن ,  (4)

 (5)- John B. Taylor, The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework , 
Journal of    Economic perspective, Vo. 9, No. 4, 1995, p: 11.  
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ايوسوسن ايت  تؤعى بهة صىاىات اياسةان اية اسن ملى ايةشةال ) , بةيتةي  فسلون ان تعى  ملى اةهة (1)ا اعةى
 .(اتصتدةا 

 وتولن أهلسن آيسةت ا ةت ةل ب ةهة تبسن يةة وسوسن ملل اياسةان اية اسن , وتعلل ايالالن اية اسن ملى إاتعلةل
ا اوات ايلةةابن يتح س  ا عى ايلىغوب با , ف ا تى  إن ايت عسى ملى ايةشةال اتصتدةا  ستم لن خالل مى  اية ا 

 .بشول لبةشى , او لن خالل اعى ايوةااة او اعى ايدى  او اتاتلةن 
وتعا لن أصام اي ةوات ايت  توعى ف  ايةشةال اتصتدةا  من الىس  اسالىة ايبةوو ايلىوبسن :  تقناة عرض النقد -ا

 ملى ا حتسةالسةت اية اسن ايت  سةت ل ت عسىهة ملى ايلاةلس  اية اسن لن خالل ايل ةم  اية ا .
لسن خل  اية وا وساةهم ول لن ايبةو ايلىوب  وايلدةى  ايتاةىسن ف  ايت عسى ملى ايلاةلس  اية اسن لن خالل مل

, تعلل هثه اآليسن لن خالل ايتاسىات ف  مى  اية ا وسلون ان تؤا  ايبسةاة ف  مى  اية وا إيى ايت عسى ملى 
ايةةتج ايلحل  ا الةي  ولاتو  ا اعةى , فو  حةين بسةاة مى  اية وا واتصتدةا يم سدل إيى لاتو  اتاتخاام 

ول  وبةيتةي  اىتوةع ايةةتج ايلحل  اتالةي  ايى ايةةتج ايوةلن , ألة أثا ايوةلل , فاسةعوم ثيو ف  بسةاة اياللب اي
ابااا مى  اية وا واتصتدةا وةن صا ودل ايى لاتو  اتاتخاام ايوةلل , فاسؤا  ثيو ايى بسةاة ايلاتو  ايعةم 

 . (2)يالاعةى وظهوى اي اوال ايت خلسن ف  اتصتدةا
تعا اعى ايوةااة اي ةةة ايت لساسن يلاسةان اية اسن وه  :  Channel Rate Interest)  تقناة سعر الفامدة -ب

ن ايبةو ايلىوب  ساتالس  ان ساسى أاعةى ايوةااة صدسىة اتال بسن ايلدةى  ,  لاتلاة لن ايةظىسن ايوسةبسن , وا 
يبةو وايت  تؤعى ملى لعاتت ايوااا  واي ىو  فسهة وثيو لن خالل تاسسى اعى إمةاة ايخدم , ووثيو فةن ا

ايلىوب  ولن خالل مللسةت اياو  ايلوتوحن ساتالس  ايت عسى ملى موااا اياةاات ايحوولسن واتوىا  ايلةيسن اتخى  
وبةيتةي  فةن هثه ايتعاسالت يلاسةان اية اسن اتؤعى ملى ااعةى ايوةااة اتالسن صدسىة اتال , فةثا أىاا ايبةو 

ل شىاا اتوىا  ايلةيسن وىف  اعى امةاة ايخدم , فةن ثيو اسؤا  ايلىوب  ىف  ااعةى ايوةااة اتالسن , لن خال
ايى ىف  ااعةى ايوةااة ايح س سن صدسىة اتال , و بحاب ةظىسن ايتوصعةت , ف ن ااعةى ايوةااة ايح س سن الوسلن اتال 

                                         
(1) - Mariusz Kapuściński and Others , Monetary policy transmission mechanism in Poland 
What do we know in 2013? , Narodowy Bank Polski , Warsaw , NO. 180 , 2014 , p: 10  
(2)  -  Hamid R. Davoodi and Others , Monetary Transmission Mechanism in the East African 
Community: An Empirical Investigation , IMF , WP /13/39 , 2013 , P: 14 
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ايث  اسخو   اتىتو  وبةيتةي  فةن هثا اتىتوةع اسؤا  ايى ايت عسى ملى صىاىات اتةوة  اتاتعلةى  بةيشول
 . (1)اتاتعلةى ولن عم اةخوة  اياللب ايول  للة سةتج مةا اةخوة  ف  اتةتةج واياخل

ن صىاىات ا ةوة  ايح س    وللة سالحظ إن صةةة اعى ايوةااة ىوبت ملى أاعةى ايوةااة ايح س سن الوسلن ا ال وا 
ن ايتوس  ايبال ( سعتبى ايعةلل ئ يلاتو  اتاعةى )الوا اتاعةىتت عى ف ال بةيتاسىات ف  ااعةى ايوةااة ايح س سن , وا 

ايحةام ايث  سىبال اي ةماة اية اسن ل  اعى ايوةااة ايح س   , وبةيةهةسن سحاا فةملسن صةةة اعى ايوةااة , فعةالة سخو  
فةن ااعةى ايبةو ايلىوب  اي ةماة اية اسن فةن ااعةى ايوةااة اتالسن صدسىة اتال اتىتو  , وبابب الوا اتاعةى , 

, وبحاب ةظىسن ايتوصعةت فةن ايلشةىوسن ف  اياو  اية ا  وايلةي  سىون ااة ايح س سن صدسىة اتال اتىتو ايوة
ااعةى ايوةااة ايح س سن الوسلن اتال ه  اسةاة  اعةى ايوةااة ايح س سن صدسىة اتال ملى ايلا  ايالوسل اتلى ايث  

هثه اتيسن ايت  تلون ايبةو ايلىوب  لن ايت عسى ملى ااعةى  (2)ن الوسلن اتالسؤا  ايى اىتوةع ااعةى ايوةااة ايح س س
 ايوةااة ايح س سن وبةيتةي  تؤعى ملى لاتوسةت اياللب ايول  واتةتةج .

ل  تباسا ايالةب  اياوي  يإلصتدةا واسةاة أاعةى    Channel Rate  Exchange)  تقناة سعر الارف -ج
ف  ايعاسا لن ايبلاان تم إمالةا ايوعسى لن اتهتلةم  ةت ةل آعةى اياسةان اية اسن ايى ايةشةال  ايدى  ايلعولن

ن اياسةان اية اسن تاتالس  أن تؤعى ملى تحىوةت ااعةى ايدى   اتصتدةا  لن خالل ايتاسى ف  اعى ايدى  , وا 
فةيتاسىات ايلات بلسن ف  اعى ايدى  تىتبال  ت عسىًا وبسىًا لن خالل صاىتهة ف  ايت عسى ملى ااعةى ايوةااة ايلحلسن ,

بةيوى  بسن ااعةى ايوةااة ايلحلسن وااعةى ايوةااة اتاةبسن , ف ةخوة  ااعةى ايوةااة ايح س سن ايلحلسن ساعل ايوااا  
هثا ايلحلسن اصل اةثبسن بةيةابن ايى ايوااا  بةيعلالت اتاةبسن , للة سخو  لن صسلن ايعللن ايلحلسن وبةيتةي  ف ن 

اتةخوة  ف  صسلن ايعللن ايلحلسن ساعل ايال  ايلحلسن اىخص ةابسًة لن ايال  اتاةبسن للة سةام مةا اةخوة ة ف  
دةف  ايدةاىات وبةيتةي  اةخوة ة ف  اياللب ايول  , ويون ساب لالحظن ان هثا ايت عسى اياصس  ملى ااعةى 

                                         
(1) - Oksana Demchuk and Other , Monetary policy transmission mechanism in Poland. What 
do we know in 2011? , National Bank of Poland , NO. 116 , 2012 , p: 34 

 
(2) - Sanchita Mukherjee and Rina Bhattacharya , Inflation Targeting and Monetary Policy 
Transmission Mechanisms in Emerging Market Economies , IMF , WP /11/229 , 2011 , p: 5 
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ملى ايتوصعةت حول ااعةى ايوةااة ايلحلسن واتاةبسن ايدى  لن خالل ااعةى ايوةااة هو غسى لؤوا واو  سعتلا 
 . (1)وايت خم وايت  صا تت عى ةواهة بةياسةاةت

ان ايعوالل ايت  تحاا صوة هثه اي ةةة ه  حاةاسن ااعةى ايدى  تاةه تحىوةت ااعةى ايوةااة , ووثيو حام 
اىات ف  ايةةتج ايلحل  اتالةي  ايى ان حدن دةف  ايدة بة  ةفنواةوتةح اتصتدةا ملى ايعةيم ايخةىا  , 
 . (2)وتلعب اوىًا هةلًة ف  تحاسا صوة هثه اي ةةة

بحوبة ايت   ا وىا  ايلةيسن  تلوبة دول س دا :   Channel Prices  Asset ) تقناة اسعار االاول -د
اي الةع ايلدىف  وايلؤااةت ايلةيسن ا خى  , وسلون  اعةى ا وىا  ايلةيسن أن تة ل ت عسى اياسةان اية اسن لن 

تؤا  اياسةان اية اسن ايتواعسن إيى تىاا   بةيةابن يلاةااتةتسن فىمستسن تتلعالن ف  صةةة اياةاات , صةخالل 
بسن ل ةىةن بة اهم . سةتج من ثيو اىتوةع اي سلن اياوصسن ثأاعةى ايوةااة ايح س سن يلاةاات , لة ساعلهة أصل اة

 اهم ايشىوةت  ل ةىةن بتولون ىأم ايلةل , للة سشا  ايشىوةت ملى إدااى أاهم ااساة ولن عم بسةاة حام 
مةم ,  اام ايعةاا ايلح   ف  بسةاة اتاتعلةىات للة سؤا  إيى بسةاة حام اتاتعلةىات بوااا اهم , وااتخ

اي ةةة ايوىمسن ا خى  ي ةةة أاعةى ا دول  الة. اه ولن عم اىتوةع لاتو   اياللب ايول واةعوةم ثيو ف  بسةاة حام
لى اتاتهالو لن خالل ايت عسى ملى لاتو  ف  صةةة ايعىوة , حسث سةت ل أعى اياسةان اية اسن يالصتدةا بةيت عسى م

اياخل ايااام يلوىا . سشلل هثا اياخل ىأم ايلةل ايح س   , إيى اةةب ايعىوة ايلةيسن , ايت  تلعل ا اهم أحا 
أوبى لووةةتهة , وحسث ساهم اىتوةع ااعةى ا اهم  لن صسلن ايعىوة , للة سحوب ملى بسةاة لاتوسةت اتاتهالو  

 .  (3), ولن عم تىتو  ا اعةى واياللب ايولى

    Expectation Channelتقناة الروتقعات )  - ح
أهلسن بةيان ف  ثات  تواهةت اسةان ايبةو ايلىوب وثيو ايتوصعةت ايخةدن بةيلتاسىات اتصتدةاسن ايولسن و  تعا

تت لن اث ةاةح ا اىااات ايت  ت وم بهة ايالالةت اية اسن ف  تح س  ا هاا  ايلىاوة لةهة ف  هثا ايداا , 
                                         

(1) Hamid R. Davoodi and Others , op. cit , p: 14 
(2) - Muhammad Naveed Tahir , Relative Importance of Monetary Transmission Channels: A 
Structural Investigation; Case of Brazil, Chile and Korea , university Lyon , Lyon , p: 5 
(3) - Frederic S. Mishkin, "The Transmission Mechanism and The Role of Asset Prices in 

Monetary Policy", National Bureau of Economic Research, Working Paper 8617, Dec. 2001, pp 
1-5, http://www.nber.org 
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هثه اي ةةة إمااا وةشى لالومن لن ايتوصعةت بشةن ايلتاسىات اتصتدةاسن ايولسن ايت  سلون أن تؤعى بدوىة 
يثا تبا لبةشىة أو غسى لبةشىة ملى ايلاتو  ايعةم يأاعةى ولن عم ملى لات بل ايةلو اتصتدةا  بواا مةم . 

ت اية اسن , ومام اتمتلةا ملى ايواةال ل ايالالةةملهو لن اايتحاسا ايوا ة وايلعلن ا الوب  ان سوون
و ة لوامسا اتاتلةمةت اياوىسن يلالالةت اية اسن , وتوصست ةشى وبتحاسا اياي لةسن غسى ايلعلةن , إ ةفن إيى 

 .(1)ساهم بشول وبسى ف  تح س  أهاا  اياسةان اية اسن  وايث  اتاتلةمةتايت ةىسى من ةتةاج هثه 
تةة ف  ة ل أعةى اياسةان  ت ت  أهلسن هثه اي:    Credit Availability Channelروفر االنرمان ) تقناة  -ه

. تتوص  ووةاة وفعةيسن اةت ةل أعى   اية اسن يالصتدةا لن خالل ايعالصن ايوالساة بسن حام اتاتلةن وا ةوة  ايول
اياوى ايلتباسا  حسث ان,  اتاتلةنالصتدةا ملى آيسن ملل اياوا  ياياسةان اية اسن لن خالل صةةة توفى اتاتلةن 

ايث  تلعبا ايلدةى  ايتاةىسن ف  مللسةت خل  اية وا فةن اية واسون بسةوا اةا سلون يلبةو ايلىوب  , بحوم 
وظسوتا بودوا لشىفًة ولةظلًة يعلل ايلدةى  ايتاةىسن ف  اتصتدةا , ان سؤعى ف  ايةشةال اتصتدةا  لن خالل 

 .ف  شىحهم يهثه اي ةةة ايى لشولن مام تلةعل ايلعلولةت ف  اتاوا  ايلةيسن  صةةة اتاتلةن , وساتةاون
 :اسرراريجيات السياسة النقدية  -2
تحةول ايالالةت اية اسن  ااالًة ايبحث من صواما او ااتىاتساسةت تلوةهة لن اياسالىة ملى ايلاتو  ايعةم  

   بشول اوعى اتباةًة , وتتلعل هثه اتاتىاتساسةت ف  صاىة ايبةو ايلىوب  ملى ايت عسى ف  ا هاا  ايواسالن  يأاعةى
) اعى ايدى  , ايلاةلس  اية اسن , اعى ايوةااة ( , ف ا و عت اياسةان اية اسن صساًا يهة تلعل ف  صةماة ايثهب عم 

ستون وواب ف  بااسن ايابعسةةت , واتبعت اياول ةظةم اعى ايدى  اةهةىت هثه اي ةماة يستم اتاتاةةا مةهة بةظةم بى 
ايعةبت , ومةااث ظهىت افوةى اية واسسن ايت  ةةات بةاتىاتساسن يلاسةان اية اسن لن خالل ايحوةظ ملى لعال ةلو 

ياسةان عةبت يللعىو  اية ا  , ومةالة فشلت هثه اتاتىاتساسن بةياسالىة ملى ايلاتو  ايعةم يالاعةى اةت لت ا
اية اسن ايى ااتىاتساسن ااساة مىفت بةام ) ااتهاا  ايت خم ( واستم ثوى عالث ااتىاتساسةت تعا ا هم وا شهى 

 يلاسةان اية اسن ولة سل  :

                                         
(1) Gordon H. Sellon, "Expectations and the monetary policy transmission mechanism", Federal 
Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, fourth quarter, 2004. 



 

 النقدية والمالية تين لسياسلمحتوى ا اإلطار ألمفاهيمي .......................................................الفصل األول
 

35 

 

وسعة  بباةالن تحاسا اي سلن ايخةىاسن يلعللن ل ةبل العن وةيثهب او مللن اخى  اسرهداف سعر الارف   - أ
ى ايدى  مةا اعى لعسن , وتالى ايعللن ايلحلسن يلبلا ايلتب  يهثه اتاتىاتساسن , بلعةى تعبست اع (1)وةياوتى

 بةيعللن ايلاتهافن , الة مللن ايبلا اتخى فتالى بةيعللن ايلىاةة .
ان ااتهاا  اعى ايدى  سب   ايت خم تحت اسالىة اياسةان اية اسن لن خالل ت ةىب وٍل لن ااعةى ايال  

ايت خم ايلحل  ل  ايلاتوسةت ايعةيلسن . فعةا تعبست اعى ايدى  مةا لعال لعسن فةن اويسًة و  يإلتاةىاي ةبلن 
لعال ايت خم ايلحل  ف  ايبلا ايلاتها  اسعال تل ةاسة ل  لعال ايت خم ف  بلا ايلىاةة للة سؤا  ايى عبةت 

 . يأاعةىايلاتو  ايعةم 
لى ايتاسىات غسى ايلتوصعن ف  اياللب ملى وسلتلو ااتهاا  اعى ايدى  لسبة ىاسان بةةا ساتالس  ايتالب م

اية وا , فلعاًل ايبسةاة ف  اياللب ملى اية وا اتؤا  ايى اىتوةع ااعةى ايوةااة ايلحلسن للة سؤا  ايى تىاا  ايةشةال 
اتصتدةا  ايث  لن ايللون ان سؤا  ايى اةخوة  ف  ايلاتو  ايعةم يالاعةى , وايعوم بةيعوم , ايت  او  ين 

  تةعسى ملى ااعةى ايوةااة ايلحلسن تةا او  س ةبلهة تاسى ف  ايلعىو  اية ا  لن خالل تاف ةت ىأم سوون يهة ا
 . (2)ايلةل سعةال ايتاسى ف  اياللب ملى اية وا

وملى ايىغم لن ايلباسة ايلثووىة اماله , ات اةا تواا لشولن خالسىة اات ايى ايتخل  تلةلة من ااتهاا  اعى 
ن تحىوةت ىأم ايلةل ساعل ايبلا ايلاتها  غسى صةاى ملى اتبةع اسةان ة اسن  ايدى  ف  ايعاسا لن ايبلاان , وا 

اان صاىتهة ملى لوااهن ايدالةت ايلحلسن ايخةدن بهة لات لن خةدن بهة , ووثيو تو ا ايالالن اية اسن ف  هثه ايبل
لعل ف اان لعاتت ايتبةال ايتاةى  او ف اان ااوا  ايتداسى , فلة يم تون اتاوى واتاعةى لىةن , فةن لعل هثه 
ايدالةت لن ايلحتلل ان تؤا  تاىساسًة ايى اةخوة  اتةتةج واىتوةع ايبالةين بشول وبسى ف  ايبلا ايلاتها  , 

اًل من مام صاىة اياسةان اية اسن ملى لوااهن ايدالةت ايالبسن ايلحلسن , فةن اتبةع ااتىاتساسن ااتهاا  اعى ف 
ايدى  اتاعل لن ايبلا ايلاتها  مى ن يلدالةت ايخةىاسن , فةيدالةت ف  ايبلا ايلىاةة اتةت ل لبةشىة ايى 

                                         
(1)  - - Fredric S. Mishkin , The economics of Money Banking and Financial Markets , Op. Cit , 
P: 489 
(2) - Alan Griffiths and Stuart Wall , Applied Economics , 10 Ed , Prentice Hall , Harlow , 
England , 2004 , P: 388 
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اةة اتؤا  ايى تاسى للةعل ف  ااعةى ايوةااة ف  ايبلا ايبلا ايلاتها  تن ايتاسىات ف  ااعةى ايوةااة ف  بلا ايلى 
 . (1)يأاعةىايلاتها  للة س ى بةات ىاى ايلاتو  ايعةم 

 االسرهداف النقدي   - ب
ف  بااسن ايابعسةسةت لن اي ىن ايلة   اصتةعت ايوعسى لن اياول ,  ايعةيل  بىستون وواب بعا اةهسةى ةظةم

وخدودًة اياول ايدةةمسن , بةن ااتىاتساسن ااتهاا  اعى ايدى  يم تون اتاتىاتساسن ايلعلى ف  اات ىاى 
  ةهة يم تح   ايةتةاج ايلىغوبن للة اف  اتصتدةاسون ودةةع اي ىاى ايى ايبحث من يأاعةىايلاتو  ايعةم 

, وظهى ف  تلو ايلاة ايووى اية ا  ب سةاة لسلتون  يأاعةىااتىاتساسن اخى  يلعةيان اتىتوةع ف  ايلاتو  ايعةم 
فىسالةن , ايث  أمةا ايحسةة ايى ايةظىسن ايولسن يلة وا وايت  تعتلا وبشول ااةم ملى ايلعىو  اية ا  ف  تدحسة 

ايى ااتىاتساسن ة اسن ااساة تعتلا ملى مى  اية وا الست فسلة  , ايث  امة يأاعةىاتختالتت ف  ايلاتو  ايعةم 
 بعا بةتاتهاا  اية ا  أو اسةان اي واما ايعةبتن .

ايبةو ايلىوب  بةاتهاا  ايلاةلس  اية اسن , لعاًل مى  اية وا بةيلعةى هو صسةم وس دا بةتاتهاا  اية ا  
من الىس  ايحوةظ  )ولة اصتىح فىسالةن  (اخى وستم تح س  هثه اتاتىاتساسن  اش , وان ت تهتم بة   (M1اي س  

ايوةااة , وصا اتاهت اياول ايدةةمسن ايى اتاتهاا   ب اعةىملى لعال ةلو عةبت يللعىو  اية ا  ومام ايتالمب 
دى  , ويون سلون ايبةو ايلىوب  لن لوااهن ايدالةت ايلحلسن ملى ايعوم لن ااتهاا  اعى اي  ةااية ا  

اتاتهاا  اية ا  وااا وثيو ايوعسى لن ايلشةول وايتحاسةت ايعللسن ايت  حةيت اون ااتلىاى ايعلل با ف  ايوعسى 
, حسث ان مى  اية وا ادبة لتاسى ااخل  بابب اباسةا اوى ايلدةى  ايتاةىسن لن خالل خل   (2)لن اياول

 اية وا واوىهة ايلهم ف  ايت عسى ملى مى  اية وا .
 اسرهداف الرق(م  - ت
من لعال  بة مالنااتىاتساسن يلاسةان اية اسن تاعل ايبةو ايلىوب  سلتبم  س دا با هوااتهاا  ايت خم  ان

 ت خم لاتها  بشول وا ة وسو ة لن خاليهة ايوسوسن ايت  اتح   بهة ااىااات اياسةان اية اسن هثا ايها  .

                                         
(1) - Fredric S. Mishkin , The economics of Money Banking and Financial Markets , op. cit , P: 
491-492 
(2)  Kamran Dadkhah , The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy , Springer- Verlag 
Berlin Heidelberg , Boston , 2009 , P: 189 
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ن ااتهاا  اعى ايدى  واتاتهاا  اية ا  وتلتةب ااتىاتساسن ااتهاا  ايت خم بووةهة  تتلت  بةيلىوةن , وا 
ساعل اياسةان اية اسن ل ساة بةيحوةظ ملى اعى دى  عةبت ولعال ةلو عةبت يللاةلس  اية اسن , فعةالة تىتو  
توصعةت لعاتت ايت خم فو  ايلعال ايلاتها  فةن ايالالن اية اسن تعلل ملى خو  هثه ايتوصعةت لن خالل 

اسةان ة اسن لتشااة وبةيعوم مةالة تةخو  لعاتت توصعةت ايت خم تحت ايةالة  ايلاتها  فةن ايالالن اتبةع 
اية اسن تعلل ملى ىف  هثه ايتوصعةت لن خالل اتبةع اسةان ة اسن تواعسن . هثه ايلىوةن اعلت الةم ايالالن اية اسن 

فةيالالن اية اسن لن  بها  اات ىاى اتاعةى,ايت  ت ى فىدن يلوااهن ايدالةت ايالبسن ايت  توااا اتصتدةا و 
خالل ااتهاا  ايت خم تاتعلل وةفن ايلتاسىات ايلتةحن ايت  لن ايللون ان تحةفظ لن خاليهة ملى اات ىاى 
ايلاتو  ايعةم يالاعةى لن اون ايت سا بلتاسى واحا , ويون ل  ايتىوسب ملى اعى ايوةااة وها  واسال بابب اىتوةع 

 . (1)ايها صاىتا ف  تح س  
شىوال ساب ان تتوافى ف  ايبةو ايلىوب  , فساب ان ستلت  ايبةو ايلىوب  بةات اليسن وةللن ف   وهةةو ماة 

شى او اابةىه ملى ااتعلةل اتاوات ايت  سىاهة هو لةةابن ومام واوا  اوال اسةاسن يلتاخل ف  مللا بشول لبة
وها  ىاسا  يلاسةان اية اسن , فعةالة سوون  يأاعةىيعةم ووثيو تحاسا اتات ىاى ف  ايلاتو  ااصىا  ايحوولن  

وها  ااةا  يلاسةان اية اسن .  يأاعةىهةةو ت ةىب بسن اهاا  اياسةان اية اسن فس ام اات ىاى ايلاتو  ايعةم 
ووثيو ساب ان سوون هةةو اات ىاى ف  ايعالصن بسن ااوات اياسةان اية اسن وايت خم بةيشول ايث  سلون ايبةو 

يلىوب  لن ايتةبؤ بشول دحسة حول توصعةت ايت خم ايلات بلسن وصاىة ااوات اياسةان اية اسن ملى ايودول ايى ا
 . (2)لعال ايت خم ايلاتها 
 : موتقف المدارس االتقراادية من السياسة النقدية -المطمب ال(امس

اياسةان اية اسن واوىهة ف  مللسن ايتةلسن اتصتدةاسن ف  لختل   لنايلااىم ايووىسن هةة ايى اوى  تالىصةة  
ايبلاان , فلعاًل وةن ايوالاسو سعت اون بةن اياسةان اية اسن ه  اتااة ايوحساة يتح س  اتات ىاى ايى ان اةا ايووى 

ن حةين اتةولة  ,الة ايووى ايوةب  ايث  صلل لن اهلسن اياسةان اية اسن ل الًة ملسهة فعةيسن اياسةان ايلةيسن يلخىوج ل

                                         
(1) - Thórarinn G. Pétursson , inflation targeting and its effects on macroeconomic performance 
, The European Money and Finance Forum , Vienna , 2005 , P: 38 

 2008 ىاةا مبسب بةاى , ااتهاا  ايت خم : اىاان يتاةىب بلاان ةةلسن ف  اياسةان اية اسن , ايبةو ايلىوب  ايعىاص  , - (2)
 . 8-7ص :  ,
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ووثيو لةاةا با ايلااىم اتخى  تبةمة ايى  اية وا  فةةا سى  بةن اياسةان اية اسن اصو  فعةيسن لن اياسةان ايلةيسن.
 بلاىان اصتدةاسن ايعى   ,اث توون هثا ايلاللب لن خلم لااىم بسةت اوى اياسةان اية اسن وولة سل : اةتهتان 

  النقدية في اإلطار الك سيكيالسياسة  -اوالً 
اياىااةت اية اسن اياةب ن يةظىسن ولسن اية وا ايوالاسوسن خالل اي ىن اياةام مشى من لالومن  بسةتي ا     

آىاا وةةت التاااا يلووى ايوالاسو  ,حسدث وةةدت آىاا ايوسبوصدىاال  تؤودا ملدى أهلسدن تد عسى اية دوا فد  ايلادتو  
هدةم سدؤعى  اصتددةا ب ايتاةىسون إيى لة هو أبعا لن ثيو ملى أن اية وا لتاسى ايعةم يأاعةى ف ال , فسلة ثه

لددن آىاا فدد  هددثا  فدد  ايلاددتو  ايعددةم يلةشددةال ا صتدددةا  , ووةةددت أفوددةىهم فدد  ثيددو ا وعددى واصعسددن يلددة اددب 
 ايداا .
ن لةوعتهدددة لشددت ان ايلاىاددن ايوالاددسوسن  اث بسةددت        ن لددن لةوعدددن اية دددوا يساددت يهددة لةوعدددن خةدددن بهددة وا 

ايال  ايت  سلون إصتةةؤهة بوااالن اية وا,  ن اية وا ت تاللب يادى  ا حتودةظ بهدة و ىدداة ة اسدن مةاللدن بدل 
للدددة سةالدددو  ملدددى إادددتبعةا  اتصتددددةا تاللدددب يشدددىاا ايلةتادددةت, وهدددثا سعةددد  إهلدددةل اوى ايدددبلن فددد  ايتحلسدددل 

, وايةتسادن ايتد   ية دوا ود ااة يحودظ اي دوة ايشدىااسنمةدى ايتوصعةت وفوىة ايلسل يالوتةةب ولدن عدم إةودةى وظسودن ا
تتىتب ملى ثيو هو أن ايبسةاة فد  مدى  اية دا ادتؤا  إيدى بسدةاة فد  ايلادتو  ايعدةم يأادعةى بدةوم ايةادبن, 
ن  ن لادددتو  ا ةتدددةج ايولددد  ستادددا ااالدددًة ةحدددو ايلادددتو  ايدددث  سح ددد  ا ادددتخاام ايوةلدددل يللدددواىا ا ةتةاسدددن وا  وا 

ثات لىوةن تةلن, وب فتىا  إةخوة  لاتو  اياللب ايول  بابب إةخوة  ولسن اية وا فد ن ا اعةى وا اوى 
  (P0)(مةا لاتو  اياعى ا دل  9لةحةى اياللب ايول  اسةت ل ةحو اهن ايساةى ولة ف  )ايشول

, و صا سحاث خالل ايوتدىة اي ددسىة  هبوالدة فد  ايلخىادةت , ويودن (B)إيى ايلاتو   A) فسهبال ا ةوة  لن )
تحددت  (P1)بعددا إةت ددةل لةحددى اياللددب  ايولدد  اددىمةن لددة سددتم إةخوددة  ا اددعةى وا اددوى وثيددو إيددى ايلاددتو  

 ددداال ايبسدددةاة فددد  ايعدددى , ولددد  إةخودددة  ا ادددعةى فددد ن ايلخىادددةت تعدددوا إيدددى لادددتو  ايلخىادددةت ايللوةدددن 
( , ووف ًة يواهن ايةظدى ايوالادسوسن, إن لىوةدن ا ادعةى وا ادوى تب دى Cن مةا اية الن )وتات ى ايعلةين ايللوة

ن ىؤسدتهم  لحةفظن وبةاتلىاى ملى حام ايةدةتج وتعلدل ملدى تح سد  ا ادتخاام ايوةلدل يلعلةيدن بشدول تل دةا  وا 
يعللسدددن فددد  ثيدددو  ويلة دددوا  بشدددول خدددةص وةةدددت ىؤسدددن ادددالحسن أ  لادددىا ظدددةهىة عةةوسدددن ت أهلسدددن يهدددة فددد  ا

ا صتدةاسن ملى إمتبةى أن حام ايةةتج ستحاا بعوالل ح س سن ويسم هةدةو لدن شد ن يلعوالدل اية اسدن, وبةيتدةي  
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فددد ن اية دددوا لحةسددداة ملدددى ايتددد عسى فددد  ايلتاسدددىات ا صتددددةاسن ايولسدددن ايح س سدددن مددداا ت عسىهدددة فددد  ايلادددتو  ايعدددةم 
     . (1)يأاعةى

  لعمالة الكاممة                                  المنهج الك سيكي ومسروى ا  2شكل ) 

 
 .   333، ص  . 2001، ) عمان : الدار ايهمية لمنشر ، 1، ررجمة هشام عبد اهلل ، طاإلتقرااد :  بول. ا . سامويمسون ، وآ(رون ، المادر      

 

  Monetary Policy in Keyesians Framework  :السياسة النقدية في اإلطار الكينزي  -ثانياً 
ي ا هةام اون لةسةةىا وسةب  ايةظىسن ايوالاسوسن لةت اًا ىأسهة اي ةال ب ن ايتوابن ستح د  ااالدًة مةدا لادتو      

ايوةلددل, إث سعت ددا بدد ن حاوعددا سحدددل مةددا ايلاددتوسةت ا صددل لددن ا اددتخاام ايوةلددل أو مةددا لاددتواه  اتاددتخاام
فتىا هة ايلتلعل ب ةةون اة   هلةيهدة لادتو  اياللدب ايولد  لدن اهدن, وحةين خةدن, وف  هثا ايداا إةت ا إ

حتدى سدتم تح سد  ايتدوابن  واتةخودة  يالىتودةعومام لواف تهة لة تبةتا بداا لىوةن ا اعةى وا اوى وصةبلستهة 
ن لاتو . حسث سى  وسةب ف  اياللب ايول  ولحاا يلاتو  ا ةتةج بشول لبةشى, ويسم لثيو ايايتل ةا  مةا 

ن   سابب ألة ايبالةين أو ايت خم  . اختالفهلةاي ىوى  أن ستالةب  ل  حام اياخل ايول  وا 
لىوةدن ايعدى   اةعداامأادعةى هد  ي ايعدةم  لادتو فد  ايت لبدةت ايا فوةى ايوالاسوسن بداا توادسى  وبسةت    

ايوةلدل  اتادتخاامحةين  افتىا ول لن ولسن اية وا وا اعةى بابب  ايول  ومام تاسسى حام ا ةتةج ل  تاسى
يللواىا وواوا مالصن تةةابسن لبةشىة بسن مدى  اية دا أو ولسدن اية دوا واياللدب ايولد  بادبب إغودةل اوى اية دوا 

                                         
, ( . 2001، ) هللاماا : ا اااا ار اةاللااه ال ماار ، 1، ترجمااه اماا د هللا اا    ،  اإلقتصاا   اةلوسلاددون , وآخددىون , بددول. ا .  (1)
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, وبةيتةي  إاتبعةا تو دسل ا فدىاا يلة دوا ولوادوا ادةال لدن اةةدب آخدى , (Store of value)ولخبن يل سلن 
)اياللددب ايولدد  ايلتوصدد ( لدد  ايتاسددى فدد  ولسددن اية ددوا,  ب ايوعددةلبسةلددة مةددا وسةددب ت ستةةاددب ايتاسددى فدد  اياللدد

فتاسددىات مددى  اية ددا تددؤعى فدد  اياللددب ايوعددةل لددن خددالل لعددال ايوةادداة, ولددن عددم اةت ددةل ايتدد عسى ايددى ا ةوددة  
  ا اتعلةى  واياللب ايوعةل وأخسىًا ف  لاتو  ا اعةى, للة سوش  أن ايعالصن ه  غسى لبةشدىة وغسدى تةةادبسن

ةلددة , ثيد و أةدا سددى  فد  اية ددوا ت تاللدب ياددى  تادوسن ايلعدةلالت ف ددال ولدة فدد  ايتحلسدل ايوالاددسو  فحادب وا 
تىتبال أس ًة بةياللب ملى اياسوين ياى  ا حتسةال  بابب توفى حةين ايالس سن لدن ظدىو  ايلادت بل, وبدااف  

ن بسدددةاة ىغبدددن ا فدددىاا فددد  ,  ايل دددةىبن يادددى  ا ادددتوةاة لدددن ايتاسدددىات ايلتوصعدددن فددد  أادددعةى ا وىا  ايلةيسدددن وا 
ىتوددةع اددعى  ا حتودةظ بددةية وا بداًت لددن ا ادتعلةى سددةعوم فد  إةخوددة  اياللدب ايولدد  ملدى اياددل  وايخدالةت وا 

وبدةيعوم مةدالة تدةخو  هدثه ايىغبدن أو س دل ايتو ددسل  اتادتعلةىايوةاداة ا لدى ايدث  سدؤا  إيدى ت لدسص حادم 
لةت وسةخو  اعى ايوةااة ا لى ايدث  سدؤا  إيدى بسدةاة لادتو  اية ا  اسبااا اياللب ايول  ملى ايال  وايخا

 .  اتاتعلةى
بن يلاسةادن ( ايتاسىات اي دسىة ا ال ف  ادعى ايوةاداة ا وعدى أهلسدن بةيةاددKeynesوف  هثا ايدداا إمتبى ) 

ظددةهىة ة اسددن ست ددىى اددعىهة فدد  اياددو  اية ددا  لددن خددالل  , إث تعددا ايوةادداة فدد   ددوا ايةظىسددن ايوسةبسددن*اية اسددن
, وفدد  هددثا ايددداا تولددن لاددةهلن وسةددب فدد  تح سدد  ايتوةلددل بددسن ةظىسددن  توةمددل مددى  اية ددوا واياللددب ملسهددة

اية ددوا وةظىسددن اي سلددن وهدد  لىتبالددن بع ددهة ايددبع  لددن خددالل ةظىسددن ايةددةتج وايتوظدد , فددةيتاسىات فدد  ولسددن 
ى اللددب ا اددتعلةى مددن الىسدد  تاسددىات اددعى ايوةادداة اددو  تددؤا  إيددى ايتاسددى فدد  اية ددوا لددن خددالل ت عسىهددة ملدد

لاتو  ايتوظ  وايةةتج ولن خالل ت عسىهة ملى توةيس  ا ةتةج او  تؤعى ملى ا اعةى أو ملى صسلن اية وا 
 . (1) وهثا لة إفت اتا ايةظىسن ايوالاسوسن

                                         
 الايب  ٍشى كَنض مالوشضل  فرا لم ٍ ر هنفك طيب  يي ال يوى  ال ٍ و  ا لفج لي يع، لإل لفج7 هو الصلشك  الطلب الفعال ٌ 

الفوفل هو الذتح القومٌ الزً ٍنفا  يي ا سلهالك االلشاكم اهصف ٍش ال  الوناشٍر الشرَ ََر الص صيَر ليايب الفوفل ليصضٍذ 

 مر الصويومفت ساجع7

جوا  ، سارن و  ، مقذمى  ٌ  يم ا الافد اللذٍث ، يشجصى الذكلوس  فضح  ألفط مهذً ، داس الايَوى ، رَشات  -

 . 323،ص3655
 -يللبسا لن ايلعلولةت ىاا : (1)
 . 470-471هللاوض ف ضل اا المي ، مص ر س  ق ، ص -
،  82، ااعاا  / 3ما ن: هللا ا  اايظال  ، ق تملالد ااسل سا ض اامضا  خ التضااجد فاي ااجنالار ق ، مجلاه    هللالاود س سا  له ، ااسا ه / -

 . 2006م لس 
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شددوو فدد  لددا  فةملسددن ايتدد عسى اية ددا  هددثا  يوةددا  وسةددب ايعالصددن بددسن اي الددةمسن اية ددا  وايح س دد حسددث بددسن    
ملى لاتو  ايداخل وا ةتدةج فد  ايتالبسد  ايعللد  وخدوددًة إثا لدة ودةن اياللدب ملدى اية دوا ستلتد  بلىوةدن ت 

فد ن ايبسدةاة فد  ولسدن اية دوا ايلتااويدن ادو  يدن تدؤعى ملدى ادعى   : Liquidity Trap)ةهةاسدن ) فدا ايادسوين
ةلة سوون ت  ثا لة وةةت لىوةن ايوةااة, وا   اتادتعلةىعسىهة  عس  ااًا وهثا سحاث ف  حةين ايواةا لن اهن, وا 

ف  اعى ايوةااة او  سوون  عسوًة فد  ايتد عسى ملدى لادتو   اةخوة بةيةابن ياعى ايوةااة لةخو ن ف ن أ  
م هدو ايادةاا ولن عم ةوادا ملدى لادتو  اياللدب ايولد , وهدثه ايحةيدن تبدىب مدةاة مةدالة سودون ايتشدةؤ  اتاتعلةى

 .    ف  توصعةت ايلاتعلىسن ايلات بلسن
اتةةاا إيدى ثيدو, ةدةا  وسةدب      ب دىوىة أن سودون يلاويدن اسةادن ة اسدن لاىوادن لدن خدالل تخودس  ادعى  وا 

ايوةادداة وا  ددعة  صسلددن ايوحدداة اية اسددن مددن الىسدد  بسددةاة ولسددن اية ددا ايلتددااول ب دددااى ا وىا  اية اسددن لددن بةددو 
 .اياوين ل  تحاسا لعال ىال  ياعى ايوةااة ف  أصل لاتو  صاى ا لوةن

 
   Monetary policy in Monetarist Framework     ار النقوديالسياسة النقدية في اإلط -ثالثاً 
 Milton Friedman (, ) (Simonies Henry) ( وابددىبهم  Chicago)و ساللدد  ملددسهم لاىاددن        

سؤلةون بةن اصتدةاا تةةفاسة لتحىىا لن تاخل ايحوولن اسعال  أوعى ايعللسدةت وودةاة فد  اتصتددةا   .وغسىهم
و لؤواسن ملى أهلسدن اياسةادن اية اسدن فد  اادت ىاى اتصتددةا ايشدةلل وسادتةاون ملدى لبدااسن لهلدسن ا ول : 

 ددوا أن تددؤعى ملددى ايلخىاددةت أن اية ددوا هدد  ايلحدداا ا ول يلةددةتج ايلحلدد  ا الددةي  اتاددل  وبددثيو سلوددن يلة
وا اعةى ملى ايلا  اي دسى الة ملی ايلا  ايالوسدل فةتصتددةا سلسدل إيدى ايعلدل بلادتو  اتادتخاام ايوةلدل 
يللواىا فةن تةعسى اية وا سظهى ملى ا اعةى ف ال وااتبعا و اوى اياسةان ايلةيسن ملدى ايلخىادةت وا ادعةى , 

 ل  أن تحدداث آعددةىا ملددى ايلدداسسن اي دددسى وايالوسددل وايلبدداأ ايعددةة  هددوأ  ت لاددةل يل ددىسبن أو ا ةوددة  ايحوددو 
 .(1)ايلىوةن ايةابسن يالاعةى واتاوى

فىسدددالةن وأةددددةىه أمدددةاوا يلاسةادددن اية اسدددن لوةةتهدددة فددد  اياسةادددن اتصتددددةاسن بعدددا أن أخدددثت ايددداوى  حسدددث ان     
ايحسةة إيى ايةظىسن ايولسن يلة وا ملدى ايدىغم لدن ايعةةو  لن صبل ايلوىا وسةب, وبثيو ااتالةع فىسالةن أن سعسا 

اايدن اياللدب ملدى  ,إت اةا أوا ملى اات ىاى اةا يم ساتبعا إلوةةسن تاسى اىمن تااول اية وا ف  ا ال اي دسى
                                         

 .33, ص2012يلةظىسن اتصتدةا ايول , ايالبعن اتويى ,ايتوصعةت ايع الةسن ايلاخل ايحاسث  ةبسل لها  اياةةب , (1)
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اية ددوا فدد  ا اددل ايالوسددل ,يددثا ف ةددا ااددتالةع أن سعسددا ا هلسددن يعددى  اية ددا فدد  ت ىسددى لاددتو  ايدداخل اية ددا  
ظىسن فىسالةن ه  ايدسان ايحاسعدن يةظىسدن ولسدن اية دوا ويتو دسة ثيدو سلودن اادتخاام ايشدول ويثيو امتبىت ة

 -اآلت :
   الروازن النقدي في النظرية النقدية3شكل )

 
( وهو اياللدب ملدى Md( سحااه ايبةو ايلىوب , الة ايلةحةى )MSلن ايشول أماله ست ة أن مى  اية ا ) 

( Md( و)MSاية وا ف ةا ستةةاب الىاسًة لن ايداخل حادب تحلسدل فىسدالةن يدثيو فد ن ة الدن ايت دةال  لدةبسن )
 (. 0A( تلعل ايتوابن ف  او  اية ا مةا لاتو  اخل )Eه  اية الن )

ثا اىتودد  )  سىغددب ( فدد ن ولسددن اية ددوا )مددى  اية ددا( فدد  ايتددااول اددو  توددون اوبددى للددة MS1( إيددى )MSوا 
( وبدددثيو ادددو  سىتودد  ايددداخل اية دددا  وادددسوون لوبمدددًة بدددسن اتىتودددةع EBايلاتلدد  فددد  اتحتودددةظ بدددا بل دددااى)

 ةةتج ايح س   أو اىتوةع ا اعةى.بةي
ب ن اصتددةا ايادو   يالمت ةاثه ايلاىان بلعةبن ايعوىة ايل ةاة يلةظىسن ايوسةبسن, وةه ن وبسىة دي ا وةةت ه    

فددد  اى ايولددد  وثيدددو بتدددوفسى ايسدددا ايظدددةهىة يلحوولدددن, ويلدددة وةةددددت ايتدددداابسى ايلة ددددسن صدددةاى ملدددى تح سددد  ا ادددت ى 
صلسلن ايتىوسب ملى اياسةان اية اسن ب اى لة وةن ايةلوثج ايوسةب  س خث اوىًا  اتصتدةاسنبش ن اياسةان  ايلة  

اددتةتةج "فىسددالةن" لدددن ه دن موالددل مددام ا اددت ىاى, دثه ايتدداابسى وعةلددل لددددددددعواسًة باةةددب اياسةاددن ايلةيسددن, وا 
أ  ايعلل ملى  ىوىة  بةيةظى يعام فةملستهة ف  ا لا اي دسى, ف ةا ساب أن تىتبال بلتاللبةت ا لا ايالوسل,

بدداًت لددن صسددةم اياددلالن اية اسددن ملددى ت دداسىات يعددى  اية ددا وثيددو لددن خددالل بسددةاة  إاددتعلةل اي ةمدداة اية اسددن 
, ويلدة ودةن اية واسدون سعت داون بد ن ا عدى  ايةدةتج اي دول  ا الدةي مى  اية ا بلعال لاةٍو يلعدال ايةلدو فد  

                                         
  اي ةماة اية اسن ه  لبلغ لن ايلةل ساوى ف  احتسةال  ايبةوو ايعةلن وايبةوو ايتاةىسن ل  ايبةو ايلىوب 
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ا وي  يلةلو اية ا  اس   أوًت ملى ا ةتةج أوعى لةا ملى ا اعةى, ف ةهم ت سىون ف  لعال ةلو ولسن اية وا 
ةددا ملددى ايدداوام وخددالل ا اددل ايدفدد اتتاددةهولعددال ايت ددخم أن ستاسددىا ااالددًة بددةوم  الوسددل   ا اددل اي دددسى, وا 

سوون ايت خم ظةهىة ة اسن, أ  إن ابب ايت خم هدو موالدل ة اسدن ددىفن وستد عى لبةشدىة بولسدن مدى  اية دا 
 .(1) ايلتااول ف  اياو 

ف ن ةلو ولسن اية وا بلعال لبةيغ با لدن ايللودن أن سادبب ةلدوا لادتلىًا فد  لعدال ايت دخم, وبةيتدةي   يثا    
اددتةةاا إيددى ثيددو فدد ن اية ددواسسن  ايح س دد  (GDP)اي دددسىة ا اددل فدد   إحددااث ةددوع لددن ايت لبددةت ا صتدددةاسن وا 

سعالدد  يلة ددوا أهلسددن فدد  ت عسىهددة ملددى ا ةتددةج فدد  ايلددا  اي دددسى, فسلددة سةحدددى ت عسىهددة ملددى ا لددا ايالوسددل 
 .(2)وبلعال ةلو عةبت وتح س  ةوع لن ا ات ىاى ا صتدةا  ولن عم إس ة  ايتاسىات ف  اياسةان ايلىةن 

 
 السياسة النقدية في إطار الروتقعات الرشيدة : -عاً راب

ايلعةيسددن  لددةهج ( ووىعدا Adam Smith)  ىظهدى لوهددوم ايتوصعدةت ايع الةسددن فد  اتصتدددةا لةددث أن تبةد      
لبدةائ تتعلد  بةيع الةسدن ات اةدا يدم ستةةويهدة بةيشدول وبةيالىس دن لن اةالالصة , شةت ةوايالوو ايىشسا يلوىا أو ايل

ثاتهدددة ووةهدددة تتعلددد  بوسوسدددن اختسدددةى واادددتخاام ايلدددواىا ايةدددةاىة ب ف دددل شددد ل للودددن لدددن اادددل تح سددد  غةسدددن أو 
يلوددول إيدى أملدى اىادن إشدبةع .  ا اةىايودول إيى ها  , بلعةى آخى ىوبت ملى ت لسص ايةو ةت يلحا 

واددهة ظهدىت مةددا لددةى م و لدن تبعددا وشددولبستى ولدن تبعددا , إت أن شددولبستى بحدث مددن لعددةسسى هدثه ايووددىة ة
تتعلد  بةيخسددةىات ايالةمسددن وبةيتحلسددل اي ددةام ملددى ) ايلسددىاث ايولد  ( وهددو بددثيو سعبددى لددن ايع الةسددن ايلحدداواة 

 يتةلن . إيى ايع الةسن ايالةمسن ويو  تتح   اياةسن لةهة فةن ايلاةل ايوحسا هو ايلةةفان ا
( ا ادتةث فد   John T. Muthظل هثا ايلوهوم  لن ايتحلسدل اياباد  يالصتددةا إيدى أن ادةات لادةهلن ) 

 Rational Expectations and The Theory ofفد  اىاادتا )  9169( مدةم  Indianaاةلعدن ) 
Price Movement تعللهة فد  ( , وايدث  سعدوا يدا ايو دل فد  ددسةغن ايوى دسن بشدولهة ايلعدىو  ايتد  ااد

                                         
 ا أ  ر في اذا ااص   (1)

،  5، د/ . ك ماال هللاااكوظ كاا  د قلاا س ف هللاللااه ااسل سااه اا م لااه واام الااه فااي ااعااراق ، اامجلااه ااعراقلااه العلااود اإل ارلااه  -       
 ، ااعراق ا 80ااع  /
 (56-55، ص) 8002ج معه كر كء ، ينلرا:        

(2)
 Alan Blinder, "keeping the Keynesian faith on the Erudition of Macroeconomics", World 

Economics  
                     Journal, 2, No. 2, April 2001, PP (2-3). 
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ود  ايعاسا لن اياىااةت اتصتدةاسن وةيةةتج ايلعتلا اباسة ملى توصعةت ا فىاا يلحداث , وأادعةى ايب دةا  
 .(1) اةيحداح بعا ةتةمسن تعتلا ملى ماا ايهوتةىات ايلتوص  بىامتهة وملى اياعى ايلتوص  يالىاايب 
وخالل لة تدتلون ايحددول ملسدا لدن لعلولدةت يلظدواهى  وللخص هثه ايوى سن ه  أن ايوحاات ا صتدةاسن 

وايلتاسىات ا صتدةاسن اية اسدن وايلةيسدن ف ةدا ادسلوةهة وساعلهدة أن تودون صدةاىة ملدى بةدةا توصعةتهدة ايلادت بلسن , 
وأهم هثه ايتوصعةت ه  لة سلون أن ستوصعا ا فىاا بةيةابن يأاعةى ف  ايلات بل وةتةاج اياسةاةت ا صتدةاسن 

 . (2) ت  تتبعهة اياوين بةةاًا ملى لة حاث ف  ايلة   يلعل هثه اياسةاةتاي
ايتاسىات اية اسن لن خالل مى  اية ا تؤا  إيى  ان (Lucas)يووةم سى  وفسلة ستعل  بةياسةان اية اسن     

ايتاسددىات فدد  ايةددةتج اي ددول  ا الددةي  ايح س دد   وسدددبة إبااهددة إاددتاةبن اتصتدددةاإحددااث ت لبددةت اوىسددن فدد  
يلتاسىات ف  اياسةادن اية اسدن لحداواة وخدوددًة مةدالة ستعدى  ايةدةم ملدى ايالىس دن ايتد  سدتم بلوابهدة و د  

ن صاىة وتوصعدةت اي الدةع ايخدةص بشد ن إادىااات اياسةادةت وخدوددًة فد  ايلىاحدل ا ويدى اياسةان  , هثه  وا 
يلاسةاددن اية اسددن ايتدد  تىغددب فدد  إتخةثهددة يهددة اوى وبسددى فدد  تحلسددل اياسةاددةت ولاددت بلهة فدد  تح سدد  أهدداافهة , 

تبدددا أن تودددون ويوددد  سدددتلون ا فدددىاا لدددن لعىفدددن ةتدددةاج صدددىاىاتهم ا صتددددةاسن وحتدددى تودددون توصعدددةتهم م الةسدددن 
. والب ددًة يهددثه ايةظىسددن, إن اياسةاددن اية اسددن ايلىةددن يددن توددون  اياسةاددةت اية اسددن وا ددحن ولعلةددن يوتددىات صةالددن

ن إفتىا ددددهة  اتصتدددددةا  اتاددددت ىاىةةاحددددن فدددد  تح سدددد   خدودددددًة إثا لددددة وةةددددت ا اددددوى وا اددددعةى لىةددددن, وا 
ن ملددى ايتدد عسى فدد  ايةددةتج ايح س دد  ادددواا ملددى ايع الةدد  اية ددا  ساعددل لددن ايتوصعددةت ا صتدددةاسن اسةاددن فعةيدد

ايلدددا  اي دددددسى أم ملدددى ايلدددا  ايالددددوسل وبةيتدددةي  فددد ن ايددداوى ا اددددةا  يلاسةاددددن اية اسدددن فددد  إادددددت ىاى ايةدددةتج 
ن دددةةع  اياسةاددن ستلتعددون بددةوم ايلعلولددةت يددا     اددسوون لحدداواا اددتةةاا إيددى  . (3)ايةددةم, خدودددة وا  وا 

ف ةددا سةبادد  مةددا ايتدددى  وتعلددسم اياسةاددن اية اسددن ا خددث بةظددى ا متبددةى ايتوصعددةت  آىاا أةدددةى هددثه ايوى ددسن
 .وهم سؤساون اسةان مى  اية ا بلعال عةبت (Uncertainty)يلت لسل لن حةتت مام ايت وا 

 

                                         
 .40-33ةبسل لها  اياةةب  , لداى اةب  ,ص (1)
 ا والمنل  أ  ر(2)
 . 458-459( ، ص  2000، )اارل ض ا م  عه رومك ،  4،  / اإلقتص   ااكليم   ئ د ااي لب ، الف لن س را 

(3)
   Carl E. walsh " The Contribution of theory of Practice in monetary Policy: recent 

development ",  
      University of California, April 2006, PP (2-6). BY Web: Http: // www. ecb. int / events . 
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 السياسة النقدية في إطار إتقرااديات جانب العرض:  -(امساً 
ظهددىت هددثه ايلاىاددن فدد  أواخددى اياددبعسةةت لددن اي ددىن ايعشددىسن بعددا أن تبددسن يلعظددم إصتدددةاسسهة لددةهم       

)آىعى تفدى , ودىسج ىوبىتادون , وةوىلدةن تسدوى( أن أادلوب اياسةادةت ا صتددةاسن ايتد  وةةدت لواهدن يلتد عسى 
 اددلوب تحىسددو اياللددب ايولدد  أو فدد  ايلتاسددىات ا صتدددةاسن ايولسددن بةتددت واددةال غسددى ةةاحددن اددواا أوددةن ثيددو ب

لى ايددىغم لددن إتوددة  لعظددم مللددةا ا صتدددةا ملددى أهلسددن دمددن الىسدد  إاددىااات اياددلالةت اية اسددن ايلتشددااة, ومدد
هدثه ايلاىادن أاىودوا  اصتددةا اياسةان اية اسن ملى ايت عسى ف  ايبالةين وايلخىاةت ملدى ايلدا  اي ددسى, فد ن 

 . (1)ن الىس  اياسةاةت اية اسن ايلتشااة أو خو  ايةو ةت ايت خم وايبالةين يسم م خالى ىوىة لوااهن 
هثه ايلاىان ف  ايعى  لن ايادل  وايخدالةت ود هم ايعوالدل ايلحدااة يلةلدو ا صتددةا   اصتدةاسسنسى   حسث

وهدد  بددثيو تخددةي  ايةظىسددن ايوسةبسددن فدد  إمتلةاهددة ملددى اياللددب ايولدد   ن اياللددب سلوددن أن ستععددى, فدد ثا لددة 
ا اددتهالو  ف ةددا ساددى ا صتدددةا إيددى ايىوددوا وهةددة ملددى ايحوولددن ايتدداخل لدد  حددوافب  ددىسبسن تخلدد  اياللددب 

سادةا ايادل  وايخدالةت يىفد  وتد عى ايةلدو ا صتددةا  , وملدى هدثا (2)وة اسن يدامم ىغبدةت ايلةتادسن فد  تدوفسى وا 
 . اةةب ايعى  سو لون اياسةاةت اية اسن ايتواعسن ويسم ايلتشااة ناصتدةاسسا اةم ف ن 

                                         
ل1م

 323رول آ. سفموٍي و  ، اآتشا  ، ماذس سفرا، ص 
(2)
 David Harper , " Understanding Supply – Side Economics " , 18 , January , 2005 , P 2 . By  

:Http://:www.investopedia.com .Web        
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وكبفبثثث ثترثباىمثثث:ثنمثثث ثالن ثثث:طث التنسثثثبيثبثثثبنثالسب:سثثث ثالنالبثثث ثوالم:لبثثث ث-المبحثثثثثالث:لثثثث 
ثومف:ىبمثبعضثالمتغبااتثاالقتص:لب ثالكمب ثثاالقتص:لي

ثالتنسبيثببنثالسب:س ثالنالب ثوالم:لب ثاط:اث :ملثننثقض:ب:ثث-المطمبثاالول 

ث مفيومثالتنسبيثببنثالسب:س ثالنالب ثوالم:لب ث-اواًل 

الماليررو لالديديررو مررن ادلات السياسررو ا اتترراديو التررل تسررتندمجا الدللررو مررن ا رر  ت ييررر   تينالسياسرر تعتبررر  
لملا جررررو مررررا تورررررز  الرررردلرات  تلررررس السياسررررتيناررررل امةاديررررو مررررزج  جا اسررررتندمترررر  اهرررردااجا ا اتترررراديو   لالتررررل 

ا اتتاديو من تيلبات ال مستلى الدشاط ا اتتادي   اول  ا ت الترا ع ا اتتادي تسرتطيع ال ةلمرو ان 
تل أ إلى السياسات ا اتتاديو )الماليو لالديديو( التلسعيو لتيتير اترات الترا ع لتيلي    ر  البطالرو الدلريرو 

ي ايمةن ان تستند  ال ةلمو مزي ا ادةماشيا من السياسات الماليو لالديديرو   اما ال  ا ت الرلاج ا اتتاد
 التجدئو ا اتتاد لالسيطرة على التضن  .

ارر ن التضررن  ا اتتررادي يةررلن متررا با اررل ةنيررر مررن اج يرران لدمررل اذدترراج لالعمالررو   للجررذا ارر ن  لررذا     
اسرتندا  المرزيا المداسرب مرن السياسرتين الديديرو  الت دي اما  تادعل السياسات ا اتتاديو ال ةيويرو تدسري 

. للسرل  ال رظ ا درا بالبرا مرا امنر   لالماليو لمةاا و التضن  لارل دورس اللارت الم ااظرو علرى دمرل ااتترادي
ةلوررو ااتترراديو لجررذ  السياسررات   اتنورريض معررد  دمررل عرررض الديررلد للسرريطرة علررى التضررن  اررد تتةررلن هدرراس 

ير مما يؤنر سلبا على ا ستنمار لا ستجالس اجمر الذي اد ي ل  ا اتتاد د ل يراع اسعار الولائد بشة  ةب
 الو مرن الرةرلد   لتشرة   را ت الرةرلد الدا مرو عرن السياسرات المترممو لمةاا رو التضرن  ةلورو ااتتراديو 

 .(1)ي ب اعتبارها من اب  تادعل السياسات 

عرردت تعرارين مدجررا علررى بررين السياسررتين الماليرو لالديديررو بلموجررل  التدسري   ارد تطراررتاذ ان الدراسرات ال دينررو 
المستلى الم لى لانرى على المستلى الدللل   ايد يت  التطر  للتدسي  بين السياستين على المستلى الم لل 

المشترس من ابر  اليرائمين علرى إدارة الردين العرا   لالسرلطتين الماليرو  التواه اي دان  الدللو   ليشير لا بادا 
                                                           

 ، االردن ،عمان ،معهد الدراسات المصرفٌة للنشر والتوزٌع ،)مدخل لالقتصاد الكلً( ،عوض طالب محمد (1)

  .235ص،2004
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لديديررو لذلررس اررل ضررل  التررأنير المتبرراد  جدلاتجررا المنتلوررو   لان ييررل  اليررائملن علررى إدارة الرردين العررا  بتيرردي  لا
رؤيررتج   ررل  التةررالين لالمنرراطر التررل تررتالز  مررع المتطلبررات التمليليررو لل ةلمررو ل  رر  الرردين العررا    لالعمرر  

رسررا   مبرردا المسررا لو عدررد ت يرر  التطررلر المررالل   علررى الوترر  بررين إدارة الرردين ل اهرردان السياسررو الديديررو لا 
لتباد  المعللمات بين السلطات الديديو لالماليو   لاليائمين على إدارة الدين  رل  ا تيا رات ال ةلمرو ال اليرو 

 . (1)لالمستيبليو من السيللو

يدترن معدا  إلى الذي لتدسي  بين السياسات الماليو لالديديو ل ا  مبسط بشة    ( Begg)  باجعرن  لاد  
التدابير تضمن ان اليرارات الترل يرت  اتناذهرا مرن ابر  ترادعل اليررار ب  ردى السياسرتين   يترترب عليجرا  نرارا 
بير مر لة ال السياسو اجنرى   ليؤةد ان ااض  تلر التدسي  علرى اذطرال  هرل تلرس الترل تدطرلي علرى 

اج    اجمر الذي يرؤدي إلرى تعظري  الدترائا المت ييرو اشتراس تادعل اليرار بة  من السياستين ال ت ديد اهدا
ممررا يعررزز الديديررو مررن السياسررتين معررا . لهررل مررا يعدررل ان يتورر  تتررمي  اهرردان السياسررو الماليررو مررع اجهرردان 

التلسررع اررل السررل  الم ليررو ب يررث يةررلن انرهررا متسرريا )ةرران يتورر  البدررس المرةررزي لالسررلطو الماليررو علررى ميرردار 
  (2) ليلا (الع ز المالل لتم

علررى ادررا  ا ليررو التررل يررت  مررن ناللجررا التوررالض بررين سررلطتين تتمتررع ةرر  مدجمررا (Marszalek) ا يررث عرارر
البدررس المرةررزي لال ةلمررو  لذلررس بقيررو ت ييرر  ااضرر  الدتررائا المر ررلة مررن  متمنلررو اررلباسررتياللجا عررن اجنرررى 

  (3) المواهي  على المستلى الم لى . هذ   ةليجما   لنل  ا طار المالئ  لتوعي  ادا  ةلتا السلطتين.

اد يت  التدسي  بين السياسات ا اتتاديو لعردد مرن الردل  دانر  ت مرع ااتترادي  اما على المستلى الدللل   
ال ات رراد ديرردي ةمررا هررل ال ررا  اررل ا ت رراد الديرردي اجلرلبررل   اي التدسرري  علررى المسررتلى الرردللل   ليشررير 

                                                           
(1) The Staffs of the World Bank and the International Monetary Fund, “Guidelines for Public 
Debt Management: Accompanying Documents and Selected Case Studies”, 2003, p. 11, 
available at: 
http://imf.org/external/np/mae/pdebt/2002/eng/102402.html 
(2) lain Begg, “Running Economic and Monetary Union: The Challenges of Policy Co - 

ordination” in “Europe: Government and Money”, The Federal Trust for Education and 

Research, 2002, pp. 21-22. 
(3)Pawel Marszalek,“ Coordination of Monetary and Fiscal Policy ", The Poznan University of 
Economics, Volume 3, Number 2, 2003, p. 48  
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إلرررى  التعررردي  ال رررذري للسياسرررات اليلميرررو للررردل  ارررل سررربي  إدراس التعررررالن موجرررل  التدسررري  ارررل تلرررس ال الرررو 
تعريررن  نررر للتدسرري  بررين السياسررات لالررذي يشررير إلررى اليلاعررد ال المبررادئ عراررت لليررد  ا اتتررادي المشررترس.

الترل تت رالز اليلميررات لالترل ترر  ا تورا  عليجرا مررن ابر  ةااررو الردل  اجعضرا    لان يررت  تورليض المسررؤلليات 
ليررت وظ بعرررض    (1) الرئيسرريو إلررى  ةلمرررات الرردل  مررع لضرررع  رردلد تييررد مرررن  ريتجررا الةاملررو ارررل التترررن

ا اتتاديين عدد استندا  موجل   التدسي   بين السياسات ا اتتاديو    يث يوضرللن ان ييتترر اسرتنداما 
ييرر  اهرردان مشررترةو ال عدررد التعبيررر عررن ا توررا  بررين الرردل   ررل  تعرردي  سياسرراتج  ا اتترراديو اررل سرربي  ت 

 Economic )تدويذ السياسات ا اتتاديو بشرة  مشرترس   ليوضرللن اسرتندا  موجرل   التعرالن ا اتترادي 
Cooperation)  (2)للتعبير عن تلر التعالن اجا  طمل و بين الدل  ال هذا الم ا . 

لررذلس يمةررن اليررل  إدررا ةلمررا ةبرررت عداتررر التدسرري  بررين السياسررتين ةلمررا ادى ذلررس إلررى دتررائا اي ابيررو علررى   
ا اتتاد لالم تمع تتمن  ال استقال  امن  للملارد ال ييييو لالماليو  لتيل  من ا نرار السرلبيو الترل يمةرن ان 

 .تدتا عن عمليو عد  التدسي 

  هررل ان در ررو التدسرري  العاليررو يو سياسررتين الديديررو لالماليررو مررن رةيررزة اساسررلتدطلرر  اهميررو التدسرري  بررين ال   
بررين السياسررتين تعطررل ارردرة ةبيرررة لةررال السياسررتين اررل ملا جررو اجزمررات ا اتترراديو التررل اررد تلا ررا ا اتترراد 

 ةالتضن  ال ا دةماش  لي دب التضارب بين اهدان ةال مدجما.

ثأىمب ثالتنسبيثببنثالسب:س ثالنالب ثوالم:لب ث-ث:نبً: 

لسررائ  اعالررو اررل الراابررو ا اتترراديو العامررو   ارر ن  نتمررنالثان اهميررو التدسرري  بررين السياسررو الديديررو لالماليررو  
التدسي  لال مع بيدجما يتبح امرا ضرلريا لمل ا لتوادي التعارض مع بعضجا بتلرة تمدع السلطو ال ةلميرو 

                                                           
(1) Fabian Amtenbrink and Jakob Dehaan , " Economic Governance in the European Union : 
Fiscal Policy Discipline versus Flexibility " , Common Market Law Review , Vol . 40 , 2003 , p . 
1075 .  
(2)Begg , Hodson and Maher , " Economic Policy Coordination in the European Union " , National 
Institute Economic Review , No. 183 , January 2003 , p . 66 . Jacob , A.Frankel , Morris , 
Goldstein and Paul , R . Masson , op . cit . , p . 185.  
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جا المرسررلمو لتضرررعوجما لاررل دورررس اللاررت   لمررن برررين اجسررباب الترررل ادت  لشررددت علرررى مررن ت ييرر  اهرررداا
  -:(1)ضرلرة تدان  لتةام  بين السياستين   دذةر اهمجا 

ي ب استندا  السياسو الديديو للت ة  ال الةتلو الديديو المتداللرو   للةدجرا بيرر ةاايرو لت يير  ذلرس إذ  -1
لسياسررريو اج رررلر لاجسرررعار لالررردن  طالمرررا ادرررا يشرررترط لوعاليرررو   بررردا ان اسرررتندا  السياسرررو الماليرررو 

السياسررو الديديررو اررل إي رراد المررلارد الماليررو الضرررلريو لالسررتنمارات عررن طريرر  ا اتررراض   ان يةررلن 
اجاراد على استعداد ليبل  مستليات اسعار الوائدة المنتلوو لدر و مدااسو ا سرتنمار النراص   لهرذا 

علررى السياسررو الديديرو التشرر يع ا سرتنمار لالررت ة  اررل معرد  الترررن لت ييرر  يعدرل ل ررلب ا عتمراد 
 ا ستيرار ا اتتادي .

