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,حتليل التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة املالية يف ظل الدين احلكومي
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الباحثة ابتيال احمد عبد عون الشمري

 كمال كاظم جواد الشمري.د.م.أ
الممخص

اف الترابط والتنسيؽ بيف السياسة المالية والنقدية يعد ام اﹰر ضرورياﹰ لتحقيؽ االىداؼ المشتركة لكمتا السياستيف والمتمثمة بالوصوؿ الى
 اال اف تزايد معدالت العجز في الموازنة العامة نتيجة لقصور,االستقرار االقتصادي وتحقيؽ معدالت مقبولة مف النمو االقتصادي
 يجعؿ الحكومة في بعض, كما حصؿ في الع ارؽ خالؿ السنوات االخيرة,االيرادات العامة او الزيادة غير العادية في النفقات العامة
.االحياف تمجأ لالعتماد عمى السياسة النقدية وادواتيا المختمفة في تمويؿ ذلؾ العجز
لقد تناوؿ البحث حالة االقتصاد العراقي ولجوء الحكومة الى االقتراض مف البنؾ المركزي او الستخداـ ادوات السياسة النقدية السيما

 وتوصؿ البحث الى جممة مف,السوؽ المفتوحة في تمويؿ عجز الموازنة واثر ذلؾ في االحتياطي االجنبي لدى البنؾ المركزي

االستنتاجات ابرزىا التداخؿ بيف ادوات السياسة المالية والنقدية في العراؽ والذي تمخض عف عالقة عكسية بيف الديف العاـ الداخمي
 اما مف ابرز التوصيات التي توصؿ ليا البحث فيي ضرورة التنسيؽ بيف السياسة المالية والنقدية بالشكؿ الذي ال,واالحتياطيات االجنبية
 فضال عف ضرورة قياـ الحكومة بتنويع مصادر االيرادات غير النفطية لمحيمولة دوف الوقوع في مشكمة التبعية,يحد مف كفاءة كؿ منيما

.لالقتصادات العالمية

Analysis of interdependence between fiscal and monetary policy in the case of the general
budget deficit, Iraq a model

The interdependence and coordination between fiscal and monetary policy is necessary to achieve the
common goals of both policies of achieving economic stability and achieving acceptable rates of

economic growth, but the increase in the budget deficit due to the lack of public revenues or the
extraordinary increase in public expenditure (Iraq in recent years), makes the government sometimes
resort to reliance on monetary policy and its various tools to finance that deficit.
The research dealt with the state of the Iraqi economy as the government used to borrow from the
Central Bank or to use the tools of monetary policy, especially the open market in financing the budget
deficit and this impacted on foreign reserves with the Central Bank, in this research we conclude that

the overlap between the tools of fiscal and monetary policy in Iraq Resulted in an inverse relationship
between internal public debt and foreign reserves. One of the main recommendations of the research is
the need to coordinate the fiscal and monetary policy in a way that does not limit the efficiency of each
of them, as well as the need for the government to diversify sources of non-oil revenues to prevent
falling into the problem of dependency global economies.
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المقدمة
ُيعد موضوع السياسيتيف المالية والنقدية مف الموضوعات الميمة والمتجددة مع تغير العوامؿ االقتصادية التي تؤثر في المتغيرات

االقتصادية المختمفة والتي يمكف عف طريقو تحميؿ أثر كؿ منيما عمى النشاط االقتصاديَّ ,
إف تحميؿ آثار السياستيف ىو موضوع متداخؿ
ومتشعب مف حيث األىداؼ واألدوات ,كما إنيما يرتبطاف بالمتغيرات االقتصادية ,فتصبح كمتاىما أو إحداىما سببا في التغيرات الحاصمة

في النشاط االقتصادي وغني عف القوؿ أف لمسياسات النقدية والمالية دو اًر محورياً في إرساء المقومات األساسية لمنمو االقتصادي القابؿ
لالستمرار ,ذلؾ ألف اليدؼ الرئيس لتمؾ السياسات ىو تحقيؽ االستقرار النقدي ومكافحة معدالت البطالة المرتفعة عف طريؽ تحفيز
االستثمارات المحمية وجذب االستثمارات الخارجية والتي تمثؿ المحرؾ األساس لعجمة النشاط االقتصادي.
اف السوؽ المالية والنقدية تعد حي اًز جيداً لتفاعؿ كمتا السياستيف ,السيما عند استخداـ األدوات الكمية المباشرة وغير المباشرة ,األمر الذي
يسيؿ مف عمؿ السمطة النقدية في محاولتيا لمسيطرة عمى تغييرات عرض النقد ومف ثـ عمى قيمة النقود ,وعمؿ السياسة المالية في توفير
الموارد المالية الالزمة لتمويؿ اإلنفاؽ الحكومي.
مشكمة البحث:

اف تصاعد مستوى عجز الموازنة في العراؽ السيما في السنوات االخيرة ومايرافقو مف تزايد الديف العاـ اضطرت الحكومة العراقية لالعتماد
عمى المتغيرات النقدية واستخداـ ادوات السياسة النقدية في معالجة عجز الموازنة ونقص الموارد ,االمر الذي يؤدي الى اضعاؼ دور
السياسة النقدية في تحقيؽ االستقرار االقتصادي.
فرضية البحث:

اف التنسيؽ والترابط بيف السياسة المالية والنقدية يعد امرا" ضروريا لموصوؿ الى االىداؼ المشتركة المتمثمة باالستقرار االقتصادي وتحقيؽ

معدالت غير مرتفعة  ,اال اف استخداـ االدوات النقدية في معالجة عجز الموازنة ونقص الموارد المالية يقيد السياسة النقدية ويحد مف

فعاليتيا في الوصوؿ الى اىدافيا.
ىدف البحث:

ييدؼ البحث الى دراسة واقع السياسة المالية والنقدية في العراؽ ,ومدى فعالية كؿ واحدة مف ادوات السياستيف في ظؿ انخفاض اسعار
النفط العالمية وتفاقـ مشكمة عجز الموازنة وتصاعد حجـ الديف الحكومي ,كما ييدؼ البحث الى الوقوؼ عمى االثار السمبية المترتبة عمى
استخداـ االحتياطيات مف العممة االجنبية في توفير الموارد المالية المزمة لتغطية النفقات العامة.
أىمية البحث:

تأتي اىمية البحث مف الدور الكبير لمتنسيؽ بيف السياستيف المالية والنقدية في تحقيؽ االستقرار االقتصادي والوصوؿ لألىداؼ المرسومو
لالقتصاد الوطني ,وذلؾ عبر االنطالؽ مف نقطة صحيحة تعتمد سياسات نقدية ومالية واقعية وطموحة مترابطة وفعالة .وفيما يخص الواقع
العراقي فأف اىمية البحث تتجسد في الوصوؿ لتوصيات مف شأنيا تقميؿ اعتماد السياسة المالية عمى ادوات السياسة النقدية في تمويؿ

العجز المستداـ.
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المبحث االول :االطار المفاىيمي والنظري لمسياسة المالية
اوال :تعريف السياسة المالية :اشتؽ مفيوـ السياسة المالية أصالً مف الكممة الفرنسية ( )fiscوالتي تعني حافظة النقود أو الخزينة
(الحاج ,)902 :9007,واف الفكر المالي يزخر بتعريفات مختمفة لمفيوـ السياسة المالية نسوؽ بعض منيا ,فعمى سبيؿ المثاؿ تعرؼ
السياسة المالية عمى أنيا مجموعة مف القواعد واألساليب التي تتبعيا الدولة إلدارة وتقويـ النشاط المالي بأكبر كفاءة ممكنة وذلؾ لغرض
تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية النابعة مف الفمسفة السياسية لمدولة خالؿ ,ومعنى ذلؾ أنيا الطريؽ الذي
تنتيجو الحكومة في تخطيط اإلنفاؽ العاـ وتدبير وسائؿ تمويمو كما يظير في بنود الموازنة العامة لمدولة (ساكر)226 :9004,
ثانيا :ادوات السياسة المالية استكماالً لما تقدـ نجد أف السياسة المالية تعتمد عمى جممة مف األدوات مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا األساسية والتي
تتفؽ مع االىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمدولة ولتؤدي دو ار ميما لمتأثير في النشاط االقتصادي وتتمثؿ ىذه الوسائؿ واألدوات
بما يأتي-:
 -1االيرادات العامة :إف تطور دور الدولة وانتقاليا مف الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخمة ثـ إلى الدولة المنتجة قد أدى إلى تنوع اإليرادات
العامة وتعدد اشكاليا ,وتعرؼ اإليرادات العامة بأنيا مجموعة مف المبالغ النقدية أو األمواؿ التي تحصؿ عمييا الدولة بغرض تغطية النفقات
العامة ووضع السياسة المالية لمدولة موضع التنفيذ (يونس  .)35 :9002,وعرفت االيرادات العامة عمى انيا المصادر التي تستمد الدولة
منيا االمواؿ الالزمة لتغطية نفقاتيا المتعددة مف اجؿ اشباع الحاجات العامة الضرورية لممجتمع (طاقة ,والعزاوي )۲3:۷۰۰۲,كما وتعرؼ
عمى أنيا مجموع ما تحصؿ عميو الدولة مف أمواؿ مف مصادر معينة وتحتاج إلييا في مباشرتيا لمنشاط المالي .وقد قدـ كتاب المالية العديد
مف التقسيمات لإليرادات العامة ,ابرزىا ما يأتي:
أ-إيرادات أمالك الدولة (الدومين) :يقصد بالدوميف جميع الممتمكات العامة العائدة لمدولة سواء أكانت عمى شكؿ دوميف عاـ -ويقصد بو
األمواؿ التي تممكيا الدولة والتي تخضع إلحكاـ القانوف العاـ وتخصص لمنفع العاـ مثؿ الموانئ والطرؽ والجسور والحدائؽ العامة ,والقاعدة
العامة لمدوميف العاـ ىي مجانية االنتفاع او إمكانية فرض رسوـ رمزية لتنظيـ االنتفاع بيذه األمواؿ ,أـ تكوف عمى شكؿ دوميف خاص,
ويقصد بو األمواؿ التي تممكيا الدولة ممكية خاصة وتخضع إلحكاـ القانوف الخاص ,وتعد مصد اًر رئيساً مف مصادر اإليرادات العامة لمدولة
وينقسـ الدوميف الخاص إلى عدة أنواع ىي الدوميف العقاري واالستخراجي والدوميف الزراعي والصناعي والتجاري ,فضال عف الدوميف المالي
(عبد الحميد.) 935 :9020 ,
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ب -الرسوم -:تعرؼ الرسوـ عمى انيا مبالغ نقدية يدفعيا اإلفراد لمدولة مقابؿ الحصوؿ عمى خدمة خاصة تقدـ ليـ ,ويعد الرسـ مصد اًر آخر
مف مصادر اإليرادات العامة في الدولة واف كانت أىميتو التصؿ ألىمية اإليرادات العامة األخرى مثؿ الضرائب (العمي.)203 :9029 ,
وعف طريؽ التعريؼ السابؽ يتضح باف الرسـ ياخذ الصفة النقدية وصفة المقابؿ ,اي انو يؤخذ مف االفراد مقابؿ خدمة ,فضال عف صفة
االجبار التي قسميا الباحثوف الى االجبار القانوني واالجبار المعنوي(خميؿ ,والموزي.)930 :9025 ,
ج -الغرامات -:تعرؼ الغرامات عمى انيا احد أنواع اإليرادات العامة التي تستحصميا الدولة مف االفراد في حالة حدوث مخالفة قانونية ,إي
أنيا عقوبة مالية تفرض عمى مرتكبي المخالفات القانونية لذلؾ فأف الغاية منيا ليست الحصوؿ عمى اإليراد وانما لمعاقبة المخالفيف يعدىا
عقوبة ,لذا فأنو يصعب االعتماد عمييا في تمويؿ النفقات العامة وذلؾ لصعوبة التنبؤ بمقدارىا كونيا مرتبطة بالمخالفات القانونية ,االمر
الذي يجعؿ حصيمتيا ضئيمة وغير ثابتة (يونس.)45 :9002 ,
د -الضرائب -:تعرؼ الضرائب عمى انيا مبمغ مف النقود تفرضو الدولة عمى اإلفراد بشكؿ إجباري وبدوف مقابؿ بيدؼ تمويؿ النفقات العامة
وتحقيؽ اىداؼ وغايات اقتصادية واجتماعية وسياسية ترتبط بالتوجو السياسي لمدولة ,وتعد الضرائب مف أىـ أدوات السياسة المالية التي
تستخدميا الدولة لمتأثير في النشاط االقتصادي كالتضخـ أو البطالة أو جذب االستثمار(عبد الحميد .) 926 :9020 ,
ىـ -القروض العامة -:يعرؼ القرض العاـ عمى انو مبمغ مف النقود تحصؿ عميو الدولة مف األشخاص والمؤسسات المالية أو المصرفية
المحمية واألجنبية بموجب عقد تتعيد فيو بسداد القرض والفوائد المستحقة وفقآ لشروط العقد (خميؿ و الموزي ,)93 :9025 ,واعتمادا عمى ىذا
المفيوـ يمكف إف يكوف القرض العاـ داخميا (محميا) ويتـ ذلؾ عندما تحصؿ عميو الدولة مف اإلفراد أو المؤسسات المحمية ,إما إذا حصمت
عميو الدولة مف اإلفراد والمؤسسات الخارجية فإف القرض العاـ يدخؿ ضمف القروض الخارجية أو الديوف الخارجية (عبد الحميد940 :9020 ,
) وتمجأ الدولة لعقد القروض الخارجية عندما تكوف السوؽ المالية الداخمية عاجزة عف توفير األمواؿ الالزمة لتغطية مبمغ القرض كذلؾ عندما
تعاني مف عجز في مدفوعاتيا الخارجية وتحتاج لعمالت أجنبية لسد ىذا العجز ( يونس .)63 :9002,
و -اإلعانات -:تعد اإلعانات مصد اًر مف مصادر اإليرادات العامة التي تحصؿ عمييا الدولة وقد تكوف اإلعانات داخمية يقدميا اإلفراد بدافع
وطني لمساعدة الحكومة في أداء ميامو ومواصمة مسيرتيا في خدمة المجتمع ورفع مستوى رفاىيتو ,إال اف مساىمة ىذا النوع مف اإليرادات
العامة منخفض جداً في اغمب األحياف مما يقمؿ مف أىميتيا (خميؿ و الموزي )975 :9025 ,ويمحظ إف اإلعانات قد تكوف مقدمة مف لدف
اإلفراد والمؤسسات داخؿ الدولة أو مف قبؿ بعض الحكومات الصديقة أو المنظمات غير الحكومية في المجتمع الدولي ,وقد تكوف ىذه
اإلعانات نقدية أو في صورة عينية ,وتعد ىذه الموارد مؤقتة يصعب االعتماد عمييا ألنيا ترتبط بظروؼ وأوضاع معينة
(عبد الحميد.) 936 :9020 ,
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 -2النفقات العامة  :اتفؽ معظـ الكتاب والباحثيف المختصيف بعمـ المالية العامة عمى تعريؼ النفقة العامة بأنيا مبمغ نقدي تقوـ الدولة او
احدى ىيئاتيا بأنفاقو بقصد تحقيؽ منفعة عامة (يونس ,)90 :9002,وعف طريؽ التعريؼ المذكور آنفا" يمكف تحديد عناصر النفقة العامة
بأنيا مبمغ نقدي وليس عيني ,واف مف يقوـ بعممية االنفاؽ ىو شخص عاـ يتولى اإلنفاؽ(الدولة أو احد ىيئاتيا) ,واف اليدؼ مف ىذا االنفاؽ
ىو تحقيؽ المنفعة العامة وليس المنفعة الخاصة ,أذف القياـ بأي إنفاؽ عاـ يتطمب توفر ثالثة شروط ىي وجود الماؿ العاـ ووجود شخص
يقوـ باإلنفاؽ بيدؼ تحقيؽ منفعة عامة (خميؿ و الموزي.)67: 9025 ,
المبحث الثاني :االطار المفاىيمي والنظري لمسياسة النقدية
اوال :مفيوم السياسة النقدية :اختمفت التعاريؼ والمفاىيـ االقتصادية لمسياسة النقدية بسبب االختالؼ الفكري لمكتَاب والمؤرخيف
االقتصادييف ,وىنا سيتـ تناوؿ بعض التعاريؼ المختمفة مف وجيات نظر متباينة ,اذ يمكف تعريؼ السياسة النقدية عمى انيا عبارة عف
االجراءات التي تسير عمييا السمطات النقدية لمتأثير في عرض النقود وكمفة واالئتماف لغرض تحقيؽ اىداؼ اقتصادية وطنية
معينة ) (Labonte,2013:3وعرفيا (كينت) بأنيا مجموعة الوسائؿ واالجراءات التي يقوـ بيا البنؾ المركزي لمراقبة عرض النقد لغرض
تحقيؽ ىدؼ اقتصادي معيف (حداد وىذلوؿ.)265:9006 ,
ثانيا :ادوات السياسة النقدية :لغرض قياـ السياسة السياسة النقدية بواجباتيا وتحقيؽ االىداؼ المرسومة ليا  ,البد مف استخداـ مجموعة مف
االدوات النقدية والتي تعرؼ بتأثيرىا المباشر او غير المباشر في النشاط االقتصادي ,ويمكف تقسيـ ادوات السياسة النقدية الى نوعيف االولى
ىي االدوات التقميدية الكمية ,واالخرى ىي االدوات النوعية وكما يأتي-:
اوال"/االدوات الكمية
 -1عمميات السوق المفتوحة :تعد عمميات السوؽ المفتوحة احد طرائؽ و وسائؿ البنؾ المركزي المستخدمة لتحقيؽ زيادة او نقصاف في
كمية االحتياطي النقدي لدى البنوؾ التجارية ومف ثََّـ مف الممكف التأثير في مقدار ما تمنحو ىذه البنوؾ مف ائتماف او قروض ,فالبنؾ
المركزي يدخؿ ىذه االسواؽ بائعا او مشتريا لألوراؽ المالية لغرض التأثير في كمية االحتياطات النقدية لدى البنوؾ التجارية والذي يؤثر في
خمؽ االئتماف حسب ظروؼ البمد االقتصادية السائدة مف كساد او تضخـ .ولذلؾ تحتفظ البنوؾ المركزية بقدر مناسب مف السندات الحكومية
ليذا الغرض وتعد ىذه االداة مف اكثر االدوات فاعمية في الدوؿ المتقدمة التي تممؾ أسواقا" مالية متطورة