ضرربط للبدررلس عدرردما تبررالي اررل تمليرر  دويررات بنتررلص ضرررلرة تل يررا ا دتيرراد السياسررو الديديررو يررت   -2
تل رأ  اليطاع العا  عن طري  ا اتراض من ال جراز المتررال   ةمرا يل را اللرل  إلرى ال ةلمرو عدردما

إلررى تمليرر  دوياتجررا مررن نررال  الدظررا  الضررريبل   لهررذا يعدررل ترر  تل يررا اللررل  إلررى السياسررو الديديررو اررل 
لى السياسيو الماليو ارل ال الرو الناديرو لهرل مرا يتطلرب عرد  الترةيرز علرى سياسرو دلن  ال الو اجللى لا 

 اجنرى .
لتررل يع ررز اليطرراع العررائلل لاطرراع ي ررب ترردن  ادلات السياسررو الماليررو  سررتيعاب اجرترردة الديديررو ا -3

اجعما  عن استنمارها عن طري  اداة التملي  بالع ز التل ي ب ان تةلن مردو لتتللى بسرعو ضبط 
المعرررلض الديرردي اررل اجسررلا  الماليررو    اذ   يمةررن للسياسررو الديديررو بموردهررا ان تت مرر  اجضرررار 

و الماليرو ارل هرذ  اجمرلر إذ يتطلرب اجمرر لالتدمات ارل مةاا رو التضرن  ل  بردا مرن تةامر  السياسر
 . استندا  ادلات للتأنير على  ادب الطلب   ليتلح لجذ  المجمو السياسو الماليو

عدررردما   يةرررلن العمررر  للسياسرررتين لا ررردا لارررل دورررس ا ت رررا  اررر ن الدتي رررو هرررل  ررردلث اضرررطرابات  -4
ديديرو طرييرا منالورا ل مسرتيال   ااتتاديو إذا ما اامت السياسو الماليو علرى  ردى لسرلةت السياسرو ال

لهررذا ي رردث عدرردما تتعاارررب  ةلمررات متعررددة ارررل دللررو لا رردة لتتضرراد ةررر   ةلمررو بسياسررو منالورررو 
 .ل ةلمو انرى 

                                                           
 . 114، ص .   2013، المرجع السابق ، « السٌاسة النقدٌة واستقاللٌة البنك المركزي » عبد المطلب عبد الحمٌد ،   (1)
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 ثث-الترثباثالمتب:للثببنثالسب:ستبنثالم:لب ثوالنالب ث ث-ث:لثً: 

بعضرجا الربعض ارل تلرس السياسرات   لتعرزز  بشرة  ةبيررترتبط السياسات الديديو لالماليو ارتباط  متبراد      
ؤنر اررل إدارة السياسررو الديديررو   لالعةررس ترر يح  لةررن يرر عدرردا يةررلن ترر ل الدظررا  المرراللا   ابلررب ا  يرران

الترتيبررررات المؤسسرررريو لةرررر  مررررن هررررذين الدررررلعين مررررن السياسررررات اررررد تنتلررررن لناتررررو ايمررررا يتعلرررر  برررراجدلار   
تلررس السياسررات . ليررت  ايمررا يلررل إبررراز التررأنير المتبرراد  لالمسررؤلليات   لاجهرردان   ل عمليررات ترريابو لتدويررذ 

 لةما يلل: بين السياستين الماليو لالديديو

ث-ترثباثالسب:س ثالم:لب ثنم ثالسب:س ثالنالب ث ث -1

علرى السياسرو الديديرو    يرث ترؤنر ترأنيرا مباشررة علرى التقيرات ارل السياسرو الماليرو  اتتأنير  تتعدد تلر 
ارردرة البدررس المرةررزي اررل ت ييرر  هرردن ا سررتيرار اررل اجسررعار ةجرردن رئيسررل للسياسررو الديديررو لترررتبط تلررس 

  (Leopold von Thadden)ا نار المترتبو على السياسو الماليو بييرد الملازدرو ال ةلميرو . ايرد الضرح 
إسرجاما ارل إبرراز الردلر الرذي تلعبرا ةر  مرن السياسرو الماليرو لالسياسرو الديديرو  اهميو ذلس الييرد مرن نرال 

اررل ت ييرر  هرردن ا سررتيرار اررل اجسررعار    يررث يؤةررد هررذا الييررد علررى ادررا   يمةررن للسياسررو الديديررو ان 
تمررارس دلرهررا ارررل السرريطرة علرررى التضررن  بشرررة  مدورررد لمررن الضررررلري ان تعمرر  السياسرررو الماليررو علرررى 

إمةاديررررو إبررررراز العالاررررو المباشرررررة بررررين  (Taylor. لاررررل ا ررررد إسررررجاماتا الجامررررو الضررررح  ) (1) مسرررراددتجا
السياستين الماليو لالديديو من نال  ايد الملازدو ال ةلميو   لالذي يشير إلى ان التقير ال ع ز الملازدو 

ئرد ال ارل الديرلد عاليرو العامو  بد لان يؤدي بالضررلرة إلرى تقيرر ارل   ر  السرددات ال ةلميرو المردرة للعا
 . (1)لذلس جبراض تملي  الع ز المالل  اليلة 

                                                           
Leopold von Thadden, “ Active Monetary Policy, Passive Fiscal Policy and the Value of Public Debt: Some Further Monetarist Arithmetic”, 

Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Discussion Paper 12/03, June 2003, p. 1 
 ٌة قاعدة تاٌلور من قواعد السٌاسة النقدٌة البسٌطة التً تصف كٌفٌة قٌام البنك المركزي بضبط أسعار الفائدة بطرٌقة منهج

قادرة على االستجابة للتطورات التً تطرأ فً التضخم والنشاط االقتصادي الكلً ، أي أنها توفر استراتٌجٌات بدٌلة تمكن 
 البنك المركزي من استخدامها قاعدة تهتم بقرارات اختٌار مثبت اسمً مناسب .

 القوة عالٍة النقود/  النقدٍة القاعدة/  االحتٍاطً نقود : 

Reserve money/ Monetary Base /High Powered Money(Mo) 
 األساس رـوتعتب ،هـلدٍ المحلٍة بالعملة البنوك وودائع المركزي البنك خزائن خارج لالمتداو النقد من االحتٍاطً نقود تتكون
 األوسع بتعرٍفاتها للنقود
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إذا ةرران ت ييرر  مزيررد مررن ا دضررباط المررالل يسررج  اررل ال ررد مررن ع ررز الملازدررو   ارر ن هررذا يعدررل   يررث 
ذا ةادرت ال ةلمرو ترتمةن  بالضرلرة ترا ع دمل     الدين المدر للعائرد لةرذلس  ترا رع الياعردة الديديرو . لا 
بسجللو مرن ا عتمراد علرى اسرل  ا ئتمران ارال تل رد ضررلرة للرربط برين   ر  الع رز المرالل لنلر  الديرلد 
لذلس جن التقير ال ع ز الملازدو يمةن تمليلا من نال  إتدار السددات ال ةلميو . لمن دا يو انرى 

ر مرن دويرات ال ةلمرو  تملي   ز  ةبي من ا     بالدسبو لل ةلمات التل تعتمد باجساس على نل  الديلد
ال تلس التل   تتمتع بسرجللو اللترل  إلرى اسرل  ا ئتمران   ار ن ال رد مرن ع رز الملازدرو العامرو سريؤنر 
بدر و ةبيرة على ال د من نل  الديلد   لبالتالل يمتد اجنرر اذي رابل إلرى ت يير  ا سرتيرار ارل اجسرعار 

لة اساسيو د ل تنويض الدمل الديدي لمعد  التضرن  للذلس   ا ن ال د من ع ز الملازدو يعد بمنابو نط
 . مر لو الت ل  د ل ااتتادات السل ال عديد من الدل  الداميو لالدل  التل تمر ب

ث-ترثباثالسب:س ثالنالب ثنم ثالسب:س ثالم:لب ث  -2

م رررا   علرررى السياسررو الماليرررو اررليررؤنر السياسررو الديديرررو لالترتيبررات ا داريرررو المرتبطررو بجرررا تطبيرر   ان    
ر سعر الوائدة   ال مسرتليات الردين رت ديد ا هدان التشقيليو للسياسو الديديو اعلى سبي  المنا  ت ديد ان

العا  لمن ن  ال د من الع ز المالل ال ملازدو الدللو من  ادب  لت ديد انر سعر الوائدة على مستليات 
العلائررد الضررريبيو التررل تعررد رةررن اساسررل مررن ر ذلررس اررل را سررتنمار ال يييررل لالرردن  مررن  ادررب انررر لانرر

 ارةان ايراد الملازدو العامو .

السياسرو الديديرو ان  ذ ررا اتال دراستا لألنرر المرالل ( Momi Dahanا اتتادي ) لاد الضح       
السمو القالبو ال العديرد مرن الردل  المتيدمرو لالداميرو علرى  ردا, سرلا    هرل ت مر  السياسرو الديديرو اعبرا  
ت ييرر  معررد  تضررن  مسررتير لداررع ادا  ا اتترراد الةلررل اررل ا  رر  اليتررير   لعلررى الرررب  مررن ان هرردن 
 السياسو الديديو ارل تلرس ال الرو هرل السريطرة علرى ا ت اهرات التضرنميو لالمسراهمو ارل ت يير  ا سرتيرار

 ررز الملازدررو العامررو المررالل   إ  اددررا اررد د ررد لرربعض ا  رررا ات الديديررو انررارا تلسررعيو علررى عا اتتررادي ل 

                                                                                                                                                                                           
(1) World Economic Outlook, “The Decline of Inflation in Emerging Markets: Can It Be 
Maintained?”, 
International Monetary Fund, Chapter IV, May 2001, pp. 130-131.  
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الى ادا يمةن ا عتماد على المعادلو البسيطو التاليو ( Momi Dahan)اشار  يث ال ا    اليتير   
 -:(1)للتعبير عن انر السياسو الديديو ال ع ز الملازدو العامو 

D = G- T(y)+  
 
  ∑    

    βp 
m+∑x=1

x (ix+  

 
) βx 

p e - (ix+  

 
) AXe …………………. (1) 

 حُث حشُر7

P –الوسخىي العام لألسعار 

G – ىَالث واالعاًاث حاالًفاق الحىىهٍ االسخهالوٍ واالسخثوارٌ والخ 

T – الضرائب 

 بٌُوا حٌمسن هعذالث الفائذة االسوُت الً هجوىعخُي 7

βالم ملعو ا للى : معد ت الوائدة على الدين الم لل الم توظ با لدى اليطاع الناص 
p 

m  يث تشير 
im  الى معد  الوائدة ا سمل على السددات من الدلعm لهل السددات الم ليو 

βx الم ملعررو الناديررو : معررد ت الوائرردة علررى الرردين النررار ل   
p  يررث تشررير   ix  الررى معررد  الوائرردة

 eالرى سرعر التررن ا سرمل    Eلهرل السرددات النار يرو   لتشرير  xا سمل علرى السرددات مرن الدرلع 
الررى  Axارريعةس التقيرررات اررل سررعر الترررن ا سررمل   لتشررير  E/E الررى سررعر الترررن ال يييررل امررا 

ا  تياطيات التل ي توظ بجا البدس المرةزي. ليمةن التعرن الرى اجنرر المرالل ذ ررا ات السياسرو الديديرو 
 داداتجا السالوو الذةر. من نال  المشتيو ال زئيو لمعادلو ع ز الملازدو العامو بالدسبو لسعر الوائدة لامت

∂
    

   
 =   

   
 -   

  
   

   
 +( 

 
) ∑    

   

 
    β p

 m + ( 
 
)   
   

 
  

   
  {  

   
 ∑       

   
 }….(2) 

لازدو العامررو بالدسرربو الررى سررعر الوائرردة الررى رتشررير مرةبررات المشررتيو ال زئيررو لمعادلررو ع ررز المرر يررث ل      
ا ررررا ات السياسرررو الماليرررو لانرررر هرررذ  السياسرررو ارررل معرررد ت الدمرررل   ميرررعترررأنيرات السياسرررو الديديرررو علرررى 

دار رالرى )انرر ا دورا  ال ةرلمل( اي ميريشرير   ∂ G/∂im البدد  اما ا اتتادي لراع مستليات التشقي  
 سرميو علرى السرددات ارل اطرار مرا يعررن بعمليرات   قيرر الولائرد ا التقير ال ا دوا  ال ةرلمل بسربب ت

رة للسياسررو الديديررو لتررأنير مسررتليات ا دوررا  بسرربب ادنورراض ميررادير ربيررر مباشرر ةررأداةالموتل ررو  السررل  
                                                           

(1) Momi Dahan "The Fiscal Effect of Monetary Policy "  IMF working Paper -1998 ،P:5-9. 
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ل ةر  رمن عمليو بيع لشرا  ا لرا  الماليو لرذا ايرد تعمر  ال ةلمرو علرى تمجيرد التيلبرات ار المتأتلالسيللو 
مررن الدررراتا لالتلظرررن مررن نرررال  زيرررادة ا دورررا  ال ةررلمل   لمرررن الطبيعرررل  رردا ان ارتوررراع اسرررعار الوائررردة 
ا سميو يراع من ةلورو الردين ال ةرلمل ليزيرد مرن ع رز الملازدرو العامرو مرن  جرو لالرى تعطير  ا سرتنمار 

 الناص . لألدوا مل ال يييل من نال  ارتواع اسعار الوائدة ال ما يسمى بمزا مو ا دوا  ال ةل 

  امررا البدررد 

  
   

   
ايشررير الررى )انررر ا يرررادات ال ةلميررو(    يررث تررؤدي ا  رررا ات التييديررو للسياسررو     

الديديررو لالمتمنلررو بتقيرررات اسررعار الوائرردة الررى تبرراطؤ معررد  الدمررل ا اتتررادي لادنورراض مسررتليات الرردن  
دررو   ليرردعةس ادنورراض معررد  الدمررل ا اتتررادي بارتورراع لادنورراض العلائررد الضررريبيو لارتورراع ع ررز الملاز 

دسرربو الرردين العررا  الررى الدرراتا الم لررل ا  مررالل   ةمررا يعتمررد انررر ا يرررادات علررى مرلدررو العلائررد الضررريبيو 
على الداتا   اما اجنر النالث للسياسو الديديو )انر الدين( الذي يعةسا المرةب ارل معادلرو الع رز المرالل 

( 
 
) ∑    

   

 
    β p

 m  ارررل ارتورررراع معررررد ت الوائررردة ا سميرررو     يث تدعةس السياسرررو الديديرررو التييديرررو
اترررير ا  ررر  اررل رارررع معرررد  الرردين لراررررع ةلوررو ع ررز الملازدررو مررن دا يررو   لمررن دا يررو ناديررو يل ررد لجررذا 
ا نر انر ديدي على معد ت الدمل لالداتا لمعد ت التضن     يث ات جت العديد مرن البدرلس المرةزيرو 

الررى اسررتندا  )اائرردة البدررس المرةررزي( ةمؤشررر ال منبررت اسررمل اررل معال ررو مشرراة  لمدجررا )العرررا ( مررؤنرا, 
مرةبو تتمن  بو لة الداتا الوعلل لالمتلاع )البطالو( لا لة التضن  المستجردن لالوعرلل )ارتورراع ا سعررار( 

 -: (1)ال ما يسمى ارل اطرار ااعردة تايرلر المعبرة عدجا ال المعادلو ا تيو

It= r + π t + a (π t – π* t) + B(Yt – Y*t)…………………………………….(3) 

هرل عبرارة عرن سرعر الوائردة ا سرمل اليترير ا  ر  الرذي يةرلن لبأنتتار  ااعدة تايلر  يث تشير     
دالرررو ارررل اد راارررات معرررد ت التضرررن  الوعلرررل لالمسرررتجدن لاد راارررات الدررراتا الوعلرررل عرررن المتلارررع لاللتررران 

لى التلالل ةمعام  تعردي   د رران التضرن  الوعلرل عرن المسرتجدن بتملير  ع a-Bتشيران لجما معلمات 
 هامش سعر الوائدة لمعام  تعدي   د ران الداتا الوعلل عن المتلاع ايضا, بت ريس ذات الجامش .

                                                           
بحث منشور على الشبكة المعلوماتٌة  –االطار النظري للتنسٌق بٌن السٌاستٌن المالٌة والنقدٌة ، جامعة لندن  –ى كمال من  (1)

 (20، ص   2010نوفمبر  –
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الرابرررع لالنرررامس للسياسرررو الديديرررو علرررى السياسرررو الماليرررو لهمرررا انرررر ريرررع  اجنيررررة لالمتمنلرررو ارررل  امرررا اجنرررر
 اذتدار لانر اجسعار ال شطري المعادلو :

  

   
 [ 
  
∑  Bm] , ( 

 
)   

   
                 

اذ تدلر  ل  تنويض معد ت التلسع ال الدمل الديدي   مشتيو ا نار السابيو من انأر على التلالل ليمنالن 
مررن نررال  عمليررات السررل  الموتل ررو الررذي يعتبررر اررلة م رةررو للطلررب السررلعل الررذي يررداع بزيررادة اذدترراج لزيررادة 
الرردن  لزيررادة العلائررد ل ترريلو الضررريبو لانررر ذلررس علررى ع ررز الملازدررو العامررو مررن  جررو   لارتورراع اجسررعار 

  ييييو للدين العا  من  جو انرى.لارتواع الييمو ال

ذلرس ارل الترلازن  لادعةاسمن الطبيعل بعد عرض ا نار النمسو للسياسو الديديو على السياسو الماليو ةان   
ادي لت يير  الرااهيرو ا اتتراديو ارل رالديدي لالسلعل ال ا مرد اليترير لانرر ذلرس ارل معرد ت الدمرل ا اتتر

ديو لالماليرررو عبرررر عرررد  التيررراطع ارررل رضررررلرة التدسررري  برررين السياسرررتين الديررراجمرررد الطليررر   ان يسرررتدعل ذلرررس  
ادلاتجما ادس اما, مع ل دة الجدن المرسل  لالمتو  عليا بجدن راع ا نتال  ال الدشاط ا اتترادي ةطرير  

 لت يي  ا ستيرار ا اتتادي لالدمل ال ا اتتاد .

ثالنالب ثالم:لب ثوثثأوجوثاالختالفثببنثالسب:ستبنث-اابعً: 

ترأنيرات ةر  مدجمرا علرى الطلرب الةلرل   يةرلن ترأنير   ال ا ا نتالن برين السياسرتين مرن نرال هدا سدبين  
السياسرو الماليرو علرى الردنل  نر  علررى اذدورا  ) الطلرب الةلرل ( ترأنير مباشررر يت ردد مرن نرال  تقيرر اذدوررا  
ال ةلمل ال اري لا ستنماري لالضرائب لاذعادات ال ةلميو   اما تأنير السياسرو الديديرو علرى الردنل  يةرلن 

شررررة إذ ان ا  ررررا ات لالتررردابير الديديرررو الترررل تتنرررذها السرررلطات الديديرررو نررر  ارررل تقييرررر   ررر  بترررلرة بيرررر مبا
 . (1)ا ئتمان مدعةس ال الدجايو على الدشاط ا اتتادي ن  على مستلى اذدوا  لالطلب الةلل

ز  لت يير  الرال Time Lag)تتسر  السياسرو الماليرو بل رلد مرا يعررن بالورار  الزمدرل ال الو رلة الزمديرو ) اذ   
اعاليتجرا   اذ ان السياسررو الماليرو ت ترراج لارت اطررل  مرن السياسررو الديديرو لت ييرر  اعاليتجرا   اي ان هدرراس اترررة 

                                                           
عمان  ،دار زهران للنشر والتوزٌع،الطبعة االولى ، )النقود والمصارف والنظرٌة النقدٌة( ،ناظم محمد نوري الشمري (1)

 .464ص،1999،االردن،
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طليلو دسبيا بين ال ا و الوعليو  تناذ ارارات معيدو ) ناترو بالدسربو للتشرريعات المتعليرو بتنوريض ال زيرادة 
ااع الراهن   إ  ان الدتائا العمليو تظجر عادة ال اتررة اتريرة الضرائب ( لتأنير تطبي  هذ  اليرارات على الل 

 .(1)بالمياردو مع دتائا السياسو الديديو 

ب  ت ديرد  ايط ال ت يي  اعاليو ةلتا السياستين الذي يجمدا ليس الوار  الزمدل بد من تلضيح  بادا هدا ل    
يرو لبرين دترائا هرذا التردن  لبتريقو انررى برين مرا الوترة الزمديرو الم ترلرة برين تردن  السرلطات الماليرو لالديد

 -ال تيابو السياسات الماليو لالديديو : الوتراتال الو لات ي ت  اعال لما ي ب ان ي ت    لاه  هذ  

و لالتأةرد مدجرا اي الوتررة الالزمرو لتشرنيص المشرةلال تسمى ايظًا اترة ا دراس  -: الفتاةثالت خبصب   -1
  ا ذا ةادت المشةلو رةلد ال ادةماش الدشاط اذدتا ل اي ب التأةد من ان ادنوراض اب  اتناذ اليرار

 .(2)لليست ظاهرة مؤاتو ال عابرة اب  اتناذ اليرار بمعال تجا  رةلديااذدتاج هل اعال ظاهرة 
هرررل الوتررررة الالزمرررو  تنررراذ اليررررار المداسرررب مرررن ابررر  تسرررمى برررالوترة ا داريرررو ل  -: فتثثثاةثاتخثثث:اثالاثثثااا  -2

 السلطات التشريعيو ال اذداريو لمعال و المشةلو ن  تدويذ  . 
التررل تتبررع اتنرراذ اليرررار لتدويررذ  الوعلررل   جن اجدلات السياسرريو  العمليررو  لهررل الوترررة -: فتثثاةثالتثثرثبا -3

 سلا  ةادت ديديو ال ماليو ت تاج إلى اترة زمديو لت يي  تأنيراها بالةام  .

اعلررى سرربي  المنررا  إذا ةرران اليرررار بزيررادة ةميررو الديررلد اررل الترردال  لتنورريض اسررعار الوائرردة ال اليرررار      
بزيادة اذدوا  ال ةلمل ال تنويض الضرائب ا ن اليرار   يأنذ موعللا الةام  إ  بعد اترة زمديو تنتلرن 

و لات الزمديو تستقر  سدو اشجر لان من بلد  نر   ا ذا ااترضدا على سبي  المنا  بأن ة  ا لة من ال
( مليرار  9الداتا اليلمل يبدا با دنواض بعد ستو اشجر اجللى ايدنوض نرال  الوتررة التشنيتريو مرن ) 

( مليار ال اترة اتنراذ اليررار لتدويرذ    لالمال رظ مرن ذلرس عرد   3( مليار ديدار ن  إلى )  5ديدار إلى ) 
ن اتررة تلاا  اليرار ال الو ا اتتاديو  مع ضياع طااات إدتا يو لارتواع معد ت البطالرو دتي رو لرذلس   لا 

اليررار اررد يرؤدي إلررى دتررائا عةسريو علررى ا اتترراد ابرد  مررن معال ررو  الرو الرةررلد سررلن يسراه  اررل زيررادة 
الضررقلطات التضررنميو اررل اترررة يةررلن ا اتترراد متل جررا م ررل ا دتعرراش لا زدهررار مرررة انرررى . لمررا يررت  

                                                           
 .233ص،2002االردن،عمان ،دار حامد للنشر والتوزٌع،الطبعة االولى، )مبادئ االقتصاد الكلً(،عبد الوهاب االمٌن (1)
 2004السٌد علً، عبد المنعم، نزار سعد الدٌن العٌسى، النقود والمصارف واألسواق المالٌة، دار الحامد، األردن، د.ط،  (2)



النقدية والمالية تين لسياسلمحتوى ا اإلطار ألمفاهيمي ............................................................الفصل األول  
 

 

 
63 

مررن تريابو السياسررات الماليرو لالديديررو لل رلد عررد  تلاارر   التأةرردمررن المنرا  ادررا ارل ضررل  عرد  اسرتدتا ا 
زمدررل بررين مررا ي ترر  اعررال لمررا ي ررب ان ي ترر  دتي ررو للو ررلات الزمديررو التررل عررادة ت ترر  اررل اتنرراذ 

نراذ اليررار اليرارات القير السليمو   ةان   بد مرن اي راد اسراليب علميرو للتدبرؤ با ت اهرات ا اتتراديو لات
المداسررب بمعال ررو اي انررتال  ابرر   دلنررا . لالشررة  التررالل يلضررح المنررا  السرراب  الررذي يبررين تررأنير هررذ  

 -:(1) الوترات على ااعليو السياسات ا اتتاديو باجراا  ااتراضيو

ث(ث ثالفجواتثالزمنب ثلمسب:س ثالم:لب ثوالنالب 4ال كلثاقمث)ث

 
ث354،ثصمصلاثس:بيث،اللبنثالعبس ثسعلثالمصلاث ثنزااث

ان تأنيرات لسائ  السياسو الماليو لالديديو ال ت يي  اجهدان ا اتتاديو تعتمد إلى  د  يتضح مما سب ل    
ةبيرررر علرررى  سرررن تلايرررت اسرررتندا  تلرررس اللسرررائ  بترررلرة ااعلرررو لمتةاملرررو . لال ررردير بالرررذةر ان الل رررل  إلرررى 

لت يي  ا سرتندا  الةامر  ارل اتررات الرةرلد ا اتترادي .  السياسيو الديديو لل دها اد   تةلن سليمو لم ديو
يرو ايضرا إذ لر  تراايجرا  دةذلس ال ا  بالدسبو لالعتماد الةلل على لسرائ  السياسرو الماليرو ا دجرا ارد   تةرلن م

ا را ات مةملو لجا على تعيد السياسو الديديو لالت اريو   اي   بدا ان تةلن هذ  السياسات مةملو لبعضجا 
بعض من ا   ت يي  اهدان السياسو ا اتتاديو اللاعيو التل ت ي  ااتى المدااع بأا  اضرار ممةدو ارل ال

 (2) ظ  ظرلن   تتلار ايجا المعراو الةاملو )  الو عد    التأةد(

                                                           
الدار العلمٌة ،الطبعة االولى ، مبادئ االقتصاد الكلً)كٌف ٌعمل االقتصاد فً النظرٌة والتطبٌقنزار سعد الدٌن العٌسى، (1)

 .352ص،2001 ،االردن ،عمان ،الدولٌة ودار الثقافة للنشر والتوزٌع
 234ص ،مصدر سابق ،عبد الوهاب االمٌن (2)
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ثالترثبااتثالمتب:لل ثلمسب:ست:نثالنالب ثوالم:لب ثفيثالتوازنثاالقتص:ليثالكميخ:مسً:ث 

التلازن ا اتتادي الةلل الذي يدعةس ال التلازن الديدي لالتلازن السلعل لةين ان العالاو ال دليو  ان   
بررين الوائرردة لالرردن  اررل الت لرريالت الةيدزيررو لرر  تترر  الررى مدتجررى الطريرر  ا  بعررد الم ررال ت التررل اررا  بجررا 

بشر جما جسللب لمدجا التلازن هادسن( ال بيان طبيعو العالاو بين الوائدة لالدن  -ا اتتاديان )هيةس
( لةين ان الدن  اتبح دالو ال اسعار الوائدة عبر بلابو بير مباشرة تتت  IS-LMا اتتادي الةلل )

با سررتنمار اررل اطررار السررل  السررلعل لان اسررعار الوائرردة اتررب ت دالررو اررل الرردن  عبررر بلابررو بيررر مباشرررة 
 .طلب الديدي ال اطار السل  الديديتتت  بال

 
ث(ثIS ثترثباثالسب:ست:نثالم:لب ثوالنالب ثفيثالسويثالسمعيث)منحن ثث1
مررن مسررتليات معيدررو مررن ا دنررارات الميابلررو الررى ا سررتنمارات عدررد ديرراط  تلازديرراتلليوررو  ISمد دررى  يبررين 

اسرعار الوائردة  ليعةرس هرذا المد درى مرلدرو ا سرتنمار ت را  اسرعار الوائردة   الردن  ال يييرل ل مرن  تلازديا 
مردرًا تةرلن السياسرو  ISالديديو   ااذا ةان مد دى ل  الماليو نيهذ  المرلدو تتلان عليجا ااعليو ةال السياست

الديديرو ااعلرو لالسياسرو الماليرو بيرر ااعلرو   لالسرربب ان زيرادة ةميرو الديرلد المعرلضرو تعدرل ادنوراض اررل 
العاليرو ت ررا  اسرعار الوائردة الملضر و ارل اسعار الوائدة لزيادة     ا سرتنمارات بسربب مرلدررو ا ستنمررار 

  اما السبب ال عرد  ااعليرو السياسرو الماليرو ير رع الرى ان زيرادة ا دورا  IS التقيرات ال اتلو ال مد دى
ال ةرلمل تسربب زيررادة ارل اسرعار الوائرردة لادنوراض ارل مسررتليات ا سرتنمار لهرذا ا دنورراض يسربب القررا  

لمل على الدن  التلازدل ليمةن تلضيح ذلس بالرس  البيادل الذي يعةس  زئل ال انر زيادة ا دورا  ال ة
لب مةران إلقرا   . لبيران ااعليرو السياسرات الديديرو لالماليرو ISمع در و اد دار مد درى  LMتديالت مد دى 

 . (1)انر الزيادة ال ا دوا  ال ةلمل على معد ت الوائدة بزيادة عرض الديد
 
 
 

                                                           
 .510-480، ص 1994 نظرٌة االقتصاد الكلً ،الكتاب االول ،الكوٌت،. سامً خلٌل ، (1)
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ث
ثمانثISفيثظلثثوثالنالب ثالم:لب تبنث(ثف:نمب ثالسب:س5 كل)

 
بيررر مرررن لالررذي يعةررس ادنورراض مرلدررو ا سررتنمار ت ررا  اسررعار الوائرردة ارران  ISامررا اذا ةرران مد دررى 

السياسررو الديديررو تةررلن بيررر ااعلررو   اررأي زيررادة اررل ةميررو الديررلد لالتررل ترردعةس علررى تنورريض اسررعار 
الوائدة لن تترس انرا, ال ا ستنمارات ن  ا داث التقيرات ال الدن    اما السياسو الماليو تةلن ااعلرو 

دة ا دوا  ال ةلمل التل تسبب زيادة ال اسعار الوائدة لن تترس است ابو ةبيررة ارل ا سرتنمار  ن زيا
بسبب ضعن المرلدو لبالتالل تدعةس زيادة ا دوا  ال ةلمل بدسبو اةبرر علرى زيرادة الردن  دلن ان 

 يسبب ذلس انر مزا مو الى ا دوا  الناص بسبب مرلدو ا ستنمار ت ا  اسعار الوائدة .
 
 
 
 
 

ث

ث

ث
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ث

ثغباثمانثIS ثفيثظلثوالنالب ثث الم:لب تبنث(ثف:نمب ثالسب:سث6ث كلث)

ث

ث(.LM ثترثباثالسب:ست:نثالم:لب ثوالنالب ثفيثالسويثالناليث)منحن ثث2
من مستليات معيدرو مرن الطلرب علرى الديرلد الميابلرو الرى مسرتليات  تلازدياتلليوو  LMمد دى  يبين  

مرلدو الطلب  LMيعةس مد دى اذ اسعار الوائدة   ل  الدن  من تلازديامن العرض الديدي عدد دياط 
ةران  اراذاالديدي ت ا  اسعار الوائدة هذ  المرلدرو تتلارن عليجرا ااعليرو ةرال السياسرتين الديديرو لالماليرو 

مرررن تةررلن السياسررو الماليررو ااعلررو لان التقيرررات اررل ا دوررا  ال ةررلمل لجررا انررر ةبيررر اررل  LMمد دررى 
ارتورراع اسررعار  بات ررا زيررادة الطلررب علررى الديررلد لزيررادة الطلررب الديرردي تررداع  بات ررا دن  تررداع زيررادة الرر

الوائدة لي دث تلازن بين عرض ديدي نابرت لطلرب ديردي م ورز بزيرادة الردن  ال ديردة   امرا السياسرو 
ديرلد   الديديو اتةلن بير ااعلو  ن الطلب الديدي ت را  اسرعار الوائردة مررن لايرو زيرادة ارل عررض ال

ةبيرررة اررل ا دترراج بسرربب اسررتيعاب الطلررب الديرردي للعرررض الديرردي الررذي يراررع مررن سررعر  تررأنيراتتترررس 
 .  ( 7 ) ال الشة  الوائدة ليترس انار سلبيو على ا ستنمار لينوض مستلى ا دتاج ةما ملضح
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ث
ثمانLM فيثظلثثوالم:لب ثث النالب ثتبن(ثف:نمب ثالسب:سثث7ث كلث)

 

بيرر مررن لالرذي يترر   ضرعن مرلدرو الطلرب الديردي ت را  اسرعار   LM مد درى  ين عددما يتبحال       
الوائرردة اررأن السياسررو الماليررو تةررلن بيررر ااعلررو ازيررادة ا دوررا  ال ةررلمل تترررس زيررادات طويوررو اررل ا دترراج ةررلن 

دي لتراع اسعار الوائدة التل تيل  من رالزيادة ال ا دوا  ال ةلمل المللدة للدن  تداع بات ا  زيادة الطلب الدي
    ا ستنمار الذي يلقل الزيادة الطويورو ارل الردن  بوعر  زيرادة ا دورا  ال ةرلمل   امرا السياسرو الديديرو ارل 
ظ  ضعن مرلدو الطلرب الديردي ت را  اسرعار الوائردة ارأن زيرادة عررض الديرلد تتررس انارهرا ارل تنوريض سرعر 

 : (  8  ) الشة معد ت ا ستنمار ةما ملض ان ال  لزيادة ة  من الدن  لالوائدة 

ثغباثمانLM فيثظلثثوالم:لب ثالنالب ثتبن(ثف:نمب ثالسب:سثث8ث كل)

ث
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علرى مرلدرو ا سرتنمار تتلارن الماليرو الديديرو ل ااعليرو السياسرتين  دسرتنلص انلمن نال  ما سرب  ذةرر  
  ةمررا تتلاررن علررى مرلدررو الطلررب الديرردي ت ررا  اسررعار الوائرردة  ISت ررا  اسررعار الوائرردة لالتررل يعةسررجا مد دررى 

  لةمررا  رررى ال ررديث عدجررا   لي ترر  ارتررداد للسياسررو الديديررو ت ررا  إ رررا ات  LM لالتررل يعةسررجا مد دررى 
السياسررو الماليررو التلسررعيو عدرردما تةررلن مرلدررو ا سررتنمار ت ررا  اسررعار الوائرردة عاليررو  ن الزيررادات اررل اذدوررا  

  .   G∆نرها على الدن  لالذي يلض ا مضاعن اذدوا  ال ةلمل ال ةلمل لا  

  
 =  

          
تسبب  

ارتواع ال اسعار الوائدة   لبسبب مرلدو ا ستنمار ت را  اسرعار الوائردة عاليرو يسربب هرذا ا مرر ادنوراض ارل 
ن  ال اترررلو بوعررر  الزيرررادة ارررل الرررد جنررررمسرررتليات ا سرررتنمار لادنوررراض ارررل الررردن  ممرررا يعدرررل القرررا   زئرررل 

ل إتبراع سياسرو را را ات السياسو الماليو ليةمن ال   ال  ا  مرلدو ا سرتنمار العاليرو ت را  اسرعار الوائردة هر
ديديو تلسعيو بجدن الم ااظو على مستليات اسعار اائدة مدنوضو ليزيد ا ستنمارات لتتربح هدراس زيرادات 

 إي ابيراو الماليرو التلسرعيو الترل ترةرت انررًا رمرع السياسر  وئممتلاال الدن  بوع  إ را ات سياسو ديديو تلسعيو 
ال مستليات الدن    لذا  ت  انر تبادلل ت البل بين السياستين الديديو لالماليو   ةما ي ت  ا رتداد بين 

 دة اررل هررذ  ال الررورإ رررا ات السياسررو الديديررو لالماليررو اررل  ررا  مرلدررو مدنوضررو لالسررتنمارات ت ررا  اسررعار الوائرر
تةلن السياسو الماليو التلسعيو ذات انر ةبير على زيادة الدن  لان ةادت بسبب ارتواع ال اسرعار الوائردة ا  
ادجرررا لرررن تسررربب ادنوررراض ارررل ا سرررتنمارات الناترررو لنلررر  مرررا يسرررمى برررأنر المزا مرررو لذلرررس يضرررعن مرلدرررو 

ات ر ا  اذعما  ةما يؤةد ذلس ا ستنمار ت ا  اسعار الوائدة لنتلتا, ال الاات الةساد لالتشأل  ال تلاع
الةيدزيلن   لذا ي تر  ا رترداد لالت رالب برين السياسرتين الماليرو لالديديرو ارل  را  المرلدرو العاليرو لالسرتنمار 
ت ا  اسعار الوائدة لي ت  ايط ا رتداد للسياسو الديديو ارل  را  المرلدرو المدنوضرو لالسرتنمار ت را  اسرعار 

ثياسو الديديو بير ااعلو .الوائدة لبالتالل تةلن الس

لةذلس تتلان ااعليو السياستان الديديو لالماليو على المرلدو العاليو للطلب الديدي ت ا  اسعار الوائدة اورل    
 ا  اتباع سياسو ديديو تلسعيو ااذا زيادة العررض الديردي تسرتلعبا الزيرادة ارل الطلرب الديردي ليردنوض سرعر 

ل زيادة الطلب الديردي لم اللرو ا ارراد زيرادة الوائدة ال يستمر ال ا دنواض )متيدة السيللو( لهذا يدعةس ا
مبيعررراتج  لررراللرا  الماليرررو لادنوررراض اسرررعارها لارتوررراع اسرررعار الوائررردة ب ةررر  العالارررو العةسررريو لادنوررراض ارررل 
مستليات ا ستنمار لادنواض ال مستليات الدن  لبالتالل تةلن للسياسو الديديو انر م دلد لاد يت  اجنر 
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ن الديديرو لالماليرو ارل  را  مرلدرو الطلرب الديردي ت را  اسرعار الوائردة )مرلدرو عاليرو(   الت البل برين السياسرتي
اأن زيادة اجدوا  ال ةلمل ةسياسو ماليو تلسعيو تسبب زيادة ال اسعار الوائدة ليدنوض الطلب الديدي ت ا  

اض ارل اسرعار الوائردة لارتوراع اسعار الوائدة لزيادة مشتريات ا اراد من ا لرا  الماليو لارتواع اسعارها لادنو
 مستليات ا ستنمار لزيادة الدن  لبالتالل انر ةبير للسياسو الماليو التلسعيو على الدن  .

اما ال  الو المرلدو المدنوضو للطلب الديدي ت ا  اسعار الوائدة   تةلن السياسو الماليو التلسعيو بيرر      
لت ردث ادنوراض طويرن ارل الطلرب الديردي   ي ورز اذارراد الرى  ااعلو  دجا تسبب زيادات ارل اسرعار الوائردة

زيادة مبيعاتج  من اجلرا  الماليو لزيادة الطلب الديدي   ازيادة المبيعرات مرن اجلرا  الماليرو تسربب ادنوراض 
 اررل اسررعارها لارتورراع اررل اسررعار الوائرردة لعررد  ت ويررز اجاررراد الررى الرردنل  اررل ا سررلا  الماليررو يبيررل الزيررادات
مرتوعو ال اسعار الوائدة لترس انر سلبل ت را  زيرادة الردن    ممرا يتطلرب ارل هرذ  ال الرو اتبراع سياسرو ديديرو 
تلسررعيو تعمرر  علررى ادنورراض اررل اسررعار الوائرردة لةررل تترررس زيررادات ةبيرررة اررل مسررتليات الرردن  بوعرر  التل ررا 

الوائررردة لبسررربب المرلدرررو المدنوضرررو التلسرررعل للسياسرررو الديديرررو لالسياسرررو الماليرررو معرررا,    ن ادنوررراض اسرررعار 
للطلب الديدي ت ا  اسعار الوائدة يعدل ارتواع طوين للطلب الديدي من اب  ا اراد   ي وز ا ارراد الرى زيرادة 
مبيعاتج  من اجلرا  الماليو لادنوراض ارل اسرعارها لارتوراع ارل اسرعار الوائردة   لرذا السياسرو الديديرو التلسرعيو 

تلسررعيو اررل ظرر  المرلدررو المدنوضررو للطلررب الديرردي ت ررا  اسررعار الوائرردة ينلرر  انررر ت ررالبل لالسياسررو الماليررو ال
 ةبير بيدجما ت ا   تل  زيادات بير م دلدة ال الدن  . 

ثببنثالسب:ستبنثالنالب ثوالم:لب ثنم:اجثالتنسبيس:لسً: ث

لل  لها سلن دتطر  الى ما لضعو تداللدا سابيا تأنير السياستين الماليو لالديديو ال ض  التلازن ا اتتاد الة
ا اتتاديلن من الدماذج لتلضيح ةين يت  التواع  بين السياستين الماليو لالديديو   اجذ  الدماذج تلضح نيارات 

عن ا طر  ات السياسيو للبلد  يث ادجا تعبرالتدسي  المتلارة لدى السلطتين   لتعد هذ  الدماذج  ز ًا من العملي
تسيطر لزارة الماليو ال البدس المرةزي على ال الو  اذ ربمااليادلديو ال الترتيبات المؤسسيو المل لدة ال البلد   

ا اتتاديو ال البلد   بمعدى ل لد سلطو ل يدة هل من تسير الدشاط ا اتتادي لتس ب نلوجا السلطات ا نرى 
اس سلطتين مستيلتين   يل د بيدجما اي دلع من ادلاع التعالن ال   ةما ال ا دملذج اجل    ال اد تةلن هد
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المشالرة   ةما ال ا دملذج النادل   ال اد تةلن هداس سلطتين مستيلتين بيدجما تشالر لتعالن   ةما ال ا دملذج 
 النالث . 

د من ا اتتاديين لدراسو ان الدماذج المذةلرة اددا  تعد من اشجر دماذج التدسي    لاد ت  استعمالجا من العدي
  ا ت التدسي  ال البلد لا  ال ا ت اليادلديو لالمؤسساتيو المنتلوو .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث:اواًلث ثنمواجثالسمط ثالواحلهث

ايد تةرلن السرلطو   تسيطر على اليرار ا اتتادي لهل التل هذا الدملذج الى ل لد سلطو ااتتاديو لا دة يبين
ال الديديو هل المسيطرة على الدشاط ا اتتادي لبالتالل لجا السيطرة ليس ايط على ادلاتجا ادما تسيطر على  الماليو

ااتررح ان  )اريردمان( لالرذي ا اتترادي مرن ااترا را مرات ادلات السلطو ا نرى لتل ا ا اتتاد  سب رببتجا   لهل 
إن هررذا اذ بررلزارة الماليررو   ال ت ررت سرريطرة البرلمرران   علررى البدررس المرةررزي الرضررلخ ت ررت سرريطرة ال ةلمررو   متمنلررو 

  .اعال ال اللااع العملل ال العديد من البلدان يت  العم  باالدظا  

يوتررض الرذي ل  (Nordhaus Model) دلردهرالس برأدملذج دمرلذج مرن نرال  مرا يعررن اح هرذا اليمةرن ايضر
بأن التدسري  برين السياسرتين الماليرو لالديديرو يرت  مرن نرال  اداترين سرعر الوائردة لالملازدرو العامرو   اردال ظ  دلردهالس

( ان الم رلر العمرلدي يمنر  الملازدرو العامرو   لتمنر  اجداة الترل تسريطر مرن ناللجرا السياسرو الماليرو  9 من الشة  )
لال رز  ا سرو  مرن الم رلر يمنر  ع رز   لر ارائض الملازدروعلرى الدشراط ا اتترادي   ايمنر  ال رز  العلرلي مرن الم ر

اجرل تمنر  ملازدرو متلازدرو  (S) لالرذي يمنر  ا داة الديديرو   امرا الديطرو اما الم لر ا ايرل هرل سرعر الوائردة , الملازدو
 . S=0اي  مع سعر اائدة يعاد  التور

السياسو الماليو ع ز ال الملازدو مرتورع لدال ظ من الشة  ل لد انتالن ال ديطو التوضي  المالل    لتوض  
  لتوضرر  السياسررو الديديررو ل ررلد  ليرر  ال ةررلمل   عررن التوضرري  الديررديمررع ادنورراض اررل اسررعار الوائرردة لتسررجي  التم

اررائض اررل الملازدررو مررع ارتورراع دسرربل اررل اسررعار الوائرردة   لبالتررالل ارران  التباعررد بررين ديرراط توضرري  السياسررو الماليررو  
يو يشير الى ان هيمدو ا دى السلطات على الدشاط ا اتتادي اد يت  با اتتاد الى ديطو   تربب لالسياسو الديد

(   اوةررة ل رلد سرلطو لا ردة مرن الممةرن اريردمانبجا السياسو ا نرى ان الت ارب العمليو انبترت عرد  تر و ااترراح )
 -اددا : الشة . لةما ملضح ان ت ي  ا ستيرار ا اتتادي هل اةرة ال اللااع الت ريبل اليلو ال معدلمو  
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ث

ث

ث(ث(Nordhaus(ثنوالى:وسث9 كلث)ث

 
WILLIAM D. NORDHAUsث, Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies , 
Brookings Papers on Economic Activity, 2 , 1994 , p: 147 

  ثث:نبً:ث ثأنمواجثالمعب ثغباثالتع:ونب 

ن ال ما يسمى بالوت  برين دملذج السياستين الماليو لالديديو ال  الو ا ستيال  التا  بين السياستييدرس هذا ا 
ن السلطتين بأيد منتلوو لالطراين   يتعالدان ) ال      لبالتالل ا Separate between authorities)السلطات 

ي ررال ن ( للتلترر  الررى اتوررا  بشررأن اللضررع ا اتتررادي اةالهمررا يضررع اهدااررا بشررة  مدوترر    لتسررمى هررذ  اللعبررو 
ن  ((Nash equilibrium (1)بترررلازن دررراش لالرررذي يمةرررن تعريورررا بأدرررا , اسرررتراتي يو مزدل رررو برررين  عبرررين اندرررين   لا 

, لبالتررالل اجررل ببسرراطو تعدررل ا سررت ابو (2)اسررتراتي يو ةرر   عررب هررل ا سررت ابو المنلررى بالدسرربو  سررتراتي يو ا نررر
                                                           

(1) Walter Nicholson   Christopher Snyder   Microeconomic THEORY BASIC PRINCIPLES AND 
EXTENSIONS , 10ED , Thomson South-Western , Ohio , 2008 , 240 
(2) John P. Burkett , Microeconomics: Optimization, Experiments  and Behavior , Oxford University 
Press , new york , 2006 , p: 243 
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نرال  المترولاو  من (Nash)المنلى من السلطات ردًا على اي إ را  تتنذ  السلطو ا نرى   ليمةن ايضاح تلازن 
 : (1)التاليو

لةرر  سياسررو هرردن ل يررد   االسياسررو الماليررو تربررب بنوررض معررد ت البطالررو امررا السياسررو الديديررو اجررداجا نوررض 
معد ت التضن  لة  مربع دان  المتولاو ميسل  الرى  رزاين   ال رز  العلرلي يشرير الرى توضريالت السياسرو الديديرو 

سياسرو الماليرو    امرا اجرارا  الترل ت ترلي عليجرا المترولاو اتشرير بالترتيرب مرن لال ز  السولل يشير الرى توضريالت ال
 .اجددى الى اجعلى الى توضيالت ةال السياستين الماليو لالديديو بنتلص البطالو لالتضن  

  

 ليمةن تمييز توضيالت ةال السياستين من نال  المتولاو ةا تل : 

يعتبر النيار اجمن  للسياسو الماليو    يث سياسو ماليو لديديو تلسرعيو  (4)التوضيالت الماليو : المربع را   -
 .متمنلو بالسلطو الماليو( اجل نيار بير مربلب ابدا لل ةلمو 1  اما المربع را  )

( يعتبرررر النيرررار اجمنررر  للسياسرررو الديديرررو    يرررث سياسرررو ديديرررو لماليرررو 1التوضررريالت الديديرررو : المربرررع راررر  ) -
 ( اجل نيار بير مربلب ابدا للبدس المرةزي .4اما المربع را  ) ادةماشيو  

                                                           
 المتولاو من عم  البا ث با ستداد الى : (1)

- Herman Bennett & Norman Loayza , Policy Biases under Lack of Coordination , Journal of Public 
Economics , 2000 , P: 4-6 
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الررل ارضرردا مررنال ان السياسررو الديديررو سررتتبع ا رررا ات تلسررعيو اادجررا سررت د ان السياسررو الماليررو اررد اسررتيرت علررى 
هرردن    للةررن هررذا ا  رررا    ي يرر   4النيررار اجمنرر  بالدسرربو لجررا ا  لهررل سياسررات تلسررعيو   ةمررا اررل المربررع رارر  

السياسررو الديديررو ممررا سرري علجا تتبررع سياسررو ديديررو ادةماشرريو   لبالتررالل ارران ا  رررا  ا منرر  للسياسررو الماليررو هررل اتبرراع 
ا رررا ات تلسررعيو   امررا بالدسرربو للسياسررو الديديررو هررل اتبرراع ا رررا ات ادةماشرريو   ممررا ي عرر  السياسررتين يةلدرران عدررد 

 . (Nash  لهل تلازن ) 3المربع را  

  يعتبرر ال ر  ا منر  بالدسربو للسياسرتين   االسياسرو الماليرو لالديديرو ت رد دوسرجا ارل  Nash)لدال ظ ان ترلازن 
 *تسررررتطيع ان ت يرررر  بطالررررو اارررر  مررررع تضررررن  مرررردنوض   ليمةررررن تلضرررريح ذلررررس مررررن نررررال  ادمررررلذج (2المربررررع رارررر  

(Bennett & Loayza B-L ) 

  ليشررير النررط  rا الم ررلر ا ايررل ايشررير الررى سررعر الوائرردة   امرر Dيشررير الم ررلر العمررلدي الررى ع ررز الملازدررو 
(MRF الى ردة اع  السياسو الديديو ات ا  التقير ارل الدشراط ا اتترادي   امرا )FRF ير الرى ردة اعر  السياسرو ايشر

ا اتتراد ات ا  التقيرات ال الطلرب الةلرل   امرا النطرلط المتيطعرو اتشرير الرى اد ردار دالرو الطلرب الةلرل ارل الماليو 
 -(:11لةما ملضح بالشة  ).

 

                                                           

يدَّعل علما  ا اتتاد ادج  يمتلةلن اليدرة على توسير ا داث الماضل لالتدبؤ بما اد ي دث ال المستيب   ليستعمللن لذلس  *
ال ائز على  ائزة دلب  سدو ”  لن داش“دسبو إلى ا اتتادي الشجير ” تلازن داش“ادلات مساعدة عديدة اهمجا ما يسمى بر 

ُيَمةن من اج  ةيويو اتناذ اليرارات التل ت ي  ااتى مدوعو بالدسبو للورد للةدجا تؤنر بالسلب على باال ااراد  .1994
 Nash)أهم قواعد توازن الم تمع 

كل العب ٌحدد تفضٌالته ، اهدافه ، بغض النظر عما ٌقوم به  وجود اثنٌن من الالعبٌن ولٌس بٌنهما اتصال . -
 الالعب اَخر .

ٌصف توازن ناش  ضع فً حسابه بأن الالعب اَخر ٌتمٌز بالرشادة والعقالنٌة ، فهو ال ٌلعب فً فراغ .كل العب ٌ -
 للمزٌد راجع: باالستقرار ، حتى إذا كشف جمٌع الالعبٌن استراتٌجٌاتها لبعضها البعض،

- Theodore L. Turocy & Bernhard von Stengel , Game Theory , CDAM , 2001 , P: 12 

- Walter Nicholson   Christopher Snyder   Microeconomic Theory Basic Principles And 
Extensions , 10ED , Thomson South-Western , Ohio , 2008 , 240 

  ت  من ناللا ت لي  تدمات الطلب التل تتيب ا اتتاد لا  ا نتالن ال ا هدان  NORDHAUSهل دلذج اائ  على دملذج  *
 بين السياستين الماليو لالديديو .
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ث(ثتوازنثن:شث10 كلث)

 
Herman Bennett and Norman Loayza, “Policy Biases When the Monetary and Fiscal Authorities Have 

Different Objectives”, Central Bank of Chile , Santiago , W/P No. 66, 2000, p: 33 

لذلرس لعرد  رببتجرا بل رلد  D= 0لدال ظ من الشة  ان السياسرو الماليرو   ارل  الرو هيمدتجرا   توضر  ان يةرلن 
مرتورع باعتبرار  اجداة التررل تسريطر السياسرو الماليررو مرن ناللجررا  rتشرلهات بع رز الملازدررو عرن المسرتليات المنلررى لان 

ن  r =0دجررا ستوضرر  امررا ارل  الررو هيمدررو السياسررو الديديرو اا  علرى الطلررب الةلررل   Dلعررد  رببتجررا بل ررلد التضررن  لا 
   (Nash equilibriumسررتةلن مرتوعررو للسرريطرة علررى مسررتليات الطلررب الةلررل المرتوعررو   لدال ررظ ان تررلازن درراش 

ال المتولاو   هل بعيد عن توضيالت ةال السياستين لهذا يد  على ان عد  التدسي  بين  3لالذي يمن  المربع را  
ال ظ  شرلط تلازن دراش     يويرد مترالح ةرال السياسرتين لبالترالل   يويرد ا اتتراد   لارل هرذا دلير   السياستين  

 .(1)  ال إدارة الدشاط ا اتتادي 2على اهميو التدسي  بين السياستين لللتل  الى ال   اجمن    مربع را  

ثث:ثث:لثً:ث ثانمواجثالمعب ثالتع:ونب 

مشررترةو ليلتررز  ةرر  طرررن با توررا  مررن  اسررتراتي ياتدمررلذج يتوررالض الالعبررلن ايمررا بيرردج  للتلترر  الررى ال ذالهرر
اذ  (Stackelberg equilibrium)   ليعررن هرذا الدمرلذج بترلازن سرتاةيلبرج نرال  ابررا  اتواارات ملزمرو لةر  طررن
اجهرردان ل ليررو ت يييجرا لذلررس مررن نررال   لإلتوررا  علرى السياسررتين الماليرو لالديديررو مرن نررال  هررذا ا دمرلذج تتوالضرران

                                                           
(1) Herman Bennett and Norman Loayza , op .cit , p: 13 
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يضررع تررادعل السياسررات الديديررو  ايلضررع اررلادين تلررز  ةرر  سررلطو بعمرر  مررا عليجررا مررن نررال  الترتيبررات المؤسسرريو   
لالماليررو ادلاتجرر  اررل لاررت لا ررد للةررن بطرييررو تعالديررو مررن ا رر  ت ييرر  هرردن مشررترس لاللتررل  الررى ااتررى ارردر مررن 

 .  الرعايو ا  تماعيو

 (    يث دال ظ  ل لد ,مد دى تعااد9تلضيح تلازن ستاةيلبرج من نال  دملذج دلردهالس   الشة  ) ليمةن
"(Contract Curve)  الذي يمن  م ملعرو مرن الديراط الترل مرن بيرر الممةرن   عدرد اي ديطرو ايجرا   ت سرين لضرع

سررلطو معيدررو دلن ا ضرررار بالسررلطو ا نرررى لبالتررالل اجررل ي رردد طريرر  التدسرري  بررين السياسررتين الماليررو لالديديررو    
 . لإلتوا  المشترس بين السلطتينبمعدى ادا يبين ميدار التقير ال اسعار الوائدة لاجلضاع الماليو لل ةلمو دتي و 

 اذ ان  سي ي  دتائا ااض  من نال  التورالض السرلطو الديديرو ا  السرلطو الماليرو مدجما لهدا ي ب ان دميز من
اذ ابو تعتمد على من لديا سلطو لسيطرة اةبر ال ا اتتاد ايد تةرلن السرلطو الماليرو لرديجا سريطرة اارلى مرن البدرس 

   الترابعا البدرس المرةرزي ايسرمى رن استيالليو السلطتين   اتعرن ال ةلمو  يدجرا برالزعي    امرالمرةزي   على الرب  م
ل الرزعي  اران الع رز راذا ةان البدس المرةرزي هرادا   Rowe&Simonلالعةس بالعةس   لهل ما يؤةد عليا ةال من  

ارل الملازدرو هرل الع رز اجمنر  مرع  سلطو ماليو ةزعي    اان الع رزهل مرتوع  دا  لتضن  مدنوض   اما اذا ةادت 
 ارتواع بسيط ال التضن .

لن ال ةلمررو  التررل هررل السررلطو ريميرر  الةنيررر مررن ا اتترراديين الررى راي دلردهررالس بأدررا مررن المررر ح ان تةرراذ 
 الررزعي  اررل الموالضررات لان البدررس المرةررزي سرريةلن تررابع الررى  ررد ةبيررر لنطررلات ال ةلمررو  لاررل هررذ  لتمنرر الماليررو 
  ارر ن الدتي ررو تةررلن اريبرو مررن ديطررو توضرري  السياسرو الماليررو   مررع ارتورراع دسربل لمعررد ت التضررن  لالع ررز   ال الرو 

 .(1)با ضااو الى ل لد ات ا  لملا جو الرةلد ال المدى اليتير

 

 

 

                                                           
(1) WILLIAM D. NORDHAUS , op. cit , p: 148 
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ثس:لسً: ثفاضب:تثا ك:لب ثغب:بثالتنسبيثببنثالسب:ستبنثالم:لب ثوالنالب ث.ث

التدسررررري  برررررين السياسرررررتين لتعرادرررررا الرررررى ل جرررررات دظرررررر ةررررر  مدجمرررررا   لمرررررن هدرررررا تداللدرررررا ايمرررررا سرررررب  دمررررراذج 
بررررد مررررن معراررررو الورررررلض اررررل  ررررا  تقيررررب التدسرررري  بررررين السررررلطتين  لمررررن ا رررر  تلضرررريح ذلررررس  بررررد ةرررران  

 من اج  الورلض النالث لالتل سلن دتطر  لجا لةما يلل:

 يرررررث يجررررريمن البدرررررس المرةرررررزي علرررررى السرررررلطو الديديرررررو   اجرررررل :  ىبمنثثثثث ثالسثثثثثمط ثالنالبثثثثث ث/الفثثثثثاضثا ولث
ييرررررررل  بت ديرررررررد الدمرررررررل ارررررررل الياعررررررردة الديديرررررررو   مسرررررررتيال عرررررررن ا  تيا رررررررات الديديرررررررو لل ةلمرررررررو   لامةاديرررررررات 
تمليلجرررررررا مرررررررن اسرررررررلا  المرررررررا  الم ليرررررررو لاج دبيرررررررو  . لهرررررررذا اجمرررررررر يرررررررداع ال ةلمرررررررو إلرررررررى تنوررررررريض ع رررررررز 

اسررررلا  المررررا  الم ليررررو لالنار يررررو مررررع نطررررلرة عررررد  سررررداد مررررا  ميزاديتجررررا إلررررى مسررررتلى التمليرررر  المترررراح مررررن
توترضررررا مررررن هررررذ  اجسررررلا  جن عررررد  اسررررتجالس هررررذ  الررررديلن يويررررد المتعرررراملين اررررل اجسررررلا  الماليررررو نيررررتج  
ارررررررل السرررررررددات ال ةلميرررررررو   لالرررررررذي يرررررررؤدي بررررررردلر  إلرررررررى ترررررررعلبو تسرررررررلي  ايرررررررو ديرررررررلن  ديررررررردة لا اترررررررراض 

 . (1)وو الدين عدد  د ما بير مربلب ايا بمعد ت اائدة مرتوعو   مع ي ع  تةل

ع ررررز الميزاديررررو  ت ديررررد اررررلتجرررريمن لزارة الماليررررو ان  يررررث :  ىبمنثثثث ثالسثثثثمط ثالم:لبثثثث  /الفاضثثثثب ثالث:نبثثثث ث
مررررررن سررررررل  السررررررددات ) الرررررردين الرررررردانلل (  ليرررررر دلن استشررررررارة السررررررلطو الديديررررررو   لالتررررررل لجررررررا امةاديررررررو التم

مررررن الع ررررز اررررل تررررلرة زيررررادة اررررل الياعرررردة الديديررررو ) ااتررررراض  بيدمررررا تعتررررذر السررررلطو الديديررررو عررررن تمليرررر  اي
تمليررررررر  الع رررررررز  ررررررردلد التلسرررررررع ارررررررل الطلرررررررب علرررررررى الياعررررررردة الديديرررررررو  ت رررررررالزال ةلمرررررررو المباشرررررررر (   اررررررر ذا 

ال ييييرررررو عدرررررد مسرررررتلى اجسرررررعار المسرررررتجدن   اسرررررلن يرررررؤدي ذلرررررس إلرررررى زيرررررادة الضرررررقلط علرررررى التضرررررن    
سررررلا  الم ليررررو إلررررى زيررررادة الترررردايات الديديررررو النار يررررو ةمررررا  يررررث يررررؤدي ارتورررراع مسررررتليات اجسررررعار اررررل اج

 اد يضر بدمل اجسلا  الم ليو ال ييييو لالماليو .   مرتوعا  اً يللد عد  ا ستيرار تضنم

 

                                                           
(1) Frederic S. Mishkin, “What Should Central Banks Do?”, Federal Reserve Bank of St. Louis, 
November / December, Paper Prepared for the Homer Jones Lecture, March 2000, pp. 7-14. 
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 يررررث د ررررد ان السررررلطات   اسثثثثتااللثكثثثثالثالسثثثثمطتبنثالم:لبثثثث ثوالنالبثثثث ثنثثثثنثا خثثثثاىث/الفاضثثثثب ثالث:لثثثثث ث
الديديرررررو لالماليرررررو يعمرررررالن بطرييرررررو مسرررررتيلو   ليدرررررتا عرررررن ذلرررررس ان السرررررلطات الديديرررررو لالماليرررررو ارررررد تتررررردعان 
ارررررررارات متضرررررراربو مررررررع اهرررررردااجا بالدسرررررربو للياعرررررردة الديديررررررو ل  رررررر  ع ررررررز الملازدررررررو    يررررررث تمررررررل  السررررررلطو 

يرررررت  الم ليرررررو لاج دبيرررررو اررررر ذا لررررر  الديديرررررو ال رررررز  بيرررررر المقطرررررى مرررررن ع رررررز الميزاديرررررو ارررررل اسرررررلا  السرررررددات 
سررررررررل  راس المررررررررا  لةادررررررررت اهرررررررردان السياسررررررررو الماليررررررررو متضرررررررراربو مررررررررع السياسررررررررو الديديررررررررو   ارررررررران  تطرررررررلير

 .(1) عاليو  ال سل  السددات الم ليو اد ترتوع مستلياتئدة معد ت الوا

 والنالب ثالتاتبب:تثالمؤسسب ثالواجبثتوفاى:ثلتحابيثالتنسبيثببنثالسب:ستبنثالم:لب ث- س:بع:ًث

يادلديررو للتدسرري  بررين السياسررتين الماليررو المؤسسرراتيو ل الترتيبررات لاررل دجايررو هررذا المطلررب  بررد مررن تلضرريح ال 
لالديديررو ب يررث يلتررز  ةرر  طرررن بجررا   لعلررى هررذ  الترتيبررات ان تراعررل اليلاعررد ا ساسرريو لةرر  سياسررو بالشررة  

ةن را ساسيو هل لتريادو ا اتتراد الةلرل . للر ورالذي   يضر با داهما على  ساب ا نرى لان تةلن القاي
ي ررب ان تسررب  هررذ  الترتيبررات شرررلط معيدررو للتدسرري  بررين السياسررتين مدجررا لضررلح السياسررتين الديديررو لالماليررو 
بشرط ان تةلن ااعلتين .لةرذلس المشرارةو الةليرو ارل تريابو لتدويرذ السياسرتين لانيررا  ي رب ان يةرلن ل رلد 

د ي تا جرررا اي بلرررد ذتمرررا  عمليرررو رررررهدرررا اهررر  الترتيبرررات اليادلديرررو لالمؤسسررريو الترررل ا لضرررحاسرررتيرار مرررالل . لسد
 التدسي   بين السياستين :

ث: استااللب ثالبنكثالماكزي -ثأ

يتعرررين علرررى البدرررس المرةرررزي الرررت ة  ارررل دمرررل المعررررلض الديررردي بشرررة  يتلااررر  لالدمرررل ارررل الدررراتا الم لرررل    
ل المسرتلى العرا  لألسرعار   لان عرد  ا سرتيرار رالديدي لمن ن  ا ستيرار ااذ مالل بما يؤدي إلى ا ستيرار 

ر يعررد اسررتبعاد تلررس التةررالين راررل اجسررعار مررن دا يررو ارتواعررا المسررتمر سررلن يةررلن مةلوررا  لاررل  يييررو اجمرر
المرةرزي    ب يرث يمةرن اعتبرار اسرتيالليو البدرس(2)متعليا اساسا باستيالليو البدس المرةزي عرن ماليرو ال ةلمرو 

                                                           
(1) CarlE. Walsh, “Optimal Contracts for Central Bankers”, The American Economic Review, Vol. 
85, No.1, March1995,pp. 150-153 

أحمد شعبان محمد علً ، انعكاسات المتغٌرات المعاصرة على القطاع المصرفً و دور البنوك المركزٌة ، الدار الجامعٌة   (2)

 . 16، ص  2007، اإلسكندرٌة ، 
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لذلس ازيادة مدى استيالليو البدس المرةزي تةو  ل لد    (1)إ دى المسائ  المرتبطو بيلة اللضع المالل للدللو 
سياسو ديديو ااعلو ال م ا  الت ة  ال التضن  ال الوترتين اليتيرة لالطليلرو ار ذا لا جرت السرلطات الماليرو 

    ار ن تلاعرات هرذ  السرلطات ال ال ةلمرو بأدرا لرن يرت  بدةا مرةزيا مسرتيال يسرتجدن سياسرو لمةاا رو التضرن
ن ت يييجرا لجررذا الع رز   ليؤيرد ذلررس رتردبير الع رز ارل الميزاديررو العامرو   بلاسرطو البدررس المرةرزي سرلن ي ررد مر

ترراريا العالاررو بررين اسررتيالليو البدررس المرةررزي لالتمليرر  ال ةررلمل   اةلمررا زاد مرردف ا سررتيالليو ةلمررا ادنوضررت 
 . (2)ز ال الميزاديو الذي يت  تمليلا عن طري  البدس المرةزي دسبو الع 

ثوضعثضوابطثنم ثاقااضثالبنكثالماكزيثلمحكوم ث غااضثتموبلثالعجزثفيثالمبزانب  ث-ب

ا عتمررادات لاليرررلض المترررايو لتسررجيالت السرر ب علررى المةشررلن ) التسرربييات ( مررن بررين اشررةا  ان      
درس المرةرزي لل ةلمرو   لارد تل رد لل ةلمرو ال البدرس المرةرزي الاعرد ال  ردلد اليرلض المجمو التل ييدمجا الب

مرسررلمو مسرربيا لدطررا  إاررراض ال ةلمررو مررن البدررس المرةررزي   لمررن الممةررن ان تشررم  شرررلط هررذ  اليرررلض 
رلض    يرث تعرد ا را  ذ  اليررل دلدها ايلد على ظرلن مد جا ل ايلدا انرى على   ر  ال مبلري ال مردة هر

للعرر  اهرر  اللظررائن التررل   اليرررلض علامرر  مجمررو تررت ة  اررل العالاررو بررين ال ةلمررو لالبدررس المرةررزي لشرررلط 
ل دورس اللارت تيديمرا اليررلض المباشررة لل ةلمرو لملا جرو ع رز الميزاديرو رييل  بجا البدس المرةرزي لانطرهرا ار

لةرن للضرمان  (3)للديرد  لال هذ  ال الو يت  إاراض ال ةلمو من ابر  البدرس المرةرزي عرن طرير  إتردار  ديرد
ا ستيرار الديدي يتعين على البدس المرةزي ان يتدر الديد تبعرا لل ا رات ا اتتراديو للدللرو بمرا ينرد  هردن 

 .  (4)الم ااظو على استيرار ايمو العملو المتدرة لالم ااظو على مستليات اجسعار 

ثجث.ثالحلثمنثالتعاضثببنثالسب:س ثالم:لب ثوالنالب ث

نال  تبدل سياسرو ااتتراديو مل جرو باجسراس  امديمةرن ال د التعارض بين السياستين الماليو لالديديو ان    
رلري لت يي  رد ل ت يي  هدن ا ستيرار ا اتتادي لالتل تعرن ال الةتابات ا اتتاديو ال دينو ةشرط ض

رة ان يتمترررع البدرررس المرةرررزي ا سرررتيرار المرررالل لاسرررتيرار ا اتتررراد الةلرررل . لتشرررير هرررذ  السياسرررو إلرررى ضررررل 
                                                           

 31 2، ص  2003سودرلٌنج لودفٌج و آخرون ، استهداف التضخم ، المعهد المصرفً المصري ،  (1)
 . 305، مرجع سبق ذكره ص أحمد شعبان محمد على   (2)
 .231،ص2009ر ، االقتصاد النقدي والمصرفً ، دار المنهل اللبنانً ، بٌروت ،ابسام الحج  (3)
 141، ح  2008. نأكرم حداد و خرون ، النقود و المصارف ، دار وائل للنشر والتوزٌع ، عمان األرد (4)
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با سرررتيالليو الوعليرررو ارررل ت ييررر  هررردن ترررريح يتمنررر  ارررل ت ييررر  ا سرررتيرار ارررل اجسرررعار   لب يرررث يتررربح 
التعررارض التيليرردي بررين السياسررتين الماليررو لالديديررو لالمتمنرر  اررل رببررو ال ةلمررو اررل تررلاير متررادر مدنوضررو 

ةررزي اررل ارتورراع معررد ت الوائرردة لتعررليض اجنررر التلسررعل التةررالين لتمليرر  الع ررز المررالل   لرببررو البدررس المر 
للع ز المالل ليمن  هرذا ا مرر مرتبرو اللرى مرن  يرث ا هميرو . امرا ارل المرتبرو الناديرو يرأتل هردن ا سرتيرار 

ل ت ييرر  هرردن ا سررتيرار ا اتتررادي اررل ال ررد مررن را اتتررادي   ليسررج  تطبيرر  تلررس السياسررو المل جررو د رر
اسررررتيرار اجسررررعار لالدمررررل ا اتتررررادي   لذلررررس اررررل ظرررر  ا توررررا  اللاسررررع بررررين الرررردلائر التعررررارض بررررين هرررردال 

ى الدمرررل راجةاديميرررو لدلائرررر تررردع اليررررار ا اتترررادي  رررل  الترررأنير السرررلبل لمعرررد ت التضرررن  المرتوعرررو علررر
 .(1)ا اتتادي 

ثع:م ث التلابباثالتيثمنث :ني:ثتحابيثالتوازنثالم:ليثأوثخفضثالعجزثفيثالمبزانب ثالث-ل

ال ةلمو اتباع الاعد ماليو ت د من ارتواع الردين العرا  لتزايرد الع رز المرالل    يرث مرن  على لا بالمن     
ةن ان يردعةس إي ابرا علرى اسرتعادة رذي يمررالموترض ان تعم  هذ  اليلاعرد علرى ت يير  ا دضرباط المرالل   الر

اعاليو السياسو الديديو ارل م را  الرت ة  ارل تقيررات اجسراس الديردي لالتضرن  علرى المردى الطلير  . لبشرة  
الجادارو  تشررم  الاعرد ع رز الميزاديرو العامروعا  يمةن تلنيص هذ  اليلاعد ال الاعد السياسو الماليرو   لالترل 

ى ربالميزاديررو  تررى يررت  ت ييرر  التررلازن لالاعررد ا اتررراض لالتررل تجرردن إلرر إلررى النوررض السرردلي للع ررز المررالل
ل تجررردن إلرررى اسرررتدادو ال ةلمرررو عدرررد رت ييررر  الرشررراد ارررل انتيرررار طرررر  التمليررر  العرررا  لانيررررا الاعرررد الررردين التررر

 .(2)  مدو مستليات

 

 

 
                                                           

(1) Hugo Frey Jensen, “The Central Bank's Role in Debt and Reserve Management: The Danish 
Experience” in “Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems”, IMF Institute 
and Monetary and Fiscal systems Department, 2003, pp. 191-195. 