(الزامؿ.)275 :9002 ,

 -2سياسة سعر الخصم :رغـ اىمية سعر الخصـ كأداة مف ادوات السياسة النقدية اال اف الدوؿ النامية ال تزاؿ تستبعد التعامؿ باالوراؽ
التجارية ,السندات ,والكمبياالت ,كما انو في بعض البمداف المتخمفة توجد فروع لبنوؾ اجنبية ,فيذا يقمؿ مف اقباليا عمى االقتراض مف البنؾ
المركزي بسبب احتفاظيا باحتياطات نقدية واعتمادىا في الحصوؿ عمى التمويالت مف االسواؽ االجنبية .فضال عف بقاء جانبا ميما مف
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االوراؽ التجارية ال يصؿ لمبنوؾ لمتعامؿ بو ,ويبقى يتداوؿ بيف االفراد خارج الدائرة المصرفية  ,كما اف الدوؿ المتخمفة تعاني مف انخفاض
مرونة الطمب عمى االئتماف لتغير سعر الفائدة  ,واذا اراد البنؾ المركزي اف يقمؿ مف مقدرة البنوؾ التجارية عمى االقراض في اوقات التضخـ
عف طريؽ تغيير معدؿ الخصـ فأف آثارىا تكوف ضعيفة ومحدودة نتيجة لضعؼ التعامؿ باالوراؽ التجارية و ما يصدر عف أذونات الخزانة,
فضال" عف ما تـ ذكره مف خصائص النظاـ المالي والمصرفي في ىذه البمداف مف ضعؼ السوؽ المالية والنقدية وتخمؼ النظاـ المصرفي ,
وىنا يمكف القوؿ إف ىذه النقاط السمبية المرافقة لعمؿ الجياز المصرفي في الدوؿ النامية تعيؽ مف آلية سعر الخصـ في التأثير بمتغي ارت
النشاط االقتصادي (عبد الحميد.)550-597 :9025 ,
 -3نسبة االحتياطي القانوني :تنص التشريعات المنظمة لمعمؿ المصرفي في اغمب دوؿ العالـ ,بضرورة اف يحتفظ كؿ بنؾ تجاري بنسبة
معينة مف ودائعو في شكؿ رصيد لدى البنؾ المركزي .وتمثؿ ىذه النسبة الحد االدنى لما يجب االحتفاظ بو مقابؿ الودائع المصرفية ,ولمبنؾ
المركزي سمطة تغيير ىذه النسبة رفعا او خفضا حسب مقتضيات ظروؼ البمد االقتصادية السائدة ,وذلؾ بغية التحكـ بمقدرة البنوؾ التجارية
عمى تقديـ االئتماف وتوسيع الودائع النقدية المستحصؿ عمييا ,أي بالسيولة الالزمة لمواجية التزاماتو مف لدف عمالئو المودعيف ,ويفرض
عمى البنؾ التجاري قانونا االلتزاـ بايداع نسبة مف ارصدة وحسابات االفراد والمشروعات في حسابات لدى البنؾ المركزي .فتغير تمؾ النسبة
يؤثر في قدرة البنؾ التجاري عمى توسيع االئتماف .فاذا تبيف لمبنؾ المركزي اف ماقدمتو البنوؾ التجارية مف ائتماف قد تجاوز المستوى
المرغوب بو  ,وقرر مكافحة البوادر التضخمية الناجمة عف ذلؾ ,فانو يرفع نسبة االحتياطي القانوني ,مما يضطر البنوؾ التجارية الى
تقميص حجـ القروض الممنوحو لعمالئيا والعكس صحيح في حالة الركود او االنكماش االقتصادي .ومف الجدير بالذكر اف نسبة االحتياطي
القانوني تُعد مف اكثر االدوات شياعا واستخداما في البمداف النامية وذلؾ لعدـ وجود اسواؽ مالية كفوءة فييا تمكف البنؾ المركزي مف اتباع
سياسة السوؽ المفتوحة .كما اف ىذه االداة ال ترتبط بسعر الفائدة مباشرة ,مما يجعميا تكسب ميزة نسبية سيما حيف يريد البنؾ المركزي
التأثير في ىيكؿ امواؿ البنوؾ التجارية دوف التػأثير في سعر الفائدة.
ثانيا"/االدوات النوعية :إف البنؾ المركزي يستخدـ أدوات نوعية لمتأثير في اتجاه االئتماف ليس حجمو الكمي ,ونمخص ىذه األدوات كاآلتي-:
 -1سياسة تأطير القرض :تيدؼ ىذه السياسة إلى تحديد نمو المصدر األساسي لخمؽ النقود بشكؿ قانوني وىي القروض الموزعة مف
طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية ,ولـ تشمؿ ىذه األداة تحديد المبمغ المتاح لمقرض فقط ,بؿ أيضا تقميص المدة الزمنية لألوراؽ التجارية
الصالحة إلعادة الخصـ ,ففي ظروؼ التضخـ مثال تقدـ الدولة عف طريؽ البنؾ المركزي بمنح االئتماف حسب القطاعات ذات األولوية والتي
لـ تكف سببا في إحداث التضخـ ,أما عند زيادة معدؿ التضخـ فيتخذ سياسة تأطير القرض اإلجبارية ,فيقوـ البنؾ المركزي بتحديد الحد
األقصى لحجـ القروض الممنوحة مف طرؼ البنوؾ تحديد معدؿ نمو القروض ,وعادة ما تكوف ىذه السياسة مرافقة لبرامج استقرار لمكتمة
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النقدية ,تشمؿ التقميؿ مف النفقات العمومية وتشجيع اإلدخارات واصدار السندات والقياـ بكؿ الوسائؿ الكفيمة بتخفيض الكتمة النقدية الفائضة,
وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه السياسة لـ تحقؽ الضبط المطموب لمقروض في البمداف التي طبقتيا و ىذا يعود لما يأتي-:
أ -رغبة السمطات النقدية بعدـ إجراء تقيد كبير لتمويؿ االقتصاد.
ب -لجوء المشروعات إلى االقتراض فيما بينيا أو إلى إصدار سندات ديف أو حتى إلى االقتراض بالنقد األجنبي.
-9السياسة األنتقائية لمقرض :ينتيج البنؾ المركزي سياسة انتقائية تجعؿ ق ارراتو تتعمؽ فقط ببعض القطاعات التي َّ
يعدىا
أكثر مردودية لالقتصاد الوطني فيقوـ بتوجيو القروض إلييا ,بحيث تكوف ق ارراتو كفيمة بإعطاء كؿ التسييالت في منح
القروض إلى ىذه القطاعات و يمكف أف تأخذ ىذه السياسة عدة أشكاؿ منيا-:
أ/إقرار معدؿ خصـ مفضؿ لبعض القطاعات.
ب/إمكانية إعادة خصـ األوراؽ التي تتوفر فييا ىذه الشروط الضرورية لعدة مرات.
ج/إعادة خصـ األوراؽ فوؽ مستوى التدفؽ.
د/تعتبر مدة استحقاؽ القرض و معدؿ الفائدة.
ىػ/التميز في أسعار الفائدة :إذ تقوـ السمطات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة عمى التمويالت المقدمة لممجاالت التي تريد
الدولة تشجيعيا بيدؼ تخفيض تكاليؼ انتاج معيف.
ز/وضع قيود عمى االنتماف االستيالكي :واليدؼ منو كبح الواردات الفائضة.
-5االقناع االدبي :يمجأ البنؾ المركزي إلى أسموب التباحث والحديث المقنع مع البنوؾ التجارية فيما يخص السياسة واليدؼ
الذي يريد تحقيقو ,كالسعي إلقناعيا بإتباع سياسة ائتمانية معينة لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية محددة ,وتتوقؼ فعالية ىذه األداة
عمى خبرة ومكانة البنؾ المركزي ومدى ثقة البنوؾ التجارية في اجراءاتو ,وكذا عمى مدى استقاللية ق ارراتو.
-2سعر الصرف :يستخدـ سعر الصرؼ مف طرؼ البنؾ المركزي بيدؼ التأثير في حجـ التجارة الخارجية إذ يقوـ بتخفيض
سعر صرؼ العممة المحمية إذا كاف ىدفو زيادة الصادرات ألجؿ تحسيف ميزاف المدفوعات ,ويقوـ برفع سعر صرؼ العممة
المحمية لزيادة االستيراد مف الخارج ,ويعد الصرؼ سببا" رئيسا" في نمو التجارة الخارجية (بمعوز)250-296: 9004,
ثالثا :اطار عمل السياسة النقدية في العراق :نتيجة لبرامج االصالح االقتصادي المتبعة مف الحكومة العراقية بعد عاـ ,9005وضعت
السمطة النقدية مجموعة مف االسس والقواعد واتبعت الكثير مف االجراءات والطرائؽ عمى المستوى النقدي بيدؼ تعزيز االستقرار النقدي
واالقتصادي و خمؽ بيئة اقتصادية تستند الى آلية العرض والطمب وكاف اليدؼ الرئيس لمبنؾ المركزي العراقي ىو السعي لتحقيؽ استقرار
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مستوى االسعار والمحافظة عميو والعمؿ عمى ايجاد نظاـ مالي تنافسي يستند الى اقتصاد السوؽ ,ويمكف تحديداىـ االجراءات اتي اتخذت
في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ باآلتي(-:البنؾ المركزي العراقي)93 :9006,
 -2تحرير سعر الفائدة :أعمف البنؾ المركزي العراقي في  9002/5/2تخميو عف تحديد سعر الفائدة الذي يتقاضاه او تدفعو المصارؼ
والمؤسسات المالية الوسطية لزبائنيا ,كما اف البنؾ المركزي سمح لممصارؼ االجنبية بالعمؿ داخؿ العراؽ (عبد اليادي ,)5 :9006 ,وجاء
ذلؾ القرار في ظؿ التطورات االقتصادية والنقدية التي طرأت عمى الوضع االقتصادي العراقي في تمؾ المدة.
 -9اصدار الموائح والتعميمات التنظيمية التي تمكف المصارؼ مف توسيع عممياتيا خارج الميزانية العمومية بما يحقؽ قدرات تنافسية عالية
وحصوليا عمى موارد مالية بآجاؿ مختمفة وتقميؿ المخاطر في مجاؿ االستثمار والتحوؿ الجزئي مف قاعدة الفائدة في تحقيؽ الربح داخؿ
الميزانية مف حيث قبوؿ الودائع ومنح االئتمانات والقروض الى عمميات ما يسمى بقاعدة الرسوـ ) (Fees Baseالتي يقتضييا التنويع
(الشبيبي .)95 :9005,
 -5اعادة تنظيـ وىيكمة مصرفي الرافديف والرشيد اداريا" وماليا" :وذلؾ بيدؼ النيوض بالقطاع المصرفي في العراؽ ,اذ تـ توقيع مذكرة تفاىـ
بيف و ازرة المالية والبنؾ المركزي بيذا الشأف عمما" أف المصرفيف كالىما يممكاف مايقارب ( )%60مف النشاط المصرفي التجاري العراقي.
 -2تحديث البنؾ المركزي العراقي واعادة ىيكموُ التنظيمي بما يتفؽ مع االىداؼ السياسية النقدية وتحقيؽ غايتيا ,واستنادا" الى الفقرة (ف)
مف المادة ( )24مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ ( )34لعاـ  9002تـ اطالؽ حرية التحويؿ الخارجي عف طريؽ الغاء دائرة الرقابة
عمى التحويؿ الخارجي واستحداث مكتب لمكافحة غسيؿ االمواؿ واالرىاب والجريمة.
 -3استقاللية البنؾ المركزي بصدور القانوف رقـ  34لسنة  9002الذي وىب صفة االستقالؿ لمبنؾ المركزي العراقي اذ نصت الفقرة الثانية
مف المادة الثانية عمى اف يتمتع البنؾ المركزي باالستقالؿ في سعية لتحقيؽ أىدافو وال يتمقى أي تعميمات او توجيو مف أي شخص او جية
بما في ذلؾ الجيات الحكومية ,وبيذا لـ تعد السياسة النقدية ىي مجرد اداة لتمويؿ عجز الموازنة كما كاف يحدث خالؿ العقود الماضية .وقد
يعتقد البعض اف استقاللية البنوؾ المركزية تعني االنفصاؿ التاـ بيف السمطة النقدية المتمثمة بالبنؾ المركزي والسمطة االقتصادية المتمثمة
بالحكومة في كؿ شيء سواء مف ناحية إدارة السياسة النقدية واالئتمانية أـ الييكؿ التنظيمي  ...الخ ولكف في الواقع اف البنؾ المركزي ليس
سوى مؤسسة تعمؿ في اإلطار المؤسسي لمدولة وأف السياسة النقدية التي يقوـ بإدارتيا البنؾ المركزي ىي إحدى السياسات االقتصادية
لمدولة .وعمى ىذا األساس فأف استقاللية البنوؾ المركزية ال تُعد االنفصاؿ التاـ بيف الحكومة والبنؾ المركزي وانفراد البنؾ المركزي في تحديد
األىداؼ النيائية لمسياسة النقدية وانما يكوف االتفاؽ عمى تحديد ىذه األىداؼ بيف الحكومة والبنؾ المركزي عمى اف تكوف ق اررات البنؾ
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المركزي والسيما فيما يتعمؽ بالسياسة النقدية مستقمة ومنسجمة الى حد كبير مع السياسة االقتصادية العامة لمدولة (السامرائي
والدوري.)223 :9004,
وبعبارة اخرى يمكف القوؿ باف االستقاللية في تحديد األىداؼ الوسيطة وفي اختيار األدوات المناسبة لبموغ تمؾ األىداؼ تعد ضرورية لمحفاظ
عمى اكبر قدر ممكف مف االنسجاـ بيف السياسة النقدية والمالية ,وتشمؿ استقاللية البنؾ المركزي مجاالت مختمفة ابرزىا مايأتي
(شعباف-:)500 :9005,
أ -استقاللية إدارة البنؾ المركزي عف الحكومة.
ب -استقاللية رسـ وتنفيذ السياسة النقدية عف طريؽ البنؾ المركزي بيدؼ إبعاد تمؾ السياسة عف نفوذ الحكومة والمصالح السياسية.
ج -استقاللية تنسيؽ سياسات البنؾ المركزي عف السياسات االقتصادية األخرى.
د -استقاللية المسؤوليف الرئيسيف في التعييف وعدـ االستغناء عف خدماتيـ قبؿ المدة المحددة ليـ بموجب القانوف.
اف القوانيف والتشريعات المذكورة اعطت لمبنؾ المركزي االستقاللية الكافية لموصوؿ الى أىدافو ,كما اف الق اررات التي يتخذىا البنؾ المركزي
(صالح.)3 :9007 ,

تكوف عصية عند محاولة المساس بيا مف قبؿ الجانب الحكومي

رابعا :دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن االقتصادي في العراق :اتخذت السياسة النقدية بموجب قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ
( )34لسنة  9002اطا ار نقديا جرى تصحيحو عمى وفؽ االىداؼ التي يتـ اعتمادىا والتي وضعت لتحقيؽ االستقرار في االسعار المحمية
والحفاظ عمى نظاـ مالي ثابت يعزز التنمية المستدامة ويتيح فرص العمؿ وتحقيؽ الرخاء في العراؽ وذلؾ عف طريؽ التاثير في نسب
السيولة العامة والسيطرة عمى اتجاىاتيا ( الشبيبي )25: 9005,ووفقا لمقانوف ( )34لعاـ  9002تكوف الوظائؼ النقدية لمبنؾ المركزي
العراقي كما يأتي (البنؾ المركزي العراقي-:)94 :9006,
 -2عمميات السوق المفتوحة والتسييالت الدائمة :وفقا لممادة ( )96يجوز لمبنؾ المركزي ,وسعيا لتحقيؽ اىدافو ,انجاز عمميات السوؽ
المفتوحة مع المصارؼ التجارية المرخصة وشركات الوساطة المالية المجازة ,وتوفير التسييالت الدائمة لممصارؼ التجارية المرخصة ووفقا"
لما يأتي-:
أ -شراء او بيع مباشر (فوري وألجؿ) أو عمى أساس اتفاقيات إعادة الشراء او ادوات مالية مشابية اخرى ,اوراؽ مالية صادرة عف البنؾ
المركزي أو عف الحكومة تحمؿ عائدات سوقية.
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ب -شراء او بيع (فوري وألجؿ) لمنقد االجنبي.
ج -خصـ الحواالت او السندات االذنية.
د -منح قروض مضمونة بالكامؿ بكفاالت رىف.
ىػ -قبوؿ ودائع تحمؿ فائدة لممصارؼ.
 -9متطمبات االحتياطي القانوني :وفقا لممادة ( )97ولغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراؽ ,فعمى البنؾ المركزي وعف طريؽ لوائحو
التنظيمية الطمب مف المصارؼ االحتفاظ بأحتياطيات عمى شكؿ حيازات نقدية او ايداعات لدى البنؾ المركزي العراقي ,وال يجوز لممصارؼ
السحب عمى المكشوؼ عمى حسابات االحتياطي في اي وقت مف االوقات ,وستكوف مستويات االحتياطي المطموبة ىذه نفس مستويات
االحتياطي لكافة المصارؼ لكؿ فئة مف المطموبات يمكف تعويضيا ,وفي حالة عجز المصرؼ عف االحتفاظ بالحد االدنى مف االحتياطي
المطموب فقد يفرض البنؾ المركزي غرامة بنسبة فائدة معينة.
 -3الممجأ األخير لألقراض :اذا تأممنا قميال في جميع وظائؼ البنؾ المركزي المذكورة آنفا لوجدنا انيا جميعا تعطي البنؾ المركزي حقوقا
وسمطات واسعة ,اما ىذه الوظيفة االخيرة التي نحف بصددىا فانيا تضع عمى البنؾ المركزي مسؤوليات كبيرة فيما يتعمؽ بدعـ وتقويـ الجياز
المصرفي و النظاـ النقدي بصفة عامة ,و قد كاف  Walter Bagehotاوؿ مف اشار الى ضرورة نيوض البنؾ المركزي باعباء ىذه
المسؤولية في مؤلفو الشيير  Lombard Streetالذي نشره لممرة االولى في سنة  1873فقد اوضح الكاتب في ىذا المؤلؼ اف البنؾ
المركزي البد اف يتحمؿ مسؤولية تقديـ القروض الى البنوؾ التجارية اذا ما ارغمتيا الظروؼ عمى اف تمجأ اليو بوصفو المقرض االخير و
المصدر النيائي لمنقود ,وقد اضاؼ  Bagehotاف ممارسة ىذه الوظيفة ىي واجبة عمى البنؾ المركزي والتزامو ال يمكف اف يتحمؿ منو
تحت اي زعـ وامكانية االقتراض منو ال يعد حقا لمبنوؾ التجارية وانما مجرد ميزة ليا  ,فميس مف الضروري اف يستجيب البنؾ المركزي
لطمبات االئتماف واالقتراض المقدمة مف البنوؾ التجارية  ,فيو بأستطاعتو تفضيؿ القروض وتوفير االئتماف المرتبط باالحاجات االساسية
الضرورية لالقتصاد القومي.
وال يمتزـ البنؾ المركزي بتقديـ مثؿ ىذه المساعدات المالية اال في الحاالت االتية-:
أ -اذا رأى البنؾ المركزي العراقي اف المصرؼ مميء واف الضمانات التي يقدميا مناسبة و اف طمبو لممعونة قائـ عمى حاجتو لتحسيف
السيولو.
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ب -اذا كاف ىذا الدعـ ضروريا لمحفاظ عمى استقرار النظاـ المالي.
ج -اذا كاف وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا لمبنؾ المركزي العراقي نيابة عف الحكومة يضمف فيو سداد قيمة القرض.
ووفقا لممادة ( )50وفي الظروؼ االستثنائية ,يمكف لمبنؾ المركزي العراقي اف يقدـ ىذا الدعـ عف طريؽ منح مساعدات مالية لممصارؼ ,وال
يتحقؽ ذلؾ اال في حالتيف وىما -:
أ -اذا كاف المصرؼ ذا مالءة مالية وقادر عمى تقديـ ضمانات اضافية مناسبة  ,واف طمب المساعدة المالية يستند الى الحاجة لتحسيف
السيولة.
ب -تعد مثؿ ىذه المساع دة ضرورية لمحفاظ عمى استقرار النظاـ المالي واصدار وزير المالية ضمانا خطيا لمبنؾ المركزي العراقي نيابة عف
الحكومة يؤمف فيو تسديد القرض (الييتي.)257 :9029,