، mpra.ub.uni-muenchen.de/26856- .2010والنقدٌة کمال ، اإلطار النظري للتنسٌق بٌن السٌاستٌن المالٌة  نیم (2)
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ثهث ثلج:نثتنسبيث

ال العديد من البلدان من نال  إدشا  ل ان تدسي  تساعد على بين السياستين الماليو لالديديو  يت  التدسي    
دارة الديد   اذ تتألن هذ  الل ان من ممنلرين عرن لزارة  التلت  إلى تلاا  ال ا را   ل  ةيويو إدارة الديلن لا 

ليرر  الماليررو لمةتررب الرردين لالبدررس المرةررزي   لت تمررع بادتظررا  لتبرراد  المعللمررات المتعليررو ب ا ررو ال ةلمررو للتم
لمدااشررو دتررائا تلاعررات ميررزان الديررد ال ةررلمل اضررال عررن مراابررو مسررتلى السرريللو لتيررد  السررل  لا توررا  علررى 

دارة الديرررد  لترررزداد اهميرررو هرررذ  الل ررران مرررع زيرررادة اسرررتيالليو السرررلطات . (1)نطرررو لت ييررر  اهررردان الررردين العرررا  لا 
ؤدي ل لد من  هةذا ل ان الى التنوين ال اليضا  على التراعات الم تملو برين السياسرتين را اتتاديو إذ ي

مدااشرو لل ةلمرو ل لردى االتمليليرو  ا  تيا راتلت تمع هذ  الل ان على اساس مدتظ  لتباد  المعللمات بشران 
 يات الممةدررو لت ييرر  لت ليرر  اجرترردة الديديررو المتلاعررو لل ةلمررو للمراابررو السررل  لةررذلس لمدااشررو ا سررتراتي

دارة الّدين العا  لايا لأللضاع الماليو السائدة لل ةلمو  .(2)اهدان السياسو الديديو لا 

 ثاسثثسثالعالقثث ثالنظابثث ثبثثبنثالسب:سثثتبنثالم:لبثث ثوالنالبثث ثومتغبثثااتثاالقتصثث:لثالمطمثثبثالثثث:ني
ثالكميث

 المتقيرات الةليو   لةما يلل:دتطر  هدا اسس العالاو بين السياستين من  يث تأنيرها على س

تعرررررد السياسرررررو الماليرررررو تثثثثثرثباثالسب:سثثثثثتبنثالم:لبثثثثث ثوالنالبثثثثث ثنمثثثثث ثالنثثثثث:ت ثالمحمثثثثثيثا جمثثثثث:ليث ثث-اوالًث
لالسياسرررررو الديديرررررو مرررررن السياسرررررات ا اتتررررراديو المجمرررررو لترررررؤنر علرررررى الدررررراتا الم لرررررل اذ مرررررالل مرررررن نرررررال  

اي تررررر  دتي رررررو لتقيرررررر ارررررل المعررررررلض الديررررردي ادلاهررررر  ا اتتررررراديو   ترررررؤنر السياسرررررو الديديرررررو مرررررن نرررررال  م
لالرررررذي سرررررلن يرررررؤنر ارررررل الدررررراتا الم لرررررل اذ مرررررالل اعدرررررد اعتمررررراد السرررررلطو الديديرررررو سياسرررررو ديديرررررو تلسرررررعيو 
اأدجررررا سررررلن تيررررل  بزيررررادة عرررررض الديررررلد   لهررررذ  الزيررررادة مررررن عرررررض الديررررلد سررررتؤدي إلررررى ارتورررراع المسررررتلى 

                                                           
السٌاستٌن النقدٌة والمالٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، الطبعة االولى، عباس كاظم الدعمً، زهراء ٌوسف السعدي،مسارات   (1)

 .311،ص 2021دار الكتاب ،العراق ،
(2) Hans J. Blommestein & Eva C. Tbunbolm , " Institutional And Operational Arrangements For 
Coordination Monetary , Fiscal , And Public Debt Management In OECD Countries " in " Coordinating 
Public Debt And Monetary Management " , IMF , 1997 , p:63 
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دة لهرررررذا ا دنوررررراض بررررردلر  سررررريؤدي  إلرررررى تلسرررررع العرررررا  لألسرررررعار لترررررداع ةرررررذلس د رررررل ادنوررررراض معرررررد  الوائررررر
  ررررر  ا سرررررتنمارات )دتي رررررو للعالارررررو السرررررالبو برررررين ا سرررررتنمارات لمعرررررد  الوائررررردة ( لالرررررذي يرررررد   عدرررررا زيرررررادة 
الررررردن    لهرررررذ  الزيرررررادة ارررررل الررررردن  سررررريتللد عدجرررررا زيرررررادة ارررررل الطلرررررب الةلرررررل   لهرررررذ  الزيرررررادة ارررررل الرررررردن  

  لبررررررالعةس اررررررل  الررررررو إتبرررررراع السررررررلطو الديديررررررو لسياسررررررو  سررررررتعم  علررررررى زيررررررادة الدرررررراتا الم لررررررل اذ مررررررالل
ادةماشررررريو   اأدجرررررا سرررررتيل  بتيلررررريص عررررررض الديرررررلد )لمعال رررررو  الرررررو تضرررررنميو معيدرررررو( لهرررررذا سررررريؤدي إلرررررى 
ادنوررررراض المسرررررتلى العرررررا  لألسرررررعار  لارتوررررراع اسرررررعار الوائررررردة لالرررررذي يرررررداع د رررررل تيليررررر  ا سرررررتنمارات لهرررررل 

ان ادنواضرررررجا سرررررلن يسررررربب ادنواضرررررا  لهرررررذا سررررريؤدي إلرررررى إ ررررردى مةلدرررررات الطلرررررب الةلرررررل   لبالترررررالل اررررر
ادنوررررراض الررررردن    لبالترررررالل ادنوررررراض الدررررراتا الم لرررررل اذ مرررررالل دسرررررتدتا مرررررن ةررررر  مرررررا سرررررب  ان عررررررض 

 .(1)الديلد لا تأنير مج  على الداتا الم لل اذ مالل ليرتبط معا بعالاو مل بو 

دوررررا  العررررا  علررررى الدرررراتا الم لررررل اذ مررررالل امررررا السياسررررو الماليررررو ايةررررلن تأنيرهررررا مررررن نررررال  سياسررررو اذ   
  اذ بررررررين الت ليرررررر  الةيدررررررزي مررررررن نررررررال   اسررررررتندا  ال ةلمررررررو اذدوررررررا  ةررررررأداة مررررررن ادلات السياسررررررو الماليررررررو 
يعتبرررررر لسررررريلو اعالرررررو الترررررأنير علرررررى مسرررررتلى الدشررررراط ا اتترررررادي   مرررررن نرررررال  ترررررأنير سياسرررررو هرررررذا ا دورررررا  

دررررراتا الم لررررل اذ مرررررالل  اذ  ارررررا  شرررررح ةيدرررررز العالارررررو علررررى مسرررررتلى الطلررررب لبالترررررالل الترررررأنير اررررل   ررررر  ال
برررررين اذدورررررا  العرررررا  لدمرررررل الدررررراتا الم لرررررل اذ مرررررالل ارررررل اج ررررر  اليترررررير باعتبرررررار اذدورررررا  العرررررا  متقيرررررر 
نررررار ل لمررررن نررررال  الدمررررلذج الةيدررررزي ارررران نوررررض اذدوررررا  العررررا  يررررؤنر سررررلبًا علررررى الطلررررب ل  رررر  الرررردن  

ى ادنوررررررراض   ررررررر  العمالرررررررو باذضرررررررااو إلرررررررى  ادنوررررررراض مباشررررررررة لدشرررررررؤ انرررررررر مضررررررراعن سرررررررلبل يرررررررؤدي إلررررررر
معرررررد ت الوائررررردة لترررررردهلر سرررررعر التررررررن   ةمررررررا اددرررررا ارررررد د ررررررد عالارررررو سرررررلبيو بررررررين اذدورررررا  العرررررا  لدمررررررل 
الدرررراتا اررررل بعررررض الرررردل    لذلررررس را ررررع إلررررى عرررردة اسررررباب علررررى راسررررجا بلبررررو اذدوررررا  العسررررةري علررررى بييررررو 

عررررا  علررررى اليطاعررررات بيررررر المدت ررررو   يسرررراه  اررررل زيررررادة اجدررررلاع اجنرررررى مررررن اذدوررررا  لتل يررررا اذدوررررا  ال
لمررررررررن نررررررررال  مسرررررررراهمو الدللررررررررو اررررررررل الطلررررررررب الةلررررررررل بجرررررررردن ت ييرررررررر  ا سررررررررتيرار    معررررررررد  دمررررررررل الدرررررررراتا

ا اتترررررادي تزيرررررد مرررررن اذدورررررا  العرررررا  ارررررل الارررررات ا دةمررررراش لت رررررد مدرررررا ارررررل الارررررات التلسرررررع لا زدهرررررار   

                                                           
لانرلن   است ابو المتقيرات ا اتتاديو الةليو ال الم اميع الديديو ال عيدو من الدل  الداميو    عبد ال سين  لي  القالبل (1)

 . 194( ص  1العدد )   2118اليادسيو للعلل  اذداريو لا اتتاديو    امعو اليادسيو   الم لد العاشر   م لو
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ارررررل ا اتتررررراد بطررررررييتين   اورررررل  الرررررو الو رررررلة  ب يرررررث تررررردن  ال ةلمرررررو عرررررن طريررررر  سياسرررررو اذدورررررا  العرررررا 
ا دةماشرررررريو لالتررررررل تعررررررلد إلررررررى طلررررررب ةلررررررل بيررررررر ةرررررران تزيررررررد ال ةلمررررررو مررررررن اذدوررررررا  العررررررا  بجرررررردن زيررررررادة 
الطلررررب الةلررررل لبالتررررالل الدرررراتا الم لررررل اذ مررررالل   امررررا اررررل  الررررو ا ررررلة تضررررنميو لالتررررل تعررررلد إلررررى طلررررب 

  العرررررا  لرررررينوض الطلرررررب الةلرررررل ليعرررررلد الدررررراتا ةلرررررل اةبرررررر مرررررن العررررررض   تيرررررل  ال ةلمرررررو بنورررررض اذدورررررا
ايةرررررلن  امررررا انرررررر الضررررريبو علررررى الدررررراتا الم لررررل اذ مررررالل (1)الم لررررل اذ مررررالل لمسررررتلى التشرررررقي  الةامرررر 

دلرهررررا  ييتتررررر علررررى ت ييرررر  مرررررلارد ماليررررو لتقطيررررو الدويررررات ايررررط لةرررررن  رررردينًا د ررررد ان الدللررررو تترررردن  ارررررل 
ةرررررأن تسرررررتعملجا للترررررأنير علرررررى ةورررررا ة اسرررررتندا  المرررررلارد  ال يررررراة ا اتتررررراديو مرررررن نرررررال  اررررررض الضررررررائب  

لذلررررررس عررررررن طريرررررر  التررررررأنير علررررررى اجسررررررعار الدسرررررربيو للمدت ررررررات لعداتررررررر اذدترررررراج إذ ان تقييررررررر اجسررررررعار 
با رتورررررراع اررررررد يةررررررلن مرررررررتبط بورررررررض الضرررررررائب .  بررررررد ان يأنررررررذ الدظررررررا  الضرررررررائب بعررررررين ا عتبررررررار ارررررردرة 

ضرررررمان مسرررررتلى ا سرررررتجالس  لةرررررذا الم ااظرررررو علرررررى اررررردرتج   اجارررررراد علرررررى إشرررررباع ال ا رررررات المنتلورررررو اي
اررررررل الييررررررا  بعمليررررررات التررررررراة  الراسررررررمالل لعمليررررررو اذدترررررراج . ليمةررررررن للضرررررررائب ان تررررررؤنر سررررررلبيًا علررررررى ارررررردرة 
اجاررررررراد علررررررى العمرررررر    ب يررررررث تنورررررريض مررررررن ارررررردرتج  اذدتا يررررررو   لذلررررررس ي رررررردث اررررررل  الررررررو مررررررا إذا ادت 

الرررردن  لبالتررررالل التيليرررر  مررررن اسررررتجالةج  الضرررررلري   لج رررر   الضرررررائب إلررررى  رمرررران اذاررررراد مررررن  ررررز  مررررن
ذلررررررس تل ررررررأ معظرررررر  التشررررررريعات الضررررررريبيو اررررررل العررررررال  إلررررررى ارررررررض إعوررررررا ات اررررررل م ررررررا  الضرررررررائب علررررررى 
اذدترررراج لةررررذا ا سررررتجالس لهررررذا لمراعرررراة ال ررررد اجددررررى لمعيشررررو اذاررررراد إن تنورررريض الضرررررائب علررررى دنررررل  

الدررررراتا الم لرررررل ا  مرررررالل يةرررررلن مرررررن  ترررررأنير السياسرررررو الماليرررررو علرررررىامرررررا العمرررررا  لا سرررررتجالس الضررررررلري .
 يررررث ان ارتورررراع دسرررربو هررررذا الرررردين إلررررى الدرررراتا الم لررررل اذ مررررالل تةررررلن تررررأنير    إدارة الرررردين العررررا   نررررال 

سررررلبل علررررى الدشرررراط ا اتتررررادي   ممررررا يررررداع ال ةلمررررو عررررن طريرررر  سياسررررتجا الماليررررو  إلررررى راررررع الضرررررائب 
ييرررررررل  برارررررررع معرررررررد ت الوائررررررردة ال ييييرررررررو ل دين العرررررررا  إلرررررررى تزايرررررررد الضرررررررقلط  عليرررررررو لتمليلرررررررا   اذ يرررررررؤدي الررررررر

ترررررررؤنر السياسرررررررو الديديرررررررو علرررررررى ادا  الررررررردين العرررررررا  ارررررررل  رررررررين  لمزا مرررررررو ال ةلمرررررررو لالسرررررررتنمار النررررررراص .

                                                           
 دراسو تطبيييو اياسيو لدماذج التدميو لمل   ةدوا  اللليد عبدال ميد عايب   ا نار ا اتتاديو الةليو لسياسو اذ (1)

   مةتبو  سن ا اتتاديو
 . 47، ص0202الوصرَت ، الطبعت األولً ، لبٌاى ،
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. ةمررررررا تررررررؤنر لسررررررائ  إدارة (1)ال ةررررررلمل مررررررن  يررررررث تمنرررررر  ايرررررردا علررررررى ا سررررررتيال  الوعلررررررل للبدررررررس المرةررررررزي 
ار الوائرررررردة . ليررررررلنر ارتورررررراع الرررررردين العررررررا  ةدسرررررربو مررررررن الدرررررراتا الم لررررررل اذ مررررررالل الرررررردين العررررررا  علررررررى اسررررررع

بالسررررررلب علررررررى متررررررداايو لااعليررررررو السياسررررررو الديديررررررو إذ يدطررررررلي علررررررى منرررررراطر تتمنرررررر  اررررررل اةتسرررررراب هررررررذا 
الع ررررز الترررروو الديديررررو  لهررررل مررررا يعررررد بمنابررررو مؤشررررر علررررى ضررررعن ادا  السياسررررو الماليررررو   لاذا مررررا تواامررررت 

منررررر  ال ررررر  المالئررررر  ارررررل ضررررررلرة إ ررررررا  إترررررالح مرررررالل   لهرررررل اجمرررررر الرررررذي مرررررن شرررررأدا مشرررررةلو الررررردين يت
الترررررأنير برررررالع ز ارررررل الملازدرررررو العامرررررو مرررررن نرررررال  ت ررررردد مترررررادر تمليررررر  ذلرررررس الع رررررز    يرررررث يرررررت  تمليلرررررا 
مرررررن نرررررال  اجسرررررلا  الماليرررررو بررررردً  عرررررن ا اترررررراض المباشرررررر مرررررن البدرررررس المرةرررررزي لالرررررذي يرررررد   عدرررررا  نرررررار 

 (2) تضنميو.

هدرراس عرردة اسررباب ااتترراديو يمةررن ان يدشررأ مررن  -:  اثثثاثالسب:سثثتبنثالم:لبثث ثوالنالبثث ثنمثث ثالتضثثخمث-بثث:ًثث:ن
ناللجا التضن   مدجرا  رذب الطلرب )تردمو الطلرب المل برو( ال بسربب دارع الةلورو )تردمو العررض السرالبو( 

تورراؤ  ر را  اجعمررا  اتضرن   رذب الطلررب يدرتا عدرردما يزيرد الطلررب مرع نبررات العررض الةلررل لهرذا درراتا عرن 
منال اسيزيدلن طلبج  علرى علام  اذدتاج ايرتوع نمدجا لةذلس ان  تل  اجارراد علرى دنرل  مرتوعرو سريزداد 
طلرربج  علررى السررلع ا سررتجالةيو  لالسياسررو ا اتترراديو التلسررعيو )الديديررو لالماليررو( تررؤدي ايضررا إلررى  ررردلث 

  (3)الةام . التضن  عددما يةلن ا اتتاد ارل  الو التشقي 

لهدرررررراس عرررررردة سياسررررررات لمعال ررررررو التضررررررن   مدجررررررا  اسررررررتندا  سياسررررررو ديديررررررو متشررررررددة  بجرررررردن تنورررررريض   
عادتررررا إلررررى مسررررتلا  السرررراب  لمرررررن نرررر  ادنورررراض مسررررتلى اجسررررعار  اتيررررل  السررررلطو الديديررررو  الطلررررب الةلررررل لا 

ض ببيررررررع السررررررددات مررررررن نررررررال  عمليررررررات السررررررل  الموتل ررررررو مررررررن ا رررررر  تنورررررريض عرررررررض الديررررررد اي ادنوررررررا
ل بترررررلرة اةنرررررر  (4)مسرررررتلى اجسرررررعار  ن العالارررررو برررررين عررررررض الديرررررلد لاجسرررررعار عالارررررو مباشررررررة لطرديرررررو.

دارررررا ايرررررا  البدرررررس المرةرررررزي ببيرررررع السرررررددات ارررررل السرررررل  الموتل رررررو يرررررؤدي إلرررررى ادنوررررراض ا تياطيرررررات البدرررررلس 
                                                           

(1) Bernard Laurens and Enrique G. de la Piedra, “Coordination of Monetary and Fiscal Policies”, 
International Monetary Fund, Working Paper. No.25, March1998, pp. 13-15. 
(2) World Economic Outlook, “Public Debt in Emerging Markets: Is It Too High”, Chapter3, 
September 2003, p. 113. 

(3)
 .031-031، ص0202رشاد العصار ورَاض الحلبٍ ، الٌمىد والبٌىن، الطبعت األولً، دار صفاء للٌشر، عواى،  

(4)
الحسُي جلُل الغالبٍ وسىسي ورَن الجبىرٌ، اثر الخزاَذ الوفرط فٍ عرض الذٌَار العرالٍ فٍ اهن الوخغُراث  عبذ 

 .030ص ،0225ًُساى،  00-00 جاهعت وربالء، وااللخصاد، اإلدارةالوؤحور العلوٍ الثالث لىلُت  االلخصادَت الىلُت،
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 لسررررررريدنوض عررررررررض الديرررررررد لتيررررررر  اررررررردرة البدرررررررلس ارررررررل التلسرررررررع بمررررررردح ا ئتمررررررران لسرررررررترتوع اسرررررررعار الوائررررررردة
ليررررردنوض ا سررررررتنمار لا سررررررتنمار هرررررررل ا ررررررد مةلدررررررات الطلرررررب الةلررررررل ايرررررردنوض الطلررررررب الةلرررررررل لترررررردنوض 

 (1)اجسعار.

 ا اتتررررررادالتررررررل تررررررربط  اجداةالتضررررررن  باعتبررررررار   معررررررد تيررررررؤنر سررررررعر الترررررررن تررررررأنيرا مباشرررررررا اررررررل ةمررررررا  
الدانلرررررو ارررررل الت رررررارة السرررررلع المتررررردرة لالمسرررررتلردة )سرررررل  السرررررلع  نرررررال الررررردللل  مرررررن  با اتترررررادالرررررلطدل 
اذ   )سرررررل  العمررررر ) اذدتررررراجلسرررررل  علامررررر   (الماليرررررو لبيرررررر الماليرررررو اجترررررل ) اجترررررل لسرررررل   (الدلليرررررو

ةمررررا يرررررتبط بعاليررررو  ا سررررمليرررررتبط سررررعر الترررررن ال يييررررل بعاليررررو عةسرررريو بررررالتقيرات اررررل سررررعر الترررررن 
سياسرررررررو اتبررررررراع   بسررررررربب ا سرررررررملعةسررررررريو باليررررررردرة التدااسررررررريو  ليتضرررررررح ذلرررررررس برررررررأن انرررررررر ارتوررررررراع السرررررررعر 

  ادنورررراض رعر الترررررن ال يييررررل لمررررن نرررررااتترررراديو تلسررررعيو اررررل ظرررر  دظررررا  ترررررن نابررررت هررررل ارتورررراع سرررر
الدسررررربل ارررررل اليررررردرة  ا دنوررررراضعلرررررى اليررررردرة التدااسررررريو  لارررررل ظررررر  نبرررررات سرررررعر التررررررن العرررررالمل يةرررررلن 

لترررررن مررررع ن سياسررررات سررررعر ارريو بيرررررعلررررى المدااسررررو معرررراد  للتضررررن  الم لررررل  لهدررررا تبرررررز العاليررررو ال لهرررر
ادى إلررررررى ادنورررررراض سررررررعر الترررررررن ال يييررررررل   ا سررررررملارررررر ذا ارتوررررررع سررررررعر الترررررررن .  رالتضنرررررر معررررررد ت

التضرررررررن   معرررررررد تالم لرررررررل علرررررررى المدااسرررررررو للةرررررررن ارررررررل اللارررررررت دوسرررررررا ترتورررررررع  ا اتترررررررادلسرررررررترتوع اررررررردرة 
   (2).حرس ت يرلالعة

ةمرررررا لان للبدرررررس المرةرررررزي يمةدرررررا الترررررأنير مرررررن نرررررال  اسرررررعار الوائررررردة إذ ان ايرررررا  البدرررررس المرةرررررزي برارررررع    
 (3)سرررررعر النتررررر  لاسرررررعار الوائررررردة سررررريؤدي إلرررررى ادنوررررراض ا سرررررتنمار لالطلرررررب الةلرررررل لمررررررن نررررر  اجسرررررعار.
ل رررررررو ارارررررررع سرررررررعر النتررررررر   ال دسررررررربو ا  تيررررررراطل اليرررررررادلدل ال الييرررررررا  ببيرررررررع السرررررررددات ارررررررل السرررررررل  الموت

سررررينوض   رررر  ا ئتمرررران الممدررررلح لمررررن نرررر  ادنورررراض الطلررررب الةلررررل  اي سررررتةلن السياسررررو الديديررررو ااعلررررو 
  (4)(. Demand Shocksال ال د من التضن  الداشئ عن تدمات الطلب )

                                                           
(1)

 .730ص ، هصذر سابك، واالسخخذاهاث األساسُاثعبذ الوطلب عبذ الحوُذ ،الخصادَاث الٌمىد والبٌىن 
التضخم فً  معدالتخالد حمادي المشهدانً، أحمد حسٌن إلهٌتً، رفاه عدنان الطائً، أثر تقلبات أسعار الصرف فً  (2)

 . 6 ،ص  2009،جامعة الموصل، العراق،  93،العدد  31والتركً، مجلة تنمٌة الرافدٌن، المجلد  األردنً االقتصاد
(3)

 .705، صهصذر سابك هحوذ صالح المرَشٍ،
(4)

  .052، ص0665، اإلسىٌذرَتالٌمىد والفىائذ والبٌىن، الذار الجاهعُت للٌشر،  عبذ الرحوي َسرٌ احوذ،
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ارررررل  رررررين ان السياسرررررو الماليرررررو ا دةماشررررريو تسرررررتعم  لملا رررررا التضرررررن  مررررررن نرررررال  اسرررررتعما  ادلاتجرررررا      
مدجررررررا ا دوررررررا  ال ةررررررلمل إذ تيررررررل  السررررررلطو الماليررررررو بتنورررررريض ادوااجررررررا لالررررررذي يعررررررد  ا ررررررد مةلدررررررات الطلررررررب 

ةمرررررررا يمةررررررن اسررررررتندا  الضرررررررائب   (1)الةلررررررل لعليررررررا سرررررريدنوض هررررررذا الطلررررررب لمررررررن نرررررر  ترررررردنوض اجسررررررعار.
لعرررررررالج التضرررررررن  إذ تيرررررررل  السرررررررلطو الماليرررررررو بزيرررررررادة معرررررررد  الضررررررررائب لمرررررررن نررررررر  ادنوررررررراض الررررررردن  اليابررررررر  
للتتررررررررن بالدسررررررربو للمسرررررررتجلةين لمررررررررن نررررررر  سررررررريدنوض إدورررررررااج  ا سرررررررتجالةل لسررررررريدنوض الطلرررررررب الةلرررررررل 

ليمةرررررررن ايضرررررررا تنوررررررريض اذدورررررررا  ال ةرررررررلمل مرررررررع زيرررررررادة الضررررررررائب معرررررررا اللرررررررذان  (2)لتررررررردنوض اجسرررررررعار.
 دنواض الطلب الةلل لمن ن  اجسعار.سيؤديان إلى ا

لهدرررررا ةررررران  برررررد مرررررن اذشرررررارة إلررررررى ضررررررلرة التلايررررر  برررررين ادلات السياسرررررتين الديديرررررو لالماليرررررو لتورررررادي      
التضررررررارب بررررررين السياسررررررتين لت ييرررررر  ا سررررررتيرار ا اتتررررررادي  امررررررنال إذا ةررررررران ا اتترررررراد اررررررل   الررررررو رةررررررلد 

وررررررا  ال تنورررررريض الضرررررررائب لت ريررررررس الدشرررررراط ا اتتررررررادي ااتتررررررادي االسياسررررررو الماليررررررو تيررررررل  بزيررررررادة اذد
لهدررررررا  بررررررد ان تةررررررلن السياسررررررو الديديررررررو تعمرررررر  بات ررررررا  السياسررررررو الماليررررررو دوسررررررجا إذ تضررررررمن عررررررد  ارتوررررررراع 
اسررررعار الوائرررردة لنررررالن ذلررررس  يررررؤدي ادنورررراض ا سررررتنمار لمررررن نرررر  الطلررررب الةلرررررل اي ان السياسررررو الماليررررو 

د تضرررررررن  ارررررررل ا اتتررررررراد اررررررران السياسرررررررو الماليرررررررو تدرررررررادي تةرررررررلن بيرررررررر اعالرررررررو لبرررررررالعةس اررررررررل  الرررررررو ل رررررررل 
بتنوررررريض ا دورررررا  ال ةرررررلمل ال زيرررررادة الضررررررائب مرررررن ا ررررر  تنوررررريض   ررررر  الطلرررررب الةلرررررل لهدرررررا  برررررد ان 
تةرررررلن السياسرررررو الديديرررررو تعمررررر  علرررررى عرررررد  تنوررررريض سرررررعر الوائررررردة  تررررررى   ترررررؤدي إلرررررى زيرررررادة ا سرررررتنمار 

  (3)يو ال تنويض التضن .لمن ن  زيادة الطلب الةلل لتوش  السياسو المال

مارسررت السياسررتين دلر ةبيررر لمجرر  اررل التررأنير علررى اثثثاثالسب:سثثتبنثالم:لبثث ثوالنالبثث ثنمثث ثالبط:لثث ث ث-ث:لثثث:ًث
البطالو   اذ ةان دلر السياسو الماليو من نال  اذدوا  العا  الذي تعد ا د اهر  ادلات السياسرو الماليرو لالترل 
تستند  ال التأنير على الدشاط ا اتتادي    يث يوض  الةنير من ا اتتاديين توتي  هرذ  اجدلات دظررا 

اجداة ال ت يي  التدميو إضااو إلى الرو  نارهرا السرلبيو علرى ا اتتراد مياردرو براجدلات اجنررى   لواعليو هذ  

                                                           
(1)

، ص 0222دار الفىر للطباعت والٌشر،عواى، الطبعت األولً، أسس وهبادئ االلخصاد الىلٍ، هُثن الزغبٍ وحسي أبى الزَج،

022. 
(2) 

Arthur O Sullivan and others ,op.cit , p214. 
(3)

 .122، ص0222فاَز ابراهُن الحبُب ، هبادئ االلخصاد الىلٍ، الطبعت الرابعت، هىخبت الوله فهذ الىطٌُت، الرَاض،  
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لتررررى الدظريرررو ا اتتررراديو الةيدزيرررو ان هرررذ  اللسررريلو اجةنرررر مال مرررو للرارررع مرررن مسرررتلى اجدا  ا اتترررادي ل 
مسرتلى اذدورا  العرا  لت ويرز  ت يي  مستليات تشقي  عاليو   لعليا ا درا ارل  را ت ا دةمراش يرت  زيرادة ارل

الطلررب الوعررا  الررذي يسرراه  اررل ارتورراع مسررتلى ا سررتجالس لاذدترراج لالعمالررو . ليمةررن للدللررو توررادي  ررردلث 
ظاهرة البطالرو مرن نرال  سياسرو اذدورا  العرا    إذ ان ل رلد بطالرو متزايردة معدرا  ادنوراض ارل الطلرب الةلرل 

تلسررع اررل اذدترراج بسرربب ا دنورراض اررل اجسررعار   ةمررا يمةررن ان الوعررا  ممررا يررؤنر علررى رببررو المدررتا اررل ال
يررؤدي إلررى إييرران بعررض نطررط اذدترراج ممررا يرردن  ا اتترراد اررل  ليررو موربررو مررن البطالررو لادنورراض الطلررب 
الةلررل   لهدررا تةررلن سياسررو اذدوررا  العررا  التلسررعيو ةويلررو بت ييرر  اذدعرراش ا اتتررادي   لعليررا ارر ن سياسررو 

. ليتو  ا اتتاديين علرى ان هدراس عالارو (1)ب دلرا مجما ال معال و انتال ت سل  العم اذدوا  العا  تلع
عةسيو بين ا دوا  العا  لمعد ت البطالو اي ان ارتواع معد  ا دوا  ال ةرلمل لنتلترا ا سرتنماري مدرا 

 ينوض مستلى البطالو.

رئيسيو للطرب الةلرل   لا رد اهر  اللسرائ  الترل اما تأنير الضرائب على البطالو لالتل تعتبر ا د المةلدات ال  
تل رررأ إليجرررا ال ةلمرررو الت ويرررز الدشررراط ا اتترررادي ل تيييرررد    ل  ينتلرررن ةنيررررا اسرررتندا  هرررذ  اجداة عرررن اداة 
اذدوا  العا  ال معال و مشةلو البطالو   اول  الو ا دةماش تيل  ال ةلمو بسللس سياسو ضرريبيو التلسرعيو 

ريبو على الردنل  الرل مرن شرأدجا ان تسراه  ارل زيرادة مسرتلى الطلرب ا سرتجالةل نر  عن طري  تنويض الض
 ا ستنماري ل بالتالل زيادة ال التلظين 

اما ةيويو عم  ادلات السياسو الديديو لدر و اعاليتجا ال الدشاط ا اتتادي   لعليا ا ن القايرو الدجائيرو هرل  
لررو   ليسررتند  البدررس المرةررزي للت ييرر  ذلررس تقييررر المعرررلض ت ييرر  الزيررادة اررل الدرراتا لتنورريض معررد  البطا

الديدي للتعزيز ديداميةيو سل  العم  ليت سد ذلس ال اجدلات الةميو التل تتمن  ال السل  الموتل رو لمعرد  
إعرادة النتر  لا  تيراطل اذ براري إضرااو إلرى اجدلات الةيويررو لبيرهرا مرن اجدلات المعمرل  بجرا اورل  الررو 

ا اتتادي لارتواع معد ت البطالو  اذ تل أ السلطات الديديو إلى زيرادة عررض الديرلد   يرث ان زيرادة الرةلد 
عررض اي سررلعو مرع إبيررا  المتقيرررات اجنررى علررى  الجرا   يترتررب عليررا ادنوراض اررل سرعر السررلعو   لةررذلس 

                                                           
، م  2010بٌروت ، ولٌد عبد الحمٌد العاٌب ، اَثار االقتصادٌة الكلٌة السٌاسة اإلنفاق الحكومً ، مكتبة حسٌن العمرٌة ،  (1)

 162-161ص 
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عر الوائردة  رز ا ةبيررا مرن بالدسبو للديلد ا ن زيادة عرض الديلد يترتب عليا نوض سعر الوائدة    يث ان سر
تةالين ا ستنمار   ا ن نوض سعر الوائدة يعدل نوض تةلوو ا ستنمار   لمن ن  ا ن ذلس يؤدي إلى زيرادة 
ا سررتنمار التررل يعدرررل زيررادة اذدتررراج   لمررن نررر  زيررادة معرررد  التشررقي  لادنوررراض معررد  البطالرررو . لعليررا اررر ن 

العرررض الديرردي   ممررا يررؤدي إلررى زيررادة الطلررب الةلررل   لبالتررالل السياسررو الديديررو التلسررعيو تتمنرر  اررل زيررادة 
تدشرريط اذدترراج لنلرر  ارررص عمرر   ديرردة ل بورررض سررللس البدررس المرةررزي السياسررو ديديررو تلسررعيو عررن طريرر  

 .(1)الزيادة ال عرض الديلد   من ا   التنلص من الرةلد لمعال و البطالو

ت يير  الدمرل ا اتترادي لتيلير  البطالرو    من ا ر اما سعر الترن ايد مارس اهميو ةبيرة ال ا اتتاد    
اذ تعتبر ال اللارت ال اضرر البطالرو مرن اةبرر المشراة  الترل تلا را البلردان الداميرو  ليمةرن ت سرين الظررلن 

علررى الدمررل ا اتتررادي بطررر  ا اتترراديو اررل هررذ  البلرردان عررن طريرر  تدشرريط ا اتترراد الررذي يمةررن ان يررؤنر 
. ليعتبرر سرعر التررن ذل اهميرو ل ساسريو ةبيررة ناترو إذا تر  ت ديرد  بشرة  بيرر تر يح لذلرس (2)منتلوو 

بالدظر إلى ان التقيرات ال اسعار الترن يمةرن ان تسربب تقيررات ارل ةميرو الترادرات لبالترالل الترأنير ارل 
تنورريض ايمررو العملررو( يزيررد مررن سررعر الررلاردات لبالتررالل ةميررو اذدترراج  إذا ةادررت الزيررادة اررل سررعر الترررن ) 

تدنوض اللاردات لت   م لجا المدت ات الم ليو لهذا يؤدي إلى زيادة ارص العم  لتطلير التداعو لتلسيع 
المتادع لذلس لتلظين المزيد من اليلى العاملو  لةذلس ا ن ادنوراض سرعر الترادرات دتي رو لتنوريض ايمرو 

دة اليدرة التدااسيو للبلد لبالتالل زيرادة ةميرو الترادرات لمرع اسرتيرار الظررلن ا اتتراديو العملو يؤدي إلى زيا
اجنرى ا دا يرؤدي إلرى زيرادة ةميرو اذدتراج الم ليرو  إن ارتوراع ةميرو اذدتراج الم لرل يرؤدي الرى زيرادة الطلرب 

 .(3)يلي  ال ارتواع البطالوعلى اليلى العاملو لبالتالل ديل  إن تيلبات سعر الترن لا  نار ةبير  على ت

                                                           
 للمزٌد راجع :  (1)

محمد علی حسٌن ، عفاف عبد الجبار سعٌد ، مقدمة فً التحلٌل االقتصادي الكلً ، دار وائل للنشر ، عمان ،  -

 .  335، ص  2004
 . 278، ص  2004أحمد رمضان نعمة هللا و أخرون ، مبادئ االقتصاد الكلً ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،  -

 
(2) 2Hina Chimnani, Niaz Ahmed Bhutto, Falahuddin Butt, Sheeraz Ali Shaikh, The Effect of 
Exchange Rate on Unemployment Rate in Asian Countries, Sukkur Institute of Business 
Administration, Sukkur, Pakistan, 2012, P5. 
(3) 1HinaChimnani, Niaz Ahmed Bhutto, Falahuddin Butt, Sheeraz Ali Shaikh, The Effect of 
Exchange Rate on Unemployment Rate in Asian Countries, opp, P9-8. 
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 الفصل الثاني 

 2020 - 2004تحميل واقع السياستين المالية والنقدية في العراق لممدة 

 تمهيد  

ف النقدية والمالية مف الركائز اليامة لمسياسات الكمية االقتصادية في اي بمد وال يعتمد نجاح يتعد السياست     
شػاط االقتصػادي وانمػا كػذلؾ عمػى درجػة كؿ سياسة فقط عمى مدى فاعمية ادواتيا وقدرتيا فػي التػيرير عمػى الن

ف النقديػػة والماليػػة تتيػػرات فػػي اسطػػر المؤسسػػية والتشػػريعات يسػػتياالعػػراؽ شػػيدت الس امػػا فػػيالتنسػػيؽ بينيمػػا 
تحميػؿ السياسػة الماليػة والنقديػة فػي العػراؽ لذا كػاف البػد مػف  ،القانونية بما ينسجـ مع واقع التتيير االقتصادي

ي مسػتوى ػي تػنعكس فػػا فػي تحقيػؽ االىػداؼ االقتصػادية والتػػاط بػيف السياسػتيف ودورىػىي لبيػاف عققػة االرتبػ
نقوـ  بتسميط الضوء عمى مسار السياستيف المالية والنقديػة فػي  ي ىذا الفصؿ سوؼػف و ،النشاط االقتصادي 

عمػػػى  تسػػػنعكاالسياسػػػتيف ودورىػػػا فػػػي تحقيػػػؽ االىػػػداؼ االقتصػػػادية والتػػػي تحميػػػؿ ىػػػاتيف  ف طريػػػؽػالعػػػراؽ عػػػ
 ةاالوؿ تحميػػؿ السياسػػ تضػػمف حيػػث ،رػػقث مباحػػث ـ تقسػػيـ الفصػػؿ الػػىػذا تػػػلػػ ،مسػػتوى النشػػاط االقتصػػادي

بينمػػػا تضػػػمف الرالػػػث واال يػػػر  ،راؽػالنقديػػػة فػػػي العػػػ ةتحميػػػؿ السياسػػػتنػػػاوؿ فقػػػد الرػػػاني  فػػػي العػػػراؽ امػػػا ةػالماليػػػ
 . راؽ ػقدية في العالتنسيقات والترتيبات المؤسساتية  بيف السياستيف المالية والن
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 االول المبحث

 2020 – 2004تحميل السياسة المالية في العراق لممدة 

تعػػػد السياسػػػة الماليػػػة ركنػػػا  اساسػػػيًا مػػػف أركػػػاف السياسػػػة االقتصػػػادية الكميػػػة والتػػػي عػػػف طريقيػػػا تسػػػتطيع         
اذ تعػػػد الموجػػػػو اسكبػػػػر ،ة  الحكومػػػة  التػػػػيرير فػػػي مسػػػػتوى النشػػػاط االقتصػػػػادي وتحقيػػػػؽ اسىػػػداؼ االقتصػػػػادي

ذ ػإذ أ ػذت الحكومػات المتعاقبػة ومنػ ،الفمسػفة االقتصػادية التػي تحكػـ العػراؽ  والتي تعتبػر ،لققتصاد العراقي 
تيسػػػيس الدولػػػػة العراقيػػػػة بمفيوميػػػػا الحػػػػديث عمػػػػى عاتقيػػػػا قيػػػادة االقتصػػػػاد العراقػػػػي مػػػػف  ػػػػقؿ حصػػػػر أ مػػػػب 

وبعػػػد  ،الفمسػػػفة االشػػػتراكية العػػػراؽ حػػػوالي  مػػػس عقػػػود حكمػػػت  حيػػػث ،الصػػػقحيات االقتصػػػادية فػػػي يػػػدىا 
بػػيف الدسػػتور  اذ ،تحولػػت الفمسػػفة االقتصػػادية لمحكومػػة نحػػو اقتصػػاد السػػوؽ  2003االحػػتقؿ االمريكػػي عػػاـ 

ؽ اسػس اقتصػادية حديرػة وبمػا يضػمف ػتكفؿ الدولة اصقح االقتصػاد العراقػي وفػ)  25المادة بموجب العراقي 
واف ما ذكر مف التحوؿ نحو اقتصاد  (وتنويع مصادره وتشجيع القطاع ال اص وتنميتو  استرمار كامؿ موارده
وظيػػور الػػدعوات الػػى  تمػػؾ الفتػرة السػػيما بعػد التحػػوالت التػػي شػػيدىا االقتصػاد العراقػػي بعػػد  السػوؽ بقػػي مقيػػداً 

اس ص عنػد التحػوؿ وبػ ضرورة التنسيؽ بيف السياسة المالية والنقدية  مػف اجػؿ تحقيػؽ االسػتقرار االقتصػادي 
ذي نظـ اإلجراءات التي ػال 2004لسنة  95اـ رقـ ػو صدور قانوف وزارة المالية والديف الع الى اقتصاد السوؽ

د وضػػػػعت السياسػػػػة الماليػػػػة أسػػػػس ػتحكػػػػـ وتبنػػػػي تنفيػػػػذ الموازنػػػػة االتحاديػػػػة لمعػػػػراؽ واسمػػػػور المتعمقػػػػة بيػػػػا، وقػػػػ
طػػار العػػاـ والتفصػػيمي لعناصػػر ال طػػة الماليػػة ضػػمف إطػػار واتجاىػػات الت طػػيط المػػالي فػػي العػػراؽ وتحديػػد اإل

وقيػاـ البنػؾ المركػزي  السياسة العامة لمدولة و طط التنمية وتييئة وسائؿ إعداد ال طة واإلشراؼ عمػى تنفيػذىا
دور الوكيػػؿ المػػالي لمحكومػػة فػػي إدارة حػػواالت لتمويػػؿ النفقػػات العامػػة بػػدال مػػف سياسػػة النقػػد الػػر يص  اف ػبػػ

ف طريػػػؽ السػػػيطرة عمػػػى ػه االسػػػتراتيجية ادى الػػػى تحسػػػيف فػػػرص النمػػػو واالسػػػتقرار االقتصػػػادي عػػػتطبيػػػؽ ىػػػذ
 .معدالت التض ـ والسيطرة عمى تدفقات السيولة مف اجؿ سد العجز في الميزانية العامة 
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 .2020 – 2004: تحهٍم تطىر االٌراداث انعايت فً انعراق نهًذة ولانًطهب اال

فالحكومات تسعى إلى  ،الدولة وزيادة تد ميا في الحياة االقتصادية أصبح أمرًا البد منوإف توسع دور           
تقديـ افضؿ ال دمات العامة مف اجؿ تحقيػؽ الرفاىيػة سبنػاء المجتمػع. إال أنيػا تحتػاج إلػى أمػواؿ طائمػة تقػـو 

جػػة ممحػػة لمواكبػػو تطػػورات حاىػػداؼ المنشػػودة . إذ أصػػبح التوسػػع فػػي النفقػػات العامػػة تمػػؾ اسبإنفاقيػػا لتحقيػػؽ 
اسػػتمرت السياسػػة لػػذا فػػيف اإليػػرادات العامػػة ينبتػػي أف تتوسػػع لتتطيػػة ىػػذه النفقػػات .  وفػػي العػػراؽ  ،العصػػر

االعتمػاد  اذا افالمولػدة لمعوائػد الماليػة،  تنويػع المصػادر منيجية بالعمؿ بعيدًا عف  2003االيرادية  بعد عاـ 
وىػذا مػا عكسػتو ىيمنػة اإليػرادات الماليػة فػي العػراؽ اسي لتمويؿ الموازنػة المتزايد عمى إيرادات النفط بشكؿ أس

ذات الطابع النفطي عمى اإليرادات العامة وشيدت اإليرادات العامة زيادة كبيرة بسبب زيادة اإليػرادات النفطيػة 
 بمعدالت عالية سنويًا الى جانب المساىمة المتواضعة لإليراد الضريبي.

عػاـ  لتايػةالجاريػة  باسسػعار( الػى ارتفػاع اجمػالي االيػرادات العامػة 1الواردة فػي الجػدوؿ )تشير البيانات اذ   
 باسسػعارامػا االيػرادات العامػة  (%58.8)وبمعدؿ نمو سنوي مركػب  ( مميار دينار84363) اذ بمتت 2008
%( لمعػاـ نفسػة 40.95كانت متذبذبة بيف االرتفاع واالن فاض وكاف اعمى معدؿ نمػو سػنوي ليػا بمػ  )الرابتة 

لعػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي كميػػػات  التذبػػػذب ويرجػػػع السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ دينػػػارمميػػػار ( 74856وبقيمػػػة ايػػػرادات بالتػػػة )
االمر الذي يؤكد اعتماد االقتصاد العراقي عمػى سػمعة الػنفط كػوف نسػبة مسػاىمتو فػي  واسعار النفط المصدرة 

مػف مصػادر  يػر نفطيػة فضػًق عػف  المتبقيػةنسبة ال وتتطى % 90تتجاوز  اجمالي الناتج المحمي االجمالي 
فػػي سػػمـ  اسولػػىالنفطيػػة فػػي كػػؿ العقػػود والعيػػود تتصػػدر المرتبػػة  اإليػػرادات اف اذالقػػروض المحميػػة واسجنبيػػة 

 .(1)مصادر تمويؿ التنمية في العراؽ

ى   فػض معػدالت مجموعػة مػف التعػديقت التػي تيػدؼ الػاتبعت وزارة المالية العراقية  اف ومف الجدير بالذكر
الضريبة عمى د وؿ االفراد وارباح الشركات وا  ضاع موظفي القطاع العاـ لمضريبة لضماف تحصيؿ عائدات 

اإليػرادات الفعميػة الػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي الػذي يسػمى المربػت ضريبية رابتة واعتمدت عمى مؤشػر نسػبة 
وبمعػػدؿ نمػػو  2009عػػاـ فػػي  باالسػػعار الجاريػػة  وبػػالعكس ويقحػػظ ان فػػاض حجػػـ االيػػرادات ، (2)الػػديناميكي
ان فػاض اسػعار فػي ذلػؾ  سػببويعػود ال النسبة  (% 41.9-)اما باالسعار الرابتة فبمتت ( % 37- سنوي )

                                                           
 .49ص2009جميورية العراؽ ، 2014 - 2010جميورية العراؽ، وزارة الت طيط ،  طة التنمية الوطنية لمسنوات  (1)
ؤشر يعكس قدرة الحكومة في التيرير بمعدالت الناتج المحمي اإلجمالي والتيرير يكوف مف :ىذا الم (The Dynamic stabilizerالمربت الديناميكي ) (2)

ؤدي الى زيادة الناتج الى اإليرادات اذ اف ان فاض الناتج المحمي اإلجمالي سيؤدي الى  فض اإليرادات الضريبية المباشرة و ير المباشرة وىذا بدوره ي
 دة العجز في الموازنة لمزيد مف المعمومات راجع:حجـ النفقات التحويمية ومف رـ الى زيا

 .2014مظير محمد صالح،ادارة م اطر صندوؽ االستقرار، بحث منشور عمى شبكة االقتصادييف العراققيف، -
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رػػـ  فػػي حػػيف ،الػػنفط واعتمػػاد الموازنػػة عمػػى االيػػرادات النفطيػػة ممػػا أرػػر سػػمبًا فػػي حجػػـ اإليػػرادات فػػي الموازنػػة 
، وتركػػت تمػػؾ الزيػػادة  2010ة تحسػػنًا ممحوظػػًا إذ ارتفعػػت أسػػعار الػػنفط فػػي عػػاـ شػػيدت أسػػواؽ الػػنفط العالميػػ

 باالسػعار الجاريػة، واستمرت اإليرادات  ارتفاع في نسبة النموأررىا الواضح في اإليرادات النفطية التي حققت 
 2012ـ دينػار فػي عػا مميػار( (78234الرابتػة دينػار و  مميار) 109607)في مسارىا التصاعدي لتصؿ إلى 

الػى  2013االعػواـ مػف في بالعكس .و  عمى التوالي %( 11.5)و %(18.3بم  ) جاري ورابت وبنمو سنوي
بمػػ   2016فػػي عػػاـ  سػػالب وبمعػػدؿ نمػػو سػػنوي العامػػة باسسػػعار الجاريػػةاإليػػرادات  ان فضػػت حجػػـ 2016

حجػـ  فػي رػر سػمباً أمػا بسبب ان فػاض اسػعار الػنفط واعتمػاد الموازنػة عمػى االيػرادات النفطيػة م  (15.2-%)
 .اإليرادات في الموازنة 

اذ بمػػ  النمػػو بػػدا التحسػػف فػػي االيػػرادات العامػػة باسسػػعار الجاريػػة  2019الػػى  2017امػػا فػػي السػػنوات مػػف   
بسػبب التحسػف فػي اسػعار الػنفط وكػذلؾ الػت مص مػف   عمػى التػوالي %(0.9 ،% 37.8 ،% 33.8)فييػا 

 الجماعػات اإلرىابيػة عمػى بعػض منػاطؽ العػراؽ ومػا بسػيطرةؽ والمتمرمػة االوضاع التي كاف يعاني منيػا العػرا
 رافقيا مف عمميات التحرر والذي انعكس باإليجاب  عمى الوضع االقتصادي .

مف عزلو اقتصادية  واإلجراءات التي ات ذتيا دوؿ العالـ Covid-19انتشار فيروس  فاف 2020اما في عاـ 
ية ميمػػة أرػػرت فػػي النشػػاطات االقتصػػادية، وكػػاف اسرػػر فػػي قطػػاع الػػنفط إلػػى حػػدوث نتػػائج اقتصػػاد دوليػػة ادى

اسكرر فداحة، إذ ان فضت أسعار النفط إلى أقؿ مف رمث ما كانت عميو قبؿ اسزمة، وأدى ذلؾ إلى ان فاض 
 بسبب تدىور أسعار إيراداتو النفطية العراقية، وفي الحصيمة، فقد  سر العراؽ نحو نصؼ االيرادات اد في ػح

اذ بمػػ  ، وأصػػبحت الحكومػػة أمػػاـ ا تبػػار صػػعب فػػي قػػدرتيا عمػػى تػػيميف متطمبػػات اإلنفػػاؽ االعتياديػػة  الػػنفط
%( امػػػػا 55.6-) وبنمػػػػو سػػػػالب بمػػػػ  دينػػػػار مميػػػػار( 47761االيػػػػرادات باالسػػػػعار الجاريػػػػة ليػػػػذا العػػػػاـ بواقػػػػع )

مػػف بيانػػات وكمػػا موضػػح  يعمػػى التػػوال %( 53.6-ونمػػو ) دينػػار مميػػار (45314باالسػػعار الرابتػػة فقػػد بمػػ  )
باسسػػػعار الجاريػػػة  تطػػػور االيػػػرادات العامػػػة فػػػي العػػػراؽوالػػػذي يمرػػػؿ (،  2020-2004( لممػػػدة )1الجػػػدوؿ )
 والرابتة.
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 (1خذول )

                   يهٍار دٌُار                  (2020-2004نهًذة ) اإلٌراداث انعايت باألسعار اندارٌت وانثابتت                          

االيرادات العامة  السنة
جاريةالسعار باال  معدل النمو السنوي 

% *باالسعار الجارية  

باألسعار  العامة اإليرادات
**الثابتة  

2007=100 

معدل النمو السنوي 
% 

2004 32905 -  90400 - 

2005 45989 39.8 92163 -1.95 

2006 49612 7.9 64938 -29.5 

2007 53110 7.1 53110 -18.2 

2008 84363 58.8 74856 40.95 

2009 53126 -37 43510 -41.9 

2010 63324 19.2 50619 -16.3 

2011 92671 46.3 70152 38.6 

2012 109607 18.3 78234 11.5 

2013 103377 -5.7 72444 -7.4 

2014 99402 -3.8 68130 -5.95 

2015 68176 -31.4 46065 -32.4 

2016 57797 -15.2 55521 20.5 

2017 77335 33.8 74147 33.5 

2018 106569 37.8 101785 37.3 

2019 107567 0.9 102934 1.1 

***2020 47761 -55.6 45314 -53.6 

 (2020-2004)النشرات السنوية  ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث  ،باالعتماد عمى )البنك المركزي العراقي  ثالمصدر: الجدول إعداد الباح   

 2020-2004لاليرادات العامة باألسعار الجارية والثابتة لمسنوات نشرات البنك المركزي العراقي ( باالعتماد عمى 3( )1*تم اعداد العمود الجدول )
  واحتسبت معدالت النمو وفقا لمصيغة التالية 

  
       
    

     

 2020-2004لاليرادات العامة باألسعار الجارية لمسنوات نشرات البنك المركزي العراقي باالعتماد عمى  من الجدول اعاله (1) تم اعداد العمود **
 100السعار الجارية/ المستوى العام لالسعار *با االيراد  واحتسبت وفقا لمصيغة التالية 

 لاليرادات العامة .2020*** تمثل بيانات لغاية شهر تشرين الثاني من عام
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طػوؿ مػدة الدراسػة باالعتمػاد عمػى ( يوضح تطور االيرادات باالسعار الجاريػة والرابتػة 1) الم ططومف  قؿ 
                   -الجدوؿ السابؽ وكما يمي:

 

 (1)البياني مف اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ الم ططالمصدر:        

٠زضخ ِّب رمدَ  إْ اإلٔفبق اٌذىِٟٛ ٠ّٕٛ ثّؼدالد ػب١ٌخ ٚإذا ٌُ رّٕٛ اإل٠رساااد اٌذى١ِٛرخ ثرٛر١سح ِّب ٍرخ     

، الْ إٌشبط زصبا ٠ٛ س ػٍٝ ِسزٜٛ االلاػزّبااً ػٍٝ ِصباز اػز١با٠خ ِٕٚزظّخ ٠صبة االلزصبا ثؼجص ِبٌٟ 

االلزصباٞ ٚاٌمطبع اٌؼبئٍٟ ٠زى١فبْ ِغ ضسائت ِٕخفضخ ٠زٕبلص ػجئٙب ػٍٝ اٌدخً ٚاالسزٙالن. ٔظس٠ب رسُٙ 

، ٚرردعغ اٌذىِٛرخ ٌزذسر١ٓ إاازرٙرب ٌٍّرٛازا ثٙردة ر١ّٕرخ االلزصربا،  ش٠باح اٌضرسائت، ِرٓ ِجّرٛع اإل٠رساااد

الشا٘رربز ا ثّررب ٠ررااٞ اٌررٝ عررٟ االاا  أوثررس وفررب ح  ٠ٚفزررسإ إْ ٠ررذرٟ ذٌرره عررٟ سرر١بق رىررْٛ ايةٙررصح اٌذى١ِٛررخ

عضرال ػرٓ وٛٔٙرب أااح ٌٍس١بسرخ اٌّب١ٌرخ ئٙرب سرزا س عرٟ رخصر١ص اٌّرٛازا دسرت  ٚإشبػخ اٌؼداٌخ االةزّبػ١خ

إٌررٝ إٌرربرم اٌّذٍررٟ  ٔسررجزبً اٌضررسائت عررٟ اٌؼررساق ِذرردٚاح ثّررب اْ رفرربٚد ٔسررت اٌضررس٠جخ اٌفؼ١ٍررخ ِررٓ اٌؼبئررد، ٚ

 اٌزٟ رسُٙ عٟ ر١ّٕخ االلزصبا. اٌّٛازارٛة١ٗ بػ١ٍزٙب ِذدٚاح ٌزٛة١ٗ االسزثّبز ٚاإلةّبٌٟ، ٌٚرٌه رجمٝ ع

 .2020-2004لممدة  العامة في العراق السياسة االنفاقية واقع: الثانيالمطمب 
بعػػد إنيػػاء العقوبػػات التػػي فرضػػت عمػػى العػػراؽ  والتػػي عػػانى منيػػا االقتصػػاد العراقػػي عمػػى مػػدى أكرػػر مػػف     

البنػى  لحقػت فػيالػذي االضرار اسمر الذي استمـز زيادة النفقات العامة في محاولة لتعويض  عقد مف الزماف،
عػادة بنػاء مػا دمرتػو الحػروب وحيػث تػرتبط النفقػات  ،التحتية والفوقية، والسػير نحػو تحفيػز النمػو االقتصػادي وا 

انعكػس ذلػؾ عمػى زيػادة حجػـ بعائػدات الصػادرات النفطيػة بصػورة وريقػة واف زيػادة عائػداتيا  العامة فػي العػراؽ
شػيد ، اذ 2003النفقات العامة ، مف  قؿ عودة ىذه الصادرات إلى السػوؽ النفطيػة بشػكؿ ممحػوظ بعػد عػاـ 

العػػراؽ  ػػقؿ تمػػؾ المرحمػػة العديػػد مػػف التحػػوالت السياسػػية واالقتصػػادية ،ولقػػد  ضػػعت السياسػػة الماليػػة شػػينيا 
تحديرات في جانبيا القانوني بما يتماشى والوضع االقتصػادي شيف بقية السياسات االقتصادية لمجموعة مف ال
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والمتضػمف تعميمػات بيػع االوراؽ  2004لسػنة  94اصدار قػانوف ادارة الػديف العػاـ رقػـ في  تمرؿوالذي الراىف 
دارة السػػوؽ وقيػػاـ البنػػؾ المركػػزي بميمػػػػػػػػػػػة الوكيػػؿ المػػالي عػػف وزارة الماليػػة فػػي ا سليػػةالماليػػة الحكوميػػة وفقػػا 

حواالت ال زينة القصيرة  االجؿ بدال مف سياسة النقد الػر يص واالقتػراض االتفػاقي الػذي يي ػذ صػيتة االلػزاـ 
واف تطبيػػؽ ىػػذه االسػػتيراتيجية يحتمػػؿ اف تػػؤدي الػػى تحسػػيف فػػرص النمػػو واالسػػتقرار  ،وبفائػػدة معمومػػة مسػػبقا

السػيولة النقديػة والسػيطرة عمػى مناسػيبيا  االقتصادي مف  قؿ السيطرة عمى معدالت التضػ ـ، وذلػؾ بػاحتواء
 . صالح سد العجز في الموازنة العاـوتوظيؼ تدفقاتيا ل

بالتوسػعية بسػبب الزيػادة الكبيػرة لإليػرادات النفطيػة أرػر   2003بعد عػاـ  تميزت السياسة االنفاقيةوحيث اف   
الوقػػت الػػذي ينظػػر فيػػو إلػػى توسػػيع  انتيػػاء العقوبػػات االقتصػػادية والتػػي تزامنػػت مػػع ارتفػػاع اسػػعار الػػنفط ،فػػي

االنفػػاؽ العػػاـ عمػػى انػػو الدعامػػة االساسػػية لسياسػػات االصػػقح االقتصػػادي الراميػػة الػػى اعػػادة ىيكمػػة االقتصػػاد 
 .(1)العراقي 

 المتتيػػرات االقتصػػادية التػػي تمػػارس تيريرىػػا فػػي مجمػػؿ االقتصػػاد مػػف  ػػقؿ أىػػـتعػػد النفقػػات العامػػة مػػف اذ   
( 2) الجػػػدوؿوفقػػػا لقعتبػػػارات االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة. ومػػػف معطيػػػات  ،العامػػػة اجػػػاتالح توظيفيػػػا إلشػػػباع

( مميػار دينػار 88234( و )32117بمػ    ) 2004الجاريػة والرابتػة  عػاـ  باسسػعاراإلنفاؽ العاـ  لنايتضح 
النػاتج ي تضػ ـ جيػاز الحكومػة اإلدار الػى السػبب فػي ذلػؾ ويعزى  مرتفعةنفقات ال وعدت تمؾ  ،عمى التوالي 

التعيينػػػات الجديػػػدة السػػػػيما فػػػي تشػػػكيقت الجػػػػيش والشػػػرطة والنػػػاجـ عػػػف إعػػػػادة ىيكمتيمػػػا، فضػػػق عػػػػف  عػػػف
ت التػي أجريػت عمػى رواتػب التعػديقو  استحداث المؤسسات الحكوميػة مرػؿ ىيئػة النزاىػة، مفوضػية االنت ابػات

 . الموظفيف

وبعػدؿ نمػو ( مميػار دينػار 26375جاريػة إلػى )ال باسسػعارفقد ان فضػت النفقػات العامػة (  2005)اما عاـ  
(، 40.1-%)( ، وسجمت النفقات العامة معدالت نمو سػالب باسسػعار الرابتػة بمػ   17.9-%)بمتت  سنوي

ويعػزى ذلػؾ إلػى االضػػطرابات اسمنيػة التػي رافقػت ظػػروؼ االحػتقؿ، وعػدـ قػدرة العػػراؽ عمػى اسػتعادة نشػػاطو 
 االقتصادي.