المبحث الثالث /التنسيق والترابط بين السياسة المالية والنقدية
اوال" :أىمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية :تبرز اىمية التنسيؽ بيف السياسة المالية والسياسة النقدية واضحة
في تحقيؽ جممة مف االىداؼ ومعالجة مجموعة مف القضايا والمشاكؿ االقتصادية التي قد تصيب االقتصاد القومي ,ومف
ابرز النقاط التي تعالج بفعؿ التنسيؽ بيف ىذه السياستيف ىي كما يأتي-:
 -2مكافحة ا لدورات االقتصادية ,عندما يواجو االقتصاد حالة مف الركود والبطالة  ,فقد تمجأ السياسة المالية إلى زيادة
اإلنفاؽ العاـ مف أجؿ زيادة الطمب الكمي ( االستثمار– االستيالؾ ,فائض الصادرات) ,وخفض أو إلغاء بعض
الضرائب أو زيادة المدفوعات الحكومية (اإلعانات) مف أجؿ تشجيع اإلنفاؽ االستيالكي واالستثماري ,ومف ثـ خمؽ
فرص عمؿ جديدة تستوعب جزءاً كبي اًر مف البطالة في الوقت نفسو يجب أف تساند السمطة النقدية السمطة المالية في
مكافحة الركود والبطالة عف طريؽ أدوات سياستيا (الكمية والنوعية) ,فمثال تقوـ بخفض سعر الفائدة  ,الذي يؤدي إلى
زيادة الطمب عمى االئتماف ألغراض االستثمار واالستيالؾ ,كذلؾ يؤدي خفض سعر الفائدة إلى عدـ تشجيع ودائع
االدخار,لذا توجو ىذه الموارد أما إلى االستيالؾ أو االستثمار أو االثنيف معاً.
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تستطيع السمطة النقدية تفعيؿ أدوات الكمية اخرى كعمميات السوؽ المفتوحة واالحتياطي القانوني وسعر اعادة الخصـ,
فيقوـ البنؾ المركزي عف طريؽ عمميات السوؽ المفتوحة بشراء األوراؽ المالية وىذا يؤدي إلى توسع االحتياطات النقدية
ويزيد مف قدرة المصارؼ عمى منح االئتماف وتحفيز عناصر الطمب الكمي ليقمؿ مف وطأة الضغوط االنكماشية (الييتي,
 .)929 :9003كذلؾ يمكف لمبنؾ المركزي استخداـ االحتياطي القانوني كأحد األدوات الكمية لمسياسة النقدية لزيادة النشاط
االقتصادي فعندما يقوـ البنؾ المركزي بخفض نسبة االحتياطي القانوني فإف مقدار التسرب يقمؿ مف الوديعة االبتدائية مما
يؤدي إلى زيادة قيمة المضاعؼ النقدي ومف ثـ يزداد حجـ الودائع المشتقة فيتوسع االئتماف ومف ثـ يتوسع حجـ المعروض
النقدي ( الييتي .)925: 9003,يمكف لمبنؾ المركزي استخداـ سعر الخصـ لزيادة النشاط االقتصادي ,إذ يقوـ البنؾ
المرك زي بخفض سعر الخصـ ,والذي سيؤدي بدوره إلى تشجيع المصارؼ التجارية عمى طمب المزيد مف السيولة مف البنؾ
المركزي عف طريؽ تحويؿ جزءاً مف أصوليا المالية إلى نقود قانونية مادامت تكمفة الحصوؿ عمييا واطئة فتزداد احتياطاتيا
النقدية ومقدرتيا عمى خمؽ النقود ,مف جية أخرى زيادة احتياطاتيا النقدية سيدفعيا إلى خفض سعر الفائدة عمى القروض
الممنوحة لممستثمريف مما يفضي إلى زيادة المعروض النقدي ,وىذا بدوره سيقود إلى زيادة اإلنفاؽ  ,ومف ثـ االنتاج والدخؿ
واالستخداـ (اسماعيؿ  .)327 :9009,في معالجة التضخـ ,وال يمكف لمسياسة النقدية أف تكوف قادرة لوحدىا عمى معالجة
معدالت التضخـ المرتفعة دوف أف تكوف ىناؾ مساندة مف السياسة المالية والسياسات االقتصادية األخرى لتحقيؽ
االستقرار االقتصادي ,إذ يقوـ البنؾ المركزي (السمطة النقدية ) بامتصاص الفائض مف المعروض النقدي ومف ثـ الطمب
الكمي فضالً عف تقميص حجـ االئتماف المصرفي الذي تقدمو المصارؼ التجارية لألفراد والمشروعات مما يؤدي إلى
تقميص حجـ اإلنفاؽ ومف ثـ الطمب الكمي فضالً عف تقميص حجـ القروض الحكومية الموجية لألفراد والمصارؼ أو القياـ
باالقتراض مف األفراد (عرض السندات الحكومية) ,بيدؼ تخفيض حجـ الكتمة النقدية المتداولة لدى األفراد ومف ثـ
تخفيض اإلنفاؽ االستيالكي واالستثماري ,وبالمقابؿ تقوـ السمطة المالية والمجاؿ نفسو بالعمؿ عمى تخفيض حجـ اإلنفاؽ
الحكومي وذلؾ بالتخفيض مف حجـ فضال عف زيادة حجـ اإليرادات الحكومية عف طريؽ الرفع مف مقدار الضرائب
المباشرة وغير المباشرة أو التخفيض مف حجـ اإلعانات (دراوسي .)936 :9004 ,
 -9تحديد سعر الصرؼ ,إف انتياج سياسة مالية توسعية مقرونة بسياسة نقدية مقيدة ينتج عنو تأثير واضح عمى تحديد
معدؿ الصرؼ وتؤدي السياسة المالية التوسعية إلى زيادة عرض السندات المحمية وىذا يؤدي إلى زيادة الثروة الصافية
وعمى الجانب اآلخر تؤدي السياسة النقدية المقيدة إلى تخفيض االحتياطات النقدية وىو ما يؤدي إلى خفض الثروة
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الصافية ومف ثـ مف المتوقع أف يؤدي مزيج السياسة( النقدية– المالية) إلى عدـ تغير مستوى الثروة الصافية ,ومف ثـ
لف يكوف ىناؾ (أثر الثروة) في معدؿ الصرؼ في حالة تساوي معدؿ التغير في السياستيف المالية والنقدية (الوكيؿ,
.)596 :9004
 -5تييئة البيئة االستثمارية ,إذ يؤدي استقرار سعر الفائدة والضرائب بكافة أشكاليا دو ار في تحقيؽ معدالت مرتفعة مف
نمو االستثمارات المحمية واألجنبية فعندما تكوف ىناؾ رغبات لزيادة معدالت االستثمار تعمؿ السياسة المالية عمى
تقديـ حوافز لممستثمريف عف طريؽ تقديـ اإلعفاءات ,أو التخفيضات الضريبية ,أو قد تصؿ إلى مستوى اإلعانات
بالمقابؿ تعمؿ السمطة النقدية عمى تقديـ أسعار فائدة مخفضة لتقميؿ الكمفة عمى القروض الخاصة بالمستثمريف.
ثالثا" :أوجو التكامل والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية :يتفؽ الجميع عمى انو كمما اتسعت الفجوة وازدادت عوامؿ
التعارض والتناقض بيف السمطات المالية والنقدية كمما أدى ذلؾ إلى إضعاؼ تأثير السمطتيف معا" ,فضال" عف إضعاؼ
النشاط االقتصادي عموما ,فبالرغـ مف امتالؾ كؿ منيما خصوصية في استخداـ وسائمو لتحقيؽ أىدافو األساسية ,إال اف
ذلؾ ال يعني عدـ اشتراكيما معاً لتحقيؽ األىداؼ االقتصادية العامة الف السياستيف عمى درجة واحدة مف األىمية بالنسبة
لمسياسة االقتصادية العامة ,فضال عف كونيما يكمالف بعضيما وليسا بديميف عف بعضيما ,واف األولوية أو الثانوية ىي
لميدؼ الذي تسعى السياسة االقتصادية العامة الى تحقيقو .وعموما يمكف تمخيص اىـ مبررات التنسيؽ بيف ىذه السياستيف
بما يأتي( -:ثويني)5-9 :9020 ,
 -2إف استخداـ السياسة النقدية لضبط ومراقبة المعروض النقدي ضروري وميـ ,ولكنيا لوحدىا غير كافية مف دوف مساندة
السياسة المالية وسياسات أخرى كاألجور واألسعار وأسعار الفائدة واالستثمار ,كذلؾ فاف استخداـ السياسة المالية بمفردىا
لتشجيع عممية االستثمار الخاص عف طريؽ تخفيض اإلنفاؽ الحكومي يمكف اف يؤدي عمميا" السيما في البمداف النامية
الى انخفاض ىذا النوع مف االستثمار بدال عف زيادتو ,وذلؾ يعني ضرورة دعـ وسائؿ وأدوات السياسة النقدية لتشجيع
االستثمار الخاص وضبط سعر الصرؼ واسعار الفائدة.
 -9إف التناقضات التي تحدث بيف السياستيف المالية والنقدية وانعكاس آثارىما في االقتصاد توحي او تعطي دالالت لممستثمر
تعمر( بينما األخرى (تيدـ) مما يشكؿ إعاقة لمنشاط االقتصادي,
المحمي أو األجنبي باف إحدى السياستيف ) تبني أو ّ
ويحوؿ دوف جذب واستقطاب االستثمار االجنبي والمحمي.
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 -5إف السياسة النقدية ال تستطيع لوحدىا النجاح في تحقيؽ ىدفيا األساسي وىو معالجة التضخـ مف دوف اف يكوف ىناؾ
توافؽ وتنسؽ مع السياسة المالية ,أي اف استخداـ سياسة نقدية متشددة لمواجية التضخـ قد تفشؿ في حاؿ عدـ إسنادىا
الى سياسة مالية تقوـ عمى تقميؿ اإلنفاؽ ورفع معدالت الضريبة ,وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسياسة المالية في تحقيؽ ىدؼ
معالجة الكساد ,فاجراءاتيا المتعمقة بزيادة اإلنفاؽ العاـ وتخفيض معدالت الضريبة قد ال يكتب ليا النجاح عندما تقوـ
السياسات النقدية بانتياج سياسة نقدية متشددة تعتمد عمى رفع سعر إعادة الخصـ واسعار الفائدة ونسبة االحتياطي
القانوني او الدخوؿ كبائع الوراؽ المالية في عمميات السوؽ المفتوحة.
إف إمكانية تكامؿ السياستيف قد تستعيف احياناً بأدوات كال السياستيف وبأىمية قد تكوف متساوية ,فالسياسة النقدية

-2

ليا القدرة الواضحة في التأثير بالسيولة النقدية المتاحة لدى األفراد مف دوف أف يؤدي ذلؾ إلى إضافة مباشرة إلى الثروة,
بينما يترتب عمى استخداـ أدوات السياسة المالية زيادة الدخؿ والثروة مف دوف زيادة السيولة المحمية لدى األفراد مباشرة
(دراوسي.)945 :9004,
-3

في حالة البطالة المرتفعة قد تكوف أدوات السياسة المالية أكثر مالئمة لمتطبيؽ لما تتطمبو عممية التشغيؿ أو

التوظؼ مف زيادة في اإلنفاؽ الحكومي وخفض أو إلغاء بعض الضرائب ,واثر ذلؾ في االقتصاد يكوف أكثر ايجابية
تدعـ السياسة المالية بسياسة نقدية مستخدمة أداة سعر الفائدة إذ يؤدي تخفيضو الى مستويات معينة لزيادة
عندما ُ
االستثمار والدخؿ وتقميص البطالة ,ومف ثـ ليس مف الضروري استخداـ أدوات السياسة النقدية األخرى مادامت األدوات
المالية قادرة عمى التأثير في الطمب عمى النقود ومف ثـ عمى مقدار االستثمار ,وباآللية نفسيا يمكف استخداـ األدوات
النقدية التوسعية بصورة كاممة مع استخداـ أداة واحدة لمسياسة المالية كخفض الضرائب وفيما يأتي اثار كؿ مف ىاتيف
السياستيف في العراؽ-:
أ /أثر السياسة المالية والنقدية في معالجة التضخم في العراق:عف طريؽ التتبع التأريخي لظاىرة التضخـ في االقتصاد
العراقي خالؿ العقود القميمة الماضية نجد بأف العراؽ تعرض لصدمات كبيرة في مستوى التضخـ  ,لمدرجة التي وصؿ فييا
اواسط عقد التسعينات مف القرف الماضي الى مستوى التضخـ الجامح  ,ومف الجدير بالذكر بأف ىناؾ جممة مف االسباب
وراء ىذه الصدمات االقتصادية ابرزىا مايأتي -:
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 النمو اليائؿ في المعروض النقدي بسبب انقطاع الموارد النفطية والعمالت االجنبية نتيجة لمحصار المفروض عمى العراؽ
خالؿ عقد التسعينات مف القرف الماضي واالعتماد عمى التمويؿ االستثنائي بالعجز عف طريؽ طبع العممة الوطنية عمى
المكشوؼ أي بدوف غطاء مف العممة االجنبية (الخزرجي.)223 :9007 ,
 صدمة العرض بسبب عدـ قدرة الجياز االنتاجي المحمي عمى مواجية الطمب المحمي الناجـ عف الكتمة النقدية اليائمة
في تمؾ المدة وكذلؾ محدودية االستيرادات آنذاؾ بسبب الحصار المفروض عمى الكثير مف السمع خالؿ تمؾ المدة ومف
ثـ فيناؾ كتمة نقدية كبيرة تطارد كمية محدودة مف السمع والخدمات.
وىنا يمكف االشارة الى أف الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ في العراؽ خالؿ سنة  2776قد بمغ  %65553بأسعار سنة
االساس  2775فيما بمغ  %75624سنة  2777بمعنى ما كاف يشترى ب  200دينار سنة  2775أصبح سعر شراءه بما
يزيد عف  %65000و  %75000لسنة  2776و  2777عمى الترتيب ثـ عاد وانخفض عاـ  9000الى % 5525
ويرجع ذلؾ ألسباب متعددة منيا ظيور بوادر السياسة المالية في الحد مف االنفاؽ العاـ والحد مف االئتماف في اطار
السياسة النقدية وكذلؾ زيادة نسب وحجـ االوعية الضريبية بما انعكس عمى حصيمة االيرادات الضريبية وكذلؾ ظيور بوادر
التخفيؼ مف الحصار المفروض آنذاؾ والتي ساىمت في ايجاد نوع مف الثقة في َّ
الدينار العراقي ,أما المدة مف سنة 9005
–  9006فقد عادت معدالت التضخـ الى الزيادة إذ بمغت  % 30سنة  9003بعد ما انخفضت الى ما يقارب اؿ % 53
سنة  9002ثـ عاد ليرتفع الى  % 50سنة  9004مقارنة بسنة  9003وذلؾ عمى الرغـ مف حدوث تطورات ايجابية لعؿ
اىميا تدفؽ العائدات النفطية بشكؿ كبير وفتح المجاؿ بشكؿ يكاد يكوف كامؿ اماـ حركة التبادؿ التجاري وتدفؽ
االستيرادات بشكؿ غير مسبوؽ لمواجية فائض الطمب وىنا يمكف االشارة الى اىـ األسباب التي ادت الى تفاقـ معدالت
التضخـ في العراؽ لممدة المذكورة (-:صالح)2 :9006 ,
 الزيادة الكبيرة في الطمب االستيالكي السيما عمى السمع المعمرة والسيارات بسبب ارتفاع مستويات الدخوؿ.
 ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية بسبب رفع الدعـ الحكومي عنيا حسب االتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي (عمواف,
 ,9004بحث منشور عمى موقع و ازرة المالية ,الدائرة االقتصادية).
 ارتفاع أسعار العقارات بشكؿ مباشر بعد الحرب وبمستويات عالية نتيجة لتدفؽ امواؿ مف الخارج بشكؿ عشوائي.
 االمواؿ غير المشروعة الناجمة عف سرقة األبنية والممتمكات العامة والتي أوجدت طبقة مؤثرة مف اصحاب االمواؿ
المسروقة وما تبعيا مف انفاؽ عاـ كبير العادة اعمار ما تيدـ وما سرؽ ونيب مف بنى تحتية وممتمكات عامة .
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 االنفاؽ العاـ المتزايد السيما االنفاؽ عمى االمف الداخمي.
 تحسف مستوى األجور والرواتب بعد سنة  9005إذ ارتفعت االجور والرواتب بشكؿ كبير مما أوجد فائضاً مف الطمب
قابمو شحة في المعروض بسبب ضعؼ بنية الييكؿ االنتاجي المحمي وعدـ قدرتو عمى تمبية متطمبات الطمب المحمي اال
بنسبة بسيطة جداً.
التراجع في القطاع الزراعي المحمي ألسباب متعددة منيا ارتفاع أسعار الوقود ونقص كبير في الطاقة الكيربائية وارتفاع



أسعار المواصالت وتردي الوضع االمني كؿ ذلؾ ساىـ في تراجع االنتاج المحمي مقابؿ زيادة كبيرة جداً في الطمب
المحمي بما انعكس عمى ارتفاع أسعار المواد الزراعية أو ما يعرؼ ب اؿ ( )Agflationأو التضخـ الزراعي صاحبيا
في السنوات األخيرة (  ) 9006 – 9005ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمى النطاؽ العالمي السيما الحبوب والرز بما
فاقـ مف ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية .


الفساد االداري والمالي والمستشري في معظـ اجيزة الدولة.



التحرير غير المدروس ألسعار العديد مف السمع والخدمات وانسحاب الدولة مف العديد مف مفاصؿ الدعـ لمعديد مف
السمع والخدمات العامة .

 توقؼ انتاج الكثير مف المنتجات الصناعية والزراعية ألسباب متعددة واالىـ توقؼ العديد مف مشاريع الدولة.
تشكؿ العوامؿ السابقة فضال عمى عوامؿ اخرى ثانوية أىـ مصادر التضخـ في االقتصاد العراقي وىذا أوجد عدة اختالالت
منيا -:


سيادة قطاع خدمات غير متطور ومحدود المرونة بما يولد دخوؿ انفاقية كبيرة في ظؿ وجود جياز انتاجي غير مرف .

 اف االنفاؽ المتزايد مع وجود جياز انتاجي محدود قد شكؿ قوة دافعة لمضغوط التضخمية.
 تردي البنى التحتية بسبب التدمير خالؿ الحروب أو السرقة أو االىماؿ قد شكؿ قوة ضاغطة عمى الموازنة العامة
باتجاه تحديث ىذه البنى وايجاد قواعد اساسية جديدة والتي تتطمب مبالغ قدرت بما يقارب اؿ  900مميار دوالر السيما
في قطاعات الكيرباء والماء والنقؿ والطرؽ والجسور والصحة والتعميـ وبما اف االقتصاد العراقي يعتمد عمى االيرادات
النفطية والتي تعود لمدولة فينصب العبء ىنا عمى الموازنة العامة في تحمؿ أعباء نفقات إعادة أعمار البنى التحتية.
لقد شيدت السياسة النقدية بعد عاـ  9005تغيرات كبيرة مف حيث الفاعمية واألدوات مستمدة فاعميتيا مف االستقاللية التي
اعطيت لمبنؾ المركزي ( لممزيد يراجع قانوف رقـ  34لسنة  9002الخاص بالبنؾ المركزي)

88

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()14

العدد ()58

في رسـ وتحديد أىداؼ وأدوات السياسة النقدية وىنا تجدر االشارة الى أىـ االجراءات المتخذة مف السمطة النقدية في
مواجية التضخـ في العراؽ بما يأتي -:
 /2اعتماد مبدأ المفاضمة في االشارات بالنسبة لسعر الفائدة ومعدالت التضخـ وذلؾ وفقاً لقاعدة (تايمر) وذلؾ بجعؿ
االشارة موجبة لصالح معدؿ الفائدة بما يحفز االدخار وبالوقت نفسو يحد مف االئتماف اال في مجاالت معينة السيما
االستثمارية منيا (صالح.)29 :9006 ,
 /9اعتماد ادوات نقدية تقوـ عمى -:


معدؿ فائدة موجب مقارنة لمعدؿ التضخـ .



سياسة احتياطي قانوني تتكامؿ مع معدالت فائدة موجبة في فرض سياسة نقدية متشددة .



الحد مف االئتماف الممنوح خاصة في الجوانب اإلستيالكية أو القروض طويمة األجؿ .



اعتماد عمميات سوؽ مفتوحة تتعامؿ بحواالت الخزينة (حواالت و ازرة المالية) وكذلؾ مزادات نصؼ شيرية ومزادات
فصمية ( كؿ  5أشير ) لسحب مائة مميار دينار بالنسبة لممزاد االوؿ و  260مميار دوالر لممزاد الثاني عمماً اف مدة
استحقاؽ سندات المزاد االوؿ ىي  4أشير بينما مدة استحقاؽ سندات المزاد الثاني ىي سنة واحدة  ,وىذه المزادات ىي
بمثابة تسديد لمديف العاـ الداخمي والغاية مف ىذه العمميات ىو وصوؿ ألسعار فائدة توازنية والتي بمغت عاـ  9006ما
يقارب الػ ( % 90جرى تخفيضيا فيما بعد الى  % 4بسبب األزمة المالية العالمية ) .