( حتػػػى بمتػػػت أعمػػػى مسػػػتوى ليػػػا 2008-2006قيػػػة التوسػػػعية بالمضػػػي قػػػدمًا لممػػػدة )اسػػػتمرت السياسػػػة االنفا
(، إمػا باسسػعار الرابتػة 52.2%)( مميار دينار وبمعػدؿ نمػو سػنوي بمػ 59403إلى ) 2008لتصؿ في عاـ 
الذي يعػود إلػى اسػتمرار زيػادة و  ( 2وكما مبيف بالجدوؿ) %(35)  نسبة نمو بمتتوب ( 52709فقد سجمت )

                                                           
 لمزيد مف المعمومات راجع: (1)

 .3، البند الراني مم ص النفقات ، ص2004وزارة الت طيط العراقية ،ميزانية 
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صدار قانوف الرواتب الجديػد، والػذي تػـ بموجبػو تعػديؿ سػمـ الرواتػب، اسمػر التوظي ؼ في الدوائر الحكومية، وا 
الذي تطمب زيادة اإلنفاؽ لمواكبة ىذه التطورات، وكذاؾ تزايد اإلنفاؽ الحكومي لمواجية التحديات اسمنيػة فػي 

 تمؾ الفترة التي مر بيا العراؽ.

(2جدوؿ )  
 مميار دينار       (2020-2004لممدة )في العراق األسعار الجارية والثابتة النفقات العامة ب تطور

اإلَفاق انعاو باألسعار  انسُت

 اندارٌت

(1)  

انسُىي  يعذل انًُى

*باألسعار  % اندارٌت   

(2 )   

االَفاق انعاو باألسعار 

100=2007انثابتت**   

(3)  

انسُىي  يعذل انًُى

(4)%* باألسعار انثابتت  

 

2004 32117 - 88234 - 

2005 26375 -17.9 52856 -40.1 

2006 38806 47.1 50794 -3.9 

2007 39031 0.6 39031 -23.2 

2008 59403 52.2 52709 35 

2009 55589 -6.4 49589 -5.9 

2010 70134 26.2 56062 13.1 

2011 78757 12.3 59619 6.3 

2012 105139 33.5 75046 25.9 

2013 119127 13.3 83481 11.2 

2014 112192 -5.9 76896 -7.9 

2015 70417 -37.2 47579 -38.1 

2016 73571 4.5 70673 48.5 

2017 75490 2.6 72377 2.4 

2018 80873 7.1 77242 6.7 

2019 111723 38.1 106912 38.4 

***2020 62141 -44.4 58957 -41.9 

 (2020-2004)النشرات السنوية  ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث  ،باالعتماد عمى )البنك المركزي العراقي  ثالمصدر: الجدول إعداد الباح   
سنوات لمنفقات العامة باألسعار الجارية والثابتة لمنشرات البنك المركزي العراقي باالعتماد عمى  من الجدول اعاله (4( )2*تم اعداد العمود )

  واحتسبت معدالت النمو وفقا لمصيغة التالية  2004-2020

  
       
    

     

 2020-2004لمنفقات العامة باألسعار الجارية لمسنوات نشرات البنك المركزي العراقي باالعتماد عمى من الجدول اعاله  ( 3تم اعداد العمود ) **
 100االنفاق باالسعار الجارية/ المستوى العام لالسعار *          واحتسبت وفقا لمصيغة التالية 

 2020*** تمثل بيانات لغاية شهر تشرين الثاني من عام
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ان فضت النفقات العامة بسبب تداعيات اسزمة المالية العالميػة فػي اسسػواؽ الدوليػة  2009اما في عاـ      
،التػي شػكمت قيػدًا تجسػد بضػتط اإلنفػاؽ  ادات النفطيػةومنيا أسواؽ النفط، وما ترتب عمييا مف ان فػاض اإليػر 

امػػا ( عػػف العػػاـ السػػابؽ، 6.4-%) نمػػو و( وبنسػػب55589)الجاريػػة والتػػي بمتػػت  العػػاـ، إذ ان فضػػت النفقػػات
 (.5.9-%) ( وبنسبو تصؿ الى49589) ان فضت لتصؿ إلىفقد باسسعار الرابتة 

المتصػاعد عمػػى قػػوات  بسػػبب اإلنفػػاؽ 2012-2010واـ بيتجاىيػػا التوسػػعي لقعػ واسػتمرت السياسػػة االنفاقيػة
ركػزت  إذ ، التعمػيـ والصػحة يقطػاع وعمػى،الجيش والشرطة لممحافظة عمى استقرار وامف البمػد والبنػى التحيػة 

 :(1)وكاالتي اسولوياتعدد مف اسسس والمبادئ التي تعكس السياسة االنفاقية عمى 

 والدفاع الوطني. اسمفؿ تحسيف القدرات في مجاالت اسولوية لمناحية اسمنية مف  ق منح -1 

االرتكازيػػة والعمػػؿ  ىف قػػدرات مشػػاريع القطػػاع النفطػػي والطاقػػة الكيربائيػػة وال ػػدمات الم تمفػػة والبنػػيتحسػػ -2
واالسػتمرار بػالتوظيؼ فػي القطػاع عمى امتصاص البطالة مف  قؿ تنمية القطاعات واسنشطة وبناء القػدرات 

 العاـ.

( مميػػار دينػػار وبمعػػدؿ نمػػو سػػنوي باسسػػعار 119127)فقػػد بمػػ  االنفػػاؽ الجػػاري حػػوالي  2013عػػاـ فػػي  امػػا
 . ( % 11.2) وبنسبة تصؿ ( 83481)بمتت عف العاـ السابؽ، وباسسعار الرابتة  13.3 %))الجارية

تطورات السياسية وبسبب عدـ أقرار الموازنة العامة ، واستمرار التداعيات التي فرضتيا ال 2014في عاـ اما  
الػػذي  2004( لسػػنة 95واسمنيػػة) العمميػػات اإلرىابيػػة() واسػػتنادًا إلػػى قػػانوف اإلدارة الماليػػة والػػديف العػػاـ رقػػـ )

وبشكؿ شيري (، إذ تـ تقميص اإلنفػاؽ  2013( مف موازنة عاـ  12/ 1 وؿ وزير المالية صرؼ ما يعادؿ )
بقاءه دوف مستويات اإلنفاؽ التي تحققت وذلؾ بمػا يتوافػؽ مػع اإليػرادات النفطيػة التػي  2013في عاـ  العاـ وا 

( عف العاـ السابؽ، إذ بمتت النفقات 5.9-%)كانت آ ذه في االن فاض، إذ ان فضت النفقات العامة بنسبة 
 .( مميار دينار76896باسسعار الرابتة بمتت )بينما ( مميار دينار، 112192)العامة باسسعار الجارية 

                                                           
 . 56ص ،2010عراقية  ، الجياز المركزي لقحصاء ، االحصاءات السنوية،وزارة الت طيط ال (1)
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( وذلػؾ فػي 4.5%( مميػار دينػار وبمعػدؿ نمػو سػنوي )73571إلػى ) الجاريػة  باسسعارإلنفاؽ رـ وصؿ ا   
 .( مميار دينار70673،  وباسسعار الرابتة بم  )2016عاـ 

ازدادت أىميػػة النفقػػات العامػػة  االقتصػػاديةمػػع تعػػاظـ دور الدولػػة وتوسػػع سػػمطتيا وزيػػادة تػػد ميا فػػي الحيػػاة    
فػػي تحقيػػؽ  االقتصػػاديةسياسػػتيا   ػػقؿالتػػي تسػػت دميا الدولػػة مػػف  اسداةونيػػا ك ذلػػؾ رجػػعيو   2017عػػاـفػػي 

العامة وكيفية تمويميا ، وعمى ذلؾ النفقات  اسنشطةاىدافيا النيائية التي تسعى الييا فيي تعكس كافة جوانب 
بسػبب ارتفػاع  %(12.6بمػ  ) و نمواً  مميار دينار( 75490)ارتفاعًا بم  قد شيدت  الجارية  باسسعار العامة

 . (1)اسعار النفط العالمية وكذلؾ ازدياد صادرات العراؽ في تمؾ السنة

%(  ليبمػػ  7.1) نمػػو باسسػػعار الجاريػػة بنسػػبة العػػاـ فقػػد بمػػ  معػػد النمػػو السػػنوي لمنفػػاؽ 2018امػػا فػػي عػػاـ 
  (2)ريػةالجا باسسػعارمػف االنفػاؽ  2017( فػي عػاـ 75490%( مقابػؿ )6.7رابت ) نمو( وبمعدؿ  80873)
%( عمػػى التػػوالي 38.4%( و)38.1لقنفػػاؽ الجػػاري والرابػػت بنسػػبة ) 2019فػػي حػػيف بمػػ  النمػػو فػػي عػػاـ  ،
. امػا فػي سػنة (3)اي بارتفاع عف السنة السابقة ويعود السبب في ذلؾ الى نمو االنفاؽ الجاري و االسترماري ،

%( بسػػػبب مػػػا 41.9-%( و)44.4-) فػػػد ان فػػػض االنفػػػاؽ العػػػاـ باالسػػػعار الجاريػػػة والرابتػػػة بنسػػػبة 2020
واالنتقؽ بيف الدوؿ والذي ارر بدوره عمى االنتاج العالمي وماصػاحبة مػف  19اصاب العالـ مف احداث كوفيد

نضرا العتماد االقتصاد العراقي عمػى الػنفط بنسػبة كبيػره عمػى ايػراد الػنفط والػذي بػدوره ،ان فاض اسعار النفط 
 واالسترماري. يموؿ اسنفاؽ العاـ بشقية الجاري

                                                           
 .8،ص 2017،2017وزارة المالية، الدائرة االقتصادية، قراءة تحميميػػة لمموازنػة العامػة االتحادية لػعاـ  (1)
 .42،ص 2018ركزي العراقي،دائرة االبحاث واالحصاء ، التقرير االقتصادي السنوي لمبنؾ المركزي العراقي ،البنؾ الم (2)
 لمزيد مف التفاصيؿ راجع: (3)

 .47،ص 2019دائرة االبحاث واالحصاء، التقرير االقتصادي السنوي لمبنؾ المركزي العراقي ،البنؾ المركزي العراقي ، ، -
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 (2)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        

العػػراؽ ع و شػػر  2003االتجػػاه التوسػػعي لمسياسػػة االنفاقيػػة بعػػد عػػاـ اف تبريػػر  نقحػػظتيسيسػػًا عمػػى مػػا تقػػدـ   
تصػادية مسػتيدفا بػذلؾ اعػادة ىيكمػة بعممية إعػادة االعمػار وتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة فػي كافػة القطاعػات االق

 العػػاـاالقتصػػاد العراقػػي ومحاولػػة إصػػقح اال ػػتقالت الييكميػػة ،لكػػف مػػف  ػػقؿ متابعػػة تطػػور نسػػب االنفػػاؽ 
 فشؿ السياسة االنفاقية بإعادة اصقح ىيكؿ االقتصاد العراقػي حقيقةالنقحظ في  ،باسسعار الرابتة والجارية 

التػػي انفقػػت فػػي تطػػوير االقتصػػاد  الكبيػػرةر ػػـ النفقػػات القتصػػادية بشػػكؿ واضػػح والػػذي جػػاء مسػػايرًا  لمػػدورات ا
،واف أي تقمبات في أسعار الػنفط مع اعتماده عمى مورد اساسي وىو النفط وبقائو عرضًة لمصدمات ال ارجية 

ا يتناسػب ستتسبب بإرباؾ حقيقي في إدارة االقتصاد والسياسة االنفاقية التي أريد ليا أف تكػوف طموحػة جػدا بمػ
 حققة.و الحجـ الكبير مف اإليرادات المت

 :(2020- 2004: تحميل تطور الدين العام الداخمي والعجز الحكومي في العراق  )الثالثالمطمب 

التػػػػي سػػػػحبت عمػػػػى  اسمػػػػواؿ( يتكػػػػوف مػػػػف  2006 – 2004 (إف ىيكػػػػؿ الػػػػديف الحكػػػػومي الػػػػدا مي لممػػػػدة  
 اسفػرادال زينة الموجػودة لػدى  وحواالتلدى البنؾ المركزي ،  يةالعراقمف الحساب الجاري لمحكومة  المكشوؼ

عػػػف طريػػػؽ تتبػػػع البيانػػػات ال اصػػػة بإجمػػػالي الػػػديف و  ،قػػػيرانػػػوؾ التجاريػػػة والبنػػػؾ المركػػػزي العوالمؤسسػػػات والب
توجػػو السياسػػة نجػػد  (3المحمػػي العػػاـ و والعجػػز او الفػػائض فػػي الموازنػػة تشػػير البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ )

وىػذا مػا يفسػر  لية نحو االقتراض الدا مي لتمبية االحتياجات التمويمية لمموازنة مف  قؿ اصدار الحواالتالما
وبنسػػػػبة نمػػػػو بمتػػػػت  2005عػػػػاـ  دينػػػػار مميػػػػوف( 6255578)إذ بمػػػػ  التزايػػػػد المسػػػػتمر لمػػػػديف العػػػػاـ الػػػػدا مي 
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 2020 -2004للمدة  في العراق تطور االنفاق العام( 2)مخطط 

اإلنفاق العام باألسعار الجارية 
32117 

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية 
(1 %*  )- 

**  االنفاق العام باألسعار الثابتة
2007=100 -2 88234 

معدل النمو السنوي باألسعار الثابتة 
 *%-3 - 
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عمػػػى  (14.2-% ،2.1-% ،15.2-%( بنسػػػبة )2008،2007،2006ورػػػـ ان فػػػض لمعػػػواـ ) (%5.7)
وعػػف طريػػؽ مقحظػػة البيانػػات ال اصػػة بالػػديف العػػاـ المحمػػي نجػػد ىنالػػؾ ارتباطػػًا لإليػػرادات العامػػة   ،التػػوالي

بمؤشر العجز والفائض فػي الموازنػة إذ يػزداد حجػـ الػديف عنػد زيػادة الفػائض فػي الموازنػة بيػدؼ الحفػاظ عمػى 
دات الحكوميػة الػى البنػؾ المركػزي الػذي يتػولى المستوى العاـ لألسعار ورفع سػعر الفائػدة عػف طريػؽ بيػع السػن

طرحيا في السوؽ المالية بحسب المعػروض النقػدي الػذي ييػدؼ لممحافظػة عميػو ولمػديف العػاـ الػدا مي  تػيرير 
ُيعػد مؤشػر الػديف العػاـ المحمػي مػف المؤشػرات الميمػة لمسياسػة الماليػة ومػدى  اذ .إيجابي في حكومات الػدوؿ 
 .الديف العاـ الدا مي بالناتج المحمي االجمالي  سقمتيا عف طريؽ مقارنة

أرػػر ان فػػاض اإليػػرادات النفطيػػة بسػػبب انحسػػار الطمػػب العػػالمي عمػػى  2009إال انػػو شػػيد ارتفاعػػا فػػي عػػاـ   
%( ، واسػتمر باالرتفػاع  ػقؿ 89،3مميػوف دينػار وبمعػدؿ نمػو بمػ  ) (8434049)النفط ، وبم  الديف العػاـ 

 %-18،9وبمعػػدالت نمػػو سػػالبة بمتػػت ) 2013-2011فػػي اسعػػواـ التاليػػة  ليشػػيد ان فاضػػاً  2010عػػاـ 
% ( عمى التوالي، وذلؾ بسبب تراجع مبيعػات حػواالت ال زينػة لػوزارة الماليػة ، رػـ شػيد 28.9-%، -12،1،

رػػػـ واصػػػؿ الػػػديف . (1)لتمويػػػؿ العجػػػز فػػػي الموازنػػػة  %( 104.4)وبمعػػػدؿ نمػػػو بمػػػ   2014ارتفاعػػػا فػػػي عػػػاـ 
 ضبعػد ذلػؾ فقػػد ا ػذ باالن فػػا ، %(0.7( وبنسػبة نمػػو )47678796)بمقػدار  2017يصػؿ عػػاـ باالرتفػاع ل
بسػػػبب التحسػػف فػػػي اسػػعار الػػػنفط   %( عمػػػى التػػوالي8.3-% و12.3-)( بنسػػبة 2019 - 2018لمعػػاميف )

والقضػػاء عمػػى المجػػاميع االرىابيػػة التػػي سػػيطرة عمػػى اجػػزاء واسػػعو  مػػف الػػبقد  وىػػذا التحسػػف انعكػػس عمػػى 
اذ ارتفع الديف الدا مي في   أزمة مالية  انقة، في البمد وازنو العامة اال انو لـ يدـ طويًق وسرعاف ما عاشالم

 %( ويعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ الػػى10.1( مميػػوف دينػػار وبنسػػو تقػػدر )42205060الػػى مايقػػارب ) 2020عػػاـ 
عامة  العالـ اقتصادياتمف ، التي شمت قطاعات واسعة  Covid-19تراجع أسعار النفط بفعؿ أزمة جائحة 

 والعراؽ عمى وجو ال صوص .  

( ارتباط مؤشر الديف المحمي بالفائض والعجز الحكومي وكػذلؾ ارتفػع حجػـ الػديف 3) الم ططيتضح مف     
إذ بمػػ   2016ويقحػػظ اف اعمػػى مسػػتوى بمتػػة الػػديف المحمػػي كػػاف عػػاـ  2016الػػى  2013فػػي السػػنوات مػػف 

 الييئػػػػاتالتالػػػػب  فػػػػي تتوالىػػػػا الدا ميػػػػة  الحكوميػػػػةأف الػػػػديوف  إلػػػػى اإلشػػػػارة جػػػػدرتو  ( مميػػػػار دوالر .17،36)
البنػػؾ كػػذلؾ مػػف قبػػؿ العراقػػي لمتجػػارة، و  والمصػػرؼلمحكومػػة كمصػػرؼ الرافػػديف، ومصػػرؼ الرشػػيد،  الممموكػػة

                                                           
 .74:ص 2014البنؾ المركزي العراقي المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي  لعمـ  (1)
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أقػؿ صػعوبة عػف  يضػع شػروطا وفإن الحكومةعف  مستقؿ اال ير يعتبر أنو العراقي، وعمى الر ـ مف المركزي
  (1).يقدميا أي مؤسسة  ارجية تيمؾ الت

 (3خذول )

 يهٍار دٌُار          (2020-2004)  نألعىاوانذٌٍ انعاو انذاخهً يعذل ًَى

 معدل النمو % الدين العام الداخمي السنة
2004 59205 ---- 
2005 62555 5.7 
2006 53070 -15.2 
2007 51937 -2.1 
2008 44555 -14.2 
2009 84340 89.3 
2010 91808 8.9 
2011 74460 -18.9 
2012 65480 -12.1 
2013 46580 -28.9 
2014 95200 104.4 
2015 321428 237.6 
2016 473622 47.3 
2017 476787 0.7 
2018 418229 -12.3 
2019 383315 -8.3 
*2020 422050 10.1 

 (2020-2004)النشرات السنوية  ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث  ،زي العراقي باالعتماد عمى )البنك المرك ثالمصدر: الجدول إعداد الباح   
 2020* تمثل بيانات اولية من عام

                                                           
أمحد معف الطبقجمي، ديوف العراؽ نظرة عامة حوؿ وضع الديوف ونشيتيا ومستقبميا، سمسمة إصدارات مركز البياف لمدراسات والت طيط،  (1)

 .13،ص2018



4040  - 4002ً انعراق نهًذة تحهٍم واقع انسٍاستٍٍ انًانٍت وانُقذٌت ف..................................انفصم انثاًَ  
 

 

101 

  (2020-2004) الديف العاـ الدا مي لألعواـ  معدؿ نمو( يبيف 3والم طط )

 
 (3)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        

 2020-2004فائض وعجز الموازنة العامة في العراق من تحميل تطور  -:الرابعمطمب ال
دامػػػة البنػػػى التحتيػػػة االقتصػػػادية     اف تمويػػؿ اسنشػػػطة وال ػػػدمات العامػػػة التػػػي تقػػػدميا الحكومػػػة ، وتطػػػوير وا 

فػي زيػادة المنػافع واالجتماعية، مف الوظػائؼ المباشػرة لمموازنػة العامػة، واف كفػاءة أدائيػا تتجمػى بمػدى النجػاح 
بمعنػػى أف تنميػػة ال ػػدمات كمػػًا ونوعػػًا وتطػػوير  ،المتحققػػة لموحػػدة الواحػػدة مػػف المػػوارد واسػػتمرار نمػػو الكفػػاءة 

نما عمى التحسف الممموس  دامة البنى التحتية سوؼ لف يتوقؼ عمى حجـ الموارد المتاحة لمموازنة فحسب ،وا  وا 
أصبحت مف أىـ شروطيا مف اجؿ النمو التدريجي لألداء المالي في كفاءه اداءىا في تقديـ ال دمات ، والتي 

والػػذي يييػػص فرصػػة لققتصػػاد العراقػػي لتحقيػػؽ النيضػػة المنشػػودة وتطػػوير ادوات الماليػػة العامػػة، والتػػي يمكػػف 
 االستدالؿ عمييا مف  قؿ تتبع مسار الموازنة العامة، وحاالت العجز والفائض التي تشيدىا.

ليسػجؿ   2008 -2004( اف الموازنػة العامػة حققػت فػوائض ماليػة لممػدة 4الجػدوؿ ) تبياناويتضح  لنا مف 
، وىػػذا نػػاجـ عػػف زيػػادة   ( عمػػى التػػوالي2496 ،1407 ، 1080 ،1961 ،7882فػػائض الموازنػػة مقػػدارة )

اإليػػرادات النفطيػػة، فضػػق عػػف تواضػػع نسػػب التنفيػػذ لمنفقػػات االسػػترمارية، ليتحػػوؿ إلػػى عامػػؿ تمويػػؿ مضػػاؼ 
 التوسع السنوي في النفقات الجارية لمسنة المقبمة.   ضمف

( مميػار دينػار، ويعػزى ذلػؾ إلػى اسزمػة الماليػة العالميػة 2463-حققت الموازنة عجػزًا بمػ  ) 2009اما عاـ   
 وأرارىا عمى اسسواؽ الدولية ومنيا سوؽ النفط.

( مميػػار دينػػار . وفػػي عػػامي 4467الػػى ) 2012بعػػدىا أ ػػذت الموازنػػة بتحقيػػؽ فػػوائض ماليػػة  وصػػمت عػػاـ 
( عمى التوالي ، رـ استمر العجػز ليصػؿ 1278-و )( 1574-حققت الموازنة عجزًا قدره ) 2014 -2013
، ويعػػود ذلػػؾ إلػػى الظػػروؼ التػػي مػػر بيػػا اقتصػػاد العػػراؽ مػػف حيػػث 2016وذلػػؾ فػػي عػػاـ ( 15773-إلػػى )
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وازنة العامة وتراجع حاد في اإليػرادات العامػة تنامي العجز في المان فاض اإليرادات النفطية  وىذه  ماعكسو 
لتتطية  النفقات وتعاظـ االنفػاؽ العسػكري المواجيػة اإلرىػاب وكػذلؾ تعػاظـ بعػض أوجػو االتفػاؽ االسػتيقكي 

 (.4وكما موضح في الجدوؿ). (1)المفرط و ير الرشيد 
 

 (4ل )خذو                                                                

 يهٍار دٌُار   (                2020-2004انعايت نهًذة )فائض وعدس انًىازَت                                  

 انسُت
االٌراداث انعايت 

( 1دارٌت)ان باألسعار  

 إخًانً انُفقاث

باألسعار  انعايت

(2اندارٌت)  

فائض أو انعدس 

انًىازَت انعايت 

(*3 )  

2004 32905 32117 7882 

2005 45989 26375 1961 

2006 49612 38806 1080 

2007 53110 39031 1407 

2008 84363 59403 2496 

2009 53126 55589 -2463 

2010 63324 70134 -6809 

2011 92671 78757 1391 

2012 109607 105139 4467 

2013 103377 119127 -1574 

2014 99402 112192 -1278 

2015 68176 70417 -2240 

2016 57797 73571 -15773 

2017 77335 75490 1845 

2018 106569 80873 25696 

2019 107567 111723 -4156 

**2020 47761 62141 -1438 

 ( انسابق2ٍٍٍ-1انتً تى ركرها باندذونٍٍ  ) دائرة انًىازَت -انًصذر:يٍ عًم انباحث، باالعتًاد عهى بٍاَاث وزارة انًانٍت

 ( نهدذول اعال2ِ( يٍ )1( بطرذ عًىد )3* تى استخراج عًىد رقى )

  2020تًثم بٍاَاث نغاٌت شهر تشرٌٍ انثاًَ يٍ عاو** 

                                                           
 -لممزيد مف المعمومات راجع: (1)

 .22،ص 2017االتحادية لػعاـ  قراءة تحميميػػة لمموازنػة العامػة جميورية العراؽ، وزارة المالية، الدائرة االقتصادية،
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بعد ذلؾ بدء العجز  ،2018( في عاـ 25696ليصؿ الى ) 2018و 2017رـ ارتفع الفائض  قؿ عامي   
( بسػبب  االوضػاع 1438-حػوالي ) 2020لمموازنة في الظيور لمسنوات اال يرة اذا بم  فػي ا ػر المػدة لعػاـ 

 .  Covid-19االقتصادية التي شيدىا العالـ جراء ما تسبب بو فايروس 

 :وكما يميلعراؽ في ا  2020-2004لممدة مف  العامة( يبيف الفائض والعجز في الموازنة 4والم طط )

 

 (4)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        
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 انثاًَ: انًبحث

 2020 – 2004انسٍاست انُقذٌت فً انعراق نهًذة  واقع تحهٍم

ٌى١ٍخ اٌزٟ ٌٙب اٌدٚز اٌفبػً عرٟ رذم١رك اي٘رداة الزصبا٠خ اٌس١بسخ إٌمد٠خ ٚاددح ِٓ أُ٘ اٌس١بسبد اال           

االلزصرربا٠خ اٌؼبِررخ ٌٍجٍررد ِررٓ خررالي اٌررزذىُ ثّزم١سارٙررب اٌّزّثٍررخ ثؼررسإ إٌمررد ٚسررؼس اٌفبئرردح ٚسررؼس اٌصررسة 

ٌزخف١ض ِؼدالد اٌزضخُ ِرٓ اةرً رذم١رك ِؼردالد ّٔرٛ الزصربا٠خ ة١ردح وذ٘رداة أسبسر١خ ِرٓ اةرً إٌٙرٛإ 

ثباللزصبا اٌؼسالٟ
 ((1))

ِجربزاح  ػٍرٝرؼّرً ثبٔٙرب اٌس١بسخ إٌمد٠خ عٟ اٌؼساق دست اٌّدح اٌص١ِٕخ ارسُ اٚز  .  إذ

اٌس١بسخ اٌّب١ٌخ ٚشاا ذٌه عٟ ػمد اٌزسؼ١ٕبد )ِردح اٌؼمٛثربد االلزصربا٠خ( إذ أ رجخ اٌجٕره اٌّسورصٞ أااح ٌزٕف١رر 

خ اْٚ ِساػبح اٌٛالغ االلزصباٞ لسازاد اٌذىِٛخ عٟ اإل داز إٌمدٞ اٌجد٠د ٌز٠ًّٛ اٌؼجص اٌىج١س عٟ ا١ٌّصا١ٔ

 االلزصباٞ اْ ٠ىْٛ اٌجٕه اٌّسوصٞ ِسزمال اٌٛالغ٠فزسإ  اذٚرٕبِٟ ِؼدالد اٌزضخُ عٟ 
(2)
 . 

عٟ اٌٛلذ اٌرٞ ارجٙذ ع١ٗ اٌجٕٛن اٌّسوص٠خ عٟ ػدا وج١س ِٓ اٌدٚي اٌصٕبػ١خ إٌرٝ رؼرد٠ً أ٘رداة س١بسربرٙب ٚ 

ف١ررر ٘رررٖ اٌس١بسرربد، شاا اٌزٛةررٗ ٔذررٛ ررردػ١ُ اسررزمال١ٌخ اٌجٕررٛن إٌمد٠ررخ ٚزعررغ وفررب ح اياٚاد اٌزررٟ رسررزخدِٙب ٌزٕ

اٌّسوص٠خ
  
ثّب ٠ّىٕٙب ِٓ رذم١ك رٍه اي٘داة ١ٌس ثدزةخ اوجرس ِرٓ اٌدلرخ ٚاٌفؼب١ٌرخ عذسرت ٌٚىرٓ ثّص٠رد ِرٓ  ،

 اٌشفبع١خ ٚاإل٠ضبح
(3)
. 

ُ ٚرؼص٠رص ل١ّرخ اوثرس اسرزمال١ٌخ ٚاخرر ػٍرٝ ػبرمرٗ ِىبعذرخ اٌزضرخ 3002ثؼد ػربَ   عمد ا جخ اٌجٕه اٌّسوصٞ 

بٔٛٔٗ ايخ١س اٌجٕه اٌّسوصٞ ٌزذم١ك اي٘داة اٌّسسِٛخ ٌٗ عٟ ل ثٗ ٚ٘را ِب ةب  اٌد٠ٕبز اٌؼسالٟ وٙدة زئ١سٟ

ثذاٚاررٗ اٌّجبشرسح ٚر١رس اٌّجبشرسح عضرال ػرٓ اياٚاد اٌّسرزذد خ  اسرزؼبْٚاٌرٞ  3002( ٌسٕخ 65زلُ )
((4))

. 

ا٠خ اٌجبٔت اذ أٗ ٠ؼزّد ػٍٝ  بازاد اٌرٕفظ ٚاٌزرٟ رمطرٟ ٚثّب اْ االلزصبا اٌؼسالٟ ٘ٛ ِٓ االلزصبا٠بد أدب

% ِٓ إٌفمبد اٌؼبِخ  ٚػٕد رؼسإ أسٛاق إٌفظ إٌٝ  دِبد اٌؼسإ ٚاٌطٍرت رٕزمرً 00 ّب ٠مبزةثإ٠سااارٙب 

رٍه اٌصدِخ ثشرىً ِجبشرس إٌرٝ إٌشربط االلزصرباٞ ِٚرب ٠طٍرك ػ١ٍٙرب ثصردِخ اٌؼرسإ اٌخبزة١رخ ٚاٌزرٟ ررا س 

                                                           
 .3السياسة النقدية في العراؽ بيف تراكمات الماضي وتحديات الحاضر ، مصدر سابؽ،صرريا ال زرجي ، (1)
 22: ص2003تقرير البنؾ المركزي العراقي ، البنؾ المركزي العراقي ، جميورية العراؽ،  دائرة اإلحصاء واسبحاث ،  (2)
 -ظر:لمزيد مف اإليضاح، ين (3)

 4،ص 2012، الكويت 112، العدد 11وشػاح رزاؽ، مقحظات حوؿ استققلية ومركزية البنوؾ المركزية ، المعيد العربي لمت طيط ، المجمد  -
اد، الجامعة فقح حسف رويني، استققلية البنؾ المركزي العراقي والسياسة االقتصادية ، المجمة العراقية لمعموـ االقتصادية، كمية اإلدارة واالقتص -

 1،ص2009، 21المستنصرية، العدد 
،  2008، المجمة العراقية لمعمـو االقتصادية، مظير محمد صالح، السياسة النقدية لمبنؾ المركزي العراقي ومتطمبات االستقرار والنمو االقتصادي (4)

 .1ص
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ٌرردٜ اٌجٕرره اٌّسوررصٞ  ااٚاد اٌس١بسررخ إٌمد٠ررخ اٌزسو١ررص ػٍررٝ  سرر١ىٌْٛرررا ٌؼبِررخ ٌٍدٌٚررخ ثرردٚز٘ب عررٟ اٌّٛاشٔررخ ا

اٌّزّثٍخ ثؼسإ إٌمٛا ٚسؼس اٌصسة ٚورٌه سؼس اٌفبئدح اٌؼسالٟ 
(1)
 .  

  (.2020-2004لممدة ) عرض النقد في العراقتحميل تطور : المطمب االول

صػدور القػانوف تمؾ السياسة متمرمة بات التي شيدتيا احد أىـ التتير  2003المرحمة التي أعقبت عاـ  تمرؿ   
الػذي كػرس اسػتققلية البنػؾ المركػزي فػي إدارة السياسػة  2004لسنة  56الجديد لمبنؾ المركزي العراقي المرقـ 

لتمويؿ العجز في  العممةوكاف مف أبرز مقمح تمؾ االستققلية قرار البنؾ المتعمؽ بالتوقؼ عف طبع  النقدية،
العامة)سياسػة التمويػؿ بػالعجز( واتبػع البنػؾ المركػزي مجموعػة مػف االجػراءات والتػدابير إلدارة عػرض  الموازنة

 .النقود والتحكـ بو بما يحقؽ االستقرار السعري ويضمف الوصوؿ الى نظاـ مالي سميـ

، بسػػػبب 2003لمفتػػػرة التػػػي سػػػبقت  ا ػػػذت معػػػدالت الزيػػػادة فػػػي عػػػرض النقػػػد تتضػػػاعؼ بشػػػكؿ كبيػػػراذ        
 ػقؿ الػربط بػيف التوسػع فػي عػرض الكتمػة النقديػة  مػف  ،التوسع المستمر في ممارسػة سياسػة النقػد الػر يص

واصبحت حيػازة الجيػاز المصػرفي لحػواالت ال زينػة) التػي ىػي  مف جية واتساع االنفاؽ العاـ مف جية ا رى
والتػػي تمتػػـز السػػمطة النقديػػة  عػػاـمزيػػادة عػػف طريػػؽ سياسػػة تنقيػػد الػػديف اللاسػػاس الػػديف العػػاـ الػػدا مي( مصػػدرًا 
قابػػػؿ حيازتيػػا لتمػػػؾ )الموجػػودات( المتراكمػػػة مػػػف ادوات الػػديف العػػػاـ فػػػي مبموجبيػػا ب مػػػؽ النقػػود )كمطموبػػػات( 

وبػػػذلؾ أصػػػبح اإلصػػػدار النقػػػدي الجديػػػد يمرػػػؿ جػػػزءًا مػػػف اإليػػػرادات  ، المحػػػافظ االسػػػترمارية لمجيػػػاز المصػػػرفي
حاجة الدولة لتمويؿ نفقاتيا المتزايدة، لمدرجة التي أصػبحت فيػو اإليػرادات العامة مما يبرر زيادتو كمما تزايدت 

% مػف مجمػؿ االيػرادات العامػة فػي معظػـ سػنوات عقػد 85العامة الممولة بالنقد الػر يص تشػكؿ مػا يزيػد عػف 
 .(2)التسعينيات

 M1 دالنقػػ ا ػػذ عػػرض حيػػث 2020-2004تحميػػؿ التتيػػرات فػػي عػػرض النقػػد لممػػدة مػػف    ػػقؿ امػػا
( مميػار 11399125)الػى اف يصػؿ الػى   2004في سػنة  ( مميار دينار10148626االرتفاع حيث بم  )ب

                                                           
 ، ص2009العراقي ، جميورية العراؽ،  تقرير البنؾ المركزي العراقي ، البنؾ المركزي دائرة اإلحصاء واسبحاث ،  (1)
  تشير سياسة اسمواؿ الر يصة Money policy)  Cheap إلى سياسة نقدية مف قبؿ البنؾ المركزي حيث يحدد البنؾ المركزي أسعار فائدة )

يتـ است داـ ىذه السياسة مف قبؿ  .القتصادمن فضة بحيث يكوف االئتماف متاًحا بسيولة لعامة الناس مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة في التجارة والتجارة في ا
 الحكومة في وقت االنكماش أو الركود في االقتصاد

 5ص .2007، مقمح السياسة النقدية في العراؽ، صندوؽ النقد الدولي، اسمارات العربية المتحدة فالشبيبي، سنا (2)
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( مميار دينار 14683617( الى )12254000ليرتفع مف ) M2وقابمو عرض النقد  2005دينار في سنة 
ارتفع وكذلؾ الى  M1عرض النقدل%( 16)بمعدؿ نمو سنوي بم   2013واستمر بالصعود التدريجي الى سنة 

M2  امػا فػي  ،%( بسػبب حركػة النقػد بػيف االفػراد والبنػوؾ التجاريػة 16.2) بمعدؿ نمو سنوي بم لنفسة السنة
معػدؿ النمػو %( وكذلؾ ان فض - 1.5) اذ بم   M1عرض النقد معدؿ النمو السنوي لان فض   2014سنة 

و ىبػػػوط اسػػػعار الػػػنفط %( لػػػنفس السػػػنة وكػػػاف سػػػبب االن فػػػاض ىػػػ 3،5)اذ بمػػػ   M2عػػػرض النقػػػد السػػػنوي ا
    الػػػى M1ان فػػػض عػػػرض النقػػػد  2015 و 2014فػػػي سػػػنة ،وتػػػدىور الوضػػػع االمنػػػي  ػػػقؿ السػػػنة المػػػذكورة 

%(  وسػػػػػبب 10-بمسػػػػػتوى )  2015فػػػػػي  M2وان فػػػػػض ايضػػػػػا %( عمػػػػػى التػػػػػوالي  9.98-و )%( 1.5-)
تػػة والتػػوفير النػػاتج عػػف ان فػػاض الودائػػع الراب M1ىػػو االن فػػاض الحاصػػؿ فػػي عػػرض النقػػد  M2ان فػػاض 

 .(1) والبريد والتيمينات

( بسػػػبب الزيػػػادة %8.2)بنسػػػبة  M2%( وقابمػػػو باالرتفػػػاع 8.1بنسػػػبة ) M1ارتفػػػع  2016فػػػي سػػػنة ف
سػػنة  بػػالنمو مػػف M2 و M1 . وواصػػؿ عػػرض النقػػد رض النقػػد الضػػيؽ والودائػػع اال ػػرى الحاصػػمة فػػي عػػ

 ،%1.9ارتفػػػػػاع بنسػػػػػبة ) M1شػػػػػيد عػػػػػرض النقػػػػػد بػػػػػالمفيـو الضػػػػػيؽ حيػػػػػث   2020الػػػػػى سػػػػػنة  2017
كما سجؿ عرض النقد ،والذي يعزى الى النمو في الودائع الجارية   %( عمى التوالي10.5 ،11.5%،9.4%

وكػػػاف سػػػبب  %( عمػػػى التػػػوالي 8.8،%8.4،%6.7،%1.6) ىػػػو اال ػػػر نمػػػوا بنسػػػبة M2بػػػالمفيـو الواسػػػع 
رى ويمكػػف توضػػيح التتيػػرات فػػي ىػػو نمػػو مكػػونيف ىػػو عػػرض النقػد الضػػيؽ والودائػػع اال ػػ  M2االرتفػاع فػػي 

 )5عرض النقد الواسع وعرض النقد الضيؽ  قؿ مدة الدراسة في الجدوؿ )

 

 

 

 

 

                                                           
البنؾ المركزي  ،2014النقدية، تقػػريػػر السياسة النقدية لمبنؾ المركزي العراقي لعػاـ  المديرية العامة لإلحصاء واسبحاث قسـ االقتصاد الكمي والسياسة (1)

 .2ص  العراقي،
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 (5جدول )

 دينار( مميار)       ( 2020-2004)لممدة في العراق   M2و M1تطورات عرض النقد        

%النمومعدل  (m1)عرض النقد  السنوات  النقد عرض 
(M2) 

%النمومعدل   

2004 10148626 - 12254000 _ 

2005 11399125 12.3 14683617 19.8 

2006 15460060 35.6 21080249 43.5 

2007 21721167 40.5 87679504 28 

2008 28189934 29.8 34919675 29 

2009 37300030 32.3 45437918 30 

2010 51743489 38.1 60386086 33 

2011 62473929 21.2 72177951 19.2 

2012 63735871 8.2 75466360 4.5 

2013 73830964 16 87679504 16.2 

2014 72692448 -1.5 90727801 3.5 

2015 65435425 -9.98 82595493 10- 

2016 70709253 8.1 88067169 8.2 

2017 71161551 1.9 89441338 1.6 

2018 77828984 9.4 95390725 6.7 

2019 86771000 11.5 103441000 8.4 

*2020 95884000 10.5 112571193 8.8 
 (2020-2004)التقارير االقتصادية السنوية لسنوات ،المصدر :البنؾ المركزي العراقي المديرية لإلحصاء واالبحاث 

 2020تمثل بيانات لغاية شهر تشرين األول من عام *
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 (2020-2004)لممدة   M2و M1تطورات عرض النقد ( يبيف 5والم طط )

 
 (5)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        

عمػػى معػػدؿ نمػػو  كػػاف اليػػدؼ منيػػا السػػيطرةلبنػػؾ المركػػزي محػػاوالت عديػػده مػػف ا وممػػا سػػبؽ نقحػػظ 
ذلؾ اذ ا ذت معدالت النمو  عكسم تمؼ اسدوات ، إال أف الواقع يشير إلى  است داـعرض النقد مف  قؿ 

االمػػر الػػذي يؤكػػد قػػوة تػػيرير دالػػة  ،النقػػد تتزايػػد بشػػكؿ طػػردي مػػع تزايػػد معػػدالت نمػػو االنفػػاؽ العػػاـ فػػي عػػرض 
مقايضػػة نقػػود البنػػؾ  مػػف  ػػقؿالطمػػب الحكػػومي عمػػى النقػػود المتػػيررة بالػػد ؿ الحكػػومي مػػف المػػوارد النفطيػػة 
 ،ية العمومية لمبنػؾ المركػزيلميزانالمركزي كمطموبات بالنقد االجنبي المشترى مف الحكومة كموجودات دا ؿ ا

اف العممػػػة المصػػػدرة ىػػػي حصػػػيمة عمميتػػػيف ىمػػػا اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي الجػػػاري المعػػػزز بمبيعاتيػػػا مػػػف العممػػػة اي 
ومبيعػات العممػة اسجنبيػة لمقطػاع ال ػاص ، وبمػا أف البنػؾ المركػزي ال يسػتطيع اف  ،اسجنبية لمبنػؾ المركػزي 

نيػا محكومػة بػالموارد النفطيػة وتصػرؼ الحكومػة بيػا ، فقػد ادى ذلػؾ يتجنب تراكـ الموجودات اسجنبية لديػو س
الى ضعؼ سيطرتو عمى اسساس النقدي اال بحدود ضيقة جدًا ، وتعػرؼ ىػذه الحالػة بالييمنػة الماليػة النفطيػة 
التػػي تعكػػس  صػػائص االقتصػػاد النفطػػي وال تتعمػػؽ بػػالقوانيف الحاكمػػة لعمػػؿ وزارة الماليػػة او البنػػؾ المركػػزي 
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 الييكمػيلتالي ال يمكف التيرير عمييا مف  قؿ تعػديؿ تمػؾ القػوانيف والمػوائح التنظيميػة بػؿ فقػط عبػر التتيػر وبا
 (1) ة.كؿ اإلنتاجياتنويع اليي مف  قؿلبنية االقتصاد 

 2020-2004لممدة من  في العراقسعر الصرف تحميل تطور : المطمب الثاني

صاد العراقػي بسػبب تطػور العققػات االقتصػادية الدوليػة وانػدماج سعر الصرؼ ذو اىمية كبيرة في االقت يعد  
وتسػػػعى ا مػػػب الػػػدوؿ الػػػى اسػػػتقرار سػػػعر صػػػرؼ عممتيػػػا لػػػذا فانػػػو يعكػػػس  ،العػػػراؽ باالقتصػػػاديات العالميػػػة 

فعنػدما ترتفػع قيمػة العممػة المحميػة ،الظروؼ االقتصادية لمدولة ولو تيرير عمى اسعار السمع المحمية واالجنبية 
لى ان فاض سعر السمع االجنبية في الدا ؿ وعند ان فػاض قيمػة العممػة المحميػة يػن فض تكمفػة السػمع تؤدي ا

 المحمية في ال ارج وارتفاع تكمفة السمع االجنبية في االسواؽ المحمية.

انعكاسػػات  2003قبػػؿ عػػاـ  افػػرزت االتجاىػػات السػػعرية المتصػػاعدة  ػػقؿ مرحمػػة العقوبػػات االقتصػػادية اذ  
عمػػى  عػػرضوال طمػػبكمػػا ادى اال ػػتقؿ بػػيف القػػوى المناطػػة بال ،ى القػػوة الشػػرائية  لمعممػػة  الوطنيػػة  طيػػرة عمػػ

العممة الوطنية والعممة االجنبية الى حػاالت عػدـ اسػتقرار لسػعر صػرؼ الػدينار العراقػي ازاء الػدوالر االميركػي 
بػػيف سػػعر الصػػرؼ الرسػػمي وحصػػوؿ تػػدىور كبيػػر و طيػػر ليػػذا السػػعر فػػي السػػوؽ الموازيػػة ليظيػػر التفػػاوت 

 .وسعر الصرؼ الموازي

عممػػت السياسػػة النقديػػة ممرمػػًة بالبنػػؾ المركػػزي وعبػػر آليػػة المػػزادات اليوميػػة لبيػػع  2003امػػا بعػػد عػػاـ 
وشػػراء العمػػقت اسجنبيػػة ، عمػػى توحيػػد معػػدالت الصػػرؼ لمػػدينار العراقػػي فضػػًق عػػف تحقيػػؽ تجػػانس فػػي آليػػة 

الػػبقد ، ذلػػؾ مػػف  ػػقؿ إشػػباع ر بػػة السػػوؽ مػػف العممػػة اسجنبيػػة وسػػد  سػػوؽ الصػػرؼ لػػذلؾ الػػدينار فػػي عمػػوـ
وبيػػذا قػػد وضػػع أسػػموب  ،احتياجػػات القطػػاع ال ػػاص لتمويػػؿ اسػػتيراداتو كافػػة ضػػمف معػػدالت صػػرؼ حقيقيػػة 

المػػزاد نسػػبيًا النيايػػة النحػػراؼ وتقمػػب اإلشػػارات السػػعرية التػػي كانػػت تػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ النشػػاط االسػػترماري 
 (2).لي والحقيقي بشقيو الما

                                                           
 6: ص2009العمي ، مصدر سابؽ ، (1)
 26ص  .2009الشبيبي، سناؼ، "مقمح السياسة النقدية في العراؽ"، صندوؽ النقد الدولي، اسمارات العربية المتحدة  (2)
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االجػػراءات التػػي اسػػت دمتيا السياسػػة النقديػػة فػػي الحػػد مػػف ارتفػػاع معػػدالت التضػػ ـ ىػػو اسػػتعماؿ سػػعر حيػػث 
     القياسػػػي لمػػػرقـ  كانػػػت مرتفعػػػة بالنسػػػبة الصػػػرؼ كمربػػػت اسػػػمي الف اسػػػتيرادات العػػػراؽ مػػػف السػػػمع المسػػػتوردة 

العراقػػػي سػػػينعكس بالتػػػالي ايجابػػػا عمػػػى اسػػػعار السػػػمع  فػػػاف ارتفػػػاع القػػػوة الشػػػرائية لمػػػدينار،السػػػعار المسػػػتيمؾ 
 ) (1)).وال دمات المستوردة وين فض التض ـ

سػػعر صػػرؼ الػػدينار العراقػػي االسػػمي  االن فػػاض التػػدريجي فػػي( والػػذي يبػػيف 6)رقػػـ ومػػف  ػػقؿ الجػػدوؿ     
مػف  ػقؿ مػزاد  2004فػي سػنة وكاف سػبب ىػذا التراجػع ىػو سػعي البنػؾ المركػزي لرفػع قيمػة الػدينار العراقػي 

العممػػػػػػة االجنبيػػػػػػػة وتػػػػػػػوفير العػػػػػػػرض المناسػػػػػػػب مػػػػػػػف العممػػػػػػة االجنبيػػػػػػػة لتػػػػػػػرض المحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتقرار 
عػاـ ل ( فػي مػزادات العممػة1469العراقي مقابؿ الدوالر االمريكػي )الدينار بم  سعر الصرؼ و  .((2))االقتصادي

فػي السػوؽ المحميػة ممػا ارػر ذلػؾ  العراقػي بير في أسعار صرؼ الدوالر تجاه الديناركتذبذب شيد  اذ  ٥٠٠٢
 .(3)العممة ارتفاعًا وان فاضًا  عمى الكميات المطموبة والمباعة في مزاد

 ػػػػقؿ المػػػػدة مػػػػف  اً تناسػػػػق حقػػػػؽ سػػػػعر الصػػػػرؼ االسػػػػمي والحقيقػػػػي ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر نقحػػػػظ اف
زي فػي التػػد ؿ فػػي سػػوؽ نػػاتج عػف االجػػراءات الػػذي ات ػذىا البنػػؾ المركػػ  وكػاف ذلػػؾ ، ((4))( 2008-2006)

يػؿ و الصرؼ وانتظامو و مؽ طابع ايجابي مستقر لمذيف مشاركيف في السوؽ عػف قابميػة البنػؾ المركػزي فػي تم
المركػزي العراقػي  البنػؾ فػي اسجنبيةُتعد نافذة بيع العممة و  .السوؽ بالنقد االجنبي بسيولة وحسب الطمب عميو

فػػي  السػػيولةلتعقػػيـ فػائض  2004بػػدأت عمميػا نيايػػة عػاـ  اذ،عػػراؽ النقديػػة فػي الالسياسػة أداًة مػف أىػػـ أدوات 
تقرار سػعر صػرؼ العممػة ات التمويميػة بتيػة الحفػاظ عمػى اسػوتتذيػة احتياجػات ميػزاف المػدفوع الػدينار العراقػي

نظػاـ 2008 )  -2004)، إذ اتبػع المركػزي العراقػي لممػدة  لألسػعارالمحميػة المتبػوع باسػتقرار المسػتوى العػاـ 

                                                           
 .6، ص 2008الح ، مصدر سابؽ ، مظير محمد ص  (1)
دية عبد الحسيف جميؿ التالبي ، ليمى بديوي ، العققة التبادلية بيف الصدمات النقدية وسعر الصرؼ في العراؽ ، مجمة التري لمعمـو االقتصا  (2)

 . 228، ص  2013، 28، العدد    9واالدارية ،المجمد،
 -لمزيد مف التفاصيؿ راجع: (3)

 .10،ص2005لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي، البنؾ المركزي العراقي  لعاـ  المديرية العامة -
 .524، ص 2015احمد ابرييي العمي  ،االقتصاد النقدي  وقائع ونظريات وسياسات ، ط لبناف ، دار الكتب ، موزعوف وناشروف ،  (4)
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 ردوالالػ ويعػد ،بحكػـ الواقػع  hard peg ، بينمػا اتبػع نظػاـ الػربط الرابػت crawling peg بط الزاحػؼالػر 
 ((1)) لمسياسة النقدية  Nominal Anchor اً مي مربتاً  إس ً اسمريكي

دينػػار  (1170اذ بمػػ  ) لػػـ يتتيػػر بقػػي سػػعر الصػػرؼ االسػػمي رابتػػا 2011و 2009 المػػدة  فػػي امػػا
وحيػػث كانػػت فجػػوة  ( 1196 ،1185 ،1182بينمػػا بمػػ  سػػعر الصػػرؼ المػػوازي )،ي عراقػػي لكػػؿ دوالر امريكػػ
ان فػض  سػعر الصػرؼ الرسػمي الػى  2012فػي سػنة ( لتمؾ السنوات. اما 26،15،12سعر الصرؼ بمتت )

( اي اف اصػػػبح الطمػػػب عمػػػى العممػػػة 1233ارتفػػػع الػػػى )مػػػوازي الػػػذي ( بينمػػػا يقابمػػػو السػػػعر ال1166مسػػػتوى )
 2013  فػي سػنتي ((2))الكمية المعروضة بسبب زيادة است داـ الػدوالر س ػراض المضػاربة  االجنبية اكبر مف

( دينػار لكػػؿ دوالر بسػبب سػعي البنػؾ المركػػزي 1166) والمػوازي عنػداسػتقر سػعر الصػرؼ االسػػمي  2014و
 2015نة فػي سػػ ،لتقميػؿ الفجػوة بػيف السػعريف وذلػػؾ باتبػاع تعميمػات جديػدة فػي شػػراء وبيػع العمػقت االجنبيػة 

( واتسػاع الفجػوة بػيف السػعريف النػاتج عػف ان فػاض 1247ي )مػواز ( امػا ال1167بم  سػعر الصػرؼ الرسػمي )
( بسػػبب 1275الػػى )  مػػوازيارتفػػع سػػعر الصػػرؼ ال 2016 عػػاـوفػػي  ،ميػػؿ فػػي االسػػواؽ العالميػػة ر سػػعر الب

سػعر صػرؼ الػدينار ( اتسػمت بربػات 2020-2018امػا المػدة مػف )%( 36ان فاض سعر برميؿ النفط الى )
فقػد اتسػـ بعػدـ االسػتقرار  مػوازي( دينار عراقي لكؿ دوالر امريكػي امػا سػعر الصػرؼ ال1190االسمي والبال  )

 ( 1196 ،9300ٔذررٛ )   (2019،2018لعػػامي )النسػػبي اذ شػػيد صػػعودا وان فػػاض  ػػقؿ ىػػذه المػػدة وبمػػ  

ويعػػػود السػػػبب لػػػذلؾ  (  1227الػػػى ) (2020بمػػػ  ا ػػػر المػػػدة ) يػػػثعمػػػى التػػػوالي . فػػػي ح دوالرا٠ٕررربز ٌىرررً 
والػذي دفػع الحكومػة العراقيػة الػى اعػادة تربيػت سػعر   Covid 19ان فػاض اسػعار الػنفط وتػداعيات انتشػار 

 (3)( .2021الصرؼ لت فيض عجز موازنة )

 

                                                           
 لممزيد راجع: (1)

 2015،     46صرؼ السوقي ومريمة االسمي المجمة العراقية لمعموـ االقتصادية، العدد، عوض فاضؿ اسماعيؿ، نحو تقارب بيف سعر ال  -
 . 28ص

(  2012-2004دا ر، محمود محمد، ميوس، حسيف عطواف " سعر صرؼ الدينار العراقي ما بي ف النظاـ الواقعي والنظاـ المعمف لممدة ) -
 2،،ص 2016،" البنؾ المركزي العراقي ،

 .10، ص  2012عامة لإلحصاء واالبحاث ، تقرير السياسة النقدية  ، البنؾ المركزي العراقي،  المديرية ال  (2)
 .2020المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، التقرير االقتصادي السنوي البنؾ المركزي العراقي لعاـ (3)
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(6خذول )   

   2020-2004 من تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي

 )دٌُار نكم دوالر(                                                                              

سعر انصرف  السنة

 االسًً%
 يعذل انًُى%

(1)  

سعر انصرف 

% انًىازي  

 يعذل انًُى%

(2)  

فدىة سعر 

 انصرف

(3)  

2004 1453 - 1453 - 0 

2005 1469 1.10 1472 1.3 3 

2006 1467 -0.14 1476 0.2 11 

2007 1255 -14.45 1266 -14.2 8 

2008 1193 -4.94 1203 -5.0 10 

2009 1170 -1.93 1182 -1.7 12 

2010 1170 0.00 1185 0.3 15 

2011 1170 0.00 1196 0.9 26 

2012 1166 -0.34 1233 3.1 67 

2013 1166 0.00 1232 -0.1 66 

2014 1166 0.00 1214 -1.5 48 

2015 1167 0.09 1247 2.7 80 

2016 1182 1.29 1275 2.2 93 

2017 1184 0.17 1258 -1.3 74 

2018 1190 0.51 1209 -3.9 19 

2019 1190 0.0 1196 -1.1 6 

2020 1190 0.0 1227 2.6 37 

         لألعوام من الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات البنك المركزي العراقي ، النشرات السنوية المصدر:
(2004-2020) 

 ( من عمل الباحث.3( و)2( و)1العمود ) -
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 (6)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        

ومػػا أسػػفرت عنػػو مػػف تػػدىور أسػػعار  Covid-19التػػي تعػػرض ليػػا العػػراؽ بسػػبب جائحػػة إف اسزمػػة الماليػػة 
النفط وتراجع اإليرادات النفطيػة، أدى ذلػؾ إلػى حػدوث عجػز كبيػر فػي الموازنػة العامػة واضػطرار وزارة الماليػة 

عػادة  صػميا لػدى البنػؾ المركػزي وبمبػال  كبيػرة، لتػرض دفػع الرواتػب  وتمبيػة إلى االقتراض مػف المصػارؼ وا 
االحتياجات اإلنفاقية اس رى المتعمقة بال دمات المقدمة لممواطنيف، كما أف االستمرار بسعر الصرؼ الحالي، 
الػػذي ال يتناسػػب بجميػػع اسحػػواؿ مػػع معػػدالت أسػػعار الصػػرؼ لػػدى الػػدوؿ اس ػػرى أصػػبح يشػػكؿ عػػائؽ كبيػػر 

ر الػذي دفػع البنػؾ المركػزي إلػى التفكيػر الجػد ي إلجراء التنمية الحقيقيػة وتعزيػز التنافسػية لإلنتػاج المحمػي اسمػ
باالستجابة لمتطمبات تمويؿ الموازنة بسعر الصرؼ الذي يتيح تػوفير المػوارد الكافيػة لتتطيػة ىػذه االحتياجػات 
وضماف انسيابية دفع الرواتب والمتطمبات الحرجة لإلنفاؽ الحكومي، وحرصػًا مػف البنػؾ عمػى تفػادي اسػتنزاؼ 

بيػػة، والتػػي تمرػػؿ الرافعػػة الماليػػة اسساسػػية لقسػػتقرار النقػػدي فػػي العػػراؽ، وحرصػػو عمػػى اسػػناد احتياطياتػػو اسجن
وتيسيسػػا عمػػى مػػا تقػػدـ، فقػػد قػػرر  .الماليػػة العامػػة، باعتبػػاره مستشػػار الحكومػػة والمسػػؤوؿ عػػف مسػػؾ حسػػاباتيا

والر سعر شراء العممػة دينار لكؿ د  (1450 ) الىالبنؾ المركزي العراقي تعديؿ سعر صرؼ العممة اسجنبية 
دينار   1470 ) )دينار لكؿ دوالر سعر بيع العممة اسجنبية لممصارؼ (  1460) اسجنبية مف وزارة المالية 

 .(1) لكؿ دوالر سعر بيع العممة اسجنبية لمجميور

 
                                                           

 .20/120/2020في  6/1/2440ارة الديف العاـ، ذي العدد كتاب رسمي مف جميورية العراؽ، البنؾ المركزي ، دائرة العمميات المالية واد (1)

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر ( 6)مخطط 

   2020-2004األمريكي من 

 السنة

 %سعر الصرف االسمي

 %معدل النمو

 %سعر الصرف الموازي 

 %معدل النمو

 فجوة سعر الصرف



4040  - 4002ً انعراق نهًذة تحهٍم واقع انسٍاستٍٍ انًانٍت وانُقذٌت ف..................................انفصم انثاًَ  
 

 

114 

  (2020-2004في العراق لممدة ) سعر الفائدة  تحميل واقع تطور ثالثا:

يػػر االقتصػػادي الػػذي يػػرتبط بػػيف المقرضػػيف والمقترضػػيف فػػي عققػػات ماليػػة ويمرػػؿ سػػعر الفائػػدة المتت
عنػد و  ((1)). فيو السعر الذي يدفعو المقترض لقاء است دامو االمواؿ المقترضة  لفترة زمنيػة معينػة يتفػؽ عمييػا

ات العديػد مػف التحػدي نجػد انػو واجػوالنظر الى القطاع المصػرفي بشػكؿ  ػاص واالقتصػاد العراقػي بشػكؿ عػاـ 
عقػػػيـ فػػػي جػػػذب كػػػاف الجيػػػاز المصػػػرفي  كػػػوفسػػػعر الفائػػػدة يتصػػػؼ بػػػالجمود  اذ كػػػافطػػػوؿ السػػػنوات السػػػابقة 

االحتياطيػػات الدوليػػػة وتوجيييػػػا نحػػػو االسػػػترمارات النػػػاتج عػػف ان فػػػاض سػػػعر صػػػرؼ الػػػدينار العراقػػػي بسػػػبب 
كما تميز سعر  ،اـ السابؽ النظ وارتفاع معدالت التض ـ الذي مر بيا االقتصاد العراقي ةاالقتصادي العقوبات

الفائدة في تمؾ الفترة بالربات اال زيادات طفيفة وذلؾ الف السمطات النقدية لـ تسػت دـ سػعر الفائػدة لمتػيرير فػي 
 ((2))النشاط االقتصادي  والحد مف ارتفاع معدالت التض ـ 

  2004 عاـير سعر الفائدة صدر قرار بتحر اذ  ،اتجو االقتصاد العراقي الى اقتصاد السوؽ   2003بعداما   
مػػف قبػػؿ السػػمطة النقديػػة ومػػنح الحريػػة لمجيػػاز المصػػرفي فػػي تحديػػد اسػػعار الفائػػدة الدائنػػة والمدينػػة مػػف  ػػقؿ 
تقاطع قوى الطمب والعرض باسترناء سػعر السياسػة النقديػة التػي تسػت دمو فػي التػيرير فػي النشػاط االقتصػادي 

االىتمػاـ بيسػعار الفائػدة المحميػة وتوجيييػا الػى زيػادة  الى جانػب ذلػؾوتحفيز االفراد عمى االد ار واالسترمار 
تراكـ االحتياطات الدولية مف  قؿ مزادات العممة االجنبية والعمؿ عمى مناخ مقئـ لقسترمار مف  قؿ الية 

 .(3) تحرير سعر الفائدة بيف البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية وىذه اال يرة مع المقرضيف والمقترضيف

 %(20)الػى 2004عػاـ  %(6مػف ) ارتفػع سػعر الفائػدة االسػمينجػد ( 7)رقػـ الجدوؿ مقحظتنا  مف  قؿ و 
بسػػبب زيػػادة الطمػػب عمػػى العممػػة االجنبيػػة )الػػدوالر  وكػػذلؾ سػػعر الفائػػدة الحقيقػػي ارتفػػع ايضػػًا   2007عػػاـ 

ميػة الػذي تػزداد بصػورة مسػتمرة مػع االمريكي ( كاف نتيجة زيػادة االسػتيرادات وتتطيػة المعػامقت التجاريػة اليو 
سػػعر الفائػػدة فقػػد ان فػػض  2010الػػى  2008 لممػػدة  مػػف امػػا . د ػػوؿ سػػمع وبضػػائع متنوعػػة الػػى دا ػػؿ البمػػد

اال انو السعر الحقيقي ان فض اقؿ مف االسمي  2010%( عاـ 6.25الى ) 2008%( عاـ 15مف) االسمي
%( 6)       سػعر الفائػدةسػاىـ فػي اسػتقرار المركزي ( يوضح اف البنؾ 7الجدوؿ )مف و   . قؿ نفس الفترة 
بيػدؼ تحقيػؽ االسػتقرار النقػدي ورفػع معػدالت النمػو االقتصػادي وزيػادة  2015الػى   2011سػنويا مػف سػنة 

ولكػػػف ان فػػػض فػػػي سػػػنة  رصػػػيد المصػػػارؼ التجاريػػػة مػػػف رؤوس االمػػػواؿ لتمويػػػؿ مشػػػاريع التنميػػػة االقتصػػػادية
                                                           

 .110،ص 2006، دار وائؿ لمنشر ،عماف ، 1حربي محمد موسى عريقات  ،مبادئ االقتصاد التحميؿ الكمي  ،ط ، (2)
،مجمة الكوت  2012-1990جميؿ كامؿ  يداف ، استبرؽ اسماعيؿ حمو ،ارر السياسة النقدية عمى استقرار سعر الصرؼ االجنبي  في العراؽ  (2)

 .29، ص  2015، 17لمعمـو االقتصادية واالدارية ،جامعة واسط ، المجمد عدد
 .210، ص 2012مظير محمد صالح ، السياسة النقدية لمعراؽ بناء االستقرار االقتصادي الكمي  والحفاظ عمى نظاـ  مالي سميـ  (3)
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مع توجييات السياسة النقدية ومرونتيا العالية المعتمدة حاليػا فػي اسػناد %( انسجاما 4.3ليصؿ الى ) 2016
  2020و  2017 نواتواسػػػتمر ان فػػػاض السػػػعر االسػػػمي والحقيقػػػي لمفائػػػدة لمسػػػ ،عمميػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية

 .(1)والجدوؿ ادناه يوضح التتيرات نمو في سعر الفائدة االسمي والحقيقي  .(%4 بنسبو)
(7خذول رقى )  

)يهٍىٌ دوالر(        (2020- 2004نهًذة يٍ )  سعر انفائذة االسًً وانحقٍقً فً ٍراثتغان  

يعذل انًُى  سعر انفائذة االسًً% انسُىاث

 انسُىي%

سعر انفائذة انحقٍقً 

% 

يعذل انًُى 

 انسُىي%

2004 6 - 6 - 

2005 7 16.7 7 16.7 

2006 16 128.6 16 128.6 

2007 20 25 23.3 45.6 

2008 15 -25 23.3 0 

2009 9 -40 13.4 -42.5 

2010 6.25 -30.6 12.4 -7.5 

2011 6 -4 8.4 -32.3 

2012 6 0 9.2 9.5 

2013 6 0 13.39 45.5 

2014 6 0 12.6 -5.9 

2015 6 0 12.29 -2.5 

2016 4.3 -28.3 12.38 0.7 

2017 4 -6.98 12.57 1.5 

2018 4 0 12.34 -1.8 

2019 4 0 12.28 -0.5 

*2020 4 0 12.2 -0.1 

 (2020-2004لسنوات) ،التخطيط ةالجهاز المركزي لإلحصاء وزار  ، العراقيالمصدر : البنك المركزي 
 3030رّثً ٘رٖ اٌج١بٔبد رمبز٠س ا١ٌٚخ ٌسٕخ   * 

 

 

 

                                                           
 .85،ص2019النشرة اإلحصائية  السنوية لسنة ، البنؾ المركزي العراقي دائرة اإلحصاء واسبحاث (1)
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 (3030- 3002ٌٍّدح ِٓ )  سؼس اٌفبئدح االسّٟ ٚاٌذم١مٟ عٟ زم١ساداٌ( يبيف 8اما الم طط )

 

 (7)عداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدولالبياني من ا المخططالمصدر:        

 

متقػارب  ػقؿ مػدة الدراسػة  فر بتػواز تمنقحػظ اف اسػعار الفائػدة االسػمية  والحقيقيػة لػـ تسػومما سبؽ 
كمػا اف سػعر الفائػدة  االسػمي  يػر فعػاؿ فػي االقتصػاد العراقػي  ،  يػر مسػتقرة بؿ كانػت فػي ا مػب السػنوات 

اسػػػت دمت سػػػعر الفائػػػدة كمربػػػت اسػػػمي لمتوقعػػػات التضػػػ مية بسػػػبب ىيمنػػػة   2004الف السػػػمطة النقديػػػة بعػػػد 
ت مػػؼ  فضػػق عػػف اف،حػػد مػػف دور الفائػػدة كمربػػت اسػػمي ممػػا القطػػاع العػػاـ عمػػى النػػاتج المحمػػي االجمػػالي 