 /5اما بالنسبة لسعر الصرؼ فقد حدث تغير جذري في آلية تحديد سعر صرؼ َّ
الدينار العراقي إذ جرى اعتماد آلية التعويـ
المدار ( )Managed floatingبعد اف كانت تعتمد آلية نظاـ الصرؼ الثابت ( )pegged regimقبؿ عاـ  9005وقد
تضاءلت فعالية أداة سعر الصرؼ كإحدى أدوات السياسة النقدية مف البنؾ المركزي خالؿ عقد التسعينات وصوالً لسنة
 9005وذلؾ بسبب انخفاض حجـ االحتياطيات األجنبية بشكؿ حاد بسبب الحصار
المفروض آنذاؾ وكانت السوؽ الموازية وىي سوؽ غير نظامية ىي المؤثرة في تحديد سعر صرؼ العممة العراقية بعد سنة
 9005وتحديداً في سنة  9003جرى اعتماد نظاـ سعر الصرؼ المدار لمحفاظ عمى سعر صرؼ َّ
الدينار العراقي ورفع ىذا
السعر خاصة تجاه ظاىرة ( الدولرة) إذ تحوؿ الدوالر الى مخزف لمقيمة وأصبح أكثر جذباً مف العممة الوطنية ( خالؿ فترة
الحصار ) وأصبحت المفاضمة بيف العائدات المختمفة اماـ الفرد العراقي وبيف االحتفاظ بالدوالر تميؿ لصالح االخير(صالح,
.)3 :9006
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ب /ادوات السياسة النقدية والمالية وتأثيرىا في ميزان المدفوعات في العراق :بالنسبة لمسياسة المالية ربما يبرز اثر
الضرائب والرسوـ الجمركية في التأثير المباشر عمى حركة التجارة الخارجية عف طريؽ الحد مف االستيرادات او تشجيعيا
فضال عف تعزيز الصادرات بالدعـ االنتقائي او الحد مف صادرات المواد االولية والمنتجات الخاـ عبر فرض ضرائب
تصدير .كما اف السياسة المالية سواء بإدارة الديف العاـ أـ االنفاؽ العاـ يمكف اف تؤثر في الكتمة النقدية اذ اف السياسة مالية
التوسعية سوؼ تؤدي الى زيادة في المعروض النقدي بشكؿ يؤدي الى انخفاض في اسعار الفائدة مقارنة باالسعار الدولية
بشكؿ ال يشجع رؤوس االمواؿ االجنبية عمى التدفؽ الى داخؿ البمد بؿ قد تدفع رؤوس االمواؿ المحمية الى الخروج مف
البمد ,وبالعكس بالنسبة لسياسة مالية انكماشية تخفض مف حجـ الكتمة النقدية وتؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة ومف ثـ تدفع
رؤوس االمواؿ االجنبية الى التدفؽ الى داخؿ البمد وىنا يظير التداخؿ بيف السياسة المالية والنقدية ,فالسياسة المالية تؤثر
ىنا عف طريؽ احدى ادوات السياسة النقدية (سعر الفائدة) وبالنسبة لمعراؽ فال يبدو رأس الماؿ االجنبي حساساً لتغيرات
سعر الفائدة في البمد إلعتبارات متعددة منيا-:
/2ضعؼ ىيكؿ أداء اجيزة الوساطة المالية سواء المصرفية منيا او المالية (السوؽ المالية).
/ 9عدـ االستقرار في البمد السيما في الجانب االمني يجعؿ مف أدوات السياسة النقدية والمالية قميمة الفعالية في تحفيز رأس
الماؿ االجنبي بؿ حتى المحمي في معظـ االحياف لألستثمار داخؿ البمد.
ومف ىنا تبدو حركة رؤوس االمواؿ المحمية واالجنبية غير حساسة او مرتبطة بأدوات السياسة النقدية والمالية في العراؽ.
رابعا" :معـوقات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق :لـ تنسجـ آثار االستقرار التي ولدتيا السياسة النقدية
في حث السياسة المالية عمى بموغ أىداؼ التنمية االقتصادية وتشجيع االستثمار في العراؽ وذلؾ لكوف المالية العامة قد
صممت عمى آثار توزيعية واجتماعية  ,ليا الغمبة عمى تعظيـ مجاالت االستثمار ودفع التنمية إلى مستويات مرغوبة
ومؤثرة  ,وىذه ىي سمة االقتصاد الريعي شديد األحادية  .ذلؾ أف نتاج التفاعالت التي تخمقيا السياسة النقدية لبموغ درجة
مف االستقرار وانخفاض التضخـ  ,وعميو إذا كانت الموازنة العامة عبر سياستيا المالية قد اخفقت في تحقيؽ قاعدة قوية
لعممية التنمية االقتصادية ومالت كثي اًر نحو االنفاؽ الجاري المولد لفائض الطمب االستيالكي في ظؿ استمرار ضعؼ
القاعدة االنتاجية الوطنية  ,فأف ىذا التوجو يتعارض مع المبادئ االساسية لمسياسة النقدية وأىدافيا في تحقيؽ االستقرار
االقتصادي (الخياط .)26 :9025,ويمكف أف نالحظ مثؿ ىذا التعارض عف طريؽ النقاط اآلتية -:
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 -2الضغوط التضخمية وسياسة التدخل :ال يخفى عمينا أف النمو في النقد االساس والذي يمثؿ مطموبات البنؾ المركزي
العراقي القادرة عمى خمؽ نقود والذي كاف في تزايد مستمر تحت تأثير دالة الطمب الحكومي عمى النقود المتأثرة بالدخؿ
الحكومي مف الموارد الريعية النفطية وىو أمر يتماشى والنظرة الجديدة في الفكر النقودي التي ترى في النقود عمى أنيا
متغير داخمي يخضع لدالة الطمب عمى النقود بحكـ ىيمنة القطاع الحكومي عمى مكونات الناتج المحمي االجمالي بشكؿ
عاـ وايرادات النفط بشكؿ خاص  ,تمؾ االيرادات التي تكوف ثمثي ذلؾ الناتج .واف ىيمنة الموازنة العامة بالتبعية عمى
اجمالي االنفاؽ الكمي مع ميؿ واضح لإلنفاؽ التشغيمي أو االستيالكي في ظؿ ظروؼ يتمحور فييا النشاط االقتصادي
حوؿ القطاع النفطي وتدىور واضح في مساىمة القطاعات السمعية في الناتج المحمي االجمالي والتي ال تتعدى () %3
عاـ  ,9029وىذا ّأدى إلى تحقيؽ فائض في الطمب الكمي عمى السمع والخدمات المستوردة والتي ارتبط تمويميا بسياسية
التدخؿ التي اعتمدىا البنؾ المركزي العراقي لمحفاظ عمى استقرار سعر صرؼ الدينار العراقي واستخداـ االستقرار السعري
لمقيمة الخارجية لمنقود كمثبت اسمي لمواجية التوقعات التضخمية التي ارتبطت بقوى الييكمة التي ولدىا االختالؿ
االقتصادي بسبب نقص االنتاج واالستثمار المحمي واالعتماد عمى العرض الخارجي لمواجية ضغوطات الطمب.
واذا لـ يتدخؿ البنؾ المركزي يومياً في سوؽ الصرؼ كونو سوقاً مركزياً فإنو يمكف أف تظير انحرافات شديدة عمى المستوى
العاـ لألسعار .وبعبارة اخرى اصبح ىذا التدخؿ اليومي في سوؽ الصرؼ يرتبط بالموازنة العمومية لمبنؾ المركزي وقدرتيا
عمى التأثير في مناسيب السيولة المحمية ومواءمة فائض السيولة النقدية التي ولدتيا النفقات العامة  .كما أف ىناؾ تالزماً
كبي اًر بيف االنفاؽ الحكومي واالحتياطي االجنبي لمبنؾ المركزي العراقي سواء في تكويف االحتياطي الساند لمدينار العراقي
وغطائو أو في استنفاد االحتياطي عبر مكونات االنفاؽ التشغيمي العاـ  ,واف سرعة بناء االحتياطي واستنفاده ىو مرىوف
حقاً بحركة الموازنة العامة  ,واف االحتياطي االجنبي يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بمستوى االنحراؼ في الطاقة االستيعابية
لمنفقات التشغيمية إزاء النفقات االستثمارية وبناء الطاقات المنتجة وتطور قوى العرض في االقتصاد .إذ نمحظ أف االحتياطي
االجنبي لمبنؾ المركزي العراقي خالؿ المدة ( )9029-9002قد تعاظـ مف (  )2مميار دوالر عندما كانت نفقات الموازنة
العامة بما يقارب (  ) 99مميار دوالر في الوقت الذي بمغت فيو مبيعات مزاد العممة االجنبية بكونو نافذة لمتدخؿ بحدود (
 )4,006مميار دوالر  ,واحتياط ناىز ( ) 50مميار دوالر  ,بينما ارتفعت مبيعات البنؾ المركزي العراقي مف العممة
االجنبية إلى (  )26,4مميار دوالر المتصاص ضغوط طمب السوؽ ومواءمة فائض السيولة الناجـ عف االنفاؽ العاـ في
موازنة بمغ سقؼ االنفاؽ فييا قرابة (  )200مميار دوالر عاـ ( 9029صالح .)940 :9029,
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 -9اآلثار النقدية لمسياسة المالية  :قادت العائدات النفطية المتراكمة اتجاىات ومحاور السياسة النقدية في إطار ما
يسمى باآلثار النقدية لمسياسة المالية ( سواء أكاف ذلؾ في ىيمنة المالية العامة عمى خمؽ النقد األساس لمبنؾ المركزي أـ
في تراكـ االحتياطي االجنبي لمبنؾ المركزي العراقي بكونو غطاء العممة الوطنية المتداولة خارج البنؾ المركزي ) فأف تمؾ
التأثيرات النقدية لممالية العامة قد أخمت بمسألة استقاللية البنؾ المركزي ,وذلؾ لييمنة رأسمالية الدولة المالية عمى تطور
حركة الماؿ االجمالية في العراؽ وضبط او مراقبة اتجاىاتيا النقدية واالنمائية واالستيالكية وفؽ ظرؼ فرضيا نمط السموؾ
إف رأسمالية الدولة بآلياتيا العاممة تتساير وتوجيات المالية العامة وتنسجـ معيا  ,فاتساع ظاىرة
االنفاقي لمدولة الريعيةّ ,
التوزيع في الموازنة العامة عبر غمبة الموازنات التشغيمية واتساع االنفاؽ عمى السمع العامة الضرورية ذات الطابع الخدمي
غير المرتبط بما يوازيو مف منجزات والتي طغت عمى النفقات العامة واتجاىاتيا عمى حساب تدني فرص االستثمار والكفاية
االنتاجية في معادلة غير متوازنة ادت الى تكويف نطاقات ممحقة بيا مف الرأسمالية المالية الوطنية االىمية والتي تكيفت مع
النمط االستيالكي والتكويف المالي لرأسمالية الدولة الريعية ولمسيطرة عمى مناسيب السيولة المحمية واحتواء قوة النفقات
العامة التي تولدىا الموازنة العامة وبشكؿ خاص النفقات الجارية التي تولد قوة طمب محمية متنوعة جداً عمى السمع
والخدمات الخارجية أماـ ىشاشة التنويع االقتصادي المحمي وتعاظـ االنفاؽ الفردي المستمد قػوتو مف النفقات العامة والذي
يسيـ في الدفع التضخمي الناجـ عف ضغوط الطمب او االنفاؽ الكمي  ,لذا لجأت السياسة النقدية إلى مزاد العممة االجنبية
كوسيمة المتصاص قوة االنفاؽ الحكومي المتولد مف الريع النفطي  ,وكذلؾ تمػويؿ التجارة الخارجية لمػقػطػاع الخاص  ,كما
لجاء البنؾ المركزي الى اعتماد آليات السوؽ واالدوات غير المباشرة في التدخؿ في سوؽ النقد والتصدي لمناسيب السيولة
النقدية العالية التي تولدىا المالية العامة (.كاظـ  ,عبيد )592 :9022 ,
المبحث الرابع :عجز الموازنة وأثره في النشاط االقتصادي
اوال :مفيوم عجز الموازنة وأسبابو :لقد تطور مفيوـ العجز الموازني مع تطور النضريات االقتصادية ,كما تعددت اسبابو
بتطور دور الدولة وتزايد تدخميا في النشاط االقتصادي.
 -2مفيوم العجز  :يعبر العجز الموازني عف الوضعية التي تكوف فييا االيرادات العامة اقؿ مف النفقات العامة ,وىو سمو
تكاد تعرفيا معظـ الدوؿ سواء المتقدمة او النامية ,وقد يوف ىذا العجز غير مقصود نظ ار لضعؼ الدولة في تحصيميا
لبعض ايراداتيا ,وقد يكوف مقصودا نتيجة سياسة عمومية تعدؼ الى زيادة االنفاؽ العمومي او تخفيض االيرادات العمومية
وىذا مايعرؼ بسياسة عجز الميزانية (قدي)902: 9005,
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 -9اسباب العجز الموازني :يمكف اف يحدث العجز في الموازنة نتيجة لعدة اسباب  ,كحدوث اخطاء في تقدير االيرادات
والنفقات ,او عدـ كفاية االيردات وخاصة السيادية منيا لتغطية النفقات ,او حتى عجز مستمر ناتج عف تزايد مستمر في
النفقات بدوف زيادة في االيرادات .ويمكف ادراج اىـ االسباب التي تؤدي الى العجز في الموازنة فيما يمي-:
أ /انخفاض االيرادات العامة :والتي يمكف اف تحدث نتيجة ؿ( -:دراز,عثماف)904: 9009,


ضالة الجيد الضريبي :اي انخفاض في الطاقة الضريبية والتي تعني نسبة الحصيمة الضريبية الى اجمالي الناتج
المحمي الوطني ,وىذا نتيجة انخفاض متوسط دخؿ الفرد وانتشار ظاىرة االقتصاد غير الرسمي وانخفاض الوعي
الضريبي.