السياسة النقديػة الػى وسػائؿ ا ػرى اكرػر فعاليػة لتعقػيـ الكتمػة  مما ادى الى المجوءالجياز المصرفي في العراؽ 
 .((1))قدية مرؿ سعر الصرؼ الن

 

 

 

                                                           
 .13، ص   2018البنؾ المركزي العراقي ،مجمة الدراسات النقدية والمالية ، عدد  اص المؤتمر السنوي الرابع ، (1)
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فوي  الترتيبوات المسسسواتية  ءفي ضوو  واقع بعض المتغيرات االقتصادية الكمية :المبحث الثالث
 (  2020-2004العراق خالل المدة ) 

-2004واقووع بعووض المتغيوورات االقتصووادية الكميووة فووي العووراق خووالل الموودة )  المطمووب االول:
2020   ) 

 (  2020-2004في العراق خالل المدة )  ( GDP ) تج المحمي االجماليالناتطور تحميل  -اواًل:

النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي  يعػداذ  النػػاتج المحمػػي اإلجمػالي عػػف مػػدى نمػػو وتطػور االقتصػػاد الػػوطني ،يعبػر    
و وىػػ .(1) مسػتوى اسداء االقتصػػادي لمبمػد  ػقؿ فتػػرة زمنيػة معينػة بيػػا ساـ المقػاييس الشػػاممة التػي تقػ٘أحػد أ
واكرػر المعػايير شػمولية لبيػاف مجمػؿ  فػي التعبيػر عػف النشػاط االقتصػادي يمرؿ أكرػر المؤشػرات وضػوحا بذلؾ

 .االنتاج في البمد لكافة السمع وال دمات 

نتيجػػػػة النػػػاتج المحمػػػػي االجمػػػالي  فػػػي تػػػدىوراً مسػػػػتمرا شػػػػيدنجػػػد انػػػو  االقتصػػػاد العراقػػػػي ومػػػف  ػػػقؿ تحميػػػػؿ 
معظػػػـ منشػػػ تو  تي أوقفػػػتػػػال ةاالقتصػػػادي والعقوبػػػات والحػػػروب التػػػي مػػػر بيػػػا لمسياسػػػات االقتصػػػادية ال اطئػػػة 

أو جزئػػي، ممػػا أدى الػػى اسػػتنزاؼ المػػوارد الماليػػة لمبمػػد وتحطػػيـ  كمػػياإلنتاجيػػة وال دميػػة( بشػػكؿ )االقتصػػادية 
ؿ البنى التحتية فضًق عف اإلىماؿ واالست داـ  ير المناسب  قؿ مػا يزيػد عػف عشػريف عامػا وتػدىورت  ػق

ىػػػذه الفتػػػرة القيمػػػة الحقيقيػػػة لقسػػػترمارات بسػػػبب ارتفػػػاع معػػػدالت التضػػػ ـ ، فتراجػػػع النشػػػاط االقتصػػػادي فػػػي 
 (2).القطاعات االقتصادية الم تمفة وتفاقمت مشكمة البطالة وتراجع القيمة الحقيقية لد وؿ اسفراد

شػيد قػد الجاريػة و الرابتػة  سػعارباسالنػاتج المحمػي اإلجمػالي اف  يتضػح لنػا  ( 8) رقػـ الجػدوؿ ومف  ػقؿ   
  فػػي السػػنوي النمػػو اذ بمػػ  ،(  2020-2004) مػػدة الدراسػػة  ػػقؿ موجبػػة  سػػنوية معػػدالت نمػػوفػػي التالػػب 

ومف رػـ ان فػض  2005لعاـ  ( عمى التوالي 2.1%)والرابتة  و (% 38.1)الجارية  باسسعارالناتج المحمي 
بسػػبب وذلػػؾ  %(  8.2) الرابتػػةو  %(40.9) عػػدؿ النمػػوليبمػػ  م(  2008)( وعػػاود االرتفػػاع  2007عػػاـ) 

                                                           
 .5،ص2020الث لعاـ جميورية العراؽ ،وزارة الت طيط ،الجياز المركزي لقحصاء، الحسابات القومية ، مؤشرات االنذار المبكر لمربع الر  (1)
 .7، ص2004التقرير االقتصادي السنوي لعػػػػػػاـ  البنؾ المركزي العراقي ، المديرية العامة لقحصاء واالبحاث ، (2)
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النفط وان فاض نسبة  زيادة صادرات العراؽ النفطية ، رـ شيد بعد ذلؾ تذبذب في النمو بسبب تقمبات أسعار 
مسػػاىمة القطاعػػات االقتصػػادية  يػػر النفطيػػة فػػي النػػاتج، فضػػق عػػف الظػػروؼ السياسػػية واسمنيػػة التػػي حالػػت 

ال اصػػػة المحميػػػة واسجنبيػػػة فػػػي القطاعػػػات الحقيقيػػػة  التػػػي مػػػف شػػػينيا زيػػػادة النػػػاتج  دوف جػػػذب االسػػػترمارات
            وشػػػػػيد النػػػػػاتج ان فاضػػػػػا إذ سػػػػػجؿ نمػػػػػوا سػػػػػالبًا بمػػػػػ  2009المحمػػػػػي، واسػػػػػتمر النػػػػػاتج باالرتفػػػػػاع حتػػػػػى عػػػػػاـ 

كمػػػػا مبػػػػيف %( و 3.4)الرابتػػػػة باالرتفػػػػاع ليبمػػػػ  نسػػػػبة  باسسػػػػعاربينمػػػػا واصػػػػؿ النػػػػاتج المحمػػػػي  %(16.80 -)
، رػـ عػاود النػاتج المحمػي  ان فاض أسعار النفط أرر تداعيات اسزمػة العالميػة الى سببال ويعود (8)بالجدوؿ 

االجمػػالي ارتفاعػػو مػػع تعػػافي االقتصػػاد العػػالمي و روجػػو التػػدريجي مػػف اسزمػػة مقترنػػًا باالرتفػػاع الحاصػػؿ فػػي 
، أذ بمػ  معػدؿ 2011اعمػى نسػبة نمػو لػو فػي عػاـ ريػة باالسػعار الجاأسعار النفط العالمية. ولقد سجؿ النػاتج 

 العالمية . ارتفاع اسعار النفطيعود الى  سبب%( وال 7.5بينما باالسعار الرابتة بم  ) ، %(34.1نموه)

ا ػػذ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي باالسػػعار الجاريػػة باالن فػػاض اذ سػػجؿ معػػدؿ نمػػو سػػالب  2014وفػػي عػػاـ    
في  اسسوأووصفت ىذه المدة %(  25.0-ما نسبة ) 2015لسالب اذ بم  عاـ وواصؿ ىذا النمو ا % -2.6

 2013االرىابية التي استمرت مػف  التنظيماتتاريخ االقتصاد العراقي نتيجة لزيادة النفقات العسكرية بسبب ) 
بسػػبب أنكمػػاش السػػيولة العامػػة بفعػػؿ ان فػػاض االيػػرادات النفطيػػة الناجمػػة عػػف ان فػػاض  وكػػذلؾ ( 2016 -

دوالر لمبرميؿ الواحػد والػذي كػاف الن فاضػو الوقػع االكبػر عمػى االقتصػاد العراقػي  50اسعار النفط الى دوف الػ
والموازنة العامة تحديدًا ، لقد أدى العجز الكبير في الموازنة الى اعادة ىيكمة االنفػاؽ العػاـ بمػا يػؤمف الموازنػة 

، ومػػػف ىنػػػا ظيػػػرت مؤشػػػرات الركػػػود بشػػػكؿ واضػػػح فػػػي  الجاريػػػة والتضػػػحية بكػػػؿ تيكيػػػد بالموازنػػػة االسػػػترمارية
 .(1)فعاليات القطاعات االقتصادية مف  قؿ ان فاض معدؿ نمو الناتج المحمي 

( بنسػػػبة بمتػػػت 2019-2017بينمػػػا اسػػػتمر االرتفػػػاع فػػػي النػػػاتج المحمػػػي بشػػػقية الجػػػاري والرابػػػت لممػػػدة مػػػف )
 ،%0.96- ،%0.8متذبذبػػػػػة اذ بتمػػػػػت ) بينمػػػػػا باالسػػػػػعار الرابتػػػػػو كانػػػػػت ،%(  4.7 ،11.1% ،%10.9)

 (%-78.5- ،%  -79.8)نسػػبة وبمػػ   بشػػقية فقػػد ان فػػض النػػاتج المحمػػي 2020امػػا عػػاـ   ،(2) %(6.4

                                                           
 .15،ص2016دائرة اإلحصاء واسبحاث ، التقريػر االقتصادي السػنوي لمبنؾ المركزي العراقي البنؾ المركزي العراقي ،  (1)
 .10-9، ص2019واسبحاث ، التقريػر االقتصادي السػنوي لمبنؾ المركزي العراقي ،البنؾ المركزي العراقي ،  دائرة اإلحصاء (2)
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 التبػػػاطؤكػػػذلؾ و  دوالر امريكػػػي 20الػػػى مسػػػتويات دوف  أسػػػعار الػػػنفط تػػػدني نتيجػػػةاالن فػػػاض ويعػػػود سػػػبب 
 . (1)(Covid 19)  االقتصادي الناتج عف انتشار وباء كورونا واالنتقؽ

 (8)جدول 

 دينار( مميار)  (2020-2004في العراق لممدة ) باالسعار الثابتة والجارية تطور الناتج المحمي اإلجمالي

 انسُىاث

انُاتح انًحهً االخًانً 

باالسعار اندارٌت 

GDP 

(1) 

 

يعذل انًُى انسُىي 

  نهُاتح%

(3)  

انُاتح انًحهً االخًانً 

 GDPباالسعار انثابتت 

 (100=2007اش )اس

(3) 

يعذل انًُى 

انسُىي 

 نهُاتح%

(4) 

2004 53235358 - 101845262 - 

2005 73533598 38.1 103973180 2.1 

2006 95587954 30 109843735 5.6 

2007 111455813 16.6 111455813 1.5 

2008 157026061 40.9 120626517 8.2 

2009 130643200 -16.8 124702848 3.4 

2010 162064565 24.1 132687029 6.4 

2011 217327107 34.1 142700217 7.5 

2012 254225490 17 162587533 13.9 

2013 273587529 7.6 174990175 7.6 

2014 266420384 -2.6 175335400 0.1 

2015 199715699 -25.0 182051373 4.7 

2016 203869832 2.1 199476600 9.6 

2017 225995179 10.9 201059363 0.8 

2018 251064479 11.1 199129299 -0.96 

2019 262917150 4.7 211789775 6.4 

*2020 53223928   -79.8 45600112  -78.5 

المصدر:الجدول والنسب من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات لمفتورة 
2004- 2020 

عموى بيانوات وزارة التخطويط الجهواز المركوزي لالحصواء وتكنولوجيوا المعموموات لمفتورة باالعتمواد  مون عمول الباحوث  5،4،3 ينالعمود -
2004- 2020 

 2020من سنة  الربع الثالث تمثل بيانات   *

                                                           
 .5، ص2020جميورية العراؽ ، وزارة الت طيط ، مديريػة الحسابات القوميػة ، مػؤشػػرات اإلنػذار المبكػػر لمػربػػع الرالث لسػػنة  (1)
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 (8)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:        

 (2020-2004في العراق لممدة ) البطالةظاهرة تحميل تطور  -: ثانيا

ػراؽ وىػػػػي نتػػػػاج طبيعػػػػي لعػػػػدـ فاعميػػػػة فػػػػي العػػػ واالجتماعيػػة االقتصػػاديةالبطالػػػة مػػػف التحديػػػات  مشػػكمةتعػػػد  
 قؿ ػػػ واسمنية االقتصادية اسزماتعػػف تتابػػع ق تػػـ اتباعيػػا فضػ التػػي واالستراتيجيات االقتصاديةالسياسػػات 
 االسػػػتقراروالتػػػي تػػػؤدي الػػػى عػػػدـ  االقتصػػػاديةتعتبػػػر مػػػف اىػػػـ المشػػػاكؿ لػػػذا فػػػإف البطالػػػة  ،الماضػػػيةالسػػػػػنوات 

معػراؽ لطالػة البب ال اصػة تاإلحصػائياتشػير اذ لما ليػا مػف ارػار اجتماعيػة واقتصػادية وسياسػية ،  صادياالقت
وىػػذا  2003البطالػػة فػػي العػػراؽ قػػد ان فضػػت بعػػد عػػاـ  معػػدالتاف  والتػػي تبػػيف،  ( 2020-2004)لممػػدة 
نمػػو معػػدالت  وضػػح ي ( 9)والجػػدوؿجيػػد يشػػير الػػى اف الدولػػة عازمػػة عمػػى التقميػػؿ مػػف ىػػذه الظػػاىرة ،  مؤشػػر

 .( 2020-2004 )معدالت البطالة في العراؽ لمسنوات

( % 17.9معدؿ البطالة إلى نحو ) ، رـ ان فض  2004عاـ  بحموؿ% (  26نحو ) معدؿ البطالة اذ بم   
( وصػػػػمت النسػػػػبة 2007، مػػػػا عػػػػاـ )  2006حمػػػػوؿ عػػػػاـ ب )%  14.5 (لتصػػػػؿ إلػػػػى حػػػػدود (2005لعػػػػاـ )

 ان فضػت البطالػة   رـ بعد ذلػؾ ،%( 15.3)( اذ بمتت نسبة 2008البطالة عاـ ) بينما ارتفت ، %( 11.7)
% ( عمػى التػوالي ىػذا االن فػاض يعػزي بشػكؿ أساسػي إلػى 11،%12%.14(  بنحو  )2011-2009مف )

حػػػيف ارتفعػػػت نسػػػبة تعويضػػػات فػػػي  ، عائػػػدات النفطيػػػةارتفػػػاع إيػػػرادات الموازنػػػة العامػػػة المدعومػػػة بارتفػػػاع ال
اذ شػػيدت ىػػذه الفتػػرة  ،( اتصػػفت بالتذبػػذب 2018 -2012فػػي القطػػاع الحكػػومي بينمػػا المػػدة مػػف )العػػامميف 
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 عنوان المحور

تطور الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة ( 8)مخطط 
2004-2020 

 السنوات

الناتج المحلي االجمالي 
 باالسعار الثابتة

الناتج المحلي االجمالي 
 باالسعار الجارية 
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ـ  2014وماليػة  ػقؿ عػاـ  منيػةلػو البمػد مػف ظػروؼ ا ضبمػا تعػر العديد مف االحػداث واالضػطرابات متمرمػة 
و نحػو اإلنفػاؽ وما ترتػب عمييػا مػف ان فػاض فػي قيمػة االيػرادات النفطيػة وتراجػع اإلنفػاؽ الحكػومي الػذي توجػ

صػندوؽ النقػد الػدولي والػذي لاالستيقكي والجيد الحربي وتوقؼ اإلنفػاؽ االسػترماري ، فضػق عػف التوصػيات 
اكد في مراجعتو الرانية لقستعداد االئتماني إلى ضرورة اتباع سياسات مالية تقشفية تبدأ مف تقميص اسػتيعاب 

ىػػذه الظػػروؼ اسمنيػػة ، و داد الوافػػديف إلػػى سػػوؽ العمػػؿ العػػامميف فػػي القطػػاع العػػاـ ومػػف جيػػة أ ػػرى تزايػػد أعػػ
 تفػػازداد 2020-2019امػػا المػػدة مػػف فػػي العػػراؽ.  2018والماليػػة أ ػػذت بمعػػدؿ البطالػػة إلػػى االرتفػػاع عػػاـ 

معػػدالت البطالػػة بشػػكؿ ممحػػوظ ممػػا سػػبب اربػػاؾ فػػي سػػوؽ العمػػؿ والػػذي انعكػػس بػػدوره  عمػػى الحكومػػة فػػي 
ـ الػى عػدـ اسػتيعاب القطػاع العػاـ ليػـ وكػذلؾ ضػعؼ القطػاع ال ػاص اضػافة استيعاب تمؾ االعداد والذي نج

، اذ بمتت النسبة في   Covid 19ت بو دوؿ العالـ عامتًا  والعراؽ عمى وجو ال صوص جراء جائحة  ر ما م
لعػػػاـ ىػػػذا ا قؿ ػػػ اماـ الحكومػة  تحػػدي أكرػػر صعوبػػةيمرؿ أصبػػح ( وىذا 30.1بمقدار ) 2020ا ر الفترة  
، بعػػػػد اف وصػػػػؿ بػػيف المحافظػػات واجػػراءات الحجػػر المنزلػػي لعامػػة النػػاس   ؽواالنتػػق جائحػػػػةالمػػػػع انتشػػػػار 

 قابمػػة ممػػا ادى الػػى ارتفػػاع اعػػداد البطالػػة  ،مػػف االصػػابات  نسػػب مرتفعػػة عػػػػدد المصابيػػػػف بالفايػػػػروس الػػػػى 
ػعار النفػػػػط وقمػػػػة الت صيصػػػػات لمقطػػػػاع الصحػػػػي فػػػػاف التحػػػػدي العامػػػػة نتيجػػػػة ان فػػػػاض اسػػػ اإليػػراداتتراجػػػػع 

 .(1) و الحكومػػة الجديػػدةيواجػػت عائؽ كبيرسػػيصبح  واالقتصادي  االجتماعي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9،ص 2020سات االقتصادية في العراؽ: تحديات وفرص ،عماف: مؤسسة فريدريش إيبرت، باسـ عبد اليادي حسف ، السيا (1)
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 (9جدول)

 2020-2004نمو معدالت البطالة في العراق لمسنوات                       

 *%معدل النمو  معدالت البطالة% السنوات

2004 26.8 - 

2005 17.9 -33.2 

2006 17.5 -2.2 

2007 11.7 -33.1 

2008 15.3 30.8 

2009 14 -8.5 

2010 12 -14.3 

2011 11 -8.3 

2012 11.9 
8.2 

2013 12.1 
1.7 

2014 10.6 -12.4 

2015 13.18 24.4 

2016 10.8 -18.2 

2017 22.6 109.3 

2018 22.6 0 

2019 3.72 104.5 

**2020 2.73 105.4 

الجدول والنسب من إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات لمفترة  المصدر:
2004- 2020 

 باالعتماد عمى البيانات اعاله العمود من عمل الباحث* 

  2020** تمثل بيانات اولية لمبطالة لسنة 
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 (9)البياني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول المخططالمصدر:          

والػػذي ادى الػػى  فػػي سػػوؽ العمػػؿ  تاضػػطرابا 2003العػػػراؽ يشػػػيد بعػػػد عػػػاـ ومػػف  ػػقؿ مػػا سػػبؽ نجػػد اف   
مػػػػع فػػي ذلػػؾ يػػود الػػى ان فػػاض اسػػعار الػػنفط وضػػتوط الحضػػر بسػػبب والارتفػػاع نسػػبة البطالػػة بػػيف الشػػباب 

ومػػػا شػػػكمتو مػػػف تحػػػدي حكومػػػي فػػػي القطػػػاع الصحػػػي، بعػػػد اف وصػػػؿ عػػػدد ( Covid 19)ػار جائحػػػة انتشػػ
العامػػػػة نتيجػػػػة ان فػػػػاض  اإليػػرادات، ومػػػػع تراجػػػػع مػػف االصػػابات  نسػػب مرتفعػػة المصابيػػػػف بالفايػػػػروس الػػػػى 

عػػائؽ سػػػػيصبح  واالقتصػػادي  االجتمػػاعيي فػػػػاف التحػػػػدي اسػػػػعار النفػػػػط وقمػػػػة الت صيصػػػػات لمقطػػػػاع الصحػػػػ
 .و الحكومػػة الجديػػدةيواجػػت كبير

 : ( 2020-2004في االقتصاد العراقي لممدة من ) التضخمتحميل تطور  -ثالثا:

 تييػرة عػف تمػوالناج المعيشػةنفقػات  فػيمقػدار الزيػادة  يعكػس )التضػ ـ( المسػتيمؾ لألسػعارالرقـ القياسي  اف
 االقتصػاد العراقػي افو  ، اسسػاسسػنة  فػي وال ػدماتلمحصوؿ عمى نفس الكميات مف السػمع  القزمة سعاراس

و نحػ تدريجياتتحرؾ  اسسعارأصبحت  حيث  قؿ الفترات السابقة ولحد االف معدالت تض ـ متصاعدة واجو
الت الييكمية  لبنية النػاتج المحمػي عمى االقتصاد اىميا تعميؽ اال تق ةترؾ ارارًا سمبيوىذا بدوره ، (1) اسعمى

، إذ إتسعت الفجوة بيف القطاعػات االنتاجيػة التػي تعػد احػد روافػد العػرض السػمعي الحقيقػي واالنشػطة ال دميػة 
نتيجة قصػور القطاعػات  لألسعارالعاـ  المستوى في رتفاعاال ىذا اذ يعد ،التي تشكؿ مصادر الطمب المحمي 

السػػيما ، المتزايػدراعػي والصػناعي عػف  مػػؽ عػرض سػمعي مسػاوي لمطمػب الكمػي القطػاع الز  والسػيما اإلنتاجيػة
                                                           

العراؽ حالة دراسية "كمرـو عبد القادر حياوي و عبد الحميد سميماف ظاىر، قياس وتحميؿ العققة السببية بيف النفقات العامة وعرض النقد والتض ـ  (1)
 383، ص2019موـ اإلنسانية لجامعة زا و،(، بحث مقدـ الى مجمة الع 2017-1990لممدة )
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وقػػد مرػػؿ ىػػذا اال ػػتقؿ عقبػػة  ،بعػػد تحػػوؿ معظػػـ المسػػترمريف باتجػػاه االنشػػطة ال دميػػة ذات المػػردود السػػريع 
 .(1)حقيقية اماـ تنامي مقدرة القطاع االنتاجي الحقيقي عمى مواجية النمو المتسارع لمطمب الكمي 

ة برفػػع العقوبػػات تمرمػػظػػاىرة التضػػ ـ والم ببات ـ وعمػػى الػػر ـ مػػف زواؿ عػػدد مػػف مسػػ 2003بعػػد عػػاـ  اذ   
السػمطة الماليػة  وىيمنػة ( Cheap Cash ) اسمميػة عمػى االقتصػاد العراقػي وانتيػاء سياسػة النقػد الػر يص

زيػػادة اإلنفػػاؽ الحكػػومي منيػػا  ،التػػدريجي اال أف االتجاىػػات السػػعرية أ ػػذت بالتصػػاعد ،عمػػى السياسػػة النقديػػة 
 .بشقيو اإلستيقكي واالسترماري إلعادة بناء البمد المدعومة بارتفاع العائدات النفطية 

 ، (2006-2004) المػدة  ػقؿ ياأعمػى مسػتوياتسػجؿ اف معػدالت التضػ ـ قػد (  10ومف  قؿ الجػدوؿ ) 
وكاف سبب ىذا  2006 اـ %( ع53.1ليصؿ الى اعمى مستوى بعد اف بم  )، 2004 عاـ %(26.8)اذ بم 

االرتفاع لعدة عوامؿ اىميا صدمة العرض التي تمرمػت بزيػادة اجػور الوقػود والطاقػة وانعكاسػاتيا عمػى تكػاليؼ 
النقػػؿ  والمواصػػقت والتكػػاليؼ االنتاجيػػة والتسػػويقية اال ػػرى اضػػافتا الػػى زيػػادة االنفػػاؽ الحكػػومي النػػاتج عػػف 

  . ((2))زيادة االجور والرواتب 

السياسػػػة النقديػػػة فػػػي تحقيػػػؽ اىػػػدافيا فػػػي  فػػض معػػػدالت التضػػػ ـ الػػػى النصػػػؼ مػػػف اعمػػػى ونجحػػت 
مػػف  ػػقؿ اسػػت داـ ادواتيػػا سػػعر  2007 االسػػاس  % فػػي سػػنة 30.9الػػى   2006مسػػتوى لػػو فػػي سػػنة 

كذلؾ ضبط مناسيب السيولة  الفائضػة عػف طريػؽ الجيػاز المصػرفي ،الصرؼ الذي  تحسف  قؿ ىذه السنة 
 ة. عبر سعر الفائد

%( 12.7بمػػ  ) اذ ةالػػى مسػػتوى متدنيػػ 2008عػػاـ  مػػفض ان فػػباالومػػف رػػـ بػػدأت معػػدالت التضػػ ـ 
( وكػاف ذلػؾ بسػبب االزمػة العالميػة التػي ارػرت 8.3%)حيث بمػ   2009وواصؿ االن فاض  ،( 2008عاـ )

الػػى  2010 عػاـ  ػقؿ  االن فػاضوبقػػي  ،عمػى تراجػع اسػعار السػمع المسػػتوردة وان فػاض معػدالت التضػ ـ 
وصػػؿ مػا بػيف االن فػاض واالرتفػاع  تمػؾ الفتػرة اسػتمر التذبػذب فػػي مسػتوى التضػ ـ وبعػد ، %(2.5)مسػتوى 
سسػعار اقيػاس  ارقػاـ( بسػبب ارتفػاع اسػعار فقػرات %6.1ارتفع  قؿ ىػذه السػنة حيػث بمػ  ) 2012في سنة 
التي تتميػز بارتفػاع اسػعارىا رػـ  ان فاض عرض المنتجات المحمية مقارنتا بيسعار السمع المستوردة معوالناتج 

 ارتفػع 2018 ػقؿ سػنة  اما  ،%( 0.2حيث بم  )  2017تذبذب ما بيف ارتفاع وان فاض وصوال الى عاـ 
                                                           

 .46، مصدر سابؽ ص2010صالح، (1)
 2008 مظير محمد صالح  ،السياسة النقديػة لمبنػؾ المركػزي ومتطمبػات االسػتقرار والنمػو االقتصػادي  ،البنػؾ المركػزي العراقػي ،بحػث منشػور ،بتػداد، (2)

 .1،ص
 .17،ص 2018البنؾ المركزي العراقي ،،2018لسػنوي لمبنؾ المركزي العراقي دائرة اإلحصاء واسبحاث ، التقريػر االقتصادي ا (2)
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المستيمؾ في العػراؽ لػو العػاـ  السعاراظير الرقـ القياسي و  %(0.4بم  )اذ   ضئيقارتفاعًا معدالت التض ـ 
 (1).لمتض ـ    كمؤشر 

وبمػػ  فػػي ا ػػر  ، 0.2-)الػػى نسػػبة )   2019وبمػػ  عػػاـ  ايتوياتسػػدنػػى ماض التضػػ ـ الػػى بعػػد ذلػػؾ ان فػػ   
سبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة فيررو  %(  0.8توى مرتفع  نسبة )سالى م  2020المدة مف عاـ 

 . (91-كورونا )كوفيد

 (10جدول )
 2020-2004نمو معدالت التضخم في العراق لمسنوات 

 % نتضخىيعذالث ا انسُىاث
انًُى انسُىي نًعذالث 

 انتضخى%

2004 26.8 - 

2005 37.1 38.4 

2006 53.1 43.1 

2007 30.9 - 41.8 

2008 12.7 -58.9 

2009 8.3 - 34.6 

2010 2.5 - 69.9 

2011 5.6 124 

2012 6.1 8.9 

2013 1.9 - 68.9 

2014 2.2 15.8 

2015 1.4 - 36.4 

2016 0.1 - 96.6 

2017 0.2 100 

2018 0.4 100 

2019 -0.2 - 150 

2020* 0.8 -500 

المديريووة العامووة لإلحصوواء  ،المصوودر: الجوودول والنسووب موون اعووداد الباحووث باالعتموواد عمووى بيانووات البنووك المركووزي العراقووي 
 2020 – 2004النشرات السنوية  ،واألبحاث 

 2020تمثل بيانات اولية من عام* 

                                                           
في ادارة  البنؾ المركزي العراقي ، دائرة اإلحصاء والبحاث قسـ االقتصاد الكمي، التقرير السنوي عف دور السياسة النقدية لمبنؾ المركزي العراقي (1)

 .1، ص2018التض ـ لعاـ 
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 (10)اني من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدولالبي المخططالمصدر:        

متمػرًق بػيرر اسنفػاؽ الحكػومي  النقػدي لمسياسػة الماليػة بيف االرػرتدا ؿ  ىناؾوتيسيسًا عمى ما تقدـ يظير    
مػػع اسرػػر المػػالي لمسياسػػة النقديػػة المتمرػػؿ بزيػػادة عػػرض النقػػد، مػػف  ػػقؿ إعطػػاء  ،فػػي رفػػع معػػدالت التضػػ ـ

لقستيقؾ عمى اإلنتاج واالسترمار، وىذا ما ظير واضحًا فػي طبيعػة وىيكػؿ الموازنػات العامػة طيمػة  اسولوية
، ممػػا أرػػر سػػمبًا عمػػى تنفيػػذ مشػػاريع البنػػى  2003مػػدة مػػا بعػػد التتييػػر الػػذي شػػيده االقتصػػاد العراقػػي عػػاـ ال

اص فضػػػق عػػػف والتػػػي تعػػػد شػػػرط ضػػػروري لنيػػػوض القطػػػاع ال ػػػ 2020 -2004 ػػػقؿ لممػػػدة مػػػف التحتيػػػة 
اسػػتمرار اال ػػتقؿ الييكمػػي فػػي بنيػػة النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ، فضػػًق عػػف الفشػػؿ فػػي ادارة الفػػوائض الماليػػة 
الكبيػػرة التػػي تػػوفرت فػػي الموازنػػة العامػػة بفعػػؿ زيػػادة االيػػرادات النفطيػػة  ػػقؿ فتػػرة صػػدمة العػػرض ال ارجيػػة 

 .صدمة العرض ال ارجية السالبةالموجبة)ارتفاع اسعار النفط( لمجوء الييا  قؿ فترة 

 (2020-2004المطمب الثاني / واقع التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق لممدة )

 الكمية االقتصادية بعض المتغيراتفي اواًل: اطر عالقة السياسة المالية 

 :عمى الناتج المحمي االجمالي ماليةاثر السياسة ال -1

( الػى 2005) عػاـ  مػف الجاريػة باسسػعار اجمالي اإلنفاؽ العاـاستمرار ارتفاع  (11الجدوؿ ) يتضح مف    
النػػاتج قابمػػو ارتفػػاع مسػػتمر فػػي ،   مميػػار دينػػار(  119127) اعمػػى معػػدؿ والبػػال  ليصػػؿ الػػى ( 2013عػػاـ )

عاـ نار مميار دي(  2735875)معدؿ تراوح  كاف اعمىفقد  باسسعار الجارية لألعواـ نفسيا المحمي اإلجمالي
وعندما ا ذ ، نتيجة العققة الطردية بيف الزيادة في معدؿ االنفاؽ العاـ والناتج المحمي االجمالي ،  (2013) 
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نمو معدالت التضخم في العراق للسنوات ( 10)مخطط 
2004-2020 

 1سلسلة

 2سلسلة

 3سلسلة
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ليصػػؿ الػػى ادنػػى ( 2020فػػي عػػاـ )بػػيف االن فػػاض واالرتفػػاع  االنفػػاؽ العػػاـ باسسػػعار الجاريػػة بالتذبػػذب مػػا
الجاريػة  باسسػعارالنػاتج المحمػي اجمػالي  ب فػي صػاحبة ايضػًا تذبػذ ،( مميػار دينػار62141بواقػع)لػو و معدؿ 

طبيعػػة كػػاف  سػػببياتتيػػرات فػػي النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ال اف اذ ،العػػاـ( لػػنفس 532239ليصػػؿ الػػى معػػدؿ )
 فػي االتجػاه نفسػو العققة التي تربط اجمالي اإلنفاؽ العاـ مع الناتج المحمي اإلجمػالي ومػف رػـ فانيمػا يتتيػراف

 تجمع بينيما.قة الموجبة التي نتيجة لمعقاحيانا 

اذ اف ارتفػاع االيػرادات العامػة ،كذلؾ االمر بالنسػبة لإليػرادات العامػة باسسػعار الجاريػة نقحػظ العققػة نفسػيا 
االيػرادات كػوف وذلػؾ نتيجػة طبيعيػة  ،ادى الى ارتفاع النفقات العامة  ومف رػـ زيػادة النػاتج المحمػي االجمػالي 

التػي يكػوف فييػا القطػاع النفطػي المشػارؾ اسكبػر  احػد الػدوؿالعػراؽ ويعػد  لإلنفػاؽ العػاـ  رئيسػياً  مورداً النفطية 
( نقحػػظ اف االنفػػاؽ العػػاـ قػػد 2010-2009بعػػض السػػنوات) ءباسػػترنا فػػي تكػػويف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ،

العالمية وكذلؾ  النفطر تجازو االيراد العاـ بسبب تداعيات االزمة العالمية في تمؾ الفترة التي اررت عمى اسعا
( بسػػبب  فػػض االيػػرادات بسػػػبب سػػيطرة المجػػاميع االرىابيػػة عمػػػى 2016-2015-2014-2013السػػنوات)

 فػػوائضاذ يػػتـ سػػداد ىػػذا العجػػز مػػف  ،بعػػض اجػػزاء الػػبقد ممػػا اضػػطر الػػى تمويػػؿ الموازنػػة العامػػة بػػالعجز 
نوات ويعتبػر ىػذا العجػز م طػط مػف قبػؿ الموازنة نياية السنة بسبب عدـ اكمػاؿ بعػض المشػاريع فػي تمػؾ السػ

 الدولة وتحت سيطرتيا.

قابمػػػة  ،( مميػػػار دينػػػار84340) وبمبمػػػ  قػػػدره( 2009)المػػػدة   ػػػقؿسػػػجؿ ارتفاعػػػًا امػػػا الػػػديف الػػػدا مي فقػػػد  
 باالرتفػاعواستمر  ،( مميار دينار 1306432) بمبم الجارية،  باسسعار جمالياالالناتج المحمي  ان فاض في
 ، اإلجمػػاليالنػػاتج المحمػػي  ( مقارنػػة بارتفػػاع فػػي91808) حجػػـ الػػديف الػػدا مي الػػى صػػؿاذ و  ةحقػػلمسػػنة الق

 يقتصػاد العراقػالا تواجوويعزى ىذا الى ازدياد الحاجة لمصادر تمويؿ النفقات المتنامية بسبب التحديات التي 
الموازنػػة العامػػة اعتمػػاد و فروضػػة، والعسػػكرية والسياسػػية الم واالجتماعيػػة االقتصػػادية االعبػػاءوالمتمرمػػة بزيػػادة 

فػي تحقيػؽ تػراكـ إيجػابي لمعمػقت اسجنبيػة لققتصاد العراقػي ظير الطبيعة الريعية ت)اإليرادات النفطية( عمى 
ضمف صافي الموجودات اسجنبيػة وعمػى حسػاب صػافي الموجػودات المحميػة وعميػو فػإف عجػز الموازنػة نتيجػة 

االقتػػراض الػػدا مي،  قػػداروتوسػػع االنفػػاؽ العػػاـ أدى الػػى ارتفػػاع م 2013 عػػاـلتراجػػع اإليػػرادات النفطيػػة بعػػد 
كػػاف ضػػمف نطػػاؽ السػػيطرة  االرتفػػاعىػػذا و  ولجػػوء الحكومػػة الػػى االقتػػراض لسػػد فجػػوة العجػػز المػػالي المتحقػػؽ
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  اف استدامة الديف ترتبط بالقدرة عمى تدويره ، وكػاف لمبنػؾ المركػزي دور كبيػر فػي ضػماف تػدوير الػديف السيما
بعد ( 2017عاـ) لو مستوىاذ وصؿ الى اعمى  ت الديفلدا مي عبر تيسير السيولة واست داـ المزيد مف أدواا

بػو العػراؽ مػف اوضػاع اقتصػادية صػعبة  رويعػود السػبب الػى مػا مػ ، مميػار دينػار (476787حوالي) اف بم  
 يرادات العامة.اررت عمى وضعة المالي ودعت الحاجة الى رفع االقتراض  مف اجؿ تعويض نقص اال

 في معالجة التضخم:اثر السياسة المالية  -2

ادى الػى زيػادة معػدالت التضػ ـ  اذ  الجاريػة مف  قؿ الجدوؿ نقحظ اف كمما زاد االنفاؽ العػاـ باسسػعار   
%( ممػا يػدؿ الػى العققػة الطرديػة بينيمػا ، ومػف 53.1( بعد اف بمػ  )2006وصؿ الى اعمى معدؿ لو عاـ )

( والناجمة عف اتبػاع الحكومػة 2010-2007ققة تتحوؿ مف الطردية الى العكسية لمسنوات مف)رـ ا ذت الع
اجراءات مالية ونقدية لمسيطرة عمى التض ـ ، ومف رػـ عػادت تمػؾ العققػة بالتقمػب نحػو االرتفػاع واالن فػاض 

ة مػف الػت مص ( ويعود السبب في ذلؾ ر بػة الحكومػ-0.2( وبواقع )2019لتصؿ ادنى معدؿ لمتض ـ عاـ )
( اذ بمػػػ  2020مػػػف التضػػػ ـ، وبعػػػدىا ارتفػػػع التضػػػ ـ ر ػػػـ ان فػػػاض االنفػػػاؽ العػػػاـ باسسػػػعار الجاريػػػة عػػػاـ)

( بسػػبب ان فػػاض اسػػعار الػػنفط نتيجػػة مػػا عانػػاه ا مػػب دوؿ العػػالـ مػػف انتػػقؽ بسػػبب 0.8معػػدالت التضػػ ـ )
 العراقي بشكؿ  اص. الذي اصاب االقتصاد العالمي عامة واصاب االقتصاد (Covid 19انتشار )

 ،لمسياسة المالية دور ميػـ مػف  ػقؿ ادواتيػا فػي التػيرير عمػى التضػ ـ فػي العػراؽ  ومف الجدير بالذكر اف   
لو تيرير في التض ـ، فالتيرير ييتي مف العاـ باسسعار الجارية الحكومي  لألنفاؽ اف مف  قؿ الجدوؿ نقحظ

والتػي عمػى بعضػيا الػبعض  اسنشػطةمػف جػراء اعتمػاد  وكػذلؾ زيادة الطمػب الحكػومي عمػى السػمع وال ػدمات،
 اسسػػبابلموظفييػػا، ومػػف  م صصػػات االجػػور والرواتػػبالحكومػػة تشػػتري سػػمعا و ػػدمات ، وتػػدفع  مػػف  قليػػا
الحكػػػومي لػػػـ يكػػػف عمػػػى البنػػػى التحتيػػػة  اسنفػػػاؽالحكػػػومي الػػػى التضػػػ ـ ىػػػو أف معظػػػـ  باإلنفػػػاؽالتػػػي تػػػؤدي 

الحكػومي فػي العػراؽ بػؿ المقصػود  اسنفػاؽوليس المقصود ىنا ىو أف يػتـ  فػض ومشروعات المرافؽ العامة، 
 الذي يدفعاسعار النفط بسبب ارتفاع د مف الضتوط التض مية، حيذاتو بحد  االمر ىذاو ترشيده ورفع كفاءتو، 
. (1)تضػ ـ عاليػة معػدالتولػو حػدث ذلػؾ سنشػيد  االسػتيقكيالحكػومي و اصػة  باإلنفػاؽالدولة الػى التوسػع 

                                                           
(، جامعة تكريت، كمية اإلدارة واالقتصاد، 2017-2004، العققة  بيف اسنفاؽ الحكومي والتض ـ في العراؽ لممدة ) ميند  ميس عبد ، وا روف  (1)

 .201،ص2019،  2( ج 74(،العدد ) 51مجمة تكريت لمعمـو اإلدارية واالقتصادية، المجمد )
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اما اذا ارادة الدولػة الػت مص مػف ارػير التضػ ـ مػف  ػقؿ اتبػاع سياسػة انكماشػية تعمػؿ عمػى زيػادة  الحصػيمة 
 . الضريبة لألفراد والشركات مف اجؿ كبح جماح التض ـ 

اما ارػر االيػرادات العامػة باسسػعار الجاريػة فمػـ تػورر بشػكؿ مباشػر وانمػا كػاف التػيرير مػف  ػقؿ االنفػاؽ العػاـ 
ؤرر التقمبػػات فػػي الػػديف الػػدا مي عمػػى تػػلػػـ نقحػػظ انيػػا بالنسػػبة لمػػديف الػػدا مي حيػػث مػػف  ػػقؿ جػػدوؿ  وكػػذلؾ

  ـ بسبب عدـ وجود عققة بينيا. ضمعدالت الت

 :البطالة  معالجة ظاهرةفي اثر السياسة المالية  -3

د ادى الػػػى ( يقحػػػظ اف ارتفػػػاع مسػػػتوى االنفػػػاؽ العػػػاـ باسسػػػعار الجاريػػػة  قػػػ11ومػػػف  ػػػقؿ الجػػػدوؿ )   
 وكػػاف، %( 26.8)( معػػدؿ بطالػػة مرتفػػع قػػدره  2004االن فػػاض فػػي معػػدالت البطالػػة اذ سػػجؿ عػػاـ ) 

فػػػي االسػػػواؽ  هفضػػػق عػػػف ارتفػػاع أسػػػعار  صػػػادرات الػػنفط  زيػػػادة ىػػوادة فػػي االنفػػػاؽ العػػػاـ يػػػسػػبب تمػػػؾ الز 
 واضػػػحا فػػػيا مػػػف الجػػػدوؿ أنفػػػا أف ىنػػػاؾ ان فاضػػػيقحػػػظ  (  2017-2015)أمػػػا فػػػي االعػػػواـ يػػػة العالم

الػػنفط بسػػبب سػػيطرة المجػػاميع االرىابيػػة عمػػى ان فػػاض اسػػعار  الجػػاري نتيجػػةمعػػدالت نمػػو االنفػػاؽ العػػاـ 
سػػبب براض تػػمقابػػؿ االقشػػروطا فضػػق عػػف فػػرض صػػندوؽ النقػػد الػػدولي  ، منػػاطؽ شػػماؿ و ػػرب العػػراؽ

االنفػػاؽ العػػاـ ومعػػدؿ  فبػػيعققػػة لم لألنفػػاؽ الحكػػومي واسػػتكماال  ية تقشػػف سياسػػات وتنفيػػذعجػػز الموازنػػة 
 معدالت نمو االنفاؽ العػاـ  ب( يقحظ تتذبذ 2020-2006 ) المدة اعقه افالجدوؿ  يقحظ مف بطالةال

  والناجـ عف تمؾ العققة التي تربط بينيما. طالةبفي معدالت ال تذبذبرافقو الجاري 

بشػػكؿ عػػاـ نتيجػػة  شػكمة البطالػػةفػػي معالجػػة مفػي العػػراؽ دور ميػػـ مسياسػػات الماليػػة لومػف المقحػػظ اف   
كبيػػر فػػي  ارػر اف لمسياسػة الماليػػة اذ سرارىػا االيجابيػػة  فػي معالجػػة اال ػتقالت وزيػػادة مسػتوى التوظيػػؼ 

 العػػػػاـ االنفػػػػاؽمرػػػػؿ يو  ،عققػػػػات متشػػػػابكة مػػػػع بقيػػػػة السياسػػػػات االقتصػػػػادية ال نتيجػػػػةالنشػػػػاط االقتصػػػػادي 
لتمػػػػؾ النفقػػػػات  االكفػػػػيالت صػػػػص و ، ي اسداء االقتصػػػػادفػػػػي  التػػػػي تػػػػؤررالعوامػػػػؿ احػػػػد  باسسػػػػعار الجاريػػػػة

االمػر  التشػتيؿات يمسػتو  ورفػع يالػى ارتفػاع معػدالت النمػو االقتصػاد يؤدتػمنيػا  يةو صوصا االسػترمار 
عمػػى أف  وىػػذا مػػا يتناسػػب مػػع منطػػوؽ النظريػػة االقتصػػاديةطالػػة، بمعػػدالت ال الػػذي يػػؤدي الػػى ان فػػاض

ومي كػػػػأف ارتفػػػػاع معػػػػدؿ االنفػػػػاؽ الحالبطالػػػػة كمػػػػا عػػػػاـ ومعػػػػدالت االنفػػػػاؽ ال بػػػػيف عكسػػػػية ىنػػػػاؾ عققػػػػة 
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وليذا فػإف الػدوؿ تتبنػى السياسػة الماليػة مػف ا يؤدي الى ان فاض نسبة البطالة مني يو صوصا االسترمار 
بسػػبب الظػػروؼ الم تمفػػة التػػي مػػر بيػػا لققتصػػاد العراقػػي و  ػػقؿ أدواتيػػا لتحقيػػؽ االسػػتقرار االقتصػػادي 

بنيويػة الييكميػة و ال ػتقالت الا بسػببالقرار االقتصػادي والدراسػات التنمويػة  صحابسأصبح محط اىتماـ 
اسداء االقتصادي بشكؿ عاـ وتزايد عجز الموازنػة وارتفػاع معػدالت البطالػة في مستوى  مما انعكس سمبا 

 .التوجو نحو سياسة أكرر فاعمية  تطمبمما 

الجارية والبطالػة فقػد كانػت ضػعيفة اذ اف االيػراد لػـ يػؤرر بشػكؿ اما العققة بيف االيرادات العامة باسسعار    
عمى عكس الديف الدا مي والذي كانت بينيما عققة طردية حيث كمما ارتفع الديف  البطالةكبير عمى معدالت 
( 2020( ادى الػػى ارتفػػاع معػػدؿ البطالػػة الػػذي وصػػؿ الػػى اعمػػى معػػدؿ لػػو عػػاـ)422050الػػدا مي والبػػال  )

( يبػػيف العققػػة بػػيف ادوات 11وؿ )جػػدوال .(Covid 19)واحػػداث ( بسػػبب االنتػػقؽ العػػالمي %30.1بواقػع)
 السياسة المالية واررىا عمى تمؾ المتتيرات التي تـ شرح العققة بينيما اعقه .

 (11جدول)

 (2020-2004السياسة المالية وبعض المتغيرات الكمية لممدة ) بين العالقة 

 

 انسُىاث

اإلَفاق انعاو 

باألسعار 

 اندارٌت

 

االيرادات 
العامة اسعار 

 جارية

فائض / 

انعدس 

انًىازَت 

 انعايت

 

الدين العام 
 الداخمي

انُاتح انًحهً 

االخًانً باالسعار 

 GDPاندارٌت 

معدالت 

 التضخم

% 

 
 

معدالت 
 البطالة%

2004 32117 32905 7882 59205 532353 26.8 26.8 

2005 26375 45989 1961 62555 735335 37.1 17.9 

2006 38806 49612 1080 53070 955879 53.1 17.5 

2007 39031 53110 1407 51937 1114558 30.9 11.7 

2008 59403 84363 2496 44555 1570260 12.7 15.3 

2009 55589 53126 -2463 84340 1306432 8.3 14 
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2010 70134 63324 -6809 91808 16206456 2.5 12 

2011 78757 92671 1391 74460 2173271 5.6 11 

2012 105139 109607 4467 65480 2542254 6.1 11.9 

2013 119127 103377 -1574 46580 2735875 1.9 12.1 

2014 112192 99402 -1278 95200 2664203 2.2 10.6 

2015 70417 68176 -2240 321428 1997156 1.4 13.18 

2016 73571 57797 -15773 473622 2038698 0.1 10.8 

2017 75490 77335 1845 476787 2259951 0.2 22.6 

2018 80873 106569 25696 418229 2510644 0.4 22.6 

2019 111723 107567 -4156 383315 2629171 -0.2 3.72 

*2020 62141 47761 -1438 422050 532239  0.8 2.73 

( التووي تووم 2020-2004لمسوونوات) ،المديريووة العامووة لإلحصوواء واالبحوواث ، المصوودر :باالعتموواد عمووى بيانووات البنووك المركووزي
 (1،2،3،4،8،9،10ذكرها بالجداول)

 2020*تمثل بيانات اولية لسنة

 .الكمية االقتصادية بعض المتغيراتفي ثانيًا: اطر العالقة السياسة النقدية 

طة مضػعت السػومػا و  ، 2003ـ ة بعػد عاػػالحكومػة العراقيػ ف قبػؿالمتبعة مػ االقتصاديصالح النتيجة لبرامج ا
 بيػػدؼى المسػػتوى النقػػدي مػػع ؽوالطرائػػ اإلجػػراءات فوالقواعػػد واتبعػػت الكريػػر مػػ اسسػػسف النقديػػة مجموعػػة مػػ

 يػػدؼال فب وكػػامػػبيئػػة اقتصػػادية تسػػتند الػػى آليػػة العػػرض والط مػػؽو   واالقتصػػاديالنقػػدي  االسػػتقرارتعزيػػز 
 االقتصادي.  استقرار ؽلتحقي و السعيىالمركزي العراقي نؾ الرئيس لب
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 عمى الناتج المحمي االجمالي:اثر السياسة النقدية  -1

  ،(1)أف ىناؾ عققة طردية بػيف عػرض النقػد والنػاتج المحمػي اإلجمػالي يتبيف لنا(  12)  رقـ مف الجدوؿو     
فػاف النػاتج ،  (2005 (عػاـ مميػار دينػار (14683617( بمعدؿ بم  نحػو ) M2زيادة عرض النقد) اذ نقحظ

كمػا ، ) 2004(مقارنػة مػع معػدؿ نموىػا عػاـ  مميار دينػار ( 73533598باسسعار الجارية قد ازداد بمعدؿ )
فػي حػيف قابمػو  ،( 13064320بمعػدؿ بمػ  نحػو ) 2009ان فاض النػاتج المحمػي اإلجمػالي فػي عػاـ  نقحظ

( ، نظػرا 3491967بال  نحو )ال 2008( مقارنة مع معدؿ عاـ 45437918زيادة عرض النقد بمعدؿ بم  )
لزيػػػػادة الػػػػوعي المصػػػػرفي لػػػػدى اسفػػػػراد ، وكػػػػاف قػػػػد قابمػػػػو ان فػػػػاض فػػػػي معػػػػدؿ نمػػػػو النػػػػاتج فػػػػي العػػػػاـ نفسػػػػو 

التػي انعكسػت  2008، وذلؾ بسبب اسزمػة العالميػة عػاـ  2008( مقارنة مع معدؿ نموه عاـ 15702606)
، بسػبب  2010الطردية بػيف عػرض النقػد فػي عػاـ آرارىا بشكؿ سمبي في اسعار النفط ، وقد عاودت العققة 

ارتفاع اسعار النفط واستمرار السمطة النقدية في سياستيا التوسعية بزيادة عرض النقد الذي يعمؿ عمى  فض 
بعػد  واسػتمرت، سعر الفائدة ، والذي بدوره سمح بزيادة حجـ االسترمار ومف رـ زيادة الناتج المحمي اإلجمالي 

(  2017-2014عرض النقد والناتج المحمي اإلجمالي الى التناسب الطردي في السػنوات ) ذلؾ العققة بيف 
، الػػػذي انعكسػػػت فيػػػو العققػػػة الػػػى التناسػػػب العكسػػػي ، نظػػػرا الن فػػػاض  (2015-2014ي )، باسػػػترناء عػػػام

التراجػػع الحػػاد اسسػػعار  التػػوالي بسػػبب ( عمػػى82595493-90727801معػػدؿ عػػرض النقػػد اذ بمػػ  نحػػو )
فػػػي اسسػػػواؽ العالميػػػة ، وصػػػافي الموجػػػودات اسجنبيػػػة ، والػػػي مػػػا تعرضػػػت اليػػػو الػػػبقد مػػػف عمميػػػات  الػػػنفط

مو ارتفاع في معدؿ النػاتج اذ بمػ  نحػو بوانعكاساتيا السمبية عمى االقتصاد بشكؿ عاـ ، قا ةاالرىابي التنظيمات
ر ان فػػػاض معػػػدؿ عمػػػى ارػػػ 2014( عػػػاـ 26642038( فػػػي العػػػاـ ذاتػػػو بعػػػد اف كػػػاف بنحػػػو )19971569)

التضػػ ـ ، وقػػد ظيػػر أرػػره بشػػكؿ واضػػح فػػي زيػػادة النػػاتج باسسػػعار الجاريػػة ، ويعػػود سػػبب ىػػذا التبػػايف الػػى 
محاولػػة السياسػػػة النقديػػة السػػػيطرة عمػػى نمػػػو المعػػروض مػػػف النقػػد مػػػف اجػػؿ التػػػيرير بشػػكؿ ايجػػػابي فػػي النمػػػو 

 .االقتصادي 

                                                           
( ،  2015-2005عرض النقد عمى الناتج المحمي اإلجمالي لممدة ) الحمداني ، احمد شياب ، و رفاه شياب الحمداني ، قياس ارر التتير في  (1)

 .4، ص2018،30مجمة المنصور ، جامعة النيريف ، العدد 
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( 11257119بمػ  ) M2) بمعػدؿ زيػادة فػي عػرض النقػد )( 2020وبعد ذلؾ استمرت العققة بينيما لتالية )
ومػػف  ػػقؿ مػػا تقػػدـ يسػػتنتج ( 53223928قابمػػة زيػػادة فػػي النػػاتج المحمػػي االجمػػالي باسسػػعار الجاريػػة بمػػ  )

الباحػػث اف ىنػػاؾ عققػػة طرديػػة واضػػحة بػػيف التتيػػرات فػػي عػػرض النقػػد مػػف جيػػة ، وبػػيف التتيػػرات فػػي النػػاتج 
 ػػرى ، طيمػػة المػػدة المػػذكورة لتتوافػػؽ مػػع منطػػوؽ النظريػػة االقتصػػادية ، باسػػترناء المحمػػي اإلجمػػالي مػػف جيػػة ا

 . بعض السنوات وذلؾ لألسباب التي تـ ذكرىا سمفا

( نجػد اف 12فعنػد مقحظػة الجػدوؿ )اما ارر سعر الصرؼ عمى الناتج المحمي االجمالي باسسػعار الجاريػة   
،  (  وىػو يعكػس العققػة العكسػية بينيمػا 2020-2004) سعر الصػرؼ المػوازي فػي العػراؽ قػد ان فػض مػف

ىػػذه العققػػة، اذ نقحػظ اف سػػعر الصػرؼ المػػوازي  ان فػػض ( نجػد 2010-2016ظػػة المػدة مػػف )حوعنػد مق
( قابمػػػة ارتفػػػاع فػػػي النػػػاتج 2010( دينػػػار عراقػػػي مقابػػػؿ الػػػدوالر االمريكػػػي عػػػاـ ) 1185( الػػػى )1476مػػػف )

( مميػار دينػاروىو مػايتوافؽ مػع مضػموف النظريػة االقتصػادية . 162064565بمػ  ) المحمي االجمالي بمقػدار
االرتفػػاع واالن فػػاض لسػػعر الصػػرؼ مػػع  فمػػا بػػيىنالػػؾ تذبػػذب ( فػػنقحظ اف 2016-2011امػػا المػػدة مػػف )

ىنػػاؾ ارتفػػاع فػػي سػػعر فػػنقحظ اف  ( 2015عػػاـ ) حيػػث ت مػػؿ تمػػؾ الفتػػرة النػػاتج المحمػػي االجمػػالي الجػػاري ،
قابمػػػة ان فػػػاض فػػػي النػػػاتج المحمػػػي  ي( دينػػػار عراقػػػي  مقابػػػؿ الػػػدوالر اسمريكػػػ1247مػػػ  )الصػػػرؼ المػػػوازي ب
( مميػػار دينػػار بسػػبب سػػيطرة المجػػاميع االرىابيػػة عمػػى رمػػث االراضػػي العراقػػي 199715699االجمػػالي بمػػ  )

سػعر  ( اذ عنػد ارتفػاع2016في حيف تحولت العققة الػى طرديػة عػاـ )والذي ارر بشكؿ كبير عمى االنتاج ، 
وصػػؿ   ( فقػػد2020. امػػا عػػاـ ) ( مميػػار دينػػار203869832الصػػرؼ قابػػؿ ايضػػًا ارتفػػاع فػػي النػػاتج اذ بمػػ  )

( مميػػار 53223928ان فػػاض  فػػي النػػاتج بمػػ  ) قابمػػة( دينػػار عراقػػي مقابػػؿ الػػدوالر االمريكػػي ، 1227الػػى )
 .لنفس العاـ دينار 

قابػؿ الػدينار العراقػي فػيف ذلػؾ يػؤدي الػى اف تكػوف السػمع عند ارتفاع سعر الدوالر مانو  ومف الجدير بالذكر  
المسػػتوردة ا مػػى مػػف سػػعرىا فػػي الػػدا ؿ ممػػا يشػػجع الصػػناعات الدا ميػػة والػػذي بػػدوره يشػػجع الصػػناعات عمػػى 

يػػؤرر فػػي  وىػػو بػػذلؾالمنافسػػة وزيػػادة االنتػػاج مػػف جيػػة ويقمػػؿ مػػف حجػػـ الػػواردات مػػف ال ػػارج مػػف جيػػة ا ػػرى 
ف از ميػجػاري فػي تف الزاتػيريره عمػى حجػـ التجػارة ال ارجيػة والميػ ويكوفسعر ا  قؿ المف ىذ يالمحم االقتصاد

المحمػػػػي  االقتصػػػػادييفال ػػػػارجي وتػػػػدفؽ رأس المػػػػاؿ بػػػػيف  االسػػػػترمارالمػػػػدفوعات، كمػػػػا لػػػػو تػػػػيرير أيضػػػػا عمػػػػى 
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عممػة اسجنبيػة ومما تجدر اإلشارة إليو في ىػذا المجػاؿ أف البنػؾ المركػزي بػدأ باسػت داـ أداة مػزاد ال ،وال ارجي
( محاواًل مػف  قليػا تحقيػؽ ىػدؼ البنػؾ المركػزي إال وىػو 4/10/2003ضمف عمميات السوؽ المفتوحة في )

العمؿ عمى تحسيف قيمة الدينار العراقي ، رـ المحافظة عمى استقرار ىذه القيمة و الذي أكد عمية قانوف البنؾ 
 .المركزي الجديد 

 نقحظاذ  المحمي االجمالي باسسعار الجارية  الناتج  وارتفاععار الفائدة اسفي تتيرات الالعققة بيف  اما  
( وفسرت %16قابمو نمو بسعر الفائدة بم  )مميار دينار ( 95587954( نموا في الناتج بم  )2006عاـ )

لكف  مع مضموف النظرية االقتصادية . ؽوىو ما يتفىذه النتيجة العققة الطردية بيف الناتج وسعر الفائدة 
تحوؿ العققة مف العققة الطردية الى العققة العكسية بعد ان فاض معدؿ نمو الناتج  نقحظ( 2009عاـ )
 (12%( وكما مبيف في جدوؿ )9دة الى )سعر الفائ وان فاضمميار دوالر ( 130643200الى )

 :التضخم اثر السياسة النقدية في معالجة -2

( قابمة 2020-2004حظ ارتفاع في عرض النقود لممدة )( نق12ومف  قؿ االطقع عمى الجدوؿ ) 
( 2006%( عاـ )53.1االرتفاع واالن فاض اذ وصؿ الى اعمى معدؿ بم ) فتقمبات في معدؿ التض ـ ما بي

 وبعد ات اذ البنؾ المركزي عدة إجراءات مف اجؿ السيطرة عمى التض ـ .

طردية مباشرة بيف كمية النقود المعروضة  قةعقاف ىناؾ  الكقسيكيةاوضحت نظرية كمية النقود وقد    
باعتباره متتيرا تابعا ، ويقوؿ فريدماف ليس ىناؾ مف حالة  سسعاروالمستوى العاـ  مستقؿباعتبارىا متتيرا 

حصؿ فييا تتير اساسي في كمية النقود المعروضة بالنسبة لوحدة مف الناتج دوف اف ترافقو تتيرات ميمة في 
 االقتصادي واالستقرارأو بالعكس ، كما انو يرى ولمحفاظ عمى النمو  االتجاهبنفس  عارسسالمستوى العاـ 

 .  (1)اإلنتاجفانو ينبتي التناسب بيف معدؿ نمو كمية النقود المعروضة ومعدؿ  اسسعاراستقرار  والسيما

تسمى استيداؼ  اعتمد العديد مف البنوؾ المركزية وصانعو السياسة النقدية تقنية ومف جدير باالىتماـ
ت البنؾ المركزي ار ، فاف تقدياإلطار، في ىذا لألسعارتفاع في مستوى العاـ االر التض ـ لمسيطرة عمى 

لتوجيو التض ـ الفعمي نحو  محاوالتومف رـ ،معدؿ التض ـ العاـ المتوقع  اذ اف اليدؼ مفتصبح عمنية 
                                                           

 .)52-53 ) ، ص2011التالبي ، عبد الحسيف ، سعر الصرؼ وادارتو في ظؿ الصدمات االقتصادية  ، عماف ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ،  (1)
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المحتممة تتضمف توجو  واإلجراءاتفائدة، تحقيؽ ىذا اليدؼ، باست داـ أدوات مرؿ التتيرات في أسعار ال
ف  اتصبح أكرر شفافية في إطار سياسة استيداؼ التض ـ، االلالبنؾ المركزي لرفع أو  فض أسعار الفائدة 

 .االقتصادي رار االستقزيادة في الالمؤيديف لسياسة التض ـ يعتقدوف إف ىذا يؤدي إلى 

في العراؽ لممدة التض ـ  معدؿ صرؼ الموازي مقابؿارر سعر الاف ( 12مف  قؿ الجدوؿ )ويقحظ    
( ا٠ٕبز ِمبثً اٌدٚالز 1476قد بم  سعر الصرؼ الموازي اعمى معدؿ لو بواقع) ، (2020-2004مف)

( بوقع 2019في حيف بم  ادنى مستوى لو عاـ ) %( 62.9( ِمبثً اػٍٝ ٔسجخ رضخُ ثٍمذ)3005ٌؼبَ)
فعند  ( - 0.3ٌزضخُ ٌٕفس اٌسٕٗ ٚثٍغ ِسزٜٛ سبٌت ثٕسجخ )( ا٠ٕبز ِمبثً اٚالز ث١ّٕب أخفض ا1196)

فإذا  .(1) مع سعر الصرؼ التوازني طرديورتبط بعققة اذ ي ارتفاعو يودي الى ارتفاع في معدالت التض ـ 
المحمي عمى  االقتصاد، وسترتفع قدرة الموازيأدى إلى ان فاض سعر الصرؼ  االسميارتفع سعر الصرؼ 
 .التض ـ والعكس صحيح معدالتالوقت نفسو ترتفع المنافسة ولكف في 

ساىـ في توجيو سياسات البمد االقتصادية النقدية منيا والمالية فقد  سعر الصرؼ ومف الجدير بالذكر اف
االقتصادية الم تمفة في توضيح و شرح أنظمة  النظرياتساىمت اذ عندما يحسف است دامو بشكؿ جيد 

الذي  سعر الصرؼومف تمؾ العوامؿ  يةاو ايجاب يةسمببصوره المؤررة عمييا  اسعار الصرؼ الم تمفة والعوامؿ
ويعتبر مف اىـ المؤشرات االقتصادية والنقدية التي تعبر عف قوة االقتصاد والتي  ،التض ـيعكس اراره في 

 ارقمت البقد بمشاكؿ اقتصادية كبيرة ،

 ـ اذ نقحظ اف سعر الفائدة قد ارتفع لممدة مف ومف الجدوؿ نجد اف سعر الفائدة لو عققة طردية مع التض 
مف التض ـ بمتت  ة%( قابمة معدالت مرتفع16( بمعؿ فائدة بم )2006( اذ بم  عاـ )2004-2006)
%( 20( اذ بمتت سعر الفائدة نسبة )2007، رـ تحولت تمؾ العققة الى اف تكوف عكسية عاـ )%( 53.1)

ومف رـ وصمت العققة بالتذبذب مابيف االن فاض واالرتفاع   %(53.1قابمة ان فاض في  التض ـ بم  )
البنؾ ( وكما ىو معروؼ اف 2020%( في عاـ )0.8%( مقابؿ تض ـ )4الى اف وصؿ سعر الفائدة )

اطارا نقديا يستند في تنظيمو لممربت االسمي قاعدة تايمر في تطبيقو لقطار  يتبنىانو العراقي المركزي 

                                                           
(، بحث منشور، جامعة االماـ 2013-1990، ارر التض ـ عمى سعر الصرؼ التوازني لمدينار العراقي لممدة ) فاضؿ كريعة الشيباني (1)

 .17-16،ص2019الكاظـ،
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التض ـ فيتـ رفع سعر الفائدة عندما ب ـ وىو ما يجعؿ سعر الفائدة دالة طردية النقدي المستيدؼ لمتض
يتفوؽ معدؿ التض ـ الفعمي عمى معدؿ التض ـ المستيدؼ و فضو عندما يتجو االقتصاد نحو الركود الى 

 .(1)جاف في تحميؿ االقتصاد العراقي نجد ىناؾ انفصاال بيف التتيرات في سعر الفائدة والتتيرات في النات

  البطالة: معالجة ظاهرةاثر السياسة النقدية  -3
( قابمة تذبذب 2020-2004لممدة ) الزيادة في عرض النقود ( نجد اف12مف  قؿ مقحظة الجدوؿ )  

في معدالت البطالة اذ وصمت مستويات من فضة مع استمرار الزيادة في عرض النقد ليصؿ معدليا عاـ 
( مميار دينار ومف رـ ا ذت العققة 8767950نقدي بم  ) %( مقابؿ معروض11.7( الى )2007)

( عمى التوالي 30.1-27.3( بنسبة بمتت)2020-2019تنعكس ليصؿ الى اعمى معدالت ليا عامي )
اف اذ ،  المدة قؿ نفس ( 1125711-1034410مقابؿ معدالت مرتفعة مف المعروض بم  معدؿ )

الفائدة وبالتالي زيادة حجـ االسترمار ، وىذه الزيادة تتطمب  الزيادة في عرض النقد تعني ان فاض في أسعار
 البطالة .زيادة في الطمب عمى اسيدي العاممة وبالتالي ان فاض معدالت 

( تتميز بالتذبذب مابيف االرتفاع واالن فاض 2020-2004بالبطالة لممدة مف )سعر الصرؼ عققة اما 
قابمة معدؿ  ( دينار مقابؿ الدوالر (1476( بمقدار )2006فعنما بم  سعر الصرؼ اعمى مستوياتو عاـ )

(  (1182( بمقدار بم  )2009، اما ادنى مستوى لسعر الصرؼ فقد كاف عاـ ) %(17.5بطالة بم  )
 دينار مقابؿ الدوالر .

فتميزت ايضًا بالتذبذب ما بيف االرتفاع واالن فاض فقد وصمت اعمى  اما عققة سعر الفائدة بالبطالة
( في حيف كاف 11.7%( قابمة معدؿ بطالة بم  )20( بنسبة في  سعر الفائدة بم  )2007ى ليا عاـ )مستو 

 (.2016%( في عاـ )10.8%( قابمة ادنى مستوى بطالة بم  )4.3سعر الفائدة  بنسبة )
 %( قابمو ارتفاع في معدؿ4( بنسبة مقدارىا )2020-2017ومف رـ استمرت سعر الفائدة بالربات مف عاـ )

االحداث التي مربيا العراؽ مف في ذلؾ الى  سببويعود ال %(.30.1البطالة ليصؿ ا ر المدة بمقدار )
ان فاض اسعار النفط وعدـ تفعيؿ دور القطاع ال اص في استيعاب اليد العاممة مف اجؿ تقميؿ البطالة 

ف أكبر المشاكؿ التي تعتبر في الوقت الحاضر البطالة مواعتماده عمى القطاعات الحكومية بشكؿ اساس.
                                                           

-2003لممدة ) العراؽ االقتصادي في االستقرار ومؤشرات  النقد  عرض بيف التبادلية  العققات ال ضر، قياس عبد حميد شندي و نتـ قاسـ أديب (1)
 .11،ص2016، 21مة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية ،جامعة واسط ،العدد (،مج2013
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تواجو البمداف النامية بشكؿ عاـ والعراؽ بشكؿ  اص، اذ يمكف تحسيف الظروؼ االقتصادية في ىذه البمداف 
 .عف طريؽ تنشيط االقتصاد الذي يمكف أف يؤرر عمى النمو االقتصادي

 (12جدول)

 (2020-2004السياسة النقدية وبعض المتغيرات الكمية لممدة )بين العالقة 

 

 انسُىاث
 النقد عرض

(M2) 

سؼس اٌصسة 

% اٌّٛاشٞ  
سعر الفائدة 
 االسمي%

انُاتح انًحهً 

االخًانً باالسعار 

 GDPاندارٌت 

معدالت 

 التضخم

% 

 
 

معدالت 
 البطالة%

2004 
12254000 1453 6 53235358.7 26.8 26.8 

2005 
14683617 1472 7 73533598.6 37.1 17.9 

2006 
21080249 1476 16 95587954.8 53.1 17.5 

2007 
87679504 1266 20 111455813.4 30.9 11.7 

2008 
34919675 1203 15 157026061.6 12.7 15.3 

2009 
45437918 1182 9 130643200.4 8.3 14 

2010 
60386086 1185 6.25 162064565.5 2.5 12 

2011 
72177951 1196 6 217327107.4 5.6 11 

2012 
75466360 1233 6 254225490.7 6.1 11.9 

2013 
87679504 1232 6 273587529.2 1.9 12.1 

2014 
90727801 1214 6 266420384.5 2.2 10.6 

2015 
82595493 1247 6 199715699.9 1.4 13.18 

2016 
88067169 1275 4.3 203869832.2 0.1 10.8 

2017 89441338 1258 4 225995179.1 0.2 22.6 
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2018 95390725 1209 4 251064479.9 0.4 22.6 

2019 103441000 1196 4 262917150 -0.2 3.72 

*2020 112571193 1227 4 53223928  0.8 2.73 

( التووي تووم ذكرهووا 2020-2004لمسوونوات) ،المديريووة العامووة لإلحصوواء واالبحوواث ،المصوودر :باالعتموواد عمووى بيانووات البنووك المركووزي 
 (5،6،7،8،9،10بالجداول)

 2020ت اولية لسنة*تمثل بيانا

 في العراق طار تنسيق العالقة بين السياستين النقدية والماليةثالثًا: ا

تستيدؼ تحقيؽ االستقرار االقتصادي وزيادة  المتمرمة بالسياستيف المالية والنقدية اف سياسات االقتصاد الكمي 
امػػا فػػي اسػػعار صػػرؼ متوازنػػة ، معػػدالت النمػػو وتحقيػػؽ العمالػػة الكاممػػة واسػػتقرار المسػػتوى العػػاـ لألسػػعار و 

مشػػػاكؿ اقتصػػػادية كريػػػرة وتعدديػػػة فػػػي اسىػػػداؼ االقتصػػػادية اقتصػػػاده مػػػف يعػػػاني فػػػاسمر م تمػػػؼ اذ العػػػراؽ 
فػػػإف أي اجػػػراء تت ػػػذه لػػػذا وانكشػػػاؼ التجػػػاري الكبيػػػر وكػػػذلؾ الحريػػػة فػػػي حركػػػة  النسػػػبية لػػػرؤوس االمػػػواؿ ، 

ومػف ىنػا كػاف مػف الضػروري اف وانػب اقتصػادية ا ػرى ، سػيؤدي بالتيكيػد الػى آرػار جانبيػة عمػى جتيف السياس
بػيف السياسػتيف الماليػة والنقديػػة حتػى تػتـ معالجػة المشػاكؿ التػي يعػاني منيػا االقتصػػاد مػا تنسػيؽ يكػوف ىنالػؾ 

العراقػػػػي بشػػػػكؿ مرػػػػالي . ويعتقػػػػػػد العديػػػػػػد مػػػػػػف االقتػػػػػػصادييف أف ىػػػػػػذه المشػػػػاكؿ سػػػػػػوؼ تبقػػػػػػى قائمػػػػػػة مػػػػػػا داـ 
ػػػػصاد العراقػػػػي يعػػػػاني مػػػػف  يػػػػاب االسػػػػتراتيجية االقتػػػػصادية والتػػػػي تعػػػػد  ارطػػػػة طريػػػػؽ تيتػػػػدي بيػػػػا كػػػػؿ االقت

مشػػكمة  يػػاب التنػػػسيؽ بػػػيف اف  اذالمؤسػػػسات االقتػػػصادية مػػػف  ػػػقؿ استػػػشراؼ مجموعػػػة أىػػػداؼ رئيػػػسية ، 
الجديػدة فػي ظػؿ اسػتققؿ الػسمطة النقديػة الػػذي منحػػو ليػػا قػػانوف  الػسمطتيف النقديػة والماليػة تعػد مػف التحػديات

بمػا يتفػؽ مػع اسىػداؼ السياسػية  وىيكمػة تنظيمػوالػذي تمػت البنػؾ المركػزي الجديػد وعميػو فػػإف البنػػؾ المركػزي 
ركػزي العراقػي رقػـ ) ( مف قػانوف البنػؾ الم 16النقدية وتحقيؽ  ايتيا ، واستنادا الى الفقرة ) ف ( مف المادة ) 

اء دائػػرة الرقابػػة عمػػى التحويػػؿ ال ػػارجي تػػتػػـ اطػػقؽ حريػػة التحويػػؿ ال ػػارجي عػػف طريػػؽ ال 2004د ( لعػػاـ 
واسػػػتحداث مكتػػػب لمكافحػػػة  سػػػيؿ اسمػػػواؿ واالرىػػػاب ، واصػػػدار المػػػوائح والتعميمػػػات التنظيميػػػة التػػػي تمكػػػف 

يحقؽ قػدرات تنافسػية عاليػة وحصػوليا عمػى مػوارد  المصارؼ مف توسيع عممياتيا  ارج الميزانية العمومية بما
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يجب أف يربت أف استققليتو ىي  طػوة إيجابيػة باتجػاه تعزيػز ومتانػة االقتػصاد العراقػي مف  قؿ  .(1)وكذلؾ 
 .(2)إيجاد قنوات اتصاؿ مع وزارة المالية لتحديد اسىداؼ وتحقيقيا

عممياتػػو تكتسػػب قػػدرًا عاليػػًا مػػف الديمومػػة تتناسػػب و درجػػة حيػػث اف قػػوة اسػػتققلية البنػػؾ المركػػزي وصػػقبة   
التنسػػيؽ والتشػػاور مػػع السػػمطات اال ػػرى وبشػػكؿ  ػػاص السػػمطة الماليػػة لبمػػوغ اىػػداؼ االسػػتقرار الكمػػي وتقويػػة 

اذ اف قػوة العققػة  . نشاطات التنمية االقتصادية الذي تتطمع اليو السياسة النقدية والسياسة المالية الػى حػد مػا
البنؾ المركزي العراقي والحكومة تبدأ مف قوة عققتو مع وزارة المالية ، وىي العققة التي تتطمع الى رسػـ  بيف

ب صػوص العمػؿ عمػى المحافظػة لقيمػة اطار مستقر القتصاد الػبقد الكمػي عبػر التشػاور مػع السياسػة الماليػة 
مػا معققػة لتػرابط كبيرة فػي الاىمية  ي تمرؿ، وات مستوياتوالتض ـ وتدنية العممة الوطنية وكذلؾ السيطرة عمى 
قد جسدتيا بحؽ نجاحات السياسة النقدية الراىنة التي استطاعت مػف والتي بيف المالية العامة والبنؾ المركزي 

تحقيؽ استقرار طويؿ اسجؿ في قيمة الدينار العراقي بعد اف ارتفعػت قيمتػو تػدريجيًا . وعمػى ىػػذا االسػاس فقػد 
االقتصػادي لمحكومػة الحاليػة نجاحػًا متميػزًا فػي اطػار مػا أدتػو السياسػة النقديػة فػي بمػوغ اىػدافيا حقؽ البرنػامج 

والػذي بػيف ىػذا القػانوف  2004( لسنة 56وحسب ما نص عميو قانوف البنؾ المركزي العراقي منذ عاـ رقـ  ) 
قيامة فضًق عف . لعامةمجاالت التنسيؽ بيف السمطتيف ب صوص السياسة االقتصادية ا 25و  24في المواد 

بعػد اف كانػت قيمػة الػدوالر مرتفعػة اذ بمتػت اعمػى مسػتوى لػو  يبرفع قيمة الدينار العراقي اماـ الدوالر اسمريكػ
وممػػا (. 2009) ( عػػاـ1182(  قابمػػة ادنػى مقػػدار لػػو بمػ  )2006( دينػػار مقابػؿ دوالر عػػاـ )1476بمقػدار )
ـ بػػػيف السياسػػػتيف الماليػػػة والنقديػػػة باالنتقػػػاؿ إلػػػى ىػػػذا المسػػػتوى اف نعػػػرؼ اف مسػػػتوى التنسػػػيؽ العػػػا يكننػػػاتقػػػدـ 

لمتنسيؽ بيف السياستيف يمكف أف يطرح منظػور جديد يستند إلػى النظريػة االقتصػادية وىػذا المنظػور يشػير إلػى 
( ىػػػػذه الصػػػدمة أوجػػػدت التضػػػ ـ الركػػػودي فػػػي 2003أف العػػػراؽ دولػػػة عانػػػت مػػػف صػػػدمة عػػػرض قبػػػؿ عػػػاـ )

ف مسػػتوى التنسػػيؽ العػػاـ فػػي العػػراؽ اصػػبح مقسػػـ بػػيف السياسػػتيف ، فالسياسػػة النقديػػة قػػد حيػػث او ،  هاقتصػػاد
أ ذت عمى عاتقيػا محاربة جانػب التضػ ـ فػي االقتصػاد العراقػي مػف  ػقؿ سياسػة نقديػة متشػددة . كػاف مػػف 

 ( بعػػد اف كانػػت2020-2004مػػف )نتائجيػػا تحقيػػؽ نػػوع مػػف االسػػتقرار النقػػدي وت فػػيض معػػدالت التضػػ ـ 
                                                           

 .23ص، 2007،  المتحدة العربية اسمارات، الدولي النقد ؽالشبيبي، سناف، مقمح السياسة النقدية في العراؽ، صندوؽ (1)
واسعار الصرؼ، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية، مظير محمد صالح ، السياسة النقدية والمالية و السيطرة عمى متتيرات التض ـ  (2)

 .12-11،ص  2011
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-0.2( ومف وصمت النسبة الى ادنػى مسػتوياتيا اذ بمتػت )2006%( عاـ )53.1اعمى مستوى لو والبالتة )
مػػف  ػػقؿ اسػػتعماؿ ادواتيػػا المتمرمػػة بسػػعر الصػػرؼ وسػػعر الفائػػدة الػػذي كػػاف ليػػا دور  (2019فػػي عػػاـ ) %(

عػف  يت مبػالالعراقػي  البنػؾ المركػزيكبير في  فض مستويات التضػ ـ وكمػا تػـ توضػيحو سػابقًا ، وماقػاـ بػو 
تحديد سعر الفائدة الذي يتقاضاه او تدفعو المصارؼ والمؤسسات المالية الوسطية لزبائنيا عنػد اعقنػو بتػاريخ 

، اذ أف البنػػؾ المركػػزي سػػمح لممصػػارؼ اسجنبيػػة بالعمػػؿ دا ػػؿ العػػراؽ ، وجػػاء ذلػػؾ القػػرار فػػي  1/3/2004
  .(1)مى الوضع االقتصادي العراقي في تمؾ المدة ظؿ التطورات االقتصادية والنقدية التي طرأت ع

وبالمقابؿ فقد تولت السياسة المالية ميمة التوسع في االقتصاد مف اجؿ معالجة البطالة والركػود فػي االقتصػاد 
العراقي مف  قؿ التوسع المستمر في اإلنفاؽ وقػد نجحػت ىػذه بعػد اف كانػػت السياسػة أيضػًا فػي ىػذا المجػاؿ 

بعد اف كانت اعمى مسػتوى لػو والبالتػة  (2020-2004ض نسب البطالة في العراؽ لممدة مف )مف  قؿ  ف
،  (2014فػي عػاـ ) %(10.6( ومف وصمت النسبة الػى ادنػى مسػتوياتيا اذ بمتػت )2004%( عاـ )26.8)

ؿ إف النشػػػاط االقتصػػػادي )السػػػيما اإليػػػرادات النفطيػػػة( تكػػػوف عػػػف طريػػػؽ االنفػػػاؽ العػػػاـ وبفعػػػومػػػف المقحػػػظ 
عمميات الشراء أو المبادلة لمعممة اسجنبية التي يقوـ بيػا البنػؾ المركػزي مف)مػع( وزارة الماليػة بمػا يصػدره مػف 
عممة محمية وبسعر الصرؼ الرسمي يسػبب أو ي مػؽ اسسػاس النقػدي ومػف رػـ يزيػد عػرض النقػود، بمعنػى اف 

ض النقػػػود متولػػػدة نتيجػػػة عوامػػػؿ االنفػػػاؽ الحكػػػومي يسػػػبب او يزيػػػد عػػػرض النقػػػود، وتصػػػبح بػػػذلؾ طبيعػػػة عػػػر 
اقتصادية ، وليس عوامؿ مالية بحتة مقيدة لقػرارات السػمطة النقديػة، فضػًق عػف كونيػا مرتبطػة بالصػمة الوريقػة 

وىػذا يعنػي إننػا أمػػاـ مػا بػيف مكونػات الموازنػة العامػة ومكونػات الميزانيػة العموميػػة لمبنػؾ المركػزي فػي العػراؽ. 
لػػألدوار بػػيف السياسػػتيف مػػف الممكػػف اف يكػػوف ىػػػو الحػػؿ اسمرػػؿ لمسػػيطرة عمػػى  نػػوع جديػػد مػػف التنسػػيؽ وتقسػػيـ

وحتػى  موضػوع الدراسػة )النػاتج المحمػي االجمػالي، التضػ ـ، البطالػة(  المتتيرات الكمية فػي االقتصػاد العراقػي
ًا نجػػد اف لػػو افترضػػنا إف السياسػػة الماليػػة كانػػت متوازنػػة أكرػػر منيػػا توسػػعية بسػػبب العجػػػز الم طػػط فيننػػا أيضػػ

السياسة المالية قد اقتربت مف االتجاه مػع السياسة النقدية وىذا نوع ا ر مف التنسيؽ أيضًا . عموما لػو أ ذنا 
( نحػػػو ت فيػػػؼ اإلجػػػراءات المتشػػػددة والتوجػػػو نحػػػو  2008االتجػػػاه اس يػػػر لمسياسػػػة النقديػػػة فػػػي العػػػػراؽ بعػػػد )
عمػى ان فػاض التضػ ـ فػي االقتصػاد فيػذه السياسػة أيضػًا سياسة متوازنة او توسعية بعد بػروز مؤشػػرات تػدؿ 

                                                           
صقحاتيا وتحدياتيا الجديدة" ، الييئة الوطنية لقسترمار، الدائرة االقتصادي (1)  2008ة، بتداد،عبد اليادي، حسؼ باسـ ، "السياسة النقدية في العراؽ وا 

  ۳ ،ص
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( وكانػػت 2008تشػػمؿ تنسػػيؽ مػػف نػػوع ا ػػر فػػي ظػػروؼ م تمفػػة عػػف الظػػروؼ التػػي كانػػت سػػائدة قبػػؿ عػػاـ )
السياسػػة النقديػػة ىنػػا قػػد أ ػػذت مػػف النظريػػة االقتصػػادية الحديرػػة حموليػػا لمشػػكمة التضػػ ـ الركػػودي وذلػػؾ مػػف 

والمتمرػؿ فػي زيػادة تضػ ـ أواًل رػـ سياسػة توسػعية لتحفيػز الػد ؿ واالسػت داـ  قؿ سياسػة متشػددة لمحػد مػف ال
( مميػار دينػار ومػف رػـ  وصػؿ فػي الزيػادة الػى 32117( بمقػدار )2004االنفاؽ العػاـ والػذي ارتفػع مػف عػاـ )

وكػذلؾ مارافقػو مػف زيػادة مػف عػرض النقػد  (2013فػي عػاـ ) ( مميار دينػار119127اعمى مستوياتو اذ بم  )
(M2 ) ( مميػػار دينػػار ومػػف رػػـ  12254000( بمقػػدار )2004( اذ بمتػػت عػػاـ  )2020-2004لممػػدة مػػف )

والػذي كػاف لػو  (2020فػي عػاـ ) ( مميػار دينػار112571193وصؿ في الزيادة الى اعمى مسػتوياتو اذ بمػ  )
السػنوات نتيجػة  باسػترناء بعػض االرر كبير في  فػض مسػتويات البطالػة والزيػادة فػي النػاتج المحمػي االجمػالي

اف ىنػػاؾ مسػػتوى جيػػد مػػف التنسػػيؽ بػػيف السياسػػتيف  نقحػػظمػػا سػػبؽ . وملألسػػباب التػػي تػػـ التطػػرؽ ليػػا سػػابقًا 
 اصػة إذا ا ػذنا بنظر االعتبار إف معنى التنسيؽ ليس بالضرورة اف يكوف بالذىاب باتجاه واحد بؿ انػو يقػـو 

دية المحميػػة و صوصػػيتيا وتوزيػػع اسدوار لتوجيػػو ىػػذه عمػػى أسػػاس قػػراءة دقيقػػة لألوضػػاع والمتتيػػرات االقتصػػا
اف أرػار االسػتقرار االقتصػادي التػي ولػدتيا السياسػة النقديػة ومف الجػدير بالػذكر . المتتيرات باالتجاه المطمػوب

لـ نسجـ في حػث السياسػة الماليػة عمػى بمػوغ أىػداؼ التنميػة االقتصػادية وتشػجيع االسػترمار فػي العػراؽ وذلػؾ 
لية العامة قد اتجيت نحو آرار توزيعية واجتماعية ، ليا التمبة عمى تعظيـ مجاالت االسػترمار ودفػع لكوف الما

عجمت التنمية نحو مستػويات مر وبة ومؤررة ، وىذه ىي السمة  التػي تتمػب عمػػى ا مػب االقتصػادات الريعيػة 
مػػوغ درجػػة مػػف االسػػتقرار وان فػػاض شػػديد اسحاديػػة . ذلػػؾ أف نتػػاج العمميػػات التػػي ت مقيػػا السياسػػة النقديػػة لب

التضػػػ ـ وعميػػػو إذا كانػػػت الموازنػػػة العامػػػة عبػػػر سياسػػػتيا الماليػػػة قػػػد أ فقػػػت فػػػي تحقيػػػؽ قاعػػػدة قويػػػة لمتنميػػػة 
االقتصػػادية ومالػػت كريػػرا نحػػو االنفػػاؽ العػػاـ الجػػاري الػػذي يقػػـو بتوليػػد الطمػػب االسػػتيقكي فػػي ظػػؿ اسػػتمرار 

ىػػذا التوجػو يتعػارض مػع المبػادئ اسساسػية لمسياسػة النقديػة وأىػدافيا  ضعؼ القاعدة االنتاجية الوطنيػة ، فػاف
 .(1)في تحقيؽ االستقرار االقتصادي 

 

                                                           
ج انتاجي االقتصاد السوؽ في العراؽ في ظؿ ظروؼ الدولة الريعية" ، بحث مقدـ الى المؤتمر العممي الدولي ال ياط عدناف حسيف ، "نحو نموذ (1)

 . 18، ص2013ال امس ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة كربقء ،
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 الفصل الثالث

عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي النقدية والمالية  اثر تنسيق السياستين قياس 
 (2020-2004لممدة )  العراقي 

 تمهيد :

  لبيان اثر تنسيق السياستين النقدية والمالية  يتطرق ىذا الفصل الى الجانب التطبيقي القياسي 
من خالل  متغيرات االقتصاد الكمي العراقي بالمقارنة مع اثر كل منيما بمعزل عن االخر عمى 

الحديثة في دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية محل الدراسة ، فضاًل  استعمال األساليب
عن التعرف عمى الخصائص لمسالسل الزمنية ليذه المتغيرات ، إذ تم تطبيق  اختبارات السكون 

 ،  (VEC)( ونموذج تصحيح الخطأCo integration)االستقرارية( واختيار التكامل المشترك ) 
 (  Granger Causalityلمسببية )  فضاًل عن اختبار جرانجر(SVAR) و  (VAR)ونموذج 

. ولبيانات فصمية )ربعية(* وكان استعماليا لو مايبرره كون ان   (IRF)ودوال االستجابة الفورية
ىذه االختبارات تتطمب ان تكون البيانات المستعممة كبيرة النو يتم فقد عدد من درجات الحرية 

منية المالئمة . فضال عن ان وجود بيانات اكثر يعطي مصداقية اكبر لغرض ادخال الفجوات الز 
 ولكن في البداية لمنتائج المتحصل عمييا وىذا يعزز مصداقية ما تبنى عمييا من استنتاجات .

 بحث وتحميل السالسل الزمنية .سيتم التطرق الى كيفية صياغة نموذج ال

 :  حثاربعة مباوبناًء عمى ما تقدم قسم الفصل عمى   

 القياسية المستخدمة .  لألساليباالطار النظري المبحث االول : 

 . اثر السياسة النقدية عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقيقياس المبحث الثاني : 

 اثر السياسة المالية عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي : قياس  المبحث الثالث

 اثر تنسيق السياستين النقدية والمالية عمى بعض متغيرات االقتصاد المبحث الرابع : قياس 

 الكمي العراقي .               
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 ( لالطالع عمى البيانات الربعية3( و)2* راجع ممحق )

 األولالمبحث 

 .اإلطار النظري لألساليب القياسية المستخدمة 

تنبؤ دقيقة يمكن الحصول من طرق وفر في اساليب تحميل السالسل الزمنية،  ان التطور   
وتؤدي فضال عن  ،خالليا عمى نتائج تقترب من الواقع  وعميو يمكن  اتخاذ قرار اقتصادي سميم

الى تحميل صائب لممتغيرات والعالقات االقتصادية ، وتجنب االثار العكسية لتحميل السالسل 
تؤدي الى طرق االنحدار الزمنية بطرق غير دقيقة التي تعطي نتائج مضممو ، كالنتائج التي 

التقميدية عند غياب صفة السكون لمسالسل الزمنية وما ينتج عنيا  الى ظيور االنحدار الزائف 
(Spurious Regression  )(1)( عمى الرغم من كون قيم ،R, f , t ، ذات معنوية احصائية )

( Trendي  االتجاه )ويرجع ذلك الى ان السالسل الزمنية غالبًا ما يوجد بيا عدم استقرارية ف
( التي تعكس ظروفًا معينة تؤثر عمى جميع Cycle( اوليا صفة موسمية ) Varianceوالتباين )

 المتغيرات اما في االتجاه ذاتو  او في اتجاىات متعاكسة او مختمفة . 

 (   Stationaryاختبارات السكون : )أوال. 

ومعالجتيا واستخداميا في عمميات  يعد شرط السكون اساسيًا في دراسة السالسل الزمنية 
التنبؤ ، وما لم تكن السمسمة الزمنية ساكنة فانو لن يتم الحصول عمى نتائج سميمة ومنطقية ، 

 ( . f,t( او قيم )R2كقيمة معامل التحديد )

 .  (2) وىناك طرق عدة  تستعمل في اختبار استقرارية السالسل الزمنية منيا

                                                           
(1)

See 
-Granger, C.W. J. and Newbolt . P, Spurious Regression in Econometrics , Journal of Econometrics ,      
  1995 . PP. 112-120. 
- Rae , B, co integration- for the Applied Economics , New York , the MacMillan press Ltd , 1995,     P. 
90.   
(2)

Nelson,C.and Poser,C, (1982) ,Tends and Random Walks in Macroeconomic Time Series : Same 

Evidence and Impartial , Journal of Monetary Economic , Vol. : 10 , P. 138-154.   
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 –Q  (Lung( ، احصائية   Auto Correcting functionدالة االرتباط الذاتي ) 
box( واختبار جذر الوحدة، )Unit root واختبار جذر الوحدة الموسع ، )Augmented 

Dickey and fuller   (و اختبار فيمبس بيرونPhillips – Peron .) 

 ( . Unit rootاختبار جذر الوحدة) -أ

تغيرات ساكنة ام ال ، ألن طبيعة السالسل الزمنية  يستعمل لمعرفة فيما  اذا كانت ىذه الم 
                       (1)تكون في الغالب غير ساكنة وبالتالي يؤدي الى حالة االنحدار الزائف 

 (regression spurious( الذي يعني وجود اتجاه عام )Trend في السالسل الزمنية )
لممتغيرات يؤدي الى وجود عالقة معنوية بين ىذه المتغيرات ، حتى لو كان االتجاه العام ،ىو 
الشيء الوحيد المشترك بينيا. وبما أن معظم السالسل الزمنية لممتغيرات االقتصادية تتصف 

تحديد درجة استقراريتيا ، بخاصية عدم االستقرارية لذلك بفضل القيام أوال باختبار ىذه السالسل و 
 وذلك باستخدام االختبارين اآلتيين : (2)ويجري ذلك باستعمال اختبار جذر الوحدة

 ( . Dickey – Fullerاختبار ديكي فولمر)-1

 ويعبر عن معادلة جذر الوحدة باآلتي : 

    (   )             ( ) 

 

           ………………………(2)  

 ( عن طريق المعادالت الثالثة التالية : DFويجري اختبار )

 

                                                           
(1)

B. Bashan railroad, " Co integration for the Applied Economics " , 1
st

 ed., Palgrave Macmillan Press 

LTD , New York , 1995 , pp. 90-91 
(2)

D.A. Dickey and W. Fuller " Distribution of the Estimators for Auto regressive Time Series with a 

Unit Root " , Journal of the American Statistical Association , Vol.: (74) , Issue : (366) Jun , 1979 , P. 
427.    
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 ( .DFاختبار )-

             ……………………(3)  

 

 ( بوجود قاطع . DFاختبار )-

                ………  ……(4)  

 

 ( .T( مع قاطع ومتجو زمني )DFاختبار ) -

                    ………(5)  

التكامل فيي تختبر ما اذا كانت السمسمة الزمنية مستقرة في اما درجة  
، ويتم   ( )  ، او في الفرق الثاني   ( )  ، او مستقرة في الفرق االول ( )  المستويات

 ( عمى الفرق االول . DFمعرفة درجة التكامل بإجراء اختبار )

 

               ( ) 

 والفرق الثاني : 

                 ( ) 
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فإذا كانت السمسمة غير مستقرة في المستوى ومستقرة في الفرق االول يقال انيا متكاممة  
وغالبا تكون السالسل الزمنية غير مستقرة في المستوى أي متكاممة  ( )  من الدرجة االولى 
 . (1)من الدرجة االولى 

 ( Phillips – perronاختبار فيمبس بيرون) -2

يقوم اختبار فيمبس بيرون عمى تصحيح االرتباط الذاتي في بواقي معادلة اختبار جذر الوحدة من 
لتباين النموذج ، لكي  Non – parametric Adjustmentخالل استخدام طريقة ال معمميو 

يأخذ في الحسبان وجود االرتباط الذاتي ويعكس الطبيعة الحركية) الديناميكية( في السمسمة . 
ي االختبار أواًل عمى حساب جذر الوحدة ، ومن ثم تحويل اإلحصائية لمتخمص من آثار وينطو 

 االرتباط الذاتي عمى التوزيع االحتمالي إلحصائية االختبار .

 (2) ويمكن تقدير التباين كما يأتي : 

   
 =                           ∑ ∑     (  ) 

     
 
    

 Lag Truncation( معامل إنياء التباطؤ  Lنة ، ويمثل ) ( حجم العي Tحيث تمثل )  
Parameter ( ويعد اختبار فيمبس بيرون .pp  غير حساس )Robust  لعدم توافر شرائط

توزيع الحد العشوائي التقميدية ، وكذلك ألنو يسمح ألخطاء عشوائية متنوعة ذات تباين متغير 
 ومرتبطة ذاتيًا . 

( نفس توزيع اختبار ديكي فولمر ، ومن ثم يتم استخدام  PPوالختبار فيمبس بيرون )  
القيم الحرجة نفسيا لالختبارين ، كما إن اختباري فيمبس بيرون ، وديكي فولمر ليما نفس الصيغ 
حيث تأخذ الصيغة األولى بدون قاطع وبدون اتجاه عام ، والثانية تأخذ القاطع وبدون اتجاه عام 

                                                           
(1)

ل المشترك ، د. نبٌل مهدي الجنابً و د. سالم كرٌم حسٌن  ، العالقة بٌن اسعار النفط الخام وسعر صرف الدوالر باستخدام التكام

 .  124 – 121، ص ص  2111( ، 1( ، المجلد )2مجلة كلٌة االدارة واالقتصاد ، جامعة بابل ، العدد )
(2)Phillips, P.C.B. and P. Peron. Testing for unit Root in Time Series Regression, Biometrical, 

Vol. 75, 1988,pp. 335-346. 
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 يساوي صفر ، أما الصيغة الثالثة فتأخذ قاطع مع اتجاه عام الفتراض إن متوسط السمسمة ال
 زمني ليعكس اتجاه السمسمة نحو الزيادة . 

 (  Co integrationاختبار التكامل المشترك ) ثانيا . 

عندما تكون السالسل الزمنية مستقرة ودرجة التكامل بينيما واحدة ، يمكن استخدام  
الختبار وجود التوازن  (1)( Granger and Engelيج ) طريقة التكامل المشترك وفقًا لمن

الطويل االجل بين السالسل الزمنية غير المستقرة في مستوياتيا ، ففي حالة وجود عدد من 
 .  ( )  ( أي ان d( متكاممة من درجة )X1, X2, - Xnالسالسل الزمنية ) 

 ومن خالل العالقة : 

 

                                  ( ) 

 

ذا كان التركيب الخطي )  ( ليا :  Liner Combinationوا 

 

                              ( ) 

 

( وعميو      ، حيث ان ) ( )  ( أي ان bمتكاممة من درجة اقل من درجة ) 
فان ىذه السالسل الزمنية متكاممة تكاماًل مشتركًا فيما بينيا ، وىذا يعني ان السالسل الزمنية 
موضوع الدراسة ليا عالقة توازنيةفي االجل الطويل عمى الرغم من وجود اختالل في االجل 

 القصير . 

                                                           
(1)

C.W. J Granger and R.F Engel , Co – Integration and Error Correction , Representation, Estimation 

and Testing' Journal of Econometrics, Vol. : 55, No. 2, 1987, P.251.    
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( Sargon and Bhargaraويستعمل فضال عن ذلك ، االختبار المطور المسند الى ) 
( الختبار فرضية التكامل المشترك عن طريق مقارنتيا بالقيم DW، والذي يعتمد إحصائية )  (1)

الحرجة المجدولة غير ان ىذه االختبارات تعاني من مشكالت كبيرة اىميا توزيع االحصائيات 
 ستقرة . المستخدمة في اختبار الفرضيات والذي يختمف تبعًا لنوعية التطبيق ، أي انيا غير م

( يقوم بأختبار درجة تكامل البواقي Granger – Engelsاما أسموب التكامل المشترك ) 
يشير الى (2)(Banerjeeالمحسوبة وبافتراض وجود متجو وحيد لمتكامل المشترك ،اما اسموب )

عكسيًا ان وجود تحيز في العينات الصغيرة ناشئ من اختبار المتغير التابع ، وىذا التحيز يعتمد 
( من الواحد الصحيح ، ولغرض عدم الوقوع في ىذه المشاكل Rعمى مدى اقتراب معامل )

– Maximumيستخدم اسموب التكامل المشترك طريقة )االمكان االعظم( )
Likelihood( المطور من كل من)Juselius and Johansen ( وقد اثبت ، )Genzalo)(3) 

 ( يعد االفضل . Johansenامل المشترك ان اسموب )من خالل دراسة مقارنة الختبارات التك

 .  (4) نموذج تصحيح الخطأ والتكامل المشترك ثالثا.

 لغرض توضيح نموذج تصحيح الخطأ يمكن استخدام معادلة التوازن االتية :    

 

               (  ) 

 

 X,Y( : متجو من المتغيرات المفسرة ، فإذا كانت المتغيرات X( المتغير التابع ، )Yحيث ان )
 ( . G=0في حالة توازن يكون الفرق يساوي صفر )

                                                           
(1)

J. D, sargan and A. Bhargava , Testing Residuals from least squares Regression for Being Generated 

by the Gaussian Random Walk, Journal of Econometrics , Vol. : (51), No : (1) ,1983 , P. 160.  
(2)

 A. Banerjee , J. Polado , R. Mestre , Error – Correction Mechanism Tests for Cointegration in A 

Single Equation Framework , Journal of Time Series Analysis , Vol. : (19) , issue : (3) , 1998, P.267.  
(3)

Jesus Gonzalo , Five Alternative Methods of Estimating long – Run Equilibrium Relationships , 

Journal of Econometrics , Vol. : (60) , 1994 , P. 220.  
(4)

C.W. J. Granger and R.F. Engel, Co- Integration , Op, Cit, P. 261-262 .   
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                 (  ) 

وعندما ال يساوي ىذا الفرق الصفر يكون ىناك تباعد عن التوازن ، ويمكن القول ان ىذه القيمة 
(G( تفسر البعد عن التوازن بين )X,Y و ، )( يعرف بخطأ التوازنDisequilibrium وعند،)

( ، ويمكن X,Y( ومع القيم المتباطئة من )X( ليا عالقة مع )Yوجود خطأ التوازن نفترض ان )
 تمثيل ذلك بنموذج تصحيح الخطأ في المعادلة االتية : 

           (            )         (  ) 

 

( ، وكذلك القيم X( يعتمد عمى التغير في )Y، وان التغير في )( الفروق االولى  حيث تمثل )
( Yt( اعمى من القيمة التوازنيةفان قيمة )Yt-1المتباطئة لخطأ التوازن وعندما تكون القيمة ) 

سوف تنخفض في المدة القادمة لتصحيح الخطأ ، ويعتمد ذلك عمى قيمة معممة تصحيح الخطأ 
(Uحيث ان النموذج يقيس كيفي ، )( ة تصحيح قيمةY( لمعودة الى الوضع التوازني وان )B, 

𝛿
 

 ( : تقيس سرعة التكيف لتوازن االجل الطويل ، U( تقيسان معالم االجل القصير والطويل ، )

 ويمكن تعديل النموذج كاالتي : 

 

    ∑  

   

   

     ∑    

   

   

       (            )

      (  ) 

 

وتحت افتراض التكامل المشترك فإن االنحدار البسيط سيقدم نتائج متسقة لمعامل االجل الطويل 
،عمى الرغم من وجود ارتباط بين المتغيرات المفسرة والخطأ العشوائي ،إذ نقدر المعادلة السابقة 

 (، ويتم تقدير العالقة طويمة االجل بطريقةO.L.Sباستخدام طريقة المربعات الصغرى )
المربعات الصغرى ،ويتم اختبار التكامل المشترك باختبار استقرار المتغير العشوائي ،ومع ظيور 
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طريقة االمكان االعظم اصبح من الممكن الحصول عمى تأثير االجل القصير والطويل وذلك 
باستخدام نموذج تصحيح الخطأ،وتحميل التكامل المشترك لمعديد من المتغيرات االقتصادية ،الذي 

 مكن من خاللو وجود اكثر من متجو لمتكامل المشترك .        ي

                                       

 في اختبار التكامل المشترك (1)( Johansenطريقة )رابعا. 

 المعادلة االتية توضح اسموب جوىانسون 

                                       (  ) 

 

 حيث ان :

(Yt ( قيمة عمودية لعدد : )K . في المتغيرات ) 

(Xt . قيمة المتغيرات الخارجية : ) 

(et . قيمة الحدود العشوائية الموزعة توزيعًا طبيعيًا : ) 

(Z . مصفوفة المعممات المقدرة لممتغيرات الداخمية : ) 

(B . مصفوفة المعممات لممتغيرات الخارجية : ) 

 ن )معممة التكامل المشترك( يمكن تعريفيا عمى النحو اآلتي : وان معممة التواز 

1-Z1-Z2 ………..- ZK=Z …………..(15)  

( : تمثل عدد التوليفات الخطية rank( والتي تحدد ) 2x2( : تمثل مصفوفة ) Zحيث ان )
المستقبمية والساكنة التي يمكن الحصول عمييا من ىذين المتغيرين ،وان اختبار رتبة المصفوفة 

                                                           
(1)

S. Johansen and K. Juselius , Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with 

Applications to the Demand for Money , Oxford Bulletin of Economics and Statistics , Vol. :(52), 
No.(2), 1990 , P. 205.   
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(Z ىو اختبار التكامل المشترك وفحص القيم الذاتية ليذه المصفوفة ما اذا كانت مختمفة وبشكل )
 معنوي عن الصفر ، وبالتالي يكون ىناك حاالت ثالث ىي : 

( ساكنة )أي ان المتغيرات r( ) عدد المتغيرات( وىنا تكون )N( مساوية لـ)Zان تكون رتبة )-1
 متكاممة من الدرجة الصفر ( . 

 ( مساوية لمصفر أي غير مستقرة . Zان تكون رتبة )-2

 ( . 0rank(A)=rn( أي ان )n( لكنيا اقل من )r( مساوية لـ)Zان تكون رتبة )-3

 ( بحيث 1x2( عمى انيا )a,yويمكن تعريف وكتابة مصفوفتين )  

z=ya 

 = مصفوفة التكامل المشترك . aحيث ان 

yمصفوفة معممات تصحيح االخطاء او م =( صفوفة التكيف ، فإذا كانتy,x متكاممتين تكاماًل )
 ( متجو التكامل الوحيد . aمشتركًا فإن )

( من متجيات r( من المتغيرات ىناك فقط )nوفي نموذج متجو انحدار ذاتي تكون من ) 
 التكامل المشترك عمى االكثر : 

r=n-1 

ة إذ يتم حساب البواقي عمى ( من خالل تقدير انحدار عمى القيم المتباطئrويمكن تقدير ) 
عمى  (Johansen and Juselius)التوالي ، ولتحديد عدد متجيات التكامل المشترك فقد برىن

 ان احصائية االمكان االعظم لفرضية وجود متجو واحد عمى االقل لمتكامل المشترك كاالتي : 

LR=TIN(1-  )……………………….(16) .  
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: حجم العينة ، في حين ان احصائية اختبار فرضية العدم بان المتغيرات غير  Tحيث ان 
 متكاممة وكاالتي : 

    ,  (    )    (    )-       (  ) 

  ( Granger causalityاختبار جرانجر لمسببية )خامسا .

ان عمى انو العالقة السببية بين المتغيرات في االقتصاد عمى (1)(Grangerيعرف ) 
التغير في القيم الحالية والسابقة لمتغير ما يسبب التغير في متغير اخر ، أي ان التغير في قيم 

(Xt ( الحالية والسابقة يسبب التغير في قيم )Yt( ويتضمن اختبار ، )Granger لمسببية تقدير )
 نموذج انحدار ذاتي : 

      ∑  

 

   

     ∑ 

 

   

             (  ) 

 

      ∑  

 

   

     ∑ 

 

   

             (  ) 

 ( معممات يراد تقديرىا .  B,𝛿 ,λ,  حيث ان : ) 

( حدين عشوائيين بتباين ثابت ومتوسط حسابي يساوي صفر ، وان المعادلتين    ,  ) 
( ، واجراء اختبار السببية اجراء اختبار  OLSيتم تقديرىما باستخدام طريقة المربعات الصغرى ) 

(F( لمعرفة مدى معنوية معممات القيم الحالية والسابقة فإذا كانت )F المحتسبة اصغر من القيم )
 (الجدولية فان ذلك يؤدي الى رفض فرضية العدم التي توضحوجود عالقة سببية . Fالحرجة لـ)

 

 
                                                           

(1)
C.W. J. Granger and P. New Bold , Spurious Regression , Op, cit , P. 196 .  
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 (  VARنموذج االنحدار الذاتي لممتجو )  سادسا. 

( ، ويعود  VAR( نموذجو المطور االنحدار الذاتي لممتجـــو )  C.A.Simsقدم سيمز )  
( ، الذي يعمل عمى كشف اتجاه  Grangerأساس ىذا النموذج قد حدد أصال في اختبار ) 

السببية ، أو التأكد من وجود تغذية استرجاعية بين المتغير المعتمد والمستقل من خالل 
تخمف بين المتغيرات ، وتكون  –االختبارات اإلحصائية . وعندما تكون ىناك عالقة قيادة 

لمتزامنة ، أي إن ىناك ( مشابيو لنمذجة المعادالت ا VARمنيجية االنحدار الذاتي لممتجــو ) 
العديد من المتغيرات الداخمية معًا ، غير إن كل متغير داخمي يكون موضحًا بقيمتو المختمفة 
وبالقيم المتخمفة لكل المتغيرات الداخمية األخرى في النموذج ، وال توجد ىناك متغيرات خارجية 

ستخدم النظرية االقتصادية في في النموذج. وان البناء الييكمي لنموذج المعادالت التزامنية ت
وصف العالقة بين العديد من المتغيرات الميمة ، ويكون نتائج النموذج ىي المقدرات ، تستخدم 

  .  (1)ىذه النتائج التجريبية في اختبار العالقات النظرية 

دار وان نماذج االنحدار التي تأخذ التخمف الزمني بنظر االعتبار تعرف باسم نماذج االنح       
الديناميكي ، أو نماذج االنحدار المتخمفة ، يوجد ىناك نوعان من نماذج التخمف ، التخمف 

( ، ويعني االنحدار الذاتي ، إن القيم المتخمفة لممتغير  ARالموزع، وتخمف االنحدار الذاتي ) 
اذج ذاتية المعتمد عميو تكون واحدة من المتغيرات التوضيحية ، وقد أثبتت النماذج الموزعة والنم

االنحدار فائدتيا في االقتصاديات التطبيقية ، وذلك ألنيا تجعل النظرية االقتصادية الثابتة نظرية 
حركية    ) ديناميكية( ، من خالل إدخال ) الزمن ( بنظر االعتبار فان ىذه النماذج من شانيا 

غير المستقل لوحدة  أن تميز بين االستجابة القصيرة األجل واالستجابة طويمة األجل لممتغير
التغير في قيمة المتغيرات التوضيحية، وبسبب اعتماد ىذه النماذج عمى حاالت التخمف فيذا 
يتطمب االعتماد معيار لتحديد مدة التخمف المثمى في االختبار ، وتحديد النموذج األمثل ، 

                                                           
(1)

 Gujarati , Damodar .N , Basic Econometrics , op.Cit , p.746 .  
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ضمنيا ( الذي تتLikelihood( ومعيار )Schwarzوأفضل اختبار لذلك ىو معيار شوارز) 
 (1)وأىميا : Eviewsفي برمجيات  VARنتائج اختبارات الـ 

يعتمد ىذا المعيار عمى تقدير المعممات المجيولة في احتمالية أن تقدم  : (Likelihoodاختبار) 
  (2)المشاىدات اكبر قيمة لممتغير المعتمد . 

( في   اختبار  AICيستخـــدم )  : (AIC ( )Akaike Information Criterionمعيار ) 
النماذج المتنافسة لمبدائل غير المستقرة ، وان القيم الصغرى ىي المفضمة عند اختيار النموذج ، 

 :  (3)ويأخذ الصيغة اآلتية

AIC(q) = NLog ( SSE / N ) + 2 q …..(20) 

 حيث إن : 

n  . عدد المشاىدات = 

SSE  . مجموع مربعات البواقي = 

q  . عدد المعممات = 

يستخدم ىذا المعيار في تحديد طول فترة التخمف في  : (Schwarz Criterion)ر شوارز معيا
 الموزع ، ويقترح شوارز تبين الصيغة اآلتية :  -نموذج التخمف

Sc = ln ( ς )2 + m In ( n )……..(21)  

( طول فترة mوأن ) ς2=(Rss/n)( المقدرة من  Likelihoodىي تعظيم )  ς2عندما تكون 
(عند  m( عدد المشاىدات ، وبصورة رئيسة تستخدم العديد من قسم التخمف )  nالتخمف ، و ) 

                                                           
(1)

 D.L.Roberts and S.Nord . Causality Tests and Functional Form sensitivity,     Applied Economics , 17 , 

1985 , p.135 .  
(2)

 Gujarati , Damodar. N, Basic  Econometrics , op.cit,pp. 110 – 114 .  
(3)

 Ibid , p.209 .  
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أي إن معيار شوارز  Scاستخدام االنحدار ، ومن ثم يختار التخمف الذي يعظم أدنى قيمة
 .(1)يستخدم في تحديد طول فترة التخمف المناسبة

إن الخطأ المعياري ىو ليس إال االنحراف المعياري : ( Standard errors.الخطأ المعياري )4 
لتوزيع العينات الخاصة بالمقدرات ، وان توزيع العينات لممقدرات ىو احتمالية أو تكرار موزع 
لممقدرات ، أي إن المقدر الذي يحتوي عمى أقل خطأ قياسي موجود بين المتغيرات ىو المتغير 

 .  (2)المفضل 

( بصورة عامة في أنظمة التنبؤ لمسالسل الزمنية  VARلممتجية ) ويستخدم االنحدار الذاتي 
ذات العالقات المتبادلة ، وفي تحميل المعطيات الحركية لمتوزيع العشوائي في متغيرات النظام 

( ال يتطمب الحاجة إلى نماذج ىيكمية ، فمن خالل استخدام  VARوعند استخدام منيجية ) 
( فان جميع المتغيرات ىي داخمية وىي دالة لمقيم المتخمفة  VARاالنحدار الذاتي لممتجية ) 

 لجميع المتغيرات الداخمية في النظام ، ويكون الشكل الرياضي لمعادلة االنحدار الذاتي لممتجو : 

ttptptt BxyAyAy   11……..(22)    

لممتغيرات   d( ىي المتجية   Xtمن المتغيرات الداخمية، و )  Kىي المتجيو   ytحيث : 
( ىي  ςtىي مصفوفات لممعامالت المطموب تقديرىا و )  Ap ، ......... ،A1  ،Bالخارجية ،

متجية االبتكارات التي ربما تكون مترابطة عمى نحو متعاصر الواحد منيا مع األخر ، غير إنيا 
وبما إن القيم  ال تكون مترابطة مع قيمتيا المتخمفة ، وغير مترابطة مع كل متغيرات الحد األيمن

المتخمفة  فقط من المتغيرات الداخمية تظير عمى الحد األيمن من كل معادلة ، ولذلك ال وجود 
( ىي طريقة التقدير  OLSلمسألة المحاكاة . وتكون طريقة المربعات الصغرى االعتيادية ) 

افتراضا"غير المالئمة . ويالحظ بأن افتراض حد االضطراب ال يكون مترابطا"في السمسمة ، بل 
 ( المتخمفة . yمقيد الن أي ترابط تسمسمي باإلمكان امتصاصو بإضافة المزيد من قيم) 

 ومن شرائط ىذا النوع من النماذج : 
                                                           

(1)
 Ibid .PP. 615 – 632 .  

(2)
 Ibid . P. 70 .  
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 (E (et) = 0  . جميع األخطاء المتوقعة تساوي صفر ) 

)'(( etetE  ( مصفوفة التبايـن المشترك لألخطـاء المتوقعـة ىي =  وىي )
 ( .  n ×  nمصفوفة محددة ايجابية ) 

0)'(( KetetE  عند أي فترة :K  ليس ىناك عالقة ارتباط خالل الزمن وال يوجد
 ( ال يساوي صفر.  Kارتباط متسمسل في األخطاء حيث ) 

    

 يكون عمى النحو التالي : ( الثنين من المتغيرات و  VARكما يمكن استخدام نموذج )       

 

 

 

 ويمكن ان يكون مكافئ ألثنين من نظام المعادالت وعمى النحو اآلتي :     

Y1,t = C1 + A1,1 . y1, t-1 + A1,2 . y2,t-2 +e1t ……….(23) 

Y2,1 = C2 +A2,1 .y1,t-1 + A2,2 .y2t-2 +e2t…………..(24) 

 

نالحظ إن ىناك معادلة واحدة لكل متغير في النموذج ، كذلك القيمة الحالية في الوقت      
 (t      لكل متغير تتوقف عمى التأخر الخاص بيا وكذلك عمى تخمف المتغيرات األخرى في )
 .  VARالـ 

 ال : إضافة إلى إن ىذا النموذج يمكن إن يكون مكافئ لتخمف واحد فقط أو أكثر عمى سبيل المث
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Yt= C + A1 Yt-1 +A2Yt-2 +et …….. (25)  

 ويمكن كتابتو بالصيغة اآلتية : 

 

 

 ( مصفوفة مشخصة.I حيث ) 

 يمكن كتابتيا بالشكل اآلتي :  VAR أما الصيغة الييكمية لنموذج 

B0Yt= Co+B1Yt-1 + B2Yt-p +Σt ……….(26) 

 حيث إن :

   )n ( 1ىي متجو ثابت× = Co 

Bi( ىي مصفوفة =n×n( لكل )i=0,1……………,p ) 

tΣ( 1= متجو األخطاء×n المذكورة آنفا" مع خاصية إن )( وىي صدمات تستوفي الشرائط )أ،ج
( كذلك ىذه الصدمات غير مرتبطة ، عمى 0Σ`(=te te)Eجميع عناصر التباين المشترك )

 ىي : VARسبيل المثال الصيغة الييكمية لمتغيرين في ال 
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 (IRFبة الفورية )دوال االستجا سابعا. 

دوال االستجابة الفورية لمصدمات تقيس أثر الصدمة التي يتعرض ليا متغير داخمي ما  
( عمى القيم الحالية والمستقبمية لممتغيرات الداخمية األخرى ليذا النموذج،  VARداخل نموذج ) 

وىناك طريقتين لقياس اثر الصدمة ، أوليما ، قياس اثر الصدمة بمقدار انحراف معياري واحد. 
 وثانييما قياس اثر الصدمة بمقدار وحده واحدة .

نموذج متجو  , (27)ن خالل المعادلة ويتم تقدير دوال االستجابة المستحثة وتحميل التباين م  
 ( وعمى النحو االتي: Vector Moving ) (VMAالمتوسط المتحرك )

      ∑      
   

                           (  )        

متجية الصدمات االقتصادية الييكمية   U,(nxnمصفوفة معامالت النموذج األساس )   أذ ان 
 (nx1أو متجو حدود الخطأ العشوائي)

وتبين دالة االستجابة المستحّثة تأثيرات الصدمات في مسار المتغيرات ومن أجل أن نفيم      
ىذه الدوال بصورة كاممة سندرسيا بحالتين األولى في حالة السمسمة الزمنية المنفردة )واحدة ( 

 ة في الحالة المتعددة المتغيرات.لواحد والثانيذات المتغير ا

 Univariate Case.  حالة السالسل الزمنية الواحدة: 1

 تستعمل ىذه السمسمة الصيغة اآلتية:

             -------------- (28) 

عند الزمن   ( )التباطؤ االول( . والقيمة االبتدائية لـ 1في المدة ) νوتتعرض إلى صدمة مقداره 
. وطالما نيتم بالمسار الديناميكي لممتغيرات ستكون نقطة البداية غير مناسبة       صفر: 

 ستساوي :  الذي ، تتبعو الصدمة ، فأن قيمة     فعند الزمن 

            ------------ (29) 
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νوفي حالة  عدم وجود صدمات الحقة في المدد الزمنية أالحقة )
   
ν
 
( فعند الزمن      

 سنحصل عمى اآلتي :    

         -----------(30) 

 سنحصل عمى االتي:    وعند الزمن 

         (   )     ---------(31) 

 وىكذا بالنسبة لممدد األخرى.

ّن قيم  +            *لذلك فإّن المسار الزمني لممتغير  الذي يتبع الصدمة  يساوي  وا 
ّن المسار الزمني الذي multipliersُيطمق عمييا المضاعفات (          )المعامالت  ، وا 

 .  impulse response functionيمي الصدمة يطمق عميو دالة االستجابة الفورية  

ρو لمتوضيح نفترض أّن  وأستنادًا ليذا التحميل ،  (   )( 1و الصدمة تساوي )      
 والتي ستصل إلى الصفر بمرور الزمن. +               *ستساوي     فإنّ 

 Bi variate Case. حالة المتغيرات المتعددة 2

لممتغيرات الساكنة الصيغة  VARدالة االستجابة المستحثة بسمسمتين زمنيتين بنظام        
 ستكون عمى وفق ما يأتي:

                           
  ……….. (32) 

                           
 ………….(33) 

واالخرى لممتغير   في ىذه الحالة توجد  ،صدمتان محتممتان لمنظام . صدمة لممتغير          
في   تأثير الصدمة في المتغير  –. لذا يمكن الحصول عمى أربع داالت استجابة فورية  

 ( . و   في مسارات الزمن لمـ ) ( وتأثير الصدمة لـ   و   ) مسارات الزمن لمـ
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تعد اآللية الحقيقية لتوليد االستجابات الفورية في النظام ، ىي توليد معقد والسبب في ذلك  يعود  
 إلى :

 حقيقة أن يسمح بحصول حالة التفاعالت الديناميكية )المتغيرات المتعددة تولد مضاعفات (.

 . ( )أن يحدد الصدمة الصحيحة أو الحقيقية من البيانات غير المشاىدة 

 problemوباألخذ بياذين السببين فإّن ذلك سيؤدي إلى ما يعرف بمشكمة التشخيص
Identification. * 

و )     وتحصل ىذه الحالة ، عندما يكون النظام الموصوف في المعادلتين السابقتين )    
  وأن   و   ترتبط فقط بتباطؤ   لمنظام الديناميكي ، وبالتحديد فإنّ  ( ىو تمثيل حقيقي   

مرتبطان بنظام ديناميكي ولكّنيما غير   و   وبصيغة أخرى إنّ   و    ترتبط فقط بتباطؤات 
ّن القيمة الحالية لـ    التظير في معادلة      متزامنين . أي أّن القيمة الحالية  ىي ايضا"    وا 

νبافتراض أّن األخطاء  -   التظير بمعادلة  
 

νو   
 

مستقمين عن بعضيما البعض )غير   
 مرتبطين بصورة متزامنة ( فضاًل عن ذلك فأّننا نفترض أّن :

ν
 
  (    

 ). 

ν
 
  (    

 ). 

سيكون     عند الزمن   ( إلىInnovationوصدمة مقدارىا انحراف معياري واحد )      
νعمى وفق اآلتي 

 

 
νىي انحراف معياري مقداره واحد . وأنّ   أذ أنّ     

 

يساوي صفرًا   
νوبافتراض أن 

 

تساوي صفر لكل المدد الزمنية . تجدر اإلشارة إلى أّنو من المعتاد دراسة   
صدمة مقدارىا انحراف معياري واحد لمتغمب عمى مشكالت اختالف وحدات القياس ، وطالما 

، ومن ثّم  (       )لنفترض أنّ   و   نركز عمى ما ىي تغيرات صدمة مسارات 
 يمكننا تجاىل الحد الثابت ، عندئٍذ سنحصل عمى :
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σاثر صدمة حجميا     عندما 
 

σستساوي  في
 
     

 
  واثرىا في   

        سيساوي
    . 

 ستساوي: اثر صدمة في    عندما 

                                    -----------(34) 

 سيساوي: وأثرىا في

                                    -----------(35 ) 

 ستساوي: إثر صدمة في    عندما 

                                     -----------(36)  

 سيساوي: وأثرىا في

                                   -------------(37) 

   عمى   سنحصل عمى استجابة فورية لصدمة          وبإعادة االستعاضة بالنسبة 
σتساوي 

 
*  𝛿   (𝛿  𝛿   𝛿  𝛿  )    +  واالستجابة الفورية لصدمة  

σلكونيا في
 

 +    𝛿   (𝛿  𝛿   𝛿  𝛿  )  *ستساوي  

  ، لمعرفة ما سيحصل في الزمن   وبتوجيو صدمة بانحراف معياري واحد الى     

  ؟ 
   

 
  وبعدئٍذ  فإّن قيمة 
  تساوي صفر قبل الصدمة ، بافتراض أنّ  

تساوي صفرًا لكل   
σفي المدة األولى بعد الصدمة فإّن تأثير الصدمة التي مقدارىا   

 
   تساوي   عمى  

  
 
     يساوي  وأّن أثر الصدمة عمى    

  σ
 

ذا كانت الصدمة بعد مدتين   ، وا 
 يساوي :   فإّن التأثير عمى     

                           𝛔     𝛔 ------------(38)  
 سيساوي: وأثرىا في
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   𝛿      𝛿      𝛿      𝛿  σ  𝛿     -----------(39) 

كما   عمى   ومن ثّم فإّنو عند إعادة االستعاضة فإّننا نحصل عمى االستجابة الفورية لمصدمة 
σيأتي : 

 
*  𝛿   (𝛿  𝛿   𝛿  𝛿  )    +  وأن االستجابة الفورية لمصدمة الموجية

σىي كما يمي :   عمى   لـ 
 
*  𝛿   (𝛿  𝛿   𝛿  𝛿  )    +. 

ّن دراسة داالت االستجابة الفورية      تبين مقدار  -VARليست فقط في معامالت أنموذج  -وا 
واالعتمادية بين  أثر الصدمة زائدًا المعدل الذي تؤثر فيو ىذه الصدمة والتي تبين طبيعة التداخل

 . (1)المتغيرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1)

(R.Cariter Hill and others ,Principles of Econometrics , Third Edition, VP and Executive Publisher Don 

Fowey, USA,2008,P 350-354. 
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 المبحث الثاني

 اثر السياسة النقدية عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي قياس 

 (2020-2004لممدة )

 اوال . توصيف وصياغة  النموذج القياسي

نستخدم  نموذج   اثر السياسة النقدية عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي لبيان        
(VAR الذي يعتمد عمى دراسة التأثيرات الديناميكية بين ): متغيرات النموذج والتي ىي كاالتي  

Gdp  العراقي  لمنشاط االقتصادي: الناتج المحمي االجمالي كمؤشر. 

Um  معدل البطالة : 

Inf  معدل التضخم : 

Ms .عرض النقد بالمفيوم الواسع : 

Ex سعر صرف الدينار العراقي بالدوالر : 

R  معدل فائدة السياسة النقدية : 

 يكون عمى النحو االتي : (VAR)والنموذج العام لمتجية االنحدار الذاتي   

       ∑   

   

   

                         (  ) 

 اذ ان :  

  (Yt متجو المتغيرات الداخمية : )(Gdp, MS, inf, Ex , R, um )  

(a0 ( متجو الحد الثابت : )nx1  . ) 
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 (nxn)( : مصفوفة المعامالت التي تمثل المتغيرات في االجل القصير  )

 (nxn)(: مصفوفة المعامالت لمتغيرات االجل الطويل  ) 

 ( متجو الخطأ العشوائي . )

 ( عدد فترات التباطؤ الزمني )

ربع سنوية الن اجراء تحميل السالسل الزمنية تحتاج وعدلت كافة المتغيرات موسميًا وبقيم   
لبيانات اكثر الن من المعروف ان ىذه االختبارات تتطمب ان تكون البيانات المستخدمة كبيرة 
النو يتم فقد عدد من درجات الحرية لغرض ادخال الفجوات الزمنية المالئمة ، فضال عن انيا 

وجمعت  نتائج اكثر مصداقية مما يعزز ايضا مصداقية ما يبنى عميو من استنتاجات . تعطي
( االتجاه 11من احصاءات وطنية )البنك المركزي العراقي ، ووزارة التخطيط ، ويوضح الشكل)

.ويتضح من الشكل ان بيانات ربع سنوية ( 2020-2004الزمني لمتغيرات البحث لممدة )
متزايد عبر الزمن ، في حين االتجاه العام لمؤشر  (Gdp) مناتج المحمي االجمالي االتجاه العام ل
وعرض النقد  كان متقمبا بين الصعود واليبوط . (ex) وسعر الصرف (um)معدل البطالة 
. اما معدل الفائدة كان في االتجاه العام صعودي مع بعض االنخفاضات  (Ms)بالمفيوم الواسع 

(r)  كان باالتجاه العام نزولي خالل مدة البحث ومعدل التضخم(inf)  كان متقمب بين الصعود
ويالحظ ايضا ان المسار الزمني لممتغيرات ال يتسم  اليبوط لكن االتجاه العام صعودي .و 

 .في اتجاىو العام باالستقرار 
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 (11شكل )
 (2020-2004في العراق لممدة )والمتغيرات الكمية النقدية  السياسة لمتغيراتاالتجاه الزمني 

10
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13

14

15

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Log R

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Log UM

 
 E-views10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي     

 ثانيًا : توصيف بيانات النموذج . 

لناتج المحمي تم الحصول عمى البيانات االحصائية من مصادر متفرقة لكل من )ا 
( ، ومعدل الفائدة Ex( ، وسعر الصرف )Ms، وعرض النقد بالمفيوم الواسع ) (Gdp)االجمالي 

(R ومعدل التضخم المعبر عنو بالرقم القياسي ، )المستيمك  ألسعار(inf)  ومعدل البطالة ،
(um)   .( مشاىدة ، 65( بيانات ربعية بواقع )2020-2004وتم تقدير النموذج في المدة )

 ( نتائج وصف المتغيرات المستخدمة في النموذج محل الدراسة . 13ويوضح الجدول )
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( 273587بمغت اعمى قيمة لو ) (Gdp)يتبين من الجدول ادناه ، ان الناتج المحمي االجمالي   
( نقطة خالل الربع االول 53235 ( وادنى قيمة لو )2013من عام ) الثانينقطة خالل الربع 

 ( ، واالنحراف 20351103 ( ، والوسيط )187399( ، وبوسط الحسابي )2004من عام )

مؤشر التضخم  بينما ( .0.036اذ بمغت ) (0.05( ، وباحتمالية اقل من 66639المعياري )
(inf )    ( نقطة  148كانت اعمى قيمة لو ) ( وادنى قيمة لو 2015من عام ) االولخالل الربع

( ، والوسيط 11008وبوسط الحسابي )( ، 2004( نقطة خالل الربع االول من عام )3604 )
( 0.009اذ بمغت ) (0.05( ، وباحتمالية اقل من 28087( ، واالنحراف المعياري )10902 )
( نقطة خالل الربع االول من عام 2608كانت اعمى قيمة لو ) (um)اما مؤشر معدل البطالة .

، وبوسط حسابي  2014من عام  االول( نقطة خالل الربع 1006وادنى قيمة لو ) 2004
 ( وباحتمالية صفرية .3044( ، واالنحراف المعياري )12058( ، والوسيط )13.89)

من  االولخالل الربع (ms) (112571)وبمغت اعمى قيمة لمتغير عرض النقد بالمعنى الواسع  
ومتوسطو  2004عام  من االول( خالل الربع 12245 ( وادنى قيمة لو )2020عام )

(، وباحتمالية 2853(واالنحراف المعياري لو )78519025( والوسيط )69364.74الحسابي)
 . (0.039)، بمغت  (0.05)اقل من 

من عام  الرابع( نقطة خالل الربع 1475 كانت اعمى قيمة لو ) (Ex)اما سعر الصرف      
 ( ، وكان متوسطو2015من عام ) االول( نقطة في الربع 1167( وادنى قيمة لو )2005)

( ، وباحتمالية 94.20( ، واالنحراف المعياري )1221.25( ، والوسيط )1258.21 الحسابي )
 .  (0.000)كانت (0.05)اقل من 

( نقطة خالل الربع 20 فقد بمغت اعمى قيمو لو ) (R)بينما معدل فائدة السياسة النقدية      
( ، 2016( نقطة خالل الربع الرابع من عام )4 ( وادنى قيمة لو  )2007الثالث من عام )

( ، وباحتمالية تقترب من 4.6( واالنحراف المعياري )6 ( والوسيط )7.61 ومتوسطو الحسابي )
 . (0.0002)الصفر ، اذ بمغت 

         



  
قياس اثر تنسيق السياستين  النقدية والمالية على بعض متغيرات االقتصاد الكلي العراقي   .....الفصل الثالث

 (4040-4002)للمدة 
 

 
167 

 ( )بيانات ربعيو (2020-2004( نتائج وصف المتغيرات النقدية والكمية لممدة )13جدول )         

 Eviews 10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

 ثالثا : اختبارات جذر الوحدة: 

قبل اجراء عممية التقدير، تم اختبار السالسل الزمنية فيما يتعمق بوجود جذر الوحدة في     
 –متغيرات النموذج والمعادلة األساسية . من خالل تطبيق اختبارات كل من ديكي فولر المطور 

( وعند الفرق األول level، عند المستوى )(P-P)بيرون  –، وفيميبس  (ADF) –الموسع 
(Differences1. و تحت فروض بدون قاطع ، وبقاطع ، وبقاطع واتجاه زمني ) 

(  النتائج اإلحصائية المستخرجة من خالل تطبيق اختبار 13( و )12ويوضح جدول )     
(ADF و )P-P) ( والقيمة الحرجة وعند مستوى معنوية ، )وكان 10%( ، )5%( ، )1، )%

 ه زمني .سكون المتغيرات عند الفرق األول بقاطع واتجا

 

 Um   Inf  Ms  Ex    R          Gdp  
Mean 13.89 110.84 69364.74 1258.21 7.61 187399 

Median 12.58 109.52 78519.25 1221.25 6 203511.3 
Maximum 26.8 148 112571 1475 20 273587 
Minimum 10.6 36.4 12245 1167 4 53235 
Std. Dev. 3.44 28.87 28532.98 94.2 4.6 66639.46 
Skewness 1.77 -0.914 -0.703 1.52 1.42 -0.49 

Kurtosis 6.01 3.34 2.36 3.8 3.7 1.95 
Jarque-Bera 58.66 9.37 6.45 1.26 23.18 5.61 

Probability 0.000 0.0042 0.0039 0.0035 0.000 0.036 
Sum 903.0 7204.9 4508 41188 495.2 12180 

Sum Sq. Dev. 758.95 53376.5 5.21 4.76 135 2.84 
Observations 65 65 65 65 65 65 
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 (14جدول )

 () ربعية(2020-2004( لجذر الوحدة لممتغيرات النقدية والناتج لممدة )ADFنتائج اختبار)       

Variable 
Level 1st Difference Critical value               

ADF test Prob. ADF test Prob. 1% 5% 10% 

Gpd -2.2522 0.4519 -3.6260** 0.0368 -4.1372 -   3.4952 -3.1766 

M2 -2.6273 0.2707 -6.8423* 0.000 -4.1705 -3.5107 -3.1855 

Ex -2.3344 0.4083 -4.5110* 0.0038 -4.1567 -3.5043 -3.1818 

R -2.6249 0.2714 -4.7779* 0.0016 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

Inf  -2.9566 0.1538 -4.1215** 0.0115 -4.1756 -3.5130 -3.1868 

Um  -0.8871 0.7856 -3.499** 0.041 -4.1213 -3.4878 -3.1723 

 . E-views.10المصدر : نتائج البرنامج اإلحصائي 
 % . 1* : مستوى معنوية 
 % . 5** : مستوى معنوية 
 % .  10*** : مستوى معنوية 

ان السالسل الزمنية لممتغيرات   (ADF)واظيرت النتائج المتحصل عمييا من اختبار      
(Gdp, Ms , Ex , inf  , R, um )  غير ساكنة في مستوياتيا األصمية ، إذ كانت جميع القيم

 H0المقدرة ليا اصغر ) او القيمة المطمقة اكبر( من القيم الجدولية ممايعني قبول فرضية العدم 
 القائمة بعدم سكون المتغيرات في مستوياتيا اي احتوائيا عمى جذر الوحدة .