االعتماد عمى الضرائب غير المباشرة :تعتمد الدوؿ النامية السيما العراؽ عمى ىذا النوع مف الضرائب في
الحاالت التي تكوف وفرة في تحصيميا ,ومف جية اخرى يعمؿ ىذا النوع مف الضرائب عمى زيادة العجز الموازف
يالنو يعمؿ عمى زيادة المستوى العاـ لالسعار.



االعتماد عمى ضرائب قطاع التجارة :حيث تذبذب حصيمة ىذا النوع مف الضرائب في الحاالت التي تكوف فييا
اسعار المواد االولية المصدرة غير مستقرة نتيجة لتغير معدالت الطمب عمييا في االسواؽ العالمية.

ب /ارتفاع النفقات العامة :مف بيف العوامؿ التي تساعد عمى تزايد النفقات العامة ىي-:


(قدي)903: 9005,

االخذ بنظرية العجز المنظـ :والتي مفادىا اف زيادة النفقات العامة في اوقات الكساد يحدث تاثي ار مباش ار عمى
زيدة االنتاج والدخؿ.



زيادة النفقات العسكرية الدولة :حيث تزداد النفقات العامة لمدولة عمى العمميات االرىابية مف تجييز قوات االمف
مف و ازرتي الدفاع والداخمية لتغطية نفقاتيا عمى االسمحة واالعتدة.



انخفاض قيمة البتروؿ خاصة في السنوات االخيرة



تدور قيمة العممة :انخفاض قيمة العممية المحمية اتجاه الدوالر مما يؤدي الى ارتفاع المستوى العاـ لالسعار ,مما
يستدعي زيادة النفقات العامة التي تكوف عمى شكؿ زيادة الدخوؿ االسمية وليس الحقيقية.



زيادة عدد السكاف :وىذه الزيادة تقابميا زيادة في النفقات االجتماعية
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ثانيا :انواع العجز الموازني :ما سبؽ يمكف اف نذكر ثالثة انواع مف العجز الموازني-:
 -2عجز موازني تعترؼ بو السمطة التنفيذية ويظير عند اعتماد الموازنة أي يكوف في بداية السنة المالية.
 -9عجز بنيوي يظير في نياية السنة المالية نتيجة لزيادة النفقات غير المماثمة لزيادة االيرادات العامة.
 -5عجز ناتج عف الوضعية االقتصادية التي يمر بيا اقتصاد البمد المعني اثناء تنفيذ الميزانية ,أي اف ىذا النوع يظير
كذلؾ في نياية السنة المالية ولـ يكف موجودا في بداية السنة المالية ,وفي اغمب االحياف يعود سبب ىذا العجز الى
االنخفاض المفاجئ لاليرادات كما ىو الحاؿ في العراؽ عندما انخفض سعر النفط.
وعف طريؽ ما سبؽ يمكف اف نعدد انواع العجز الموازني مف الناحية المحاسبية كما يمي-:
 -2العجز الشامؿ:وىو يعبرعف الفرؽ بيف اجمالي النفقات العامة واجمالي االيرادات العامة.
 -9العجز االساسي :ىو العجز بيف العجز الجاري والفوائد عمى الديوف المتعاقد عمييا سابقا".
 -5العجز التشغيمي :ىو ذلؾ العجز الناجـ عف طريؽ ربط الديوف وفوائدىا باالسعار الجارية لتالفي آثار التضخـ.
العجز الييكمي :ىو الفرؽ بيف العجز الشامؿ والعجز الصافي ,وىو ذلؾ العجز الذي يحتمؿ استم ارره ما لـ تتخذ الحكومة
االجراءات المزمة لمتغمب عميو (الفارس)26 :2775,
ثالثا" :التمويل بالعجز كسياسة مالية مؤثرة في النشاط االقتصادي :لقد لقى تمويؿ االقتصاد عف طريؽ العجز في الموازنة
جدال كبي ار وعدة وجيات نظر ,وذلؾ لخطورة ىذا النوع مف التمويؿ ,اف االثر الذي يحدثو التمويؿ بالعجز يكوف حسب
طريقة تمويؿ ىذا العجز ,وفيما يمي سوف نتطرؽ الى طرؽ تمويؿ العجز-:
 -2تمويؿ العجز عف طريؽ االصدار النقدي :يتـ ىذا النوع مف التمويؿ عف طريؽ لجوء الخزينة العامة الى البنؾ المركزي
لطمب اصدار كتمة نقدية جديدة دوف اف يقابميا غطاء حقيقي ,وتتعيد الخزينة بارجاع ىذه االمواؿ الحقا ,وبذلؾ يمكف
لمدولة عف طريؽ ىذا االصدار النقدي الجديد اف تموؿ نفقاتيا العامة بموارد غير ممموكة ليا ,او غير حقيقية.
والنجاح ىذا النوع مف التمويؿ يجب توفر عدة شروط نذكر منيا:
أ -اف يكوف الجياز االنتاجي في ىذه الدولة مرنا" وليس جامدا.
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ب -تمويؿ االصدار النقدي الجديد الى استثمارات حيوية وسريعة العائد يمكف عف طريقيا االستغناء عف االصدار
الحقا".
ت -ضخ االصدار النقدي الجديد عمى فترات متباعدة وجرعات صغيرة.
 -9تمويؿ العجز عف طريؽ االقتراض :يمكف اف نموؿ العجز الحاصؿ في الميزانية عف طريؽ االقتراض ,وىذا االقتراض
اما اف يكوف داخميا او خارجيا.
تمجأ الدولة الى ىذا النوع مف التمويؿ لمعجز في حالة اذا كانت المديونية الداخمية والخارجية ليا منخفضة اما اذا كانت
مرتفعة فتمجأ الى طرؽ اخرى لمتمويؿ ,وسوؼ نتطرؽ الحقا بشكؿ عممي عف العجز الموازني وكيفية تمويمو عف طريؽ
الديوف الداخمية وكيفية تأثر ىذه الديوف عمى االحتياطي مف العمالت االجنبية (قدي)995 :9005 ,
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المبحث الخامس :تأثير الدين الداخمي عمى احتياطي العممة االجنبية في العراق
اف الغاية الرئيسة لتحميؿ السياسة المالية والنقدية في العراؽ ىي لبياف عالقة االرتباط بيف السياستيف المالية والنقدية ودورىا
في تحقيؽ االىداؼ االقتصادية والتي تنعكس في مستوى النشاط االقتصادي ,اال اف تزايد اعتماد السياسة المالية في تمويؿ
عجز الموازنة باستخداـ ادوات السياسة النقدية اليخمو مف االثار السمبية التي تحوؿ دوف قياـ السياسة النقدية بوظائفيا عمى
اكمؿ وجو,وفي ىذا المبحث تـ اختيار عجز الموازنة كمتغير مستقؿ وىو مف المتغيرات المالية ,وبالمقابؿ تـ اختيار
االحتياطي مف اليمالت االجنبية الموجودة لدى البنؾ المركزي كمتغير تابع ,وبالتأكيد ىو يمثؿ الجانب النقدي.
اوال :تحميل السياسة المالية في العراق لممدة 2016 – 2006
تعد السياسة المالية ركناَ اساسياً م ف أركاف السياسة االقتصادية الكمية والتي عف طريقيا تستطيع الحكومة التأثير في
مستوى النشاط االقتصادي وتحقيؽ األىداؼ االقتصادية والسيما بعد التحوالت التي شيدىا االقتصاد العراقي بعد عاـ
 9005وظيور الدعوات الى ضرورة التنسيؽ بيف السياسة المالية والنقدية مف اجؿ تحقيؽ االستقرار االقتصادي
وباألخص عند التحوؿ الى اقتصاد السوؽ و صدور قانوف و ازرة المالية والديف العاـ رقـ  73لسنة  9002الذي نظـ
اإلجراءات التي تحكـ وتبني تنفيذ الموازنة االتحادية لمعراؽ واألمور المتعمقة بيا ,وقد وضعت السياسة المالية أسس
واتجاىات التخطيط المالي في العراؽ وتحديد اإلطار العاـ والتفصيمي لعناصر الخطة المالية ضمف إطار السياسة العامة
لمدولة وخطط التنمية وتييئة وسائؿ إعداد الخطة واإلشراؼ عمى تنفيذىا وقياـ البنؾ المركزي بدور الوكيؿ المالي لمحكومة
في إدارة حواالت لتمويؿ النفقات العامة بدال مف سياسة النقد الرخيص اف تطبيؽ ىذه االستراتيجية ادى الى تحسيف فرص
النمو واالستقرار االقتصادي عف طريؽ السيطرة عمى معدالت التضخـ والسيطرة عمى تدفقات السيولة مف اجؿ سد العجز
في الميزانية العامة وفي ما يأتي توضيح الىـ مكونات الموازنة العامة في العراؽ.
 -1تطور النفقات العامة في العراق لممدة 2016 – 2006
شيدت النفقات العامة تزايدا مضطرداً في السنوات الالحقة لعاـ  ,9005اذ تزايدت النفقات التشغيمية بشكؿ كبير نتيجة
لزيادة رواتب الموظفيف وتصاعد نسبة العامميف في القطاع العاـ ,فضال عف تزايد النفقات العسكرية السيما في السنوات
االخيرة ,اال اف النفقات االستثمارية لـ تشيد زيادة كبيرة كما شيدتيا النفقات التشغيمية وذلؾ بفعؿ تراجع اليياكؿ االنتاجية
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وضعؼ البيئة االستثمارية مف جانب ,وفتح الحدود اماـ االستيرادات العشوائية مف جانب اخر ,والجدوؿ ( )2يبيف تطور
النفقات العامة لمفترة .9024 -9004
جدول ( )1اجمالي النفقات العامة ومعدل نموىا السنوي لمعراق 2016 -2006
معدل النمو السنوي

السنوات

النفقات العامة (مميار دوالر)

2006

253385

2007

263491

4.35

2008

493257

85.93

2009

443738

-9.17

2010

543214

21.18

2011

673314

24.16

2012

903176

33.96

2013

1023168

13.29

2014

713661

-29.85

2015

473578

-33.60

2016

513458

8.15

%

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لالعوام ()2016–2006
تشير البيانات الخاصة بأجمالي النفقات العامة في الجدوؿ ( )2الى ارتفاع حجـ االنفاؽ العاـ إذ بمغ ( )324236مميار دوالر
عاـ  9024قياسا بعاـ  9004الذي بمغ ( )934563مميار دوالر وبمعدؿ نمو سنوي مركب ( )%57.5ونالحظ عف طريؽ
تتبع السمسمة الزمنية لمنفقات العامة اف السياسة المالية في العراؽ ىي سياسة مالية توسعية ,فقد سعت الى زيادة اإلنفاؽ
بشقيو المدني والعسكري وتأدية دو اًر ميماً في تحقيؽ االستقرار االقتصادي في العراؽ عف طريؽ إتباع سياسة الدعـ
الحكومي لمسمع األساسية ,وكذلؾ تشير السياسة االنفاقية التوسعية إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ بيدؼ ضماف السيطرة عمى الوضع
األمني و تعديؿ األجور والرواتب والمخصصات لمعامميف في القطاع العاـ.
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اف التحوالت الكبيرة في النفقات العامة بدأت مف عاـ  9025- 9006ماعدا عاـ  9007بسبب انخفاض اسعار النفط عف
عاـ  9006إذ استمر نمو النفقات العامة باألسعار الجارية لألعواـ مف  9025 -9006بمعدالت نمو موجبة بمغت
( )%25.97(,)%55.74( ,)%92.24( ,)%92.26( ,)%63.75عمى ترتيب ,وانخفضت النفقات العامة في العراؽ في
السنوات االخيرة بسب االحداث التي مر بيا العراؽ والمنطقة والتي رافقيا توقؼ بعض خطوط نقؿ وتصدير النفط بفعؿ
االعما ؿ االرىابية مف جانب ,وانخفاض اسعار النفط مف جانب اخر ,وتجدر االشارة الى اف الموازنة العامة العراقية تعتمد
بنسبة كبيرة عمى االنتاج النفطي لتغطية نفقاتيا العامة ,والشكؿ ( )2يظير تطور النفقات العامة في العراؽ.
النفقات العامة (مميار دوالر)
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السنوات
الشكل ( )1تطور النفقات العامة في العراق لممدة 2016- 2006
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات جدول ()1
يتضح مف الشكؿ ( )2أف النفقات العامة في العراؽ تفاوت وبشكؿ ممحوظ طواؿ مدة البحث إذ ترتبط بحجـ االيرادات
وكمية النفط المصدرة وكذلؾ أسعار النفط عالمياً.
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 -2تحميل تطور االيرادات العامة في العراق لممدة 2016 – 2006
تعتمد االيرادات العامة في الموازنة العراقية عمى القطاع النفطي بنسبة كبيرة تصؿ الى اكثر مف ( )%73في معظـ
السنوات ,اذ يعد االقتصاد العراقي مف االقتصادات الريعية التي ترتبط نفقاتيا بحجـ الصادرات النفطية واسعار النفط
العالمية .والجدوؿ ( )9يبيف تطور االيرادات العامة ومعدؿ نموىا في العراؽ لممدة .9024 -9004
جدول ( )2تطور االيرادات العامة ومعدل نموىا في العراق لممدة 2016 -2006
معدل النمو السنوي %