ولذا تم اجراء االختبار باخذ الفرق االول وباستخدام جميع الفروض االولى ، و يتضح لنا ان   
-)   ( اصغر من القيمة الجدولية البالغة 3.6260-( والبالغة )Gdp القيمة المقدرة لممتغير )

 . (0.036)بمغت  (0.05)%( وباحتمالية اقل من 5مستوى معنوية )( عند 3.4952

( -4.1705( اصغر من القيمة الجدولية )6.8423-( والبالغة )Msاما القيمة المقدرة لممتغير )
 %( ، وباحتمالية صفرية . 1عند مستوى معنوية )
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القيمة الجدولية ( اصغر من -4.5110( والتي تبمغ )EXبينما القيمة المقدرة لممتغير )   
 %( وباحتمالية تقترب من الصفر.1( وعند مستوى معنوية )-4.1567)

( -4.1408( اصغر من القيمة الجدولية )-R( ) 4.7779وكانت القيمة المقدرة لممتغير )   
 %(  وباحتمالية تقترب من  الصفر . 1وعند مستوى معنوية )

( اصغر من القيمة الجدولية البالغة -4.1215( والبالغة )infواما القيمة المقدرة لممتغير )
 . (0.011)بمغت  (0.05)%( و باحتمالية اقل من 5( وعند مستوى معنوية )-3.5130)

-)اصغر من القيمة الجدولية البالغة  3.499-)والبالغة  ( um)وكانت القيمة المقدرة لممتغير  
 . (0.045)بمغت  (0.05)%( وباحتمالية اقل من 5معنوية )وعند مستوى   (3.487

 القائمة بسكون المتغيرات في فروقيا االولى . H1 مما يعني قبول الفرضية البديمة :    

في اختبار سكون السالسل  (P-P)، تم اعتماد اختبار  (ADF)ولدعم نتائج اختبار      
الزمنية لمتغيرات النموذج ، لما لو من قدرة احصائية ديناميكية افضل وادق وال سيما في العينات 

بيرون بان السالسل الزمنية لمتغيرات –ذات الحجم الصغيرة . ويتبين من نتائج اختبار فيمبس 
المحسوبة ليذه السالسل اكبر النموذج غير ساكنة في المستوى وبكل الفروض ، اذ كانت القيم 

مما يعني امكانية قبول فرضية  (%10 , %5 , %1)من القيم الجدولية عند مستويات معنوية 
 بوجود جذر الوحدة . :H0العدم 

باخذ الفرق االول وباستخدام جميع الفروض االولى ،  (P-P)وعند اجراء االختبار         
( اصغر من القيمة الجدولية 3.6699-والبالغة ) (Gdp يتضح ان القيمة المقدرة لممتغير )

 .   (0.033)بمغت  (0.05)%( وباحتمالية اقل من 5( عند مستوى معنوية )3.4952-البالغة )

( اصغر من القيمة الجدولية 3.5025-( والبالغة )Msاما القيمة المقدرة لممتغير )     
 . (0.049)بمغت  (0.05)%( ، وباحتمالية اقل من 5( عند مستوى معنوية )-(3.495

( اصغر من القيمة الجدولية -3.5079( والتي تبمغ )EXبينما القيمة المقدرة لممتغير )
 .(0.048)%( وباحتمالية بمغت 1( وعند مستوى معنوية )-3.4952)
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 () ربعية(2020-2004)( لجذر الوحدة لممتغيرات النقدية والناتج لممدة P-Pنتائج اختبار)( 15جدول )  

Variable 
Level 

1st 
Difference 

Critical value 

P-P test Prob. P-P test Prob. 1% 5% 10% 

Gpd -1.7445 0.7177 -3.6699** 0.0331 -4.1372 -3.4952 -3.1766 

M2 -0.5426 0.9784 -3.5025** 0.0492 -4.1372 -3.4952 -3.1766 

Ex -1.3214 0.8721 -3.5079** 0.0486 -4.1372 -3.4952 -3.166 

R -2.0335 0.5703 -8.4090* 0.000 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

Inf  -1.3939 0.8 519 -8.4084* 0.000 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

Um  -1.8415 0.6728 -3.5270** 0.045 -4.1104 -3.4827 -3.1693 
 . E-views.10المصدر : نتائج البرنامج اإلحصائي 

 % . 1* : مستوى معنوية 
 % . 5** : مستوى معنوية 
 % .  10*** : مستوى معنوية 

( وعند -4.1408اصغر من القيمة الجدولية ) (8.4090-)( Rوكانت القيمة المقدرة لممتغير ) 
 %(  وباحتمالية صفرية  . 1مستوى معنوية )

ما القيمة المقدرة لممتغير    من القيمة الجدولية البالغة  ( اصغر-8.4084والبالغة ) ( infوا 
 %( و باحتمالية صفرية . 1( وعند مستوى معنوية )-4.1408)

اصغر من القيمة الجدولية البالغة   (3.5270-)والبالغة  (um)اما القيمة المقدرة لمتغير     
 . (0.045)وباحتمالية بمغت  (0.05)عند مستوى معنوية   (3.4827-)

القائمة بسكون المتغيرات فرقيا األول ، أي انيا متكاممة H1 مما يعني قبول الفرضية البديمة :  
 ( استقرارية متغيرات النموذج بالفرق االول.12( . ويوضح شكل )   من الدرجة األولى ) 
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 (  2020-2004المتغيرات النقدية والكمية في االقتصاد العراقي لممدة ) رية( استقرا12شكل )

-60

-40

-20

0

20

40

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced EX

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced GDP

-12

-8

-4

0

4

8

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced INF

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced MS

-2

-1

0

1

2

3

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced R

-3

-2

-1

0

1

2

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Differenced UM

 

 Eviews.10 المصدر : نتائج البرنامج االحصائي

 (Co integrationرابعا. اختيار التكامل المشترك ) 

( اي انيا    لما كانت السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج متكاممة من الدرجة االولى )        
متكاممة بنفس الدرجة ، ويدل ذلك عمى امكانية وجود تكامل مشترك بين الناتج المحمي االجمالي 
غير النفطي من جية  وعرض النقد بالمفيوم الواسع وسعر الصرف ومؤشر اسعار المستيمك 

فائدة ، كال عمى حدة من جية أخرى  . ووجود عالقة تكامل مشترك يعكس بدوره عن ومعدل ال
 Johansen andوجود عالقة توازنية طويمة االجل بين تمك المتغيرات . وتعتمد طريقة )

Juselius لتقدير متجو التكامل عمى نوعين من االختبارات : اختبار االثر )(Trace  واختبار ،
( القيمة المحسوبة الختبار 16( ويوضح جدول )Maximum Eigen valueالقيمة العظمى )
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(القيمة المحسوبة الختبار القيمة العظمى . ويالحظ من النتائج المتضمنة في 17االثر و جدول )
 متجيات لمتكامل المشترك .  ثالثالمذكورين  وجود عمى األقل  الجدولين 

تسبة لمعدل االمكان االعظم لمتجو التكامل المشترك واظيرت نتائج اختبار االثر ان القيمة المح 
 (%5)( عند مستوى معنوية 69.81( اكبر من القيمة الحرجة )الجدولية ( )  89.53االول ) 

( اكبر من 38.60وباحتمالية صفرية. وكانت القيمة المحتسبة الختبار القيمة العظمى لممتجو ) 
. ويعني ذلك قبول  (0.004)عنوية وباحتمالية ( عند نفس مستوى الم 33.87القيمة الحرجة ) 
القائمة بوجود عدد من متجيات التكامل المشترك ، ورفض فرضية العدم  (r=1)الفرضية البديمة 

0) (r   .   اكبر من   (57.92)وبمغت القيمة المحتسبة الختبار االثر لمتجو التكامل الثاني
، وكانت القيمة  (0.004)وباحتمالية  (%5)عند مستوى معنوية  (47.83)القيمة الحرجة 

وبنفس مستوى المعنوية  (27.58)اكبر من القيمة الحرجة  (30.15)العظمى المحتسبة لممتجو 
 . مما يعني قبل الفرضية البديمة . (0.041)بمغت  (0.05)وباحتمالية اقل من 

اكبر من القيمة  (35.17)اما متجو التكامل المشترك الثالث فكانت قيمة االثر المحتسبة    
. بمعنى اخر قبول  (0.010)وباحتمالية  (%5)عند مستوى معنوية  (29.79)الجدولية البالغة 

 .الفرضية البديمة ورفض فرضية العدم 

   (16جدول )                                              
 (2020-2004والكمية في العراق لممدة )لمتكامل المشترك لممتغيرات النقدية  (traceنتائج اختبار االثر 

 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.569456  141.7800  95.75366  0.0000 

At most 1 *  0.399361  89.53223  69.81889  0.0006 

At most 2 *  0.307223  57.92702  47.85613  0.0043 

At most 3 *  0.291086  35.17007  29.79707  0.0109 

At most 4  0.184449  13.84072  15.49471  0.0874 

At most 5  0.019161  1.199480  3.841466  0.2734 
     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 المصدر: نتائج البرنامج االحصائي   
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 (2020-2004والكمية في العراق لممدة )( اختبار القيمة العظمى لممتغيرات النقدية 17جدول )

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.569456  52.24774  40.07757  0.0014 

At most 1*  0.399361  38.60521  33.87687  0.0041 

At most 2*  0.307223 30.75696  27.58434  0.0041 

At most 3 *  0.291086  29.32935  21.13162  0.0049 

At most 4  0.184449  12.64124  14.26460  0.0888 

At most 5  0.019161  1.199480  3.841466  0.2734 
     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
 

 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

 (.  Error correlation Modelخامسا. نموذج تصحيح الخطأ )

بعد اثبات وجود  عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج ، يتم بناء نموذج تصحيح     
( ففي حالة وجود التكامل المشترك من Granger( ، وفي ضوء افتراضات ) VECMالخطأ ) 

زمنية متباطئة  ( عمى ىيئة الفرق االول لممتغيرات مع إضافة فجوةVARالممكن  بناء نموذج ) 
والذي يقيس سرعة تكيف االختالالت في االجل القصير الى التوازن  (ect-jلحد تصحيح الخطأ

الى ان القيم المتباطئة زمنيًا  ( Johansson)في االجل الطويل في النموذج المقدر ، و ذكر 
يمثل حد   لمتغير في متغيرات النموذج  تعكس اثر العالقة السببية في االجل القصير في حين

 تصحيح الخطأ اثر العالقة السببية في األجل الطويل . 

( VECMوقبل البدء ببناء النموذج البد في البدء يتم تحديد فترة االبطاء المثمى في نموذج )    
(  وباقي  AIC( و ) Schwarz( و)Akaikeعمى أساس اصغر قيمة مأخوذة من  معيار )

النموذج اإلبطاء في  فتراتعدد تشير الى ان النتائج  المعايير األخرى في النموذج  وكانت
، بمعنى ان  فترات أربعة ىي   Gdp , M2 , Ex , Cpi , R ,Umالمكون من المتغيرات : 

تصل الى أربعة فصول )سنة  كحد اعمى( .كما   كمية وال االثار الديناميكية لممتغيرات النقدية
 .( 18يوضحيا جدول )
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 (2020-2004والكمية لممدة )فترة اإلبطاء المثمى لممتغيرات النقدية  (18جدول )              

VAR system, maximum lag order 8 

The asterisks below indicate the best (that is, minimized) values 

of the respective information criteria, AIC = Akaike criterion، 

BIC = Schwarz Bayesian criterion and HQC = Hannan-Quinn criterion. 

Lags             loglik              p(LR)        AIC          BIC          HQC     

  -1805.14931            76.047888    76.827555    76.342525             1               

  -1749.27424  0.00000   74.386427    75.789827    74.916774                 2              

  -1737.12537  0.08320   74.546890    76.574025     75.312947                 3                

    -1726.28462  0.15378*   74.761859*      *77.412727    *75.763626                   4               

  -1653.94133  0.00000   72.414222     75.688824    73.651699                 5             

      -1629.12286  0.00003    72.046786      75.945121       73.519972                      6          

      -1613.05128  0.00958   72.043804       76.565873       73.752700                      7          

 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

عمى النحو معادالت آنية  و  ستمن  كون نموذج تصحيح الخطأ تتقدم ي وبناء عمى ما       
 االتي :
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 (2020-2004والكمية لممدة )لممتغيرات النقدية  نموذج تصحيح الخطأ نتائج تقدير  (19جدول )

 
Error Correction: (1)D(EX) (2)D(GDP) (3(D(INF) (4)D(MS) (5)D(R) (6)D(UM) 

       
       CointEq1 - 0.003436  12.06849 -0.005866 -10.84524 -0.003317 -0.002821 
  (0.02009)  (11.1831)  (0.00312)  (4.14854)  (0.00057)  (0.00076) 
 [ 2.17100] [ 1.07918] [-1.88005] [-2.61423] [-5.83382] [-3.70476] 
       

D(EX(-1)  0.380447  118.3945 -0.009309  61.84932  0.002171 -0.003102 
  (0.28441)  (158.304)  (0.04417)  (58.7253)  (0.00805)  (0.01078) 
 [ 1.33765] [ 0.74790] [-0.21078] [ 1.05320] [ 0.26972] [-0.28778] 
       

D(EX(-2) -0.000430 -1.510877  0.000734  1.357736  0.000415  0.000353 
  (0.32996)  (183.654)  (0.05124)  (68.1296)  (0.00934)  (0.01251) 
 [-0.00130] [-0.00823] [ 0.01433] [ 0.01993] [ 0.04447] [ 0.02824] 
       

D(EX(-3) -0.000430 0.090877  0.000734  1.357736  0.000415  0.000353 
  (0.32996)  (1.83654)  (0.05124)  (68.1296)  (0.00934)  (0.01251) 
 [-0.00130] [3.00823] [ 0.01433] [ 0.01993] [ 0.04447] [ 0.02824] 
       

D(EX(-4) -0.197032 0.053916  0.058366  283.0713  0.039517 -0.003034 
  (0.27562)  (1.53409)  (0.04280)  (56.9098)  (0.00780)  (0.01045) 
 [-0.71486] [3.68700] [ 1.36367] [ 4.97404] [ 5.06618] [-0.29041] 
       

D(GDP(-1) -0.000159  0.835378 -1.80E-05  0.187469 -8.15E-06 -3.26E-05 
  (0.00040)  (0.22037)  (6.1E-05)  (0.08175)  (1.1E-05)  (1.5E-05) 
 [-0.40202] [ 3.79083] [-0.29320] [ 2.29323] [-0.72732] [-2.16971] 
       

D(GDP(-2)  4.81E-06  0.016897 -8.21E-06 -0.015184 -4.64E-06 -3.95E-06 
  (0.00053)  (0.29321)  (8.2E-05)  (0.10877)  (1.5E-05)  (2.0E-05) 
 [ 0.00913] [ 0.05763] [-0.10039] [-0.13960] [-0.31152] [-0.19783] 
       

D(GDP(-3)  4.81E-06  0.016897 -8.21E-06 -0.015184 -4.64E-06 -3.95E-06 
  (0.00053)  (0.29321)  (8.2E-05)  (0.10877)  (1.5E-05)  (2.0E-05) 
 [ 0.00913] [ 0.05763] [-0.10039] [-0.13960] [-0.31152] [-0.19783] 
       

D(GDP(-4)  6.17E-05 -0.174020  0.000215 -0.341289 -9.87E-06  4.61E-05 
  (0.00044)  (0.24322)  (6.8E-05)  (0.09023)  (1.2E-05)  (1.7E-05) 
 [ 0.14129] [-0.71549] [ 3.16743] [-3.78263] [-0.79784] [ 2.78301] 
       

D(INF(-1) -0.879330  482.7355  0.348141  612.9464 -0.014681 -0.076798 
  (1.30091)  (724.081)  (0.20202)  (268.610)  (0.03682)  (0.04930) 
 [-0.67593] [ 0.66669] [ 1.72334] [ 2.28192] [-0.39876] [-1.55765] 
       

D(INF(-2) -0.003211 -11.27880  0.005482  10.13559  0.003100  0.002636 
  (1.48785)  (828.129)  (0.23104)  (307.208)  (0.04211)  (0.05639) 
 [-0.00216] [-0.01362] [ 0.02373] [ 0.03299] [ 0.07363] [ 0.04676] 
       

D(INF(-3) -0.003211 -11.27880  0.005482  10.13559  0.003100  0.002636 
  (1.48785)  (828.129)  (0.23104)  (307.208)  (0.04211)  (0.05639) 
 [-0.00216] [-0.01362] [ 0.02373] [ 0.03299] [ 0.07363] [ 0.04676] 
       

D(INF(-4) -0.190709 -531.9539  0.224775  781.7556  0.134724  0.023371 
  (1.19739)  (666.459)  (0.18594)  (247.234)  (0.03389)  (0.04538) 
 [-0.15927] [-0.79818] [ 1.20887] [ 3.16201] [ 3.97579] [ 0.51500] 
       

D(MS(-1) -1.02E-05  0.034821  3.06E-05  0.295747 -3.89E-05  9.25E-06 
  (0.00088)  (0.49148)  (0.00014)  (0.18232)  (2.5E-05)  (3.3E-05) 
 [-0.01153] [ 2.08819] [ 0.22291] [ 1.62212] [-1.55776] [ 0.27638] 
       

D(MS(-2)  1.22E-06  0.004294 2.09E-06 -0.003858 -1.18E-06 -1.00E-06 
  (0.00111)  (0.61577)  (0.00017)  (0.22843)  (3.1E-05)  (4.2E-05) 
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 [ 0.00110] [ 2.00697] [0.01215] [-0.01689] [-0.03769] [-0.02394] 
       

D(MS(-3)  1.22E-06  0.004294 0.09E-06 -0.003858 -1.18E-06 -1.00E-06 
  (0.00111)  (0.61577)  (0.00017)  (0.22843)  (3.1E-05)  (4.2E-05) 
 [ 0.00110] [ 0.00697] [2.01215] [-0.01689] [-0.03769] [-0.02394] 
       

D(MS(-4)  0.000545  0.157396 -6.56E-05 -0.343386 -2.54E-07  4.33E-05 
  (0.00083)  (0.45922)  (0.00013)  (0.17036)  (2.3E-05)  (3.1E-05) 
 [ 0.66021] [ 0.34274] [-0.51175] [-2.01569] [-0.01089] [ 1.38634] 
       

D(R(-1)  6.146636 -1661.037 -1.113780 -1914.083  0.439368 -0.045001 
  (5.58657)  (3109.45)  (0.86752)  (1153.50)  (0.15810)  (0.21173) 
 [ 1.10025] [-0.53419] [-1.28386] [-1.65937] [ 2.77905] [-0.21254] 
       

D(R(-2) -0.033273 -116.8744  0.056806  105.0281  0.032124  0.027320 
  (7.00316)  (3897.92)  (1.08750)  (1446.00)  (0.19819)  (0.26542) 
 [-0.00475] [-0.02998] [ 0.05224] [ 0.07263] [ 0.16209] [ 0.10293] 
       

D(R(-3) -0.033273 -116.8744  0.056806  105.0281  0.032124  0.027320 
  (7.00316)  (3897.92)  (1.08750)  (1446.00)  (0.19819)  (0.26542) 
 [-0.00475] [-0.02998] [ 0.05224] [ 0.07263] [ 0.16209] [ 0.10293] 
       

D(R(-4) -12.85142 - 0.001777  0.560451  2954.508  0.065362 -0.249427 
  (5.55610)  (1.09249)  (0.86279)  (1147.21)  (0.15724)  (0.21057) 
 [-2.31303] [ -4.19505] [ 0.64958] [ 2.57538] [ 0.41569] [-1.18452] 
       

D(UM(-1)  1.244690  320.1736 -0.425168  83.60260 -0.278321  0.420013 
  (5.61350)  (3124.45)  (0.87171)  (1159.06)  (0.15886)  (0.21275) 
 [ 0.22173] [ 0.10247] [-0.48774] [ 0.07213] [-1.75196] [ 1.97422] 
       

D(UM(-2) -0.020079 -70.52903  0.034280  63.38026  0.019385  0.016486 
  (6.80761)  (3789.08)  (1.05714)  (1405.62)  (0.19266)  (0.25800) 
 [-0.00295] [-0.01861] [ 0.03243] [ 0.04509] [ 0.10062] [ 0.06390] 
       

D(UM(-3) -0.020079 -70.52903  0.034280  63.38026  0.019385  0.016486 
  (6.80761)  (3789.08)  (1.05714)  (1405.62)  (0.19266)  (0.25800) 
 [-0.00295] [-0.01861] [ 0.03243] [ 0.04509] [ 0.10062] [ 0.06390] 
       

D(UM(-4)  0.848118 -1142.267 -2.446803  2249.489 -0.322888 -0.386494 
  (5.44159)  (3028.76)  (0.84501)  (1123.57)  (0.15400)  (0.20623) 
 [ 0.15586] [-0.37714] [-2.89559] [ 2.00209] [-2.09671] [-1.87407] 
       

C -2.884526 -662.1971 -0.618289  2965.092  0.087900 -0.142773 
  (1.93138)  (1074.99)  (0.29992)  (398.787)  (0.05466)  (0.07320) 
 [-1.49351] [-0.61600] [-2.06152] [ 7.43528] [ 1.60818] [-1.95050] 
       
       R-squared  0.781046  0.757927  0.901674  0.922236  0.934393  0.838828 

Adj. R-squared  0.620050  0.579932  0.829375  0.865057  0.886153  0.720318 
Sum sq. resids  3440.608  1.07E+09  82.96729  1.47E+08  2.755560  4.941954 
S.E. equation  10.05954  5599.085  1.562119  2077.073  0.284686  0.381250 
F-statistic  4.851348 22.25813  12.47149  16.12882  19.36961  7.078169 
Log likelihood -206.6081 -585.9183 -94.85937 -526.4197  7.285402 -10.23880 
Akaike AIC  7.753603  20.39728  4.028646  18.41399  0.623820  1.207960 
Schwarz SC  8.661152  21.30483  4.936195  19.32154  1.531369  2.115509 
Mean dependent -4.083333  2148.717  0.925000  1631.467 -0.050000  0.051667 
S.D. dependent  16.31981  8638.876  3.781747  5654.263  0.843733  0.720905 
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( التي تتفق اشارتيا مع منطق 1معادلة ) ويتبين من نتائج تقدير النموذج  (19ويوضح جدول)
حد تصحيح  (ect-j، ان قيمة معامل التكيف ) النظرية االقتصادية واالختبارات االحصائية 

الناتج وىي قيمة سالبة تعكس وجود عالقة طويمة االجل بين  0.003436-) الخطأ كانت
، مؤشر  (EX)الصرف  سعر ( ،Ms) عرض النقد بالمفيوم الواسع ( وGdp)المحمي االجمالي 

اما .  (um)و معدل البطالة  (R)، ومعدل الفائدة  (inf)اسعار المستيمك ) معدل التضخم ( 
النتائج  تبينالمقدر ،إذ تصحيح الخطأ  العالقة قصيرة االجل بينيا كما تعكسيا معممات نموذج

عرض النقد بين  الرابع الثاني و في الربع ذات معنوية احصائية  ضعيفة طرديةوجود عالقة 
(  (0.04294و 0.034578) إذ بمغت (Gdp)والناتج المحمي االجمالي (Ms)بالمفيوم الواسع 

 وGdp) بين ) الرابعو  الثالثفي الربع  ضعيفة ذات معنوية احصائية طردية مع وجود عالقة .
 فضال عن ذلك وجود عالقة عكسية ، (0.05- )و  (9 0.0-)بمغت (Ex)  سعر صرف

 (Rو  (Gdp) بين الرابع الربع في  ضعيفة جدا تقترب من الصفر عمى الرغم معنوية المعممة 
وعالقة عكسية ضعيفة بين معدل البطالة وعرض النقد بالمعنى الواسع  . (  (0017.- إذ بمغت

ومعدل الفائدة عمى الرغم من معنوية المعممة . وعالقة طردية ضعيفة بين عرض  فوسعر الصر 
 سعر الصرف ومعدل التضخم وعكسية ضعيفة مع معدل الفائدة .النقد و 

معامل التحديد و  22.251 )  (F)ت قيمة تعكس النتائج جودة النموذج المقدر إذ بمغ      
النموذج %( من التغيرات في 75) اكثر من ( اي ان النموذج نجح في تفسير0.7579المعدل )

( لمنموذج المقدر تحقيق شرط االستقرارية ، اذ ان جميع  13المقدر . ويعكس شكل ) 
المعامالت اصغر من الصفر ، وجميع الجذور تقع داخل دائرة واحدة ، بما يعني ان النموذج 

وخمو النموذج من مشكمة  المقدر ال يعاني من مشكمة في ارتباط االخطاء او عدم ثبات التباين 
     . بواقي النموذج المقدر (14شكل ) يوضح ،  (19) جدول  LMحسب اختبار االرتباط الذاتي
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  تحقيق شرط االستقرارية لمنموذج(  13) شكل 
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 LM( اختبار 20جدول ) 
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       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
       
       1  69.34950  36  0.0007  2.236150 (36, 103.8)  0.0008 

2  62.24355  36  0.0043  1.943658 (36, 103.8)  0.0049 

3  76.47963  36  0.0001  2.547458 (36, 103.8)  0.0001 

4  148.8103  36  0.0000  7.001011 (36, 103.8)  0.0000 

5  31.60406  36  0.6777  0.862215 (36, 103.8)  0.6875 
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 المقدر (VEC)( بواقي نموذج 14شكل )
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 ( . Grangerسببية ) سادسا .

المتغيرات   بين  (Wald Tests)   (Grangerسببية ) اختبار (21يوضح جدول ) 
-Chiمعنوية احصائية ) ويتضح   gdp,um ,infوالمتغيرات الكمية :  Ms , Ex , rالنقدية : 

sq( المقدرة البالغة )اقل من صفرية  وباحتمالية  (16.5)و  (60.5)و  (30.41( و75.9
 r (ex) , (Ms، مما يعني عدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجو من التغير في ) (0.05)

عالقة ( الى )M2أي ان اتجاه السببية من ) الرابع عند التباطؤ, , (inf) , , (um)( Gdpالى ) 
لكل  (Chi-sq). وعدم معنوية احصائية  (Gdpwo)الى  (inf)سببية ثانية تتجو من التغير في 
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، مما يعني رفض فرضية وجود  (0.05)من سعر الصرف ومعدل الفائدة  وباحتمالية اكبر من 
 عالقة سببية في االجل القصير بينيما والناتج غير النفطي .

 (21جدول )

 (2020-2004لمسببية لمتغيرات النقدية والكمية لممدة ) Grangerنتائج اختبار 
 

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(EX)  75.95504 4  0.0000 

D(GDP)  30.13729 4  0.0000 

D(INF)  60.55557 4  0.0000 

D(R)  16.51774 4  0.0054 

D(UM)  15.68609 4  0.0065 
    
    All  152.5699 20  0.0000 
    
    

 نتائج البرنامج االحصائي                    

 الفورية االستجابةسابعا . دالة 

والمشتقة من نموذج تصحيح ( دالة االستجابة الفورية لمصدمات 15لشكل ) يوضح          
المقدر يصعب تفسيره في معظم  (VEM)، وذلك الن المعامل الواحد في متجو  (VEC)الخطأ 

المتغير التابع في  استجابة ( تبين Impulse Responseاألحيان بشكل فردي ، لذلك فأن ) 
 Oneفي حد الخطأ بمقدار وحدة معيارية واحدة ) (Shock صدمةنتيجة حدوث  النموذج 

Standard deviation) فأن ذلك سوف يغير المتغير المعتمد في الوقت الحالي وفي ،
غيره سوف ينتشر إلى المستقبل ، ولكن بسبب وجود ىذا المتغير في معادلة متغير أخر ، فأن ت

ىذه الدوال التي  ويعرض الشكل المذكور في اعالهذلك المتغير في الوقت الحاضر والمستقبل ، 
، فالمحور األفقي يبين  لمصدمات في نفسو والمتغيرات النقدية  الناتج غير النفطي تمثل استجابة 

الناتج ودي فيقيس استجابة عدد الفترات التي مرت بعد حدوث الصدمة لممتغير ، أما المحور العم
 غير النفطي بنسبة مئوية .

في سعر لصدمة موجبة   (gdp) الناتجاستجابة  و نالحظ في الشكل المذكور ان  
مع تأثير   بالتناقص  ثم تبدأ،  الربع الثالث  موجبة تبمغ اقصاه في  تكون بشكل أولي الصرف 



  
قياس اثر تنسيق السياستين  النقدية والمالية على بعض متغيرات االقتصاد الكلي العراقي   .....الفصل الثالث

 (4040-4002)للمدة 
 

 
182 

ثم تعاود االنخفاض  وتصل الى الصفر في الربع الخامس الرابع لمتالشىايجابي وابتداء من الربع 
 خالل بقية الفترة المبحوثة .

 ( دالة االستجابة الفورية لمصدمات15شكل )
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بمقدار انحراف  موجبو في عرض النقد بالمفيوم الواسعلصدمة الناتج أما استجابة  
 باالرتفاع اخذت ا، لكني الربع االولبداية  من ضئيل جدا يقترب من الصفر  معياري واحد يكون

.   عرض النقدوىذا يعود لصدمات  بقية الفترة المبحوثةفي سريع  وواضح  بشكل ايجابي باثر 
ف معياري واحد بمقدار انحرامعدل الفائدة للمصدمات غير المتوقعة الحادثة الناتج استجابة و 

مو وتتالشى وتقترب من الصفر في بداية الربع االول والثاني، تم تحقق اثر وميم معدومة تكون 
 .متسارعة لبقية الفترة المبحوثو  وبزيادة سمبي يتالشى في الربع الخامس 
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في حين استجابة معدل التضخم لصدمة موجبة في سعر الصرف تكون سالبة وبتاثير متناقص 
لمدة المبحوثة . وكانت استجابة معدل التضخم لصدمة في عرض النقد بالمفيوم عمى طول ا

الواسع تكون معدومة وتقترب من الصفر من الربع االول الى الربع الرابع ثم تبدا باثر ايجابي 
يتزايد طول المدة المبحوثة .  اما استجابة معدل التضخم لصدمة في اسعار الفائدة فتكون 

 الربع الرابع ثم تقترب من الصفر وتستمر بعد ذلك باالثر السمبي . النتيجة سمبية الى

اما استجابة معدل البطالة لصدمة موجبة في اسعار الصرف تكون موجبة حتى الربع الثالث ثم  
في  السمبي طيمة المدة . باألثرتبدا بالتناقص حتى تقترب من الصفر في الربع السابع وتسمر 

حين كانت استجابة معدل البطالة لصدمة موجبة في عرض النقد بالمفيوم الواسع سمبية عمى 
طول مدة البحث وكان استجابة معدل البطالة لصدمة موجبة في معدل الفائدة ايضا سمبية عمى 

 طول المدة المبحوثة .
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 المبحث الثالث
 القتصاد الكمي العراقيقياس اثر السياسة المالية عمى بعض متغيرات ا

 (2020-2004لممدة )
 اوال . توصيف وصياغة  النموذج القياسي  

نستخدم  نموذج   عمى بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي  الماليةاثر السياسة لبيان        
(VAR الذي يعتمد عمى دراسة التأثيرات الديناميكية بين ): متغيرات النموذج والتي ىي كاالتي  

Gdp .الناتج المحمي االجمالي : 

Ep  : االنفاق العام. 

Ind  :الدين الداخمي 

Pr  :االيرادات العامة 

Inf معدل التضخم : 

Um معدل البطالة : 

 يكون عمى النحو االتي : (VAR)والنموذج العام لمتجية االنحدار الذاتي   

       ∑   

   

   

                         (  ) 

 اذ ان :  

  (Yt متجو المتغيرات الداخمية : )(Gdp , pe, ind, pr,inf,um)  

(a0 ( متجو الحد الثابت : )nx1  . ) 

 (nxn)( : مصفوفة المعامالت التي تمثل المتغيرات في االجل القصير  )
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 (nxn)(: مصفوفة المعامالت لمتغيرات االجل الطويل  ) 

 . العشوائيمتجو الخطأ  ( )

 وزارة المالية وعدلت كافة المتغيرات موسميًا وبقيم لوغاريتمية وجمعت من احصاءات وطنية )  
( 202-2004( االتجاه الزمني لمتغيرات البحث لممدة )16شكل)، ويوضح  (التخطيط وزارة -

لدين العام وا  (Gdp).ويتضح من الشكل ان االتجاه العام لمناتج المحمي االجمالي بيانات ربعية 
فكان اتجاه العام متقمب بين الصعود  (ep) االنفاق العاماما  متزايد عبر الزمن ، (ind)الداخمي 

لمعدل في حين االتجاه العام    واليبوط ، ثم اتسم باتجاه تصاعدي كبير الى نياية المدة .
متزايد  (Ge)العام  . وكان االتجاه الزمني لالنفاقبين الصعود واليبوط متقمبا  (um) البطالة

متقمب بين اما االيرادات العامة فكان االتجاه الزمني ليا  خالل اغمب سنوات المدة المبحوث  . 
حيث حدث اكبر انخفاض ليا ثم عاود الصعود الى بقية  2018االرتفاع واالنخفاض حتى عام 

 . رار في اتجاىو العاملمتغيرات ال يتسم باالستقلمعظم اويالحظ ايضا ان المسار الزمني  المدة .
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 (2020-2004( االتجاه الزمني لممتغيرات المالية والكمية لممدة )16) شكل
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 Eviews.10المصدر: نتائج البرنامج االحصائي              

 .  ثانيًا : توصيف بيانات النموذج   
االحصائية من مصادر متفرقة لكل من )الناتج المحمي  تم الحصول عمى البيانات 

 ، و  (ind)والدين العام الداخمي ،   (ep)واالنفاق الحكومي ،  (Gdp)االجمالي غير النفطي
  . (inf)ومعدل التضخم  (um)، ومعدل البطالة  (Pr) االيرادات العامة

( مشاىدة ، 65) ( بيانات ربعية بواقع2020-2004وتم تقدير النموذج في المدة ) 
يتبين و ( نتائج وصف المتغيرات المستخدمة في النموذج محل الدراسة . 22ويوضح الجدول )

( نقطة 273587بمغت اعمى قيمة لو ) (Gdp) لناتج المحمي االجمالي من الجدول ادناه ، ان ا
عام  ( نقطة خالل الربع االول من53235( وادنى قيمة لو )2017خالل الربع الرابع من عام )

( ، واالنحراف المعياري 203511.3( ، والوسيط )187399( ، وبوسط الحسابي )2004)
 ( .0.036اذ بمغت ) (0.05( ، وباحتمالية اقل من 66639.46)

 ( نقطة خالل الربع119127  اعمى قيمة لو ) كانت  (ep)االنفاق الحكومي بينما       
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 (2020-2004والكمية لممدة ) ( الوصف االحصائي لممتغيرات المالية22جدول )

 

 

 

 

 

 Um   Inf  Ind  Pr   Ep         Gdp  

Mean 13.89 110.84 18734.68 63367.22 117709.6 187399 

Median 12.58 109.52 8304.5 60935.25 88585.5 203511.3 

Maximum 26.8 148 47678 109607.0 39031 273587 

Minimum 10.6 36.4 4455 10656 26375 53235 

Std. Dev. 3.44 28.87 830.3 2728.76 93717.65 66639.46 

Skewness 1.77 -0.914 0.722 -0.117 2.06 -0.49 

Kurtosis 6.01 3.34 1.67 2.35 6.20 1.95 

Jarque-Bera 58.66 9.37 10.43 1.26 74.1 5.61 

Probability 0.000 0.0042 0.0023 0.0035 0.000 0.036 

Sum 903.0 7204.9 12177 41188 76511 12180 

Sum Sq. Dev. 758.95 53376.5 1.82E+10 4.76 5.62 2.84 

Observations 65 65 65 65 65 65 
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    2004من عام  الثالث( خالل الربع 29246  ( وادنى قيمة لو )2013الثاني من عام )
 66639.46 )المعياري( واالنحراف 88585.5( والوسيط )117709.6ومتوسطو الحسابي)
 . (0.039)، بمغت  (0.05)وباحتمالية اقل من 

 ( نقطة خالل الربع االول 47678كانت اعمى قيمة لو ) (ind)اما الدين العام الداخمي      
مع وسط ( ، 2015من عام ) االول( نقطة في الربع 32142( وادنى قيمة لو )2017من عام )
وباحتمالية اقل من  (830.3( وانحراف معياري 8304.5( ووسيط )18734.68حسابي )
 ( .0.0023بمغت)  (0.05)

وادنى  2012من عام  خالل الربع االول (109607.0)العامة  لإليراداتوبمغت اعمى قيمة     
 ووسيط  (63367.22مع وسط حسابي  2018خالل الربع االول من عام  (10656قيمة 

 (.0.0035بمغت ) (0.05)وباحتمالية اقل من  (2728.76وانحراف معياري  (60935.25
من  االول( نقطة خالل الربع  148كانت اعمى قيمة لو )    ( inf)مؤشر التضخم  بينما     
( ، وبوسط 2004( نقطة خالل الربع االول من عام )36.4( وادنى قيمة لو )2015عام )

( ، وباحتمالية اقل من 28.27( ، واالنحراف المعياري )109.2( ، والوسيط )110.8الحسابي )
( 26.8كانت اعمى قيمة لو ) (um)اما مؤشر معدل البطالة ( .0.0042اذ بمغت ) (0.05

( نقطة خالل الربع االول من عام 10.6وادنى قيمة لو ) 2004نقطة خالل الربع االول من عام 
( 3.44( ، واالنحراف المعياري )12.58( ، والوسيط )13.89، وبوسط حسابي ) 2014

 وباحتمالية صفرية .
 

 ثالثا : اختبارات جذر الوحدة: 

عممية التقدير، تم اختبار السالسل الزمنية فيما يتعمق بوجود جذر الوحدة في  أجراءقبل     
 –متغيرات النموذج والمعادلة األساسية . من خالل تطبيق اختبارات كل من ديكي فولر المطور 

 ( وعند الفرق األولlevel، عند المستوى )(P-P)بيرون  –، وفيميبس  (ADF) –الموسع 
 تحت فروض بدون قاطع ، وبقاطع ، وبقاطع واتجاه زمني . و( Differences:1,2) والثاني 

(  النتائج اإلحصائية المستخرجة من خالل تطبيق اختبار 23( و )22ويوضح جدول )  
(ADF و )P-P) ( والقيمة الحرجة وعند مستوى معنوية ، )وكان 10%( ، )5%( ، )1، )%

 بقاطع واتجاه زمني . سكون المتغيرات 
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 (42جدول )

 () ربعية(4040-4002للمدة )  ( لجذر الوحدة للمتغيرات الماليةADFنتائج اختبار)

Variable 
Level 

1st                      
Difference 

Critical value 

ADF test Prob. ADF test Prob. 1% 5% 10% 

Gpd -2.2522 
0.4519 

 
-3.6260** 0.0368 -4.1372 

- 
3.4952 

-3.176 

ep -1.8230 
0.3657 

 
-3.4140* 0.0148 -3.5574 -2.9165 -2.5961 

ind 
-

3.6289** 
0.0367 

 
  -4.1408 

- 
3.4969 

-3.1775 

pr -2.9324 
 

0.1615 
-4.7779* 0.0016 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

inf 
-2.9566 0.1538 -4.1215** 0.0115 -4.1756 -3.5130 -3.1868 

um -0.8871 0.7856 -3.499** 0.041 -4.1213 -3.4878 -3.1723 
 . E-views.10المصدر : نتائج البرنامج اإلحصائً 

 % . 1* : مستوى معنوية 
 % . 5** : مستوى معنوية 
 % .  10*** : مستوى معنوية 

 (Gdp)الزمنية لممتغير  مسمةان الس  (ADF)واظيرت النتائج المتحصل عمييا من اختبار                 
( اصغر) او القيمة المطمقة  اكبرالمقدرة لو  ةغير ساكنة في مستوياتيا األصمية ، إذ كانت القيم

القائمة بعدم سكون المتغيرات في مستوياتيا  H0قبول فرضية العدم  يمما يعن لحرجة ا مةمن القي
تم اجراء االختبار باخذ الفرق االول وباستخدام جميع  لكولذ اي احتوائيا عمى جذر الوحدة .

( اصغر من 3.6260-( والبالغة )Gdp الفروض االولى ، و يتضح لنا ان القيمة المقدرة لممتغير )
%( وباحتمالية اقل من 5( عند مستوى معنوية )3.4952-البالغة ) )الحرجة ( القيمة الجدولية

 .(0.036)بمغت  (0.05)
، اذ كانت القيمة  (Level)، فكانت ايضا غير مستقرة في المستوى  (ep)اما سمسمة المتغير   

المقدرة اكبر من القيمة الجدولية ، اي قبول فرضية وجود جذر وحدة في السمسمة الزمنية. وعند اخذ 
( اصغر من القيمة -(3.4140ن ان القيمة المقدرة لالنفاق الحكومي والبالغة الفرق االول ، تبي
بمغت  (0.05وباحتمالية اقل من  (%1)( عند مستوى معنوية  (2.9165-الحرجة البالغة 

(0.014)  . 
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مستقرة في مستوياتيا االصمية ، مما يعني رفض فرضية  (ind)بينما كانت سمسمة المتغير      
 العدم القائمة بوجود جذر وحدة وقبول الفرضية البديمة القائمة باستقرارية السمسمة لمدين العام الداخمي 

عند مستوى  (3.4969 - اصغر من القيمة الحرجة البالغة ) (3.6289-اذ بمغت القيمة المقدرة )
 . (0.036)بمغت  (0.05)ية اقل من وباحتمال   (%5)معنوية 

فكانت غير ساكنة في المستوى وفي الفرق االول ايضا اذ كانت القيمة  (pr)اما سمسمة المتغير    
المقدرة اكبر من القيمة الحرجة عند المستوى والفرق االول . بمعنى اخر قبول فرضية العدم بوجود 

اخذ الفرق الثاني لمسمسمة بمغت القيمة المقدرة  جذر وحدة في سمسمة صافي الموازنة العامة . وعند
.  (%1)عند مستوى معنوية  (4.1408-) وىي اصغر من القيمة الحرجة البالغة  (4.7779-)

 اي قبول الفرضية البديمة القائمة باستقرارية السمسمة الزمنية لممتغير .
من القيمة الجدولية البالغة  ( اصغر-4.1215( والبالغة )infالقيمة المقدرة لممتغير ) كانت و    
 . (0.011)بمغت  (0.05)%( و باحتمالية اقل من 5( وعند مستوى معنوية )-3.5130)

-)اصغر من القيمة الجدولية البالغة  3.499-)والبالغة  ( um)وكانت القيمة المقدرة لممتغير     
مما يعني  . (0.045)بمغت  (0.05)%( وباحتمالية اقل من 5وعند مستوى معنوية )  (3.487

 القائمة بسكون المتغيرات في فروقيا االولى .H1 قبول الفرضية البديمة : 
لدعم نتائج اختبار بالنظر لعدم تكامل السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج عند المستوى ذاتو ، و و   

(ADF)  تم اعتماد اختبار ،(P-P)  في اختبار سكون السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج ، لما لو
       من قدرة احصائية ديناميكية افضل وادق وال سيما في العينات ذات الحجم الصغيرة . 

 ,Gdp, ep): بيرون بان السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج–ويتبين من نتائج اختبار فيمبس    
ind, inf ,um )  غير ساكنة في المستوى وبكل الفروض ، اذ كانت القيم المحسوبة ليذه السالسل

مما يعني امكانية قبول  (%10 , %5 , %1)اكبر من القيم الجدولية عند مستويات معنوية 
 بوجود جذر الوحدة . :H0فرضية العدم 
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 (42جدول )

 () ربعية(4002-4002للمدة ) لكلية ( لجذر الوحدة للمتغيرات المالية واP-Pنتائج اختبار)

Variable 
Level 

1st               
2end 

Difference 
Critical value 

P-P test Prob. P-P test Prob. 1% 5% 10% 

Gpd 
 

-1.7445 0.7177 -3.6699** 0.0331 -4.1372 -3.4952 -3.1766 

Ep 
 

-1.4587 0.8317 -6.3018** 0.0040 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

ind 
 

-1.2776 0.8831 -8.3019* 0.0000 -4.1408 -3.4956 -3.1775 

pr 
 

-4.9170* 0.0010   -4.1338 -3.4936 -3.1756 

Inf 
 

-1.3939 0.8 519 -8.4084* 0.000 -4.1408 -3.4969 -3.1775 

Um 
 

-1.8415 0.6728 -3.5270** 0.045 -4.1104 -3.4827 -3.1693 
 . E-views.10المصدر : نتائج البرنامج اإلحصائً 

 % . 1* : مستوى معنوٌة 

 % . 5** : مستوى معنوٌة 

 % .  11*** : مستوى معنوٌة 

ساكنة في المستوى ـ اذ كانت القيمة  (pr) لاليرادات العامةفي حين كانت السمسمة الزمنية 
عند  (4.1338)( اصغر من القيمة الجدولية البالغة  4.9170-المحسوبة ليذه السمسمة  )

 . (0.0010)بمغت  (0.05)وباحتمالية  اقل من  (%1)مستوى معنوية 

وباستخدام جميع  لممتغيرات الثالثة االولى  باخذ الفرق االول (P-P)وعند اجراء االختبار      
( اصغر من 3.6699-والبالغة )( Gdpwo الفروض االولى ، يتضح ان القيمة المقدرة لممتغير )

 (0.05)%( وباحتمالية اقل من 5( عند مستوى معنوية )3.4952-القيمة الجدولية البالغة )
 .   (0.0331)بمغت 

اكبر من القيمة الحرجة وعند اخذ الفرق الثاني كانت القيمة  (epاما القيمة المقدرة لممتغير )  
%( 1عند مستوى معنوية ) (4.1408-( اصغر من القيمة الجدولية 6.3018-والبالغة ) المقدرة

 .  (0.040) قريبة من الصفر، وباحتمالية 
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اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة عنــد الفــرق االول وبعــد اخــذ الفــرق  (indبينمــا القيمــة المقــدرة لممتغيــر )
( 8.3019-تبمـــغ ) والتـــي الثــاني لمسمســـمة ، اتضـــح ان القيمـــة المقـــدرة لممتغيــر عنـــد الفـــرق الثـــاني

%( وباحتماليـــــة صـــــفرية 1( وعنـــــد مســـــتوى معنويـــــة )4.1408-اصـــــغر مـــــن القيمـــــة الجدوليـــــة )
ما القيمة المقدرة لممتغير   . (0.000) ( اصـغر مـن القيمـة الجدوليـة -8.4084والبالغة ) ( infوا 
القيمــة المقــدرة  وكانــت %( و باحتماليــة صــفرية . 1( وعنــد مســتوى معنويــة )-4.1408البالغــة )
عنــد   (3.4827-)اصــغر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة   (3.5270-)والبالغــة  (um)لمتغيــر 

 . (0.045)وباحتمالية بمغت  (0.05)مستوى معنوية 

    (VAR)نموذج رابعا. 

 , Gdp ,ep , ind, pr, infلعدم وجود تكامل مشترك بنفس الدرجة  بين المتغيرات :       
um    ، في حين الناتج غير      اذ ان الدين العام الداخمي متكامل من الدرجة الثانية

من الدرجة  وااليرادات العامة      النفطي واالنفاق الحكومي متكاممة من الدرجة االولى 
لمتكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ  (J-J)وعميو اليمكن استخدام     الصفرية 
(VEC) الموزع  و طريقة التباطؤARDEL  والطريقة المناسبة في التقدير ىي طريقة متجية ،

أي نموذج  ( Unrestricted Vector Autoregressive)االنحدار الذاتي غير المقيد 
(VAR) . 

  معادالت آنٌة وعلى النحو األتً : ست( من  VARوٌتكون نموذج )     
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( عمى VARيتم تحديد فترة االبطاء المثمى في نموذج ) منوقبل البدء ببناء النموذج البد     
(  وباقي المعايير  AIC( و ) Schwarz( و)loglikأساس اصغر قيمة مأخوذة من  معيار )

النموذج المكون من اإلبطاء في  فتراتعدد تشير الى ان األخرى في النموذج  وكانت النتائج 
االثار ، بمعنى ان  فترات  ىي ثمانية  Gdp , ep , ind , pr, inf, umالمتغيرات : 

 كحد اعمى( .  سنتانفصول ) ثمانيةتصل الى  غير النفطي  والناتج الديناميكية لممتغيرات المالية

في العراق لممدة  والكمية لممتغيرات المالية  (VAR)( نتائج نموذج 22ويوضح جدول )     
تقرأ المعادالت بشكل عمودي ) القيمة األولى تمثل قيمة المعممة والثانية ( . 2004-2017)

 ( المحتسبة .   تمثل الخطأ المعياري والثالثة قيمة ) 

 (25جدول )
 المقدر لممتغيرات المالية والكمية  VARنموذج 

Vector Autoregression Estimates     
Date: 03/19/21   Time: 11:47     

Sample (adjusted): 2006Q1 2020Q1     

Included observations: 57 after adjustments    

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    

               EP(1) GDP(2) IND(3) PR(4) UM(5) INF(6) 

                     

EP(-6) -0.034289  0.024126 -0.006466  0.040627  1.47E-07 -4.42E-06 
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  (0.12972)  (0.08693)  (0.02960)  (0.13075)  (2.1E-06)  (1.5E-05) 

 [-0.26433] [ 0.27753] [-0.21841] [ 0.31072] [ 2.02071] [-0.30100] 

EP(-7)  0.035706 -0.024068  0.007712 -0.033769 -9.70E-07  3.08E-06 

  (0.12968)  (0.08691)  (0.02959)  (0.13071)  (7.1E-06)  (1.5E-05) 

 [ 0.27534] [-2.27695] [ 0.26059] [-0.25835] [-2.13634] [ 0.20998] 

EP(-8) -0.582771  0.059523 -0.028720  0.108028  8.50E-06 0.0156 5 

  (0.12348)  (0.08275)  (0.02818)  (0.12446)  (6.8E-06)  (0.0405) 

 [-4.71953] [ 2.84014] [-1.01919] [ 0.86796] [ 2.25481] (2.01546] 

GDP(-6) -0.190935  0.134675 -0.035695  0.228906  5.64E-07 -2.51E-05 

  (1.12102)  (0.75126)  (0.25582)  (1.12993)  (6.2E-05)  (0.00013) 

 [-0.17032] [ 0.17927] [-0.13953] [ 0.20258] [ 0.00917] [-0.19771] 

GDP(-7)  0.099935 -0.069757  0.019362 -0.113888 -8.62E-07  1.21E-05 

  (1.11993)  (0.75053)  (0.25557)  (1.12883)  (6.1E-05)  (0.00013) 

 [ 0.08923] [-0.09294] [ 0.07576] [-0.10089] [-0.01402] [ 0.09527] 

GDP(-8) 0.019321 1.765984  0.208026  0.011911  6.79E-05  0.000224 

  (0.69236)  (0.66503)  (0.22646)  (1.00024)  (5.4E-05)  (0.00011) 

 [2.73256] [2.65549] [ 0.91860] [ 0.01191] [ 1.24631] [ 1.99401] 

IND(-7) -1.427925  0.963893 -0.307101  1.361704  3.77E-05 -0.000125 

  (5.68997)  (3.81316)  (1.29848)  (5.73518)  (0.00031)  (0.00064) 

 [-0.25095] [ 0.25278] [-0.23651] [ 0.23743] [ 0.12081] [-1.19450] 

IND(-8) -7.400626  -0.016466 -0.594094 -3.767509 -0.000427  -0.000881 

  (4.80353)  (1.21910)  (1.09619)  (4.84169)  (0.00026)  (0.00054) 

 [-1.54066] [ 3.56738] [-0.54196] [-0.77814] [-1.61821] [ 2.62161] 
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PR(-7) -0.051196  0.033079 -0.012383  0.036853  2.50E-06 2.36E-06 

  (0.65611)  (0.43970)  (0.14973)  (0.66133)  (3.6E-05)  (7.4E-05) 

 [-0.07803] [ 2.07523] [-0.08270] [ 0.05573] [ 0.06936] [0.03178] 

PR(-8)  0.980676  0.008728 -0.157681 -0.301122 5.73E-05 8.29E-05 

  (0.47497)  (2.01831)  (0.10839)  (0.47875)  (2.6E-05)  (5.4E-05) 

 [ 2.06470] [ 3.32614] [-1.45474] [-0.62898] [-2.19626] [-1.54219] 

UM(-7) -5167.854  3472.337 -1126.394  4797.768  0.149035 -0.429822 

  (11872.5)  (7956.42)  (2709.37)  (11966.9)  (0.65168)  (1.34289) 

 [-0.43528] [ 0.43642] [-0.41574] [ 0.40092] [ 0.22869] [-0.32007] 

UM(-8)  2929.329  19202.70 -2133.756 -142.2936 -0.572801 -3.814148 

  (10387.3)  (6961.06)  (2370.42)  (10469.8)  (0.57016)  (1.17490) 

 [ 0.28201] [ 2.75859] [-0.90016] [-0.01359] [-1.00464] [-3.24637] 

INF(-7) -729.2331  492.1079 -156.9710  694.2269  0.019383 -0.063715 

  (2058.77)  (1379.69)  (469.820)  (2075.12)  (0.11301)  (0.23287) 

 [-0.35421] [ 0.35668] [-0.33411] [ 0.33455] [ 0.17152] [-0.27361] 

INF(-8) -519.1902 -1160.807  212.2094 -973.1425 -0.160618  0.618074 

  (1854.52)  (1242.81)  (423.209)  (1869.25)  (0.10179)  (0.20976) 

 [-0.27996] [-0.93402] [ 0.50143] [-0.52061] [-1.57787] [ 2.94654] 

C  837744.1 -1391665.  296471.6 -387704.7  35.29954  325.6879 

  (365060.)  (244646.)  (83308.4)  (367960.)  (20.0381)  (41.2917) 

 [ 2.29481] [-5.68848] [ 3.55872] [-1.05366] [ 1.76162] [ 7.88750] 

              R-squared  0.999808  0.999740  0.999711  0.997831  0.998917  0.999939 

Adj. R-squared  0.998655  0.988182  0.997980  0.984818  0.992422  0.999572 
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  Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 

ثمانية فترات زمنية )سنتان تقويمية ( ، في النموذج باالستناد الى  و أظيرت النتائج بعد تباطؤ
بالنسبة ( 2معادلة ) ،مع منطوق النظرية االقتصادية  وانطباق  معمماتو ارات االحصائيةاالختب

، وىذا يتطابق مع مع الناتج المحمي االجمالي تثبت وجود عالقة طردية   لالنفاق الحكومي ،
( لممعممة المقدرة  tمعنوية  قيمة )  مع(  0.019)المعممة  قيمة  كانت . والنظرية االقتصادية 

. اما العالقة % 109% يؤدي الى زيادة الناتج بنسبة 100اي ان زيادة االنفاق الحكومي بنسبة 
 زيادة في حجم الدين الداخمي تعكس ان أي  سمبية فكانت  الناتج والدين العام الداخمي  بين 

نت معنوية من ( وكا 0.016) وبمغت قيمة المعممة (Gdp)انخفاض في الناتج يترتب عميو 
الزيادة في العامة  عمى الناتج ، فكان ايجابي اي ان  االيرادات. اما اثر (  (tخالل اختبار

لكن  ظيرت قيمة .  حالة انخفاضيايؤدي الى رفع الناتج والعكس صحيح في   االيرادات العامة
( لممعممة المقدرة  tعمى الرغم من معنوية  قيمة )(  0.008) معممتيا  قريبة  لمصفر اذ بمغت

فضال عن وجود عالقة موجبة بين  مما يعكس ايضا ضعف العالقة او انعداميا بين المتغيرين .
 ومعدل البطالة  ( وجود عالقة عكسية بين االنفاق العام5معادلة )، اما الناتج وتباطؤه الثامن 

عمى الرغم من معنويتيما  من الصفر وطردية مع الدين العام  ، وكانت قيمة المعممتان  تقتربان
. اما العالقة بين ومعدل البطالة  تعكس ضعف العالقة او انعداميا بين المتغيرين  االحصائية 

قة بين ( فكانت العال6وااليراد العام فكانت غير معنوية احصائيا . اما معادلة )معدل البطالة 

Sum sq. resids  92589722  41582562  4821833.  94066664  0.278965  0.984566 

S.E. equation  3402.016  2279.873  776.3563  3429.043  0.186737  0.384800 

F-statistic  867.5380  641.6893  577.3502  76.68108  153.7939  2725.073 

Log likelihood -488.4477 -465.6335 -404.2295 -488.8987  70.73257  29.52023 

Akaike AIC  18.85781  18.05732  15.90279  18.87364 -0.762546  0.683501 

Schwarz SC  20.61412  19.81362  17.65910  20.62995  0.993761  2.439808 

Mean dependent  120758.5  203690.1  20525.85  66284.78  12.95035  119.2930 

S.D. dependent  92778.84  53475.64  17273.09  27830.12  2.145166  18.59789 
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تشير الى عالقة طردية اي زيادة باالنفاق العام يترتب عميو زياد االنفاق العام ومعدل التضخم 
 وااليرادات العامة  .اما اثر الدين العام الداخمي (0.016)في معدل التضخم وبمغت قيمة المعممة 

فكانت قيمة المعممة تقترب من الصفر عمى الرغم من معنويتيا احصائيا تعكس عمى التضخم 
(  %98.9تفسر ) المعدل 2Rو ظيرت قيمة انعدام العالقة بين المتغيرين ومعدل التضخم  . 

 المرتفعة. كما حدد معيار Fمن التغيرات التفسيرية لممعادلة فضاًل عن معنوية  قيمة 
likelihood اختيار النموذج ، أما معيار فيوىي  قيمة مرغوبة  (465.63-) قيمة بمغت 

Akaike ( كذلك قيمة معيار 18.5 الذي يفضل بالقيم الصغرى فقد سجل ، )Schwarz  بمغت
 المقدر ال يعاني من مشكمة في ارتباط االخطاء او عدم ثبات التباين والنموذج ( .19.81 )
 ( .25)جدول  LMوخمو النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي حسب اختبار  ، (22شكل)

 ( بواقي النموذج المقدر .17ويوضح شكل )

 ( خمو النموذج من مشكمة االرتباط الذاتي 17) شكل
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 LM(  نتائج اختبار 26جدول )
 

 

 

      

 

 

 

 Eviews.10نتائج البرنامج االحصائي  

 المقدر  VAR( بواقي النموذج 18شكل )
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VAR Residual Serial Correlation 
LM Tests 

   Lags LM-Stat Prob 

   5  12.61446  0.7007 

6  1.881248  1.0000 

7  20.68125  0.1911 

8  108.0121  0.0000 

      Probs from chi-square with 16 df. 
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 Grangerخامسا. سببية 

 المتغيرات المالية ( نتائج اختبار السببية قصيرة االجل بين 27يوضح جدول )            
والناتج  (pe)الجدول وجود عالقة سببية بين االنفاق الحكومي  من . ويبين كمية والمتغيرات ال

باتجاه واحد من االنفاق الحكومي الى الناتج وليس بالعكس وذلك لمعنوية  المحمي االجمالي 
اكبر من القيمة الجدولية  ) (4.42اذ كانت القيمة المحتسبة لالختبار والبالغة Fاختبار 

، بمعنى اخر ان االنفاق الحكومي يسبب  (0.046)اذ بمغت قيمتو  (0.05)وباحتمالية اقل من 
 باالتجاه المعاكس . Fالناتج وليس بالعكس لعدم معنوية اختبار 

اما العالقة السببية بين االنفاق العام او الحكومي والبطالة  ومعدل التضخم فيشير الجدول الى  
اما بالنسبة لمعالقة السببية  لكال العالقتين  .  Fانعدام العالقة بينيما وذلك لعدم معنوية اختبار 

بب الناتج وليس سااليرادات العامة  ت، فيظير ان اليرادات العامةقصيرة االجل بين الناتج وا
 المحمي االجمالي الى الناتج  االيرادات العامة بالعكس اي ان ىناك عالقة سببية باتجاه واحد من 

اكبر من القيمة الحرجة وباحتمالية  (4.16)اذ كانت القيمة المقدرة والبالغة   Fومعنوية اختبار 
اما العالقة السببية بين االيرادات العامة بمعدل البطالة  . (0.044)بمغت  (0.05)اقل من 

 . Fوالتضخم فكانت معدومة لعدم معنوية اختبار 

، الدين العام المحمي و  الناتج المحمي االجمالي في حين اظيرت نتائج اختبار السببية بين      
في كال المتغيرين  Fر بعدم وجود عالقة سببية باي اتجاه بين المتغيرين بسبب عدم معنوية اختبا

وىذه النتائج تدعم الى حد ما . كذلك الحال بين الدين العام المحمي ومعدل البطالة والتضخم . 
، اذ كانت قيمة المعممة قريبة لمصفر بالرغم من معنويتيا باالستناد الى  (VAR)نتائج اختبار 

 .  tاختبار 
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 ( اختبار سببية جرانجر27جدول )
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/19/21   Time: 19:04 

Sample: 2004Q1 2020Q4  

Lags: 8   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GDP does not Granger Cause EP  57  4.42871 0.0468 

                 EP does not Granger Cause GDP  0.69017 0.6977 
    
        

 UM does not Granger Cause EP  57  1.40626 0.2237 

                EP does not Granger Cause UM  3.96011 0.0043 
    
     INF does not Granger Cause EP  57  0.35438 0.9381 

                EP does not Granger Cause INF  0.12034 0.9981 
    
     IND does not Granger Cause GDP  57  0.47933 0.8635 

                GDP does not Granger Cause IND  0.92228 0.5086 
    
     PR does not Granger Cause GDP  57  0.88819 0.5350 

                GDP does not Granger Cause PR  4.16764 0.0440 
    

 UM does not Granger Cause IND  57  0.31723 0.9549 

                IND does not Granger Cause UM  1.68152 0.1331 
    
     INF does not Granger Cause IND  57  0.66130 0.7218 

                 IND does not Granger Cause INF  25.0049 3.E-13 
    
     UM does not Granger Cause PR  57  1.94883 0.0790 

                 PR does not Granger Cause UM  3.31339 0.0054 
    
     INF does not Granger Cause PR  57  3.19345 0.0068 

                 PR does not Granger Cause INF  1.18437 0.3325 
    
     

 لمصدمات الفورية دالة االستجابةسادسا . 

ــــة لمصــــدمات 19شــــكل ) يوضــــح          ــــة االســــتجابة الفوري والمشــــتقة مــــن نمــــوذج متجــــو ( دال
المقــدر يصــعب تفســيره  (VAR)، وذلــك الن المعامــل الواحــد فــي متجــو  (VAR)االنحــدار الــذاتي 

 ( تبـين Impulse Response) اسـتجابة النبضـة فـي معظـم األحيـان بشـكل فـردي ، لـذلك فـأن 
فـي حـد الخطـأ بمقـدار وحـدة  (Shock صـدمةنتيجـة حـدوث  النموذج المتغير التابع في  استجابة

يغير المتغيــر المعتمــد فــي الوقــت ســ وىــذا  ، (One Standard deviation)معياريــة واحــدة 
دلة متغير أخر ، فـأن تغيـره سـوف الحالي وفي المستقبل ، ولكن بسبب وجود ىذا المتغير في معا
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ىـذه  ادنـاهويعـرض الشـكل المـذكور فـي ينتشر إلـى ذلـك المتغيـر فـي الوقـت الحاضـر والمسـتقبل ، 
، فـالمحور األفقـي  المتغيـرات الماليـة لمصـدمات فـي   المتغيـرات الكميـةالدوال التـي تمثـل اسـتجابة 

مـا المحـور العمـودي فيقـيس اسـتجابة يبين عدد الفترات التي مرت بعد حدوث الصدمة لممتغيـر ، أ
  بنسبة مئوية . المتغيرات الكمية

 لالنفـاق الحكـوميلصـدمة موجبـة  المحمي االجماليالناتج استجابة و نالحظ في الشكل المذكور  
ثــم تبــدأ بالتنــاقص  مــع تــأثير ،  كبيــرة جــدا تصــل الــى اقصــاىا فــي الربــع الرابــع تكــون بشــكل أولــي

ايجـابي وحتــى الربــع السـابع ثــم تعــاود االرتفـاع وتبمــغ اقصــاه فـي الربــع الثــامن وتسـتمر خــالل بقيــة 
 الفترة المبحوثة .

ـــداخمي  لمصـــدمات غيـــر المتوقعـــة الحادثـــة النـــاتج اســـتجابة و      ـــدين العـــام ال بمقـــدار انحـــراف  لم
الشـــى وتقتـــرب مـــن الصـــفر فـــي بدايـــة الربـــع االول مـــو وتتمعيـــاري واحـــد تكـــون صـــغيرة جـــدًا وميم

والثـاني، تـم تحقــق اثـر ســمبي عمـى النــاتج  فـي الربــع الرابـع والخــامس وتتالشـى فــي الربـع الســادس 
فـي حـين كانـت اسـتجابة  والسابع وتقترب من الصفر ثـم تحقـق اثـر سـمبي  لبقيـة الفتـرة المبحوثـة .

ضـــئيمة جـــدا  تكـــون االيـــرادات العامـــةادثـــو فـــي لصـــدمة غيـــر متوقعـــة ح المحمـــي االجمـــالي النـــاتج 
يتصــاعد بشــكل كبيــر ، وثــم تحقــق اثــر ايجــابي  وتقتــرب مــن الصــفر مــن الربــع االول الــى الرابــع 

 .  ليصل اقصاه في الربع العاشر  تدريجيا

امــا اســتجابة معــدل البطالــة لمصــدمات غيــر المتوقعــة الحادثــة فــي االنفــاق العــام تكــون فــي بدايــة   
البة الـــى الربــع الســـادس ثـــم تبــدأ بالزيـــادة محققـــة اثــر ايجـــابي فـــي بقيــة الفتـــرة . فـــي حـــين الفتــرة ســـ

استجابة معدل البطالة لمصدمة غير متوقعة في الدين العام الداخمي تكون سالبة حتى الربع الرابع 
ابيـة وكبيـرة اثر ايجـابي لبقيـة الفتـرة . امـا اسـتجابتيا لاليـراد العـام تكـون ايجثم تبدا بالتزايدة محققو 

 تصل اقصاه في الربع الثالث ثم تبدا بالتناقص محققة اثر سمبي لبقية الفترة .

اما استجابة معدل التضخم لمصـدمات غيـر متوقعـة حادثـو فـي االنفـاق العـام بـاثر ايجـابي كبيـر   
 ويستمر حتى يتالشى في الربع الخامس ثم يعاود االرتفاع مع تحقيق اثر ايجابي لبقية الفترة .
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وكانــت اســتجابة معــدل التضــخم لصــدمة غيــر متوقعــة فــي الــدين العــام الــداخمي ســالبة عمــى طــول 
الفترة المبحوثة . في حين كانت اسـتجابة معـدل التضـخم لصـدمات غيـر متوقعـة فـي االيـراد العـام 
موجبة تستمر حتى الربع السـادس ثـم تتالشـى لتصـل الصـفر وترتفـع بعـد ذلـك محققـة اثـر ايجـابي 

 فترة .لبقية ال

 ( دالة االستجابة الفورية لممتغيرات المالية والكمية19شكل )
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 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 
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 المبحث الرابع

على بعض متغيرات االقتصاد الكلي اثر تنسيق السياستين النقدية والمالية قياس 

 (4040-4002للمدة ) العراقي

  أوال. توصيف النموذج

لمسياســــة النقديــــة   Epو Msمتغيــــر   - اثــــر تنســــيق السياســــتين النقديــــة والماليــــة لتقــــدير        
، نســــتعمل نمــــوذج متجــــو االنحــــدار الــــذاتي  بعــــض متغيــــرات االقتصــــاد الكمــــي عمــــى  -والماليــــة 
 اربعـة معـادالت (  خمـسمتغيـرات )  . ويتضـمن النمـوذج خمـس ( Structural VAR)(1)الييكمي

منيـــا تـــؤدي بشـــكل مباشـــر الـــى تقيـــيم اثـــار السياســـة النقديـــة والماليـــة عمـــى النشـــاط االقتصـــادي ، 
المحمـي والنـاتج  (ep)واالنفـاق الحكـومي  (Ms)ويتعمق ذلك بمتغير عـرض النقـد بـالمفيوم الواسـع 

فيو معدل التضخم مقاسا بمؤشر  الخامس. اما المتغير  (um)ومعدل البطالة  (Gdp)االجمالي 
والــذي يســمح بمراقبــة مســتوى االســعار ويعــزل اثــار السياســة النقديــة عــن  (inf)اســعار المســتيمك 
 السياسة المالية .

تختمـــف عـــن مفيـــوم الصـــدمة فـــي نمـــوذج  (SVAR)والصـــدمة الكميـــة كمفيـــوم يعرفيـــا نمـــوذج   
(VAR)   الذي يعتمد عمى االخطـاء العشـوائية ) البـواقي ( الناتجـو مـن النمـوذج التـي تمثـل الجـزء

غيــر المتوقــع لممشــاىدات الســابقة لممتغيــرات الداخميــة فيــو ، بــل يمكــن تفســير الصــدمات فــي ظــل 
 :  (2)عمى انيا  (SVAR)نموذج 

ع واالنفــاق لعــرض النقــد بــالمفيوم الواســ (Automatic Responses)اســتجابو تمقائيــة  .1
 . الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم والبطالةالحكومي لكل من بواقي 

لمتخــذ القــرار  ( Systematic Discretionary shock) قديريــة منظمــة تصــدمة  .2
ومعـدل التضـخم والبطالـة  ، كـان يخفـض االقتصادي لتقمبـات النـاتج المحمـي االجمـالي ، 

 . التضخممعدل رد الرتفاع االنفاق الحكومي ل

                                                           

The SVAR package , Gretl scripts , PP:1-32 .  Jack Lucchetti (August 19, 2014) (1) ) 
على االقتصاد العراقً  ( St.louisنبٌل مهدي الجنابً ، نماذج السٌاسات النقدٌة والمالٌة مع تطبٌق معادلة  ) (2)

 66، ص   2113( ، مجلة الغري للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة ، العدد  ، 2111-2113للمدة )
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لمسياستين النقديـة والماليـة والتـي  (Random Discretionary)صدمة تقديرية عشوائية  .3
تعد كصدمات ىيكمية ناتجة عن قرار من البنك المركزي او الحكومة والمترتب عنيا اثار 
عمــى الكتمــة النقديــة فــي االقتصــاد و حجــم  االنفــاق الحكــومي ) رفــع االنفــاق االســتثماري 

سـبيل المثـال ( . ومـن ثـم االنتقـال مـن بـواقي متجـو النمـوذج الييكمـي الـى الحكومي عمـى 
صــدمة ىيكميــة يمكــن تفســيرىا اقتصــاديا ، مــع افتــراض اســتقاللية تمــك البــواقي بمــا يســمح 

 Cholesky)بالحصـــول عمـــى دوافـــع غيـــر مرتبطـــة عنـــد كـــل فتـــرة زمنيـــة وباســـتخدام 
Decomposition)   . 

( الشــكل المختــزل لمتجــة االنحــدار الــذاتي يمكــن توصــيف  22وبــالعودة الــى معادلــة )   
 عمى النحو االتي : (SVAR)نموذج 

  ,                 -    (    ) 
 
  [                      ]   (    ) 

وبناء عمى ما تقدم تكون بواقي االنفاق الحكومي وعرض النقد بالمفيوم الواسع عمى    
 كل اآلتي :الش

  
  
         

   
         

           
          

  

            
         (    ) 

 
  
           

   
         

           
  
        

      

       
  …( 49 ) 

 
  (     )صدمات توازنيـة ىيكميـة ، وتقـيس المعـامالت   ,(        )اذ تعكس              

التــي تحقــق  (   )المكونــات االخــرى . ولتحديــد صــدمة ىيكميــة يتطمــب تشــكيل مصــفوفة االنتقــال 
، لتحديــد معــامالت مصــفوفة االنتقــال وتقــدير  (1)(Perottio)عالقــة داليــة وباالســتناد الــى طريقــة 

مرونـــــات المتغيـــــرات الداخميـــــة ، ويمكـــــن تشـــــكيل بـــــواقي )صـــــدمة نقديـــــة وماليـــــة ( معدلـــــة دوريـــــا 
(Cyclically adjusted)  :وىي  

             
 :التعبير عنيما بالمعادلة اآلتية ويمكن  (      

                                                           
 .  67نبيل ميدي الجنابي ، مصدر سابق ذكره ، ص   (1)
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  (        
   

         
   

        
  
        

  ) 

      
     

  …(50)  

   

  
     

   
  
 (        

   
         

   
        

  
        

  )

      
  
   

  
  (  ) 

ويتم ذلك باستعمال دوال استجابة النبضة )الفورية( وبمحاكاة لصدمة في المتغيرين تنتقل      
حدار الذاتي بشكل لحظي لمتجو البواقي من خالل مصفوفة االنتقال وديناميكية نموذج متجو االن

في كل لحظة زمنية تمي الصدمة االولية  وباقي المتغيرات  (Gdp)يمكن الحصول عمى قيمة 
وبسبب ىذا التحول يمكن الحصول عمى جميع االستجابات الديناميكية لجميع المتغيرات نتيجة 

 صدمة ىيكمية مقدرة بوحدة نقدية واحدة .

  (SVAR)ثانيا. نموذج 

ج وصف المتغيرات واختبارات السكون والتكامل المشترك  في المبحثين باالستفادة من نتائ    
( بيانات ربع سنوية ،غير 2020-2004الثاني والثالث ، يتبين ان متغيرات النموذج لممدة )

ويفضل استخدام نموذج  (SVEC)متكاممة بنفس الدرجة لذا ال يمكن استخدام النموذج المقيد 
(SVAR) . 

 معادالت آنية و عمى النحو االتي : خمسمن  (SVAR)ويتكون نموذج   

               ∑

 

   

           ∑

 

   

     

     ∑

 

   

         ∑

 

   

          ∑

 

   

     

       (  ) 
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5.       ∑
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او  معنى اخر ان صدمات السياسة النقديةوحددت فترة االبطاء المثمى بست فترات زمنية  ب
د اقصى بعد  سنة ونصف ، و باالستناد الى اصغر قيمة تاخذ بيا المعايير المالية تصل كح
 وغيرىا من المعايير .       AIC , BIC ,HQC, Loglikاالحصائية  : 

لمسياسة النقدية والمالية عمى بعض متغيرات  (SVAR)( نتائج نموذج 28ويوضح جدول )     
( . تقرأ المعادالت بشكل عمودي ) القيمة 2020-2004في العراق لممدة ) االقتصاد الكمي 

 ( المحتسبة .   األولى تمثل قيمة المعممة والثانية تمثل الخطأ المعياري والثالثة قيمة ) 

 المقدر  SVAR( نتائج نموذج 28جدول )
 

Vector Autoregression Estimates              Stricter   

Date: 03/20/21   Time: 00:08    

Sample (adjusted): 2005Q3 2020Q1    

Included observations: 59 after adjustments   

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
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       (1)EP (2)MS (3)GDP (4)INF (5)UM 
      
      EP(-4)  0.256860  0.170467 -0.021207  4.82E-05 -9.48E-06 

  (0.14681)  (0.01173)  (0.07219)  (1.7E-05)  (5.0E-06) 

 [ 1.74964] [ 14.5382] [-0.29378] [ 2.78459] [-1.89264] 

      

EP(-5)  0.354311 -0.248161  0.360860 -0.000158 -4.21E-06 

  (0.41944)  (0.03350)  (0.20624)  (4.9E-05)  (1.4E-05) 

 [ 0.84472] [-7.40761] [ 1.74968] [-3.18699] [-0.29380] 

      

EP(-6) -0.620620  0.083158 0.651129  0.160128  1.13E-05 

  (0.41237)  (0.03294)  (0.20276)  (0.95605)  (1.4E-05) 

 [-1.50502] [ 2.52486] [0.63308] [ 0.62118] [ 0.80443] 

 [ 9.6e-15] [-9.8e-15] [ 3.24214] [ 2.66714] [2.54514] 

      

MS(-4) -6.157097 -0.845359  1.009864 -0.000222  2.24E-05 

  (1.08905)  (0.08698)  (0.53550)  (0.00013)  (3.7E-05) 

 [-5.65364] [-9.71878] [ 1.88585] [-1.73044] [ 0.60182] 

      

MS(-5)  4.483153  1.225375 -2.754808  0.000765  7.45E-05 

  (2.84807)  (0.22747)  (1.40042)  (0.00034)  (9.7E-05) 

 [ 1.57410] [ 5.38687] [-1.96713] [ 2.27767] [ 0.76600] 

      

MS(-6)  0.130000 -0.515302  0.453475 0.000673 -5.30E-05 

  (2.75264)  (0.21985)  (0.35350)  (0.00032)  (9.4E-05) 

 [ 0.04723] [-2.34385] [ 2.91871] [2.07193] [-2.56378] 

      

      

GDP(-4) -0.584158 -0.003661 -0.084346  0.000359  2.25E-05 

  (0.61627)  (0.04922)  (0.30302)  (7.3E-05)  (2.1E-05) 

 [-0.94790] [-0.07438] [-0.27835] [ 4.93324] [ 1.07023] 

      

GDP(-5)  0.997789 -0.003783  0.382597 -0.000441 -4.48E-05 

  (1.07730)  (0.08604)  (0.52972)  (0.00013)  (3.7E-05) 

 [ 0.92619] [-0.04396] [ 0.72226] [-3.47232] [-1.21858] 

      

GDP(-6) -0.597366 -0.001440 -0.380218  0.000157  2.23E-05 

  (0.83737)  (0.06688)  (0.41174)  (9.9E-05)  (2.9E-05) 

 [-0.71339] [-0.02154] [-0.92344] [ 1.58879] [ 0.78069] 

      

      

INF(-4)  160.0184 -368.6272 -506.7700 -0.074820  0.080165 

  (1456.10)  (116.298)  (715.975)  (0.17180)  (0.04971) 

 [ 0.10990] [-3.16968] [-0.70780] [-0.43551] [ 1.61277] 

      

INF(-5) -947.2669  500.6343  60.79519  0.280768 -0.103023 

  (1717.67)  (137.190)  (844.595)  (0.20266)  (0.05864) 

 [-0.55148] [ 3.64921] [ 0.07198] [ 1.38541] [-1.75701] 

      

INF(-6)  574.6107 -147.6399  366.3530 -0.198100  0.024654 

  (1217.04)  (97.2048)  (598.431)  (0.14359)  (0.04155) 

 [ 0.47214] [-1.51885] [ 0.61219] [-1.37958] [ 0.59341] 

      

      

UM(-4) -35663.61  1179.481  4608.192 -3.205468 -0.613836 

  (9126.95)  (728.966)  (4487.80)  (1.07685)  (0.31156) 

 [-3.90750] [ 1.61802] [ 1.02683] [-2.97670] [-1.97018] 
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UM(-5)  41944.00 -1889.634 -6834.466  2.926476  1.319447 

  (17523.7)  (1399.61)  (8616.55)  (2.06755)  (0.59820) 

 [ 2.39356] [-1.35011] [-0.79318] [ 1.41543] [ 2.20570] 

      

UM(-6) -12900.60  184.8114 -666.9785 -0.409102 -0.534392 

  (14316.8)  (1143.48)  (7039.70)  (1.68918)  (0.48873) 

 [-0.90108] [ 0.16162] [-0.09475] [-0.24219] [-1.09344] 

      

C  82756.84  12820.48  92373.67  22.23833 -4.113104 

  (108850.)  (8693.81)  (53522.5)  (12.8428)  (3.71577) 

 [ 0.76028] [ 1.47467] [ 1.72588] [ 1.73159] [-1.10693] 
      
      R-squared  0.956087  0.949592  0.967361  0.958858  0.942111 

Adj. R-squared  0.941894  0.939155  0.954534  0.947634  0.933659 

Sum sq. resids  2.03E+09  12971736  4.92E+08  28.30706  2.369603 

S.E. equation  8521.937  680.6440  4190.313  1.005468  0.290910 

F-statistic  237.5718  2285.942  352.7801  816.2453  117.3790 

Log likelihood -595.7036 -446.5894 -553.8214 -62.05180  11.11967 

Akaike AIC  21.24419  16.18947  19.82445  3.154298  0.673909 

Schwarz SC  22.33578  17.28106  20.91604  4.245886  1.765497 

Mean dependent  125222.0  75001.79  199745.2  117.5021  13.10966 

S.D. dependent  94652.87  23409.27  56678.56  20.67157  2.275728 
      
      

 

 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 
التباطؤ  يتبين بعد (3،4،5المعادلة ) منست فترات زمنية ،  و أظيرت النتائج بعد تباطؤ       
كنائب عن السياسة  –واالنفاق الحكومي  المحمي االجماليالناتج  عالقة بين مل بالنسبةالسادس 
ارتفاع  يترتب عميو  تحسن في اداء الحكومة العراقية تعكس ان أي  ايجابية فكانت   -المالية 

وكانت وىي تمثل مضاعف االنفاق العام  (  0.45) وبمغت قيمة المعممة (Gdp)في الناتج 
كنائب عن السياسة   -لعرض النقد بالمفيوم الواسع  . اما بالنسبة(  (tمعنوية من خالل اختبار

، وىذا يتطابق مع النظرية مع الناتج المحمي االجمالي تثبت وجود عالقة طردية   ، -النقدية 
(  tمعنوية  قيمة ) معوتمثل المضاعف النقدي  (  0.38)المعممة  قيمة  كانت . واالقتصادية 

% يؤدي الى زيادة 100اي ان التحسن باداء البنك المركزي العراقي  بنسبة لممعممة المقدرة 
كنائب عن  –مؤشر اسعار المستيمك االنفاق العام عمى  . اما اثر .%( 3.8الناتج بنسبة )
 رفع معدل التضخميؤدي الى    االنفاق العاماي ان ارتفاع  ايجابي، فكان   -معدل التضخم 

   االنفاق العامو بمغت قيمة معممة .   مع معنوية احصائية  والعكس صحيح في حالة االنخفاض
االنفاق بين  سالبة فضال عن وجود عالقة  ( لممعممة المقدرة. tقيمة )مع معنوية  (  0.16)

لكن صغر قيمة المعممة واقترابيا من الصفر يجعل طبيعة ىذه العالقة  العام ومعدل البطالة 
اما اثر عرض النقد بالمفيوم الواسع عمى التضخم ومعدل البطالة فكان ايجابي  .  معدومة 

لى وسمبي لمثانية  لكن صغر قيمة المعممتان  واقترابيما من الصفر عمى الرغم من معنويتيما لالو 
( من التغيرات 0.96 تفسر )المعدل  2Rو ظيرت قيمة  احصائيا يجعل العالقة معدومة 
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 قيمة بمغت likelihood المرتفعة. كما حدد معيار Fالتفسيرية لممعادلة فضاًل عن معنوية  قيمة 
الذي يفضل بالقيم  Akaike اختيار النموذج ، أما معيار دوىي  قيمة مرغوبة عن (553.14-)

 ( .20.9 بمغت ) Schwarz( ، كذلك قيمة معيار 19.8 الصغرى فقد سجل )

 او عدم ثبات التباين (29)جدول  المقدر ال يعاني من مشكمة في ارتباط االخطاء والنموذج 
 المقدر . SVAR( بواقي نموذج 20. ويوضح شكل ) (25)شكل 

 ( ثبات تباين النموذج20شكل )
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 
 
 
 

 LM( اختبار 29جدول )
 

       
       

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
       
       

1  240.6244  25  0.0000  19.52203 (25, 161.2)  0.0000 

2  241.4168  25  0.0000  19.64144 (25, 161.2)  0.0000 

3  260.8931  25  0.0000  22.75544 (25, 161.2)  0.0000 

4  409.0983  25  0.0000  62.42645 (25, 161.2)  0.0000 

5  271.7088  25  0.0000  24.64251 (25, 161.2)  0.0000 
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 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائي 
 المقدر SVAR( بواقي نموذج 21شكل )                                            
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 Eviews.10المصدر : البرنامج االحصائي           

 رابعا .سببية جرانجر

ومتغيري بعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي  في االجل القصير بين  ةوتظير نتائج اختبار العالقة السببي   
  السياسة النقدية والمالية وعند التباطؤ السادس .

 (30جدول )
 لمتغيري السياسة النقدية والمالية وبعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي  سببية جرانجر       

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/20/21   Time: 00:45 

Sample: 2004Q1 2020Q4  

6  256.6001  25  0.0000  22.03857 (25, 161.2)  0.0000 
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Lags: 6   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GDP does not Granger Cause EP  59  5.09476 0.0309 

                 EP does not Granger Cause GDP  0.54885 0.7682 
    
     INF does not Granger Cause EP  59 4.37706 0.0240 

                 EP does not Granger Cause INF  0.14952 0.9882 
    
     UM does not Granger Cause EP  59  2.47612 0.0369 

                 EP does not Granger Cause UM  2.76620 0.0222 
    
     GDP does not Granger Cause MS  59  5.58530 0.0402 

                 MS does not Granger Cause GDP  3.37944 0.0076 
    
     INF does not Granger Cause MS  59 3.30037 0.0335 

                 MS does not Granger Cause INF  0.19087 0.9779 
    
 Eviews.10المصدر : نتائج البرنامج االحصائً                      

         

وليس ، المحمي االجمالي والناتج  (Ms)وجود عالقة سببية باتجاه واحد  من متغير السياسة النقدية        
وىذا يدعم فعالية السياسة  (0.040)بمغت  (0.05)وباحتمالية اقل من  (F)بالعكس استنادا الى معنوية اختبار

المحمي والناتج  (ep)النقدية في التأثير عمى الناتج . وعالقة سببية باتجاه واحد ايضا من متغير السياسة المالية 
سببية عكسية او ثنائية بينيما  دلتأثير عمى الناتج أيضا . وال يوجوىو دعم لفعالية السياسة المالية في ااالجمالي 

. ووجود سببية احادية   (0.030)بمغت  (0.05)معنوية باحتمالية اقل من  (5.09) (F). اذ بمغت قيمة اختبار 
وىذه النتيجة  (0.046)وباحتمالية بمغت  (F)وليس بالعكس مع معنوية اختبار   (INF)الى  (MS)تتجو من 

االنفاق   باتجاه واحد منتدعم تفسير النقديين لمتضخم عمى انو  دائما وأبدا ظاىرة نقدية . وىناك عالقة سببية 
عمى  (0.022) (0.024)مع معنوية االختبار وباحتمالية بمغت   ومعدل البطالة الى معدل التضخم  الحكومي
 . الترتيب 

 

 خامسا . دوال االستجابة الفورية

( . ان حدوث صدمة ىيكمية 27ويتبين من تقديرات دوال االستجابة الفورية كما في شكل )    
جدا تقترب  ضئيل %( سيكون ليا اثر1بمقدار) (MS)ايجابية واحدة في متغير السياسة النقدية 

باضطراد الى  االثر ايجابيا ثم يزداد في الربع االول    المحمي االجماليعمى الناتج  من الصفر
. ومن جية اخرى ستولد صدمة السياسة النقدية  (0.45)نياية الفترة ، وبمضاعف نقدي يبمغ 

عمى الناتج  اثار تضخمية خالل مدة البحث  . اما اثر صدمة ىيكمية موجبة لمسياسة المالية 
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معدوم حتى الربع الثالث ،  من خالل زيادة  االنفاق الحكومي سيكون تاثيرىاالمحمي االجمالي 
، ثم يتالشى  (56 .0)مع اثر ايجابي من الربع الرابع الى الثامن وبمضاعف انفاق حكومي  

األثر في الربع التاسع من الفترة اي بعد سنتين وشير واحد . في حين حدوث صدمة ىيكمية 
حتى الربع الخامس   سمبي عمى معدل البطالة سيكون ليا اثر  ،لمتغير السياسة النقدية موجبة 
في . الى ان يتالشى عند نياية فترة البحث باالرتفاع في الربع السابع محققا اثر ايجابيا ثم يبدأ 

حين صدمة ىيكمية موجبة لمتغير السياسة المالية عمى معدل التضخم يكون ليا اثر موجب حتى 
  الربع الثاني ثم يتالشى تدريجيا محقق اثر سمبي الى بقية الفترة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  دوال االستجابة الفورية لمتغيري السياسة النقدية والمالية وبعض متغيرات االقتصاد الكمي العراقي22شكل )
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 االستنتاجات  :

 والتضأمم النأات  عمأ  التأثيير في واضحا كان المالية والنقدية ان واقع التنسيق بين السياستين -1
 مضأأأاع  كأأأون مأأأن الأأأر م ,عمأأأ  االمأأر  عأأن بمعأأزل سياسأأة كأأل بعمأأل بالمقارنأأة والبطالأأة
 القياسأية. لالمتبأارات طبقا   النقدية السياسأة مضأاع  مأن اكبأر المالية السياسأة

 في والمالية النقدية لمسياسات النسبية القدرة ضع  يعكس والنقود االنفاق مضاعفي صغر ان -2
 التأي الماليأة السياسأة أن إذ , العراقأي الكمي االقتصاد متغيرات بعض فأي التأثيير عم  العراق

 هذا يمدم أير أي لها يكن لم العام اإلنفاق فأي المستمرة  الزيادة طريق عن الحكومة انتهجتها
 محدوديأأأة و اإلنتأأأاجي بالجهأأأاز لحأأأق الأأأذي الأأأدمار إلأأأ  بسأأأاطة بكأأأل هأأأذا يرجأأأع و المنظأأأور,

 النقديأأة السأأوق لضأيق نتيجأة العراقأي المركأزي البنأك سياسأة ايضا  عمأ  ينطبق قدراتأه, األمر
 متطأورة. ماليأة سأوق تأوفر وعأدم

 متنوعأأة مصأأادر أيجأاد مأأنه  عمأ  تعمأأل لأأم الماليأأة والنقديأة لمسياسأتين الحدييأأة التوجهأات أن -3
 لمعائأد أساسية كركيزة النفطي بالمصدر المتميل القديم النه  عم  استمرت بل,  المالي لمعائد
 نسأ  وركأز النفطأي المأالي العائأد فأي التقمبأات مواجهة مرونة العامة الموازنة افقد مما المالي
 افقأد ممأا,  الماليأة االمأر  المأوارد إهمأال مأع الأنفط بسمعة اإلجمالي المحمي النات  من عالية

 الذاتي. االستقرار تقنية المالية والنقدية السياستين
ان جميع المتغيرات  ير مسأتقرة   والكمية اظهرت نتائ  االستقرارية لنموذج المتغيرات النقدية  -4

  P-Pو   ADFفي المستو  وعند امذ الفرق االول لها كانت مستقرة وباالستناد ال  امتبار 
. 

العامأة كانأت  االيأرادات, ان سمسأمة  والكميأة اظهرت نتائ  االستقرارية لنموذج المتغيرات المالية-5
نت  ير ساكنة في المستو  وعند امذ الفرق ساكنة في المستو  في حين بقية المتغيرات المالية كا

االول اصبحت سمسمة النات  واالنفاق العام ساكنة عنأد الفأرق االول , فأي حأين بقأت سمسأمة الأدين 
 العام  ير مستقرة بالفرق االول واصبحت ساكنة عند امذ الفرق الياني .

لنمأأوذج المتغيأأرات  Johansen and Juselius اظهأأرت نتأأائ  التكامأأل المطأأترك بطريقأأة-6
 بعأض المتغيأرات الكميأة وجود عالقة توازنية طويمة االجل بأين المتغيأرات النقديأة و  والكمية  النقدية 
 . عم  االقل متجهات لمتكامل المطترك يالثووجود 
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ال يمكأأأن   الماليأأأة والكميأأأة لعأأأدم وجأأأود تكامأأأل مطأأأترك بأأأنفس الدرجأأأة لنمأأأوذج المتغيأأأرات -
المطترك والطريقة المناسبة هي نموذج متجهأة االنحأدار الأذاتي  لمتكامل (J-J)استمدام  
االنفاق واظهرت النتائ  بعد التباطؤ اليامن وجود عالقة ايجابية بين  (VAR) ير المقيد 

 .العام والنات  المحمي االجمالي 
وبعأأض متغيأأأرات  متغيأأري السياسأأة النقديأأة والماليأأةلنمأأوذج   (SVAR)اظهأأرت نتأأائ   -

وبعأأد سأأت فتأأرات ابطأأا   تأأايير السياسأأية النقديأأة عمأأ  النأأات    مأأي العراقأأي االقتصأأاد الك
ومعأدل التضأمم  مميمة بمتغير عرض النفد وتايير السياسة الماليأة عمأ  النأات  والتضمم 

مضأأاع  مقارنأأة ب الماليأأةالسياسأأة  لمضأأاع مميمأأة بمتغيأأر االنفأأاق العأأام مأأع قيمأأة اكبأأر 
 .نقديةالسياسة ال

وجأود عالقأة قصأيرة  والكمية موذج تصحيح المطا لمعالقة بين المتغيرات النقديةاظهرت نتائ  ن-7
االجل طردية وضعيفة بين النات  عرض النقد فأي الربأع اليأاني والرابأع وعكسأية ضأعيفة بأين سأعر 
الصأأر  والنأأات  عنأأد الربأأع اليالأأث والرابأأع  قيمأأة معامأأل التكييأأ  لحأأد المطأأا سأأالبة تعكأأس وجأأود 

 جل بين النات  والمتغيرات النقدية .عالقة طويمة اال
فأأي حأأين لأأم يمكأأن اسأأتمدم نمأأوذج تصأأحيح المطأأا لمنمأأوذجين االمأأريين السأأبا  ذكأأرت  -

 سابقا 
 د . سببية جرانجر :

وجأأود عالقأأة سأأببية باتجأأا  واحأأد  والكميأأة اظهأرت نتأأائ  السأأببية لنمأأوذج المتغيأأرات النقديأأة -
وعأأرض النقأأد  نوسأأببية وعأأدم وجأأود عالقأأة سأأببية بأأي والتضأأمم لمنأأات  مأأن عأأرض النقأأد
 ومعدل البطالة .

وجأأود عالقأأة سأأببية باتجأأا  واحأأد  والكميأأة اظهأأرت نتأأائ  السأأببية لنمأأوذج المتغيأأرات الماليأأة -
بينهمأا وجأود عالقأة سأببية  والتضأمم وعأدم من االنفأاق العأام والأدين العأام الأداممي لمنأات 

 ومعدل البطالة.
وبعأض متغيأرات االقتصأاد  متغيري السياسة النقدية والماليةبية لنموذج اظهرت نتائ  السب -

وعنأد  والتضأمم ان اتجأا  السأببية مأن متغيأري السياسأة النقديأة والماليأة الأ  النأات  الكمي 
 وانعدام العالقة مع معدل البطالة .التباطؤ السادس .
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ان حأأدوث صأأدمة موجبأأة  والكميأأة كانأأت نتأأائ  دالأأة اسأأتجابه النبضأأة لنمأأوذج المتغيأأرات النقديأأة-8
مأن الربأع  المحمأي االجمأاليفي متغيرات السياسة النقدية يكأون لأه ايأر ايجأابي ضأئيل عمأ  النأات  

 جدا .( يم يزداد باضطراد ال  نهاية الفترة وبمضاع  نقدي صغير 1-3)
حتأ  سيكون تاييرها معأدوم  عم  المتغيرات الكمية المالية اما اير صدمة موجبة لمتغيرات -

الربأأع اليالأأث يأأم يتالطأأ  االيأأر فأأي الربأأع التاسأأع اي بعأأد سأأنتين وطأأهر واح وبمضأأاع  
 . جداانفاق حكومي صغير 

اما اير صدمة هيكمية موجبة لمتغيري السياسة النقدية والمالية يكون لها اير ايجابي عم   -
 النات  المحمي االجمالي ومعدل التضمم مع انعدام التايير عم  معدل البطالة.

 
 التوصيات:

 لمبنأك الفعميأة االسأتقاللية مأن يعأزز كفأو  مؤسسأي أطأار تبنأي الأ  السأعي عم  الحكومأة -1
بمأأأا يعأأأزز التنسأأأيق الفعمأأأي بأأأين السياسأأأتين  المأأأالي االنضأأأباط ويحقأأأق العراقأأأي المركأأأزي

 المالية والنقدية لمحد من ظاهرة التضمم والتقميل من حجم البطالة
وضأع منهجأا   مأالل مأن العراقأي االقتصاد وواقع يتال م وبما القانونية ضرورة توفر البنية -2

فكريأأأا  واقتصأأأاديا  يمأأأرج العأأأراق مأأأن ازمتأأأه التنمويأأأة ويصأأأحح االمأأأتالالت  الهيكميأأأة فأأأي 
االقتصاد العراقي عم  مستو  النات  المحمي االجمالي وهيكأل السياسأتين الماليأة والنقديأة 

. 
 مصأأادر أيجأأاد لماليأأة والنقأأدي تعمأأل عمأأ  العمأأل عمأأ  ايجأأاد توجهأأات جديأأد لمسياسأأتين ا -3

 وعأأن الصأأر  سأأعر إطأأارة مأأالل مأأن السأأعري االسأأتقرار تحقيأأق المأأالي و لمعائأأد متنوعأأة
 اإلجمالي. المحمي النات  الستهدا   المركزي البنك يجريها التي العممة مزادات طريق

 الحقيقيأأأأة القطاعأأأأات فيهأأأأا االيأأأأرادات تكأأأأون لمصأأأأادر حقيقأأأأي تنويأأأأع اجأأأأل مأأأأن السأأأأعي  -4
 .االقتصادي في العراق لمنمو قاطرة( الزراعة_ الصناعة)
 بأأربط االتحاديأأة العامأأة الموازنأأة فأأي االنفأأاق لمطأأط صأأيا تها عنأأد الحكومأأة قيأأام ضأأرورة -5

 المأأأالي العجأأأز ومفأأأض اإلجمأأأالي, المحمأأأي النأأأات  نمأأأو بنسأأأبة الحكأأأومي االنفأأأاق سأأأق 
 ارتبأاط عالقأة وجأود البحث موضوع المدة ايبتت اذ مستوياته, أدن  ال  والفعمي الممطط
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 االنفأأاق ألن وذلأأك السأأعرية, والتقمبأأات النقأأود وعأأرض العأأام االنفأأاق بأأين مأأا الصأأمة وييقأأة
 .والتضمم النقود عرض من يزيد العام

 التضأمم معأدل عمأ  السأيطرة هأد  تحقيأق أجأل مأن السأعي العراقأي المركزي البنك عم  -6
 المأأالي, القأأرار عأأن تامأأة باسأأتقاللية النقديأأة سياسأأته إدارة طريأأق عأأن األسأأعار, واسأأتقرار

 نمأو لمعأدالت المركأزي البنأك إدارة يجعأل الأذي وبالطأكل السأائد, االقتصادي لموضع وفقا  
 لمعأأدالت تمامأأا   مالئمأأة( األجنبيأأة العممأأة نافأأذة) التعقأأيم سياسأأة طريأأق عأأن النقأأود عأأرض
 .النقدي االستقرار تحقيق يم ومن اإلجمالي, المحمي النات  نمو
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، عماف 1عباس ألدعمي ، السياسات النقدية والمالية واداء سوؽ االوراؽ المالية ، ط .45
 .2010:دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، 

سياستيف النقدية والمالية بيف المسارات  عباس كاظـ الدعمي، زهراء يوسؼ السعدي، .46
 .2021النظرية والتطبيؽ ، الطبعة االولى، دار الكتاب ،العراؽ ،

عبد الحميد ، عبد المطمب ، "اقتصاديات المالية العامة" ،الشركة العربية المتحدة  .47
 .2010لمتسويؽ والتوريدات 

لمنشر، اإلسكندرية، عبد الرحمف يسري احمد، النقود والفوائد والبنوؾ، الدار الجامعية  .48
1998. 

، المرجع السابؽ ، « السياسة النقدية واستقاللية البنؾ المركزي » عبد المطمب عبد الحميد ،   .49
2013  . 

 . 2007عبد المطمب عبد الحميد ، اقتصاديات النقود والبنوؾ ،الدار الجامعية ، .50
 .2007واالستخدامات ،عبد المطمب عبد الحميد ،اقتصاديات النقود والبنوؾ األساسيات  .51
عبد المنعـ السيد عمي ،نزار سعد الديف العيسى ، النقود والمصارؼ واألسواؽ المالية   .52

 . 2004،دار حامد لمنشر، 
،)مبادئ االقتصاد الكمي( ،الطبعة االولى،دار حامد لمنشر عبد الوهاب االميف .53

 .2002والتوزيع،عماف ،االردف

امة مدخؿ تحميمي معاصر" الدار الجامعية، عتماف، سعيد عبد العزيز"المالية الع .54
 .2011اإلسكندرية،
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 2العمي ، عادؿ ، "المالية العامة والقانوف المالي والضريبي" ، الجزء االوؿ ، ط .55
،2012. 

 2العمي ، عادؿ ، "المالية العامة والقانوف المالي والضريبي" ، الجزء االوؿ ، ط .56
،2012. 

دار الكتب    ،1ط، :وقائع ونظريات وسياسات عمي، احمد ابريهي" االقتصاد النقدي .57
 .2015،لبناف موزعوف ناشروف،

العمي، عادؿ فميح ،"المالية العامة والتشريع المالي" وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،  .58
 .2002جامعة الموصؿ،

 .1990عوض الدليمي ،النقود والبنوؾ ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، الموصؿ ،  .59
، عبد الحسيف ، سعر الصرؼ وادارته في ظؿ الصدمات االقتصادية  ، عماف ،  الغالبي .60

 .2011دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 
، الرياض : مطبعة رومؾ ،  4الكمي ، ط/ االقتصادـ الحبيب ، مبادئ هيفايز إبرا .61

2000  . 
د الوطنية، فايز ابراهيـ الحبيب ، مبادئ االقتصاد الكمي، الطبعة الرابعة، مكتبة الممؾ فه .62

 .2000الرياض، 

قبس حسف البدراني ، المالية العامة والتشريع المالي ، الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،  .63
 . 2010الموصؿ ، 

محمد طاقة واخروف ، )اساسيات عمـ االقتصاد الجزئي والكمي ( ، الطبعة الثانية ، دار  .64
 . ۰00۲اثراء لمنشر و مكتبة الجامعة ، األردف ، 

عمی حسيف ، عفاؼ عبد الجبار سعيد ، مقدمة في التحميؿ االقتصادي الكمي ، محمد  .65
  . 2004دار وائؿ لمنشر ، عماف ، 

 . 2010دار صفاء ،  ،محمود حسيف الوادي ، المالية العامة ، عماف .66
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف  1مصطفى سمماف ، مبادئ االقتصاد الكمي ، ط .67

 . 2000، االردف
ناظـ محمد نوري الشمري ، )النقود والمصارؼ والنظرية النقدية( ، الطبعة االولى،دار  .68

 .1999زهراف لمنشر والتوزيع، عماف ،االردف،
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،التوقعات العقالنية المدخؿ الحديث لمنظرية االقتصاد الكمي،  نبيؿ مهدي الجنابي .69
 .2017الطبعة االولى ،

لكمي)كيؼ يعمؿ االقتصاد في النظرية مبادئ االقتصاد ا نزار سعد الديف العيسى، .70
الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  ، الطبعة االولى، (والتطبيؽ
 .2001االردف، 

هيثـ الزغبي وحسف أبو الزيت، أسس ومبادئ االقتصاد الكمي، الطبعة األولى، دار الفكر  .71
 .2000لمطباعة والنشر،عماف،

هيؿ عجمي جميؿ الجنابي ، رمزي ياسيف يسع ارسالف ، النقود والمصارؼ والنظرية النقدية ،  .72
 . 2009دار وائؿ لمنشر،الطبعة االولى ،بغداد ،

وداد يونس يحيى، النظرية النقدية، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصؿ،  .73
2001. 

السياسة اإلنفاؽ الحكومي ، مكتبة وليد عبد الحميد العايب ، اآلثار االقتصادية الكمية  .74
 . 2010حسيف العمرية ، بيروت ، 

وليد عبدالحميد عايب ، اآلثار االقتصادية الكمية لسياسة اإلنفاؽ الحكومي ، دراسة تطبيقية  .75
 .2010قياسية لنماذج التنمية االقتصادية ، مكتبة حسف المصرية ، الطبعة األولى ، لبناف ،

ادئ المالية العامة" ، المؤسسة الفنية لمطباعة يونس ، منصور ميالد ، "مب .76
 .2004والنشر،

يونس ، منصور ميالد ، "مبادئ المالية العامة" ، المؤسسة الفنية لمطباعة  .77
 .2004والنشر،

 
 والدوريات البحوثب.

 النقد  عرض بيف التبادلية  العالقات الخضر، قياس عبد حميد شندي و نغـ قاسـ أديب .1
(،مجمػة الكػوت لمعمػـو 2013-2003لممػدة ) العػراؽ االقتصادي في االستقرار ومؤشرات 

 .2016، 21االقتصادية واالدارية ،جامعة واسط ،العدد 
د معػػف الطبقجمػػي، ديػػوف العػػراؽ نظػػرة عامػػة حػػوؿ وضػػع الػػديوف ونشػػ تها ومسػػتقبمها، جػػأم .2

 .2018سمسمة إصدارات مركز البياف لمدراسات والتخطيط، 
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 ، نقديػػة فػػي العػػراؽ بػػيف تراكمػػات الماضػػي وتحػػديات الحاضػػرالسياسػػة الثريػػا الخزرجػػي ، .3
 .2010،  23مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية جامعة ، المجمد ، العدد 

جميػػؿ كامػػؿ غيػػداف ، اسػػتبرؽ اسػػماعيؿ حمػػه ،اثػػر السياسػػة النقديػػة عمػػى اسػػتقرار سػػعر  .4
ية واالداريػة ،مجمػة الكػوت لمعمػـو االقتصػاد 2012-1990الصرؼ االجنبي  في العػراؽ 

 . 2015، 17،جامعة واسط ، المجمد عدد
الحمػداني ، احمػد شػهاب ، و رفػػاب شػهاب الحمػداني ، قيػاس اثػػر التغيػر فػي عػرض النقػػد  .5

( ، مجمػػػػة المنصػػػػور ، جامعػػػػة  2015-2005عمػػػػى النػػػػاتج المحمػػػػي اإلجمػػػػالي لممػػػػدة ) 
 .2018،30النهريف ، العدد 

، رفػػاب عػػدناف الطػػائي، أثػػر تقمبػػات أسػػعار خالػػد حمػػادي المشػػهداني، أحمػػد حسػػيف إلهيتػػي .6
الصػػػرؼ فػػػي معػػػدالت التضػػػخـ فػػػي االقتصػػػاد األردنػػػي والتركػػػي، مجمػػػة تنميػػػة الرافػػػديف، 

 . 2009،جامعة الموصؿ، العراؽ،  93،العدد  31المجمد 
الخياط عدناف حسيف ، "نحو نموذج انتاجي االقتصاد السوؽ في العراؽ في ظػؿ ظػروؼ  .7

مقػػػػػدـ الػػػػػى المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الػػػػػدولي الخػػػػػامس ، كميػػػػػة اإلدارة  الدولػػػػػة الريعيػػػػػة" ، بحػػػػػث
 .2013واالقتصاد ، جامعة كربالء ،

داغػػػر، محمػػػود محمػػػد، مهػػػوس، حسػػػيف عطػػػواف " سػػػعر صػػػرؼ الػػػدينار العراقػػػي مػػػا بػػػيف  .8
( ،" البنػػػػػؾ المركػػػػػزي العراقػػػػػي  2012-2004النظػػػػػاـ الػػػػػواقعي والنظػػػػػاـ المعمػػػػػف لممػػػػػدة )

،2016 . 
"مالمػػح السياسػػة النقديػػة فػػي العػػراؽ"، صػػندوؽ النقػػد الػػدولي، األمػػارات الشػػبيبي، سػػناؼ،  .9

  .2009العربية المتحدة 
، مالمػػػح السياسػػػة النقديػػػة فػػػي العػػػراؽ، صػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي، األمػػػارات فالشػػػبيبي، سػػػنا .10

 .2007العربية المتحدة 
ماليػة لسياسػة صالح، مظهر محمد، "الطاقة االستيعابية لنفقات التشغيمية ومرونة الكمفة ال .11

 .2012،السنة 43،العدد  26النقدية" ، مجمة العمـو االقتصادية واإلدارية ، المجمد 
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عبد الحسيف جميؿ الغالبي ، ليمى بديوي ، العالقة التبادلية بيف الصدمات النقدية  .12
، العػدد    9وسعر الصرؼ في العراؽ ، مجمة الغري لمعمـو االقتصادية واالدارية ،المجمػد،

28 ،2013  . 
عبػد الحسػػيف جميػؿ الغػػالبي وأخػػروف ، اسػتجابة المتغيػػرات االقتصػادية الكميػػة فػػي  .13

المجاميع النقدية في عينة مف الدوؿ النامية ، مجمة القادسية لمعمػـو اإلداريػة واالقتصػادية 
 .( 1، العدد ) 2008، جامعة القادسية ، المجمد العاشر ،

وري، اثر التزايػد المفػرط فػي عػرض عبد الحسيف جميؿ الغالبي وسوسف كريـ الجب .14
الدينار العراقي في اهـ المتغيرات االقتصادية الكمية، المؤتمر العممي الثالػث لكميػة اإلدارة 

 .2008نيساف،  22-21واالقتصاد، جامعة كربالء، 
عوض فاضػؿ اسػماعيؿ، نحػو تقػارب بػيف سػعر الصػرؼ السػوقي ومثيمػة االسػمي المجمػة  .15

 . 2015،   46 دية، العددالعراقية لمعمـو االقتصا
فاضؿ كريعة الشيباني ، اثػر التضػخـ عمػى سػعر الصػرؼ التػوازني لمػدينار العراقػي لممػدة  .16

 .2019(، بحث منشور، جامعة االماـ الكاظـ،1990-2013)
فػػػالح حسػػػف ثػػػويني، اسػػػتقاللية البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي والسياسػػػة االقتصػػػادية ،  .17

كميػػة اإلدارة واالقتصػػاد، الجامعػػة المستنصػػرية، العػػدد  المجمػػة العراقيػػة لمعمػػـو االقتصػػادية،
21 ،2009. 

كػػػاظـ ، فريػػػد جػػػواد ، عبيػػػد باسػػػـ خمػػػيس، "تحميػػػؿ أثػػػر السياسػػػة الماليػػػة فػػػي العػػػراؽ فػػػي  .18
 75،العػدد  20االستقرار والنمو االقتصادي"، مجمة العموػ االقتصادية واإلدارية، المجمػد 

 .2014،السنة

فاعمية السياسة النقدية والمالية في العراؽ ، المجمة العراقية لمعمـو كامؿ عالوي كاظـ قياس  .19
 . 2008جامعة كربالء ، حزيراف  ،، العراؽ  20، العدد/ 5، ـ/ اإلدارية

كمثوـ عبد القادر حياوي و عبد الحميد سميماف ظاهر، قياس وتحميؿ العالقة السػببية بػيف  .20
(،  2017-1990حالػػػة دراسػػػية لممػػػدة )العػػػراؽ "النفقػػػات العامػػػة وعػػػرض النقػػػد والتضػػػخـ 

 .2019بحث مقدـ الى مجمة العمـو اإلنسانية لجامعة زاخو،
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مػػازف عبػػد الحفػػيظ ، " تقيػػيـ السياسػػات المضػػادة لمتضػػخـ فػػي الجزائػػر " ، مجمػػة    عمػػـو  .21
 . 2006، مايس  28، العدد/ 3إنسانية ، السنة /

تطمبػػػػات االسػػػػتقرار والنمػػػػو مظهػػػػر محمػػػػد صػػػػالح  ،السياسػػػػة النقديػػػػة لمبنػػػػؾ المركػػػػزي وم .22
 . 2008االقتصادي  ،البنؾ المركزي العراقي ،بحث منشور ،بغداد، 

مظهر محمد صالح ، السياسة النقدية لمعػراؽ بنػاء االسػتقرار االقتصػادي الكمػي  والحفػاظ  .23
 .2012عمى نظاـ  مالي سميـ 

السياسة النقدية والمالية و السيطرة عمػى متغيػرات التضػخـ واسػعار  ,مظهر محمد صالح  .24
 . 2011الصرؼ، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية، 

مظهر محمد صالح،ادارة مخاطر صندوؽ االستقرار،بحث منشور عمى شبكة االقتصادييف  .25
 .2014العراققيف،

العراقي ومتطمبات االستقرار مظهر محمد صالح، السياسة النقدية لمبنؾ المركزي  .26
 .1، ص 2008، المجمة العراقية لمعمـو االقتصادية، والنمو االقتصادي

 ،االطػػار النظػػري لمتنسػػيؽ بػػيف السياسػػتيف الماليػػة والنقديػػة ، جامعػػة لنػػدف  –منػػى كمػػاؿ  .27
 .  2010نوفمبر  –بحث منشور عمى الشبكة المعموماتية 

بػيف األنفػاؽ الحكػومي والتضػخـ فػي العػراؽ لممػدة مهند خميس عبد ، واخروف ، العالقػة   .28
، جامعة تكريت، كمية اإلدارة واالقتصاد، مجمػة تكريػت لمعمػـو اإلداريػة  (2004-2017)

 .2019،  2( ج 74،العدد ) ( 51)  واالقتصادية، المجمد 
( ( St.louisنبيؿ مهدي الجنػابي ، نمػاذج السياسػات النقديػة والماليػة مػع تطبيػؽ معادلػة  .29

( ، مجمػػػػػة الغػػػػػري لمعمػػػػػـو االقتصػػػػػادية 2011-2003ى االقتصػػػػػاد العراقػػػػػي لممػػػػػدة )عمػػػػػ
 2013واالدارية ، العدد  ، 

نبيػػؿ مهػػدي الجنػػابي و د. سػػالـ كػػريـ حسػػيف  ، العالقػػة بػػيف اسػػعار الػػنفط الخػػاـ وسػػعر  .30
صرؼ الدوالر باستخداـ التكامؿ المشترؾ ، مجمة كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة بابؿ ، 

 . 2011( ، 1( ، المجمد )2د )العد
وشػػػػػاح رزاؽ، مالحظػػػػات حػػػػوؿ اسػػػػتقاللية ومركزيػػػػة البنػػػػوؾ المركزيػػػػة ، المعهػػػػد العربػػػػي  .31

 .2012، الكويت 112، العدد 11لمتخطيط ، المجمد 
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 ج .التقارير

واالبحػػػػاث ، التقريػػػػر االقتصػػػػادي  البنػػػػؾ المركػػػػزي العراقػػػػي ، المديريػػػػة العامػػػػة لالحصػػػػاء .1
 .2004السنوي لعػػػػػػاـ 

البنػػؾ المركػػزي العراقػػي ، دائػػرة اإلحصػػاء والبحػػاث قسػػـ االقتصػػاد الكمػػي، التقريػػر السػػنوي  .2
 .2018عف دور السياسة النقدية لمبنؾ المركزي العراقي في ادارة التضخـ لعاـ 

اليػػة ، عػػدد خػػاص المػػؤتمر السػػنوي البنػػؾ المركػػزي العراقػػي ،مجمػػة الدراسػػات النقديػػة والم .3
 .  2018الرابع ،

البنػؾ المركػػزي العراقػػي المديريػة العامػػة لالحصػػاء واالبحػاث، التقريػػر االقتصػػادي السػػنوي   .4
 .2014لعمـ 

، النشػػػػرة اإلحصػػػػائية  السػػػػنوية لسػػػػنة البنػػػػؾ المركػػػػزي العراقػػػػي دائػػػػرة اإلحصػػػػاء واألبحػػػػاث .5
2019. 

مديريػة الحسابات القوميػة ، مػؤشػػرات اإلنػذار المبكػػػر جمهورية العراؽ ، وزارة التخطيط ،  .6
 .2020لمػربػػع الثالث لسػػنة 

التقػػػديرات األوليػػػة لمنػػػاتج وزارة التخطػػػيط ، مديريػػػة الحسػػػابات القوميػػػة، جمهوريػػػة العػػػراؽ ، .7
 .2020، ايموؿ 2020المحمي اإلجمالي لمنصؼ األوؿ مف سنة 

جمهوريػػػػػة العػػػػػراؽ ،وزارة التخطػػػػػيط ،الجهػػػػػاز المركػػػػػزي لالحصػػػػػاء، الحسػػػػػابات القوميػػػػػة ،  .8
 .2020مؤشرات االنذار المبكر لمربع الثالث لعاـ 

 2014 - 2010جمهوريػػػػة العػػػػراؽ، وزارة التخطػػػػيط ، خطػػػػة التنميػػػػة الوطنيػػػػة لمسػػػػنوات  .9
 .2009جمهورية العراؽ ،

قػػػػػراءة تحميميػػػػػػػة لمموازنػػػػػػة العامػػػػػػة  قتصػػػػػادية،جمهوريػػػػػة العػػػػػراؽ، وزارة الماليػػػػػة، الػػػػػدائرة اال .10
 .2017االتحادية لػعاـ 

دائػػػرة االبحػػػاث واالحصػػػاء ، التقريػػػر االقتصػػػادي السػػػنوي لمبنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي ،البنػػػؾ  .11
 . 2018المركزي العراقي،
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دائػػػرة اإلحصػػػاء واألبحػػػاث ، التقريػػػػر االقتصػػػادي السػػػػنوي لمبنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي البنػػػؾ  .12
 .2016لعراقي ، المركزي ا

دائػػػػػػرة اإلحصػػػػػػاء واألبحػػػػػػاث ، التقريػػػػػػػر االقتصػػػػػػادي السػػػػػػػنوي لمبنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي العراقػػػػػػي  .13
 . 2018البنؾ المركزي العراقي ،،2018

دائػػرة اإلحصػػاء واألبحػػاث ، التقريػػػر االقتصػػادي السػػػنوي لمبنػػؾ المركػػزي العراقػػي ،البنػػؾ  .14
 .2019المركزي العراقي ، 

ريػػػر البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي ، البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي ، تقدائػػػرة اإلحصػػػاء واألبحػػػاث ،  .15
 .2003جمهورية العراؽ،  

تقريػػػر البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي ، البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي ، دائػػػرة اإلحصػػػاء واألبحػػػاث ،  .16
 .2009جمهورية العراؽ،  

ف كتػػاب رسػػمي مػػف جمهوريػػة العػػراؽ، البنػػؾ المركػػزي ، دائػػرة العمميػػات الماليػػة وادارة الػػدي .17
 .20/120/2020في  6/1/2440العاـ، ذي العدد 

المديريػػة العامػػة لالحصػػاء واالبحػػاث ، تقريػػر السياسػػة النقديػػة  ، البنػػؾ المركػػزي العراقػػي،   .18
2012  . 

المديريػػػػة العامػػػػة لالحصػػػػاء واألبحػػػػاث قسػػػػـ االقتصػػػػاد الكمػػػػي والسياسػػػػة النقديػػػػة، تقػػريػػػػػػر  .19
 .البنؾ المركزي العراقي ،2014اـ السياسة النقدية لمبنؾ المركزي العراقي لعػ

المديريػة العامػػة لالحصػػاء واالبحػاث، التقريػػر االقتصػػادي السػنوي البنػػؾ المركػػزي العراقػػي  .20
 .2020لعاـ

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث، التقريػر االقتصػادي السػنوي، البنػؾ المركػزي العراقػي   .21
 .2005لعاـ 

 .2010ي لالحصاء ، االحصاءات السنوية،وزارة التخطيط العراقية  ، الجهاز المركز  .22
 .، البند الثاني ممخص النفقات 2004وزارة التخطيط العراقية ،ميزانية  .23
وزارة الماليػػػػػػة، الػػػػػػدائرة االقتصػػػػػػادية، قػػػػػػراءة تحميميػػػػػػػػة لمموازنػػػػػػػة العامػػػػػػػة االتحاديػػػػػػة لػػػػػػػعاـ  .24

2017,2017 . 
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 EX GDP INF MS R UM 

2004Q1 1453 53235 36.4 12245 6 26.8 

2004Q2 1457.75 58309.5 39.775 12854.5 6.25 24.575 

2004Q3 1462.5 63384 43.15 13464 6.5 22.35 

2004Q4 1467.25 68458.5 46.525 14073.5 6.75 20.125 

2005Q1 1472 73533 49.9 14683 7 17.9 

2005Q2 1472.75 79046.5 56.525 16282.25 9.25 17.8 

2005Q3 1473.5 84560 63.15 17881.5 11.5 17.7 

2005Q4 1474.25 90073.5 69.775 19480.75 13.75 17.6 

2006Q1 1475 95587 76.4 21080 16 17.5 

2006Q2 1423 99554 82.01 37729.75 17 16.05 

2006Q3 1371 103521 88.2 54379.5 18 14.6 

2006Q4 1319 107488 94.1 71029.25 19 13.15 

2007Q1 1267 111455 100 87679 20 11.7 

2007Q2 1251 122847.75 103.175 74489 18.75 12.6 

2007Q3 1235 134240.5 106.35 61299 17.5 13.5 

2007Q4 1219 145633.25 109.525 48109 16.25 14.4 

2008Q1 1203 157026 112.7 34919 15 15.3 

2008Q2 1197.75 150430.25 115.05 37548.5 13.5 14.975 

2008Q3 1192.5 143834.5 117.4 40178 12 14.65 

2008Q4 1187.25 137238.75 119.75 42807.5 10.5 14.325 

2009Q1 1182 130643 122.1 45437 9 14 

2009Q2 1183 138498.25 122.85 49174.25 8.3125 13.5 

2009Q3 1184 146353.5 123.6 52911.5 7.625 13 

2009Q4 1185 154208.75 124.35 56648.75 6.9375 12.5 

2010Q1 1186 162064 125.1 60386 6.25 12 

2010Q2 1188.5 175879.75 126.85 63333.75 6.1875 11.75 

2010Q3 1191 189695.5 128.6 66281.5 6.125 11.5 

2010Q4 1193.5 203511.25 130.35 69229.25 6.0625 11.25 

2011Q1 1196 217327 132.1 72177 6 11 

2011Q2 1205.25 226551.5 134.1 72999.25 6 11.225 

2011Q3 1214.5 235776 136.1 73821.5 6 11.45 

2011Q4 1223.75 245000.5 138.1 74643.75 6 11.675 

2012Q1 1233 254225 140.1 75466 6 11.9 

2012Q2 1232.75 259065.5 140.75 78519.25 6 11.95 

2012Q3 1232.5 263906 141.4 81572.5 6 12 

2012Q4 1232.25 268746.5 142.05 84625.75 6 12.05 

2013Q1 1232 273587 142.7 87679 6 12.1 

2013Q2 1227.5 271795.25 143.5 88441 6 11.725 

2013Q3 1223 270003.5 144.3 89203 6 11.35 

2013Q4 1218.5 268211.75 145.1 89965 6 10.975 

2014Q1 1214 266420 145.9 90727 6 10.6 

2014Q2 1202.25 249743.75 146.425 88694 5.575 11.245 

2014Q3 1190.5 233067.5 146.95 86661              000001 11.89 

2014Q4 1178.75 216391.25 147.475 84628 4.725 12.535 

2015Q1 1167 199715 148 82595 4.3 13.18 

2015Q2 1194 200753.5 137.025 83963 4.225 12.585 

2015Q3 1221 201792 126.05 85331 4.15000000001 11.99 

2015Q4 1248 202830.5 115.075 86699 4.075 11.395 

2016Q1 1275 203869 104.1 88067 4 10.8 

2016Q2 1270.75 209400.5 104.15 88410.5 4 10.825 

2016Q3 1266.5 214932 104.2 88754 4 10.85 

2016Q4 1262.25 220463.5 104.25 89097.5 4 10.875 

2017Q1 1258 225995 104.3 89441 4 10.9 

2017Q2 1245.75 232262.25 104.4 90928.25 4 11.425 

2017Q3 1233.5 238529.5 104.5 92415.5 4 11.95 



 المالحق
 

 

 

 

2017Q4 1221.25 244796.75 104.6 93902.75 4 12.475 

2018Q1 1209 251064 104.7 95390 4 13 

2018Q2 1207.25 254027.25 104.65 97402.75 4 13.25 

2018Q3 1205.5 256990.5 104.6 99415.5 4 13.5 

2018Q4 1203.75 259953.75 104.55 101428.25 4 13.75 

2019Q1 1202 262917 104.5 103441 4 14 

2019Q2 1208.25 247801.75 104.725 105723.5 4 15.75 

2019Q3 1214.5 232686.5 104.95 108006 4 17.5 

2019Q4 1220.75 217571.25 105.175 110288.5 4 19.25 

2020Q1 1227 202456 105.4 112571 4 21 

2020Q2       

2020Q3       

2020Q4       
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 المتغيرات المالية والكمية 2ممحق /

 

 EP GDP IND PR UM INF 

2004Q1 32117 53235 5920 32905 26.8 36.4 

2004Q2 30681.5 58309.5 6003.75 36176 24.575 39.775 

2004Q3 29246 63384 6087.5 39447 22.35 43.15 

2004Q4 27810.5 68458.5 6171.25 42718 20.125 46.525 

2005Q1 26375 73533 6255 45989 17.9 49.9 

2005Q2 116797.75 79046.5 6018 46894.75 17.8 56.525 

2005Q3 207220.5 84560 5781 47800.5 17.7 63.15 

2005Q4 297643.25 90073.5 5544 48706.25 17.6 69.775 

2006Q1 388066 95587 5307 49612 17.5 76.4 

2006Q2 388627.5 99554 5278.5 50486.5 16.05 
82.3000000000

0001 

2006Q3 389189 103521 5250 51361 14.6 88.2 

2006Q4 389750.5 107488 5221.5 52235.5 13.15 94.1 

2007Q1 390312 111455 5193 53110 11.7 100 

2007Q2 307584.75 122847.75 5008.5 60923.25 12.6 103.175 

2007Q3 224857.5 134240.5 4824 68736.5 13.5 106.35 

2007Q4 142130.25 145633.25 4639.5 76549.75 14.4 109.525 

2008Q1 59403 157026 4455 84363 15.3 112.7 

2008Q2 58449.5 150430.25 5449.75 76553.75 14.975 115.05 

2008Q3 57496 143834.5 6444.5 68744.5 14.65 117.4 

2008Q4 56542.5 137238.75 7439.25 60935.25 14.325 119.75 

2009Q1 55589 130643 8434 53126 14 122.1 

2009Q2 59225.25 138498.25 8620.5 55675.5 13.5 122.85 

2009Q3 62861.5 146353.5 8807 58225 13 123.6 

2009Q4 66497.75 154208.75 8993.5 60774.5 12.5 124.35 

2010Q1 70134 162064 9180 63324 12 125.1 

2010Q2 72289.75 175879.75 8746.5 70660.75 11.75 126.85 

2010Q3 74445.5 189695.5 8313 77997.5 11.5 128.6 

2010Q4 76601.25 203511.25 7879.5 85334.25 11.25 130.35 

2011Q1 78757 217327 7446 92671 11 132.1 

2011Q2 85352.5 226551.5 7221.5 96905 11.225 134.1 

2011Q3 91948 235776 6997 101139 11.45 136.1 

2011Q4 98543.5 245000.5 6772.5 105373 11.675 138.1 

2012Q1 105139 254225 6548 109607 11.9 140.1 

2012Q2 108636 259065.5 6075.5 108049.5 11.95 140.75 

2012Q3 112133 263906 5603 106492 12 141.4 



 المالحق
 

 

 

 

2012Q4 115630 268746.5 5130.5 104934.5 12.05 142.05 

2013Q1 119127 273587 4658 103377 12.1 142.7 

2013Q2 117393.25 271795.25 5873.5 102383.25 11.725 143.5 

2013Q3 115659.5 270003.5 7089 101389.5 11.35 144.3 

2013Q4 113925.75 268211.75 8304.5 100395.75 10.975 145.1 

2014Q1 112192 266420 9520 99402 10.6 145.9 

2014Q2 112192 249743.75 15175.5 91595.5 11.245 146.425 

2014Q3 112192 233067.5 20831 83789 11.89 146.95 

2014Q4 112192 216391.25 26486.5 75982.5 12.535 147.475 

2015Q1 112192 199715 32142 68176 13.18 148 

2015Q2 101748.25 200753.5 35947 65581.25 12.585 137.025 

2015Q3 91304.5 201792 39752 62986.5 11.99 126.05 

2015Q4 80860.75 202830.5 43557 60391.75 11.395 115.075 

2016Q1 70417 203869 47362 57797 10.8 104.1 

2016Q2 71205.5 209400.5 47441 62681.5 10.825 104.15 

2016Q3 71994 214932 47520 67566 10.85 104.2 

2016Q4 72782.5 220463.5 47599 72450.5 10.875 104.25 

2017Q1 73571 225995 47678 77335 10.9 104.3 

2017Q2 75396.5 232262.25 46214 60665.25 11.425 104.4 

2017Q3 77222 238529.5 44750 43995.5 11.95 104.5 

2017Q4 79047.5 244796.75 43286 27325.75 12.475 104.6 

2018Q1 80873 251064 41822 10656 13 104.7 

2018Q2 88585.5 254027.25 40949.25 10681 13.25 104.65 

2018Q3 96298 256990.5 40076.5 10706 13.5 104.6 

2018Q4 104010.5 259953.75 39203.75 10731 13.75 104.55 

2019Q1 111723 262917 38331 10756 14 104.5 

2019Q2 99327.5 247801.75 39311.25 20007.25 15.75 104.725 

2019Q3 86932 232686.5 40291.5 29258.5 17.5 104.95 

2019Q4 74536.5 217571.25 41271.75 38509.75 19.25 105.175 

2020Q1 62141 202456 42252 47761 21 105.4 

2020Q2       

2020Q3       

2020Q4       
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Summary 

  The importance of coordination between the fiscal and monetary policies is 

evident as a result of recent developments in the functions of the central bank and 

the nature of the relationship between fiscal policy on the one hand and the central 

bank on the other, as there has become a trend towards separating the role of the 

central bank in formulating and implementing monetary policy and its role as an 

agent and financial advisor to the government. And also towards limiting direct 

government borrowing from the Central Bank to finance the deficit in the state’s 

general budget by providing other alternatives to finance that deficit, reduce 

inflation and find solutions capable of reducing unemployment, which in turn is 

related to the need to develop and manage monetary policy tools that are based on 

market mechanisms. Therefore, there is little relative effectiveness for such 

policies in achieving economic goals. The fiscal and monetary policies in Iraq have 

witnessed a number of transformations with regard to the legal structure and in line 

with the reality of the Iraqi economy through legislation and the issuance of many 

laws and orders at the internal and external levels. 

The research aims to analyze the reality of the financial and monetary policy tools 

and the macroeconomic variables such as the gross domestic product, inflation and 

unemployment in the Iraqi economy, as well as measuring their impact on these 

variables, as well as reviewing the reasons for the need for coordination between 

the fiscal and monetary policies. 

The results showed that the stability of the monetary and macro variables model is 

that all the variables are unstable at the level and when the first difference is taken, 

they were stable and based on the ADF and PP test, as well as for the financial and 

macro variables model, the general revenue series was static at the level while the 

rest of the financial variables were Not static in the level and when the first 

difference was taken, the series of output and public expenditure became static at 

the first difference, while the series of public debt remained unstable with the first 

difference and became static when taking the second difference. The results of co-

integration by Johansen and Juselius method for the monetary and total variables 

model also showed the existence of a long-term equilibrium relationship between 

monetary variables and some total variables, and the presence of at least three 

vectors of co-integration. While there is no co-integration to the same degree for 

the financial and macro variables model, (J-J) cannot be used for co-integration 

and the appropriate method is the unconstrained autoregressive vector (VAR) 

model. The results after the eighth slowdown showed a positive relationship 

between public spending and GDP. 



The research concluded with a set of recommendations, the most important of 

which was the need to draw the future of the Iraqi economy with real reforms 

based on achieving the maximum degree of coordination between the fiscal and 

monetary policies and avoiding any problematic conflict in the goals that build the 

structure of the economy again at the level of GDP, reduce inflation and provide 

full employment opportunities capable to reduce the unemployment gap. 
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