السنوات

االيرادات العامة (مميار دوالر)

2006

323709

2007

433117

31.81

2008

663544

54.33

2009

463987

-29.38

2010

583569

24.64

2011

923996

58.78

2012

1023759

10.40

2013

973630

-4.99

2014

903383

-7.42

2015

463353

-48.71

2016

443036

-4.99

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لالعوام ()2016–2006
تشير البيانات الواردة في الجدوؿ ( )9والخاصة بأجمالي االيرادات العامة الى ارتفاع اجمالي االيرادات العامة طواؿ مدة
البحث إذ بمغت ( )224054مميار دوالر عاـ  9024قياسا بعاـ  9004اذ بمغ ( )594507مميار دوالر وبمعدؿ نمو سنوي
مركب ( )%64.3وترجع الزيادة في حجـ االيرادات العامة مف عاـ  9004الى االعتماد عمى االيرادات النفطية ولـ تكف
ىناؾ موارد ومصادر جديدة لإليرادات وبقيت الموازنة تعتمد عمى مصدر وحيد وىو اعتمادىا بنسبة تتجاوز ( )%73مف
االيرادات العامة عمى اإليرادات النفطية وتسد النسبة بالباقية مف مصادر غير نفطية مثؿ القروض المحمية واألجنبية.
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لقد اتبعت و ازرة المالية العراقية مجموعة مف التعديالت التي تيدؼ الى خفض معدالت الضريبة عمى دخوؿ االفراد وارباح
الشركات واخضاع موظفي القطاع العاـ لمضريبة لضماف تحصيؿ عائدات ضريبية ثابتة واعتمدت عمى مؤشر نسبة اإليرادات
الفعمية الى الناتج المحمي اإلجمالي الذي يسمى المثبت الديناميكي ( )The Dynamic stabilizerوىذا المؤشر يعكس قدرة
الحكومة في التأثير بمعدالت الناتج المحمي اإلجمالي والتأثير يكوف مف الناتج الى اإليرادات اذ اف انخفاض الناتج المحمي
اإلجمالي سيؤدي الى خفض اإليرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة وىذا بدوره يؤدي الى زيادة حجـ النفقات التحويمية
ومف ثـ الى زيادة العجز في الموازنة  ,وبالعكس ويالحظ انخفاض حجـ االيرادات في السنوات  9024- 9025وبمعدؿ نمو
سنوي ( )%-2.77( ,)%-26.52( ,)%-5.29( ,)%-2.77عمى ترتيب ,بسبب انخفاض اسعار النفط واعتماد الموازنة
عمى االيرادات النفطية مما أثر سمباً في حجـ اإليرادات في الموازنة والشكؿ ( )9يوضح تطور االيرادات العامة في العراؽ.
االيرادات العامة (مميار دوالر)
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الشكل ( )2تطور اجمالي االيرادات العامة في العراق لممدة 2016 - 2006
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى جدول ()2
يتضح مف الشكؿ ( )9أف االيرادات العامة العراقية ترتبط ارتباطا وثيقا باسعار النفط العالمية ,فعف طريؽ تتبع حركة
اسعار النفط واالنخفاض الكبير في اسعارىا اواخر عاـ  ,9022نالحظ بأنو انعكس بشكؿ مباشر عمى االيرادات العامة
وكما يشير الشكؿ (.)9
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 -3تحميل تطور عجز الموازنة العامة في العراق 2016- 2006
انعكس اجمالي النفقات العامة وتسارع نموىا مف جانب ,وانخفاض حجـ االيرادات العامة مف جانب اخر عمى احداث عجز
في الموازنة العامة العراقية لسنوات عديدة ,فمف المعروؼ اف ارتفاع النفقات العامة في اوقات الوفرة المالية اليقابؿ
بانخفاض في مستوى تمؾ النفقات في اوقات الكساد وانخفاض اسعار النفط كما في حالة العراؽ مابعد ,9022
والجدوؿ ( )5يبيف اجمالي العجز والفائض في الموازنة العامة في العراؽ .9024 -9004
جدول ( )3اجمالي العجز والفائض في الموازنة العامة في العراق ( 2016 -2006مميار دوالر)
العجز او الفائض في

العجز او الفائض في
السنوات

الموازنة

السنوات

الموازنة

2006

73324

2012

123583

2007

163620

2013

-43535

2008

173288

2014

183722

2009

23249

2015

-13224

2010

43355

2016

-73422

2011

253682

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لالعوام ()2016–2006
نالحظ مف الجدوؿ ( )5بأف الموازنة العامة العراقية لـ تحقؽ عجز في االيرادات العامة اال في السنوات  9025و9023
و 9024والسبب في ذلؾ يعود الى الزيادة غير الطبيعية في النفقات العامة ال سيما في عاـ  , 9025اما فيما يخص
السنوات االخيرة فأف السبب في تصاعد مستوى العجز يعود لقصور االيرادات العامة الناجمة عف انخفاض اسعار النفط
العالمية.
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 -4تحميل تطور الدين العام في العراق 2016- 2006
تمجأ الحكومة العراقية الى االقتراض الداخمي والخارجي لتمويؿ نفقاتيا العامة في ظؿ العجز المالي الذي تعاني منو في
السنوات التي ينخفض فيعا سعر النفط العالمي ,ومف الطبيعي اف يزداد مستوى الديف العاـ في سنوات انخفاض االيرادات
العامة وتصاعد حجـ النفقات العامة ,والجدوؿ ( )2يبيف تطور الديف العاـ المحمي في العراؽ لممدة .9024 -9004
جدول ( )4تطور الدين العام الداخمي في العراق لممدة 2016 -2006
اجمالي الدين المحمي

اجمالي الدين المحمي
السنوات

(مميار دوالر)

السنوات

(مميار دوالر)

2006

5,67

2012

3,89

2007

4392

2013

3,77

2008

3,50

2014

7,52

2009

5,20

2015

12,14

2010

4,14

2016

17,36

2011

4,11

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لالعوام ()2016–2006
عف طريؽ تتبع البيانات الخاصة بإجمالي العجز او الفائض في الموازنة العامة والواردة في الجدوؿ ( )2نمحظ ارتفاع حجـ
الديف المحمي العاـ مف ( )3445مميار دوالر عاـ  9004الى ( )25454مميار دوالر عاـ  ,9024وىذا االمر طبيعي
ويتماشى مع جدوؿ االيرادات العامة والنفقات العامة الواردة في الجدوؿ ( )2والجدوؿ (.)9
وكذلؾ عف طريؽ مالحظة البيانات الخاصة بالديف العاـ المحمي الواردة في الجدوؿ ( )2نجد ىنالؾ ارتباطاً لإليرادات العامة
بمؤشر العجز والفائض في الموازنة إذ يزداد حجـ الديف عند زيادة الفائض في الموازنة بيدؼ الحفاظ عمى المستوى العاـ
لألسعار ورفع سعر الفائدة عف طريؽ بيع السندات الحكومية الى البنؾ المركزي الذي يتولى طرحيا في السوؽ المالية بحسب
المعروض النقدي الذي ييدؼ لممحافظة عميو ولمديف العاـ الداخمي تأثير إيجابي في حكومات الدوؿ فيمكف أف يستخدـ كوسيمة
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مف لدف ىذه الحكومات لمحصوؿ عمى أمواؿ إضافية لالستثمار في االقتصاد و يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البالد مثؿ
تطوير البنى التحتية تطوير وسائؿ المواصالت وغيرىا ومف ثـ يشجع المستثمريف عمى اإلنفاؽ عوضاً عف االدخار ويعزز النمو
االقتصادي.
ُيعد مؤشر الديف العاـ المحمي مف المؤشرات الميمة لمسياسة المالية ومدى سالمتيا عف طريؽ مقارنة الديف العاـ الداخمي بالناتج
المحمي االجمالي فيستخدـ الناتج المحمي اإلجمالي كمؤشر لمدة صحة االقتصاد ومدى إمكانية الدولة مف سداد ديونيا فمعدالت
الديف العاـ المرتفعة ليا تأثير كبير عمى االقتصاد لذلؾ يجب التركيز عف استخداـ الديف العاـ الداخمي بطريقة صحيحة تؤدي
إلى دفع زيادة الناتج المحمي اإلجمالي وابقاء معدالت الفائدة منخفضة ويالحظ زيادة حجـ الديف في السنوات االخير ة بسبب
العجز في الموازنة لعامي  9023و .9024والشكؿ ( )5يظير تطور الديف العاـ الداخمي في العراؽ.
اجمالي الدين المحمي (مميار دوالر)
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الشكل( )3تطور الدين العام الداخمي في العراق لممدة 2016 - 2006
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى جدول ()4
يتضح مف الشكؿ ( )5ارتباط مؤشر الديف المحمي بالفائض والعجز الحكومي وكذلؾ ارتفع حجـ الديف في السنوات مف
 9025الى  9024ويالحظ اف اعمى مستوى بمغة الديف المحمي كاف عاـ  9024إذ بمغ ( )25454مميار دوالر .
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ثانيا :تحميل السياسة النقدية في العراق لممدة 2016 – 2006
يرجع تاريخ السياسة النقدية في العراؽ الى انشاء البنؾ المركزي العراقي في عاـ  2670عندما تـ افتتاح اوؿ مصرؼ
تجاري في العراؽ و تأسيس المصرؼ الزراعي الصناعي في عاـ  2753والذي تـ تقسيمة في عاـ  2722الى مصرفيف
ىما المصرؼ الزراعي والمصرؼ الصناعي و يعداف مف أوائؿ المصارؼ الوطنية المتخصصة كذلؾ في عاـ 2722
أُسيس اوؿ مصرؼ تجاري عراقي ىو مصرؼ الرافديف الذي عمؿ جنبا الى جنب مع المصارؼ االجنبية وحرص عمى
تقديـ الخدمات المصرفية المتنوعة إذ كاف دور السياسة النقدية في العراؽ حسب المدة الزمنية اذ كانت السياسة النقدية
خالؿ مدة حرب الخميج االولى (عقد الثمانينات) تعمؿ في مجاراة السياسة المالية وزاد ذلؾ في عقد التسعينات (مدة
العقوبات االقتصادية) إذ أصبح البنؾ المركزي أداة لتنفيذ ق اررات الحكومة في اإلصدار النقدي الجديد لتمويؿ العجز الكبير
في الميزانية دوف مراعاة الواقع االقتصادي وتنامي معدالت التضخـ في حيف يفترض المنطؽ االقتصادي اف يكوف البنؾ
المركزي مستقال (تقريرالبنؾ المركزي العراقي )99 :9005,اما بعد عاـ  9005فقد اصبح البنؾ المركزي اكثر استقاللية
واخذ عمى عاتقو مكافحة التضخـ وتعزيز قيمة الدينار العراقي كيدؼ رئيسي وىذا ما جاء بقانوف البنؾ المركزي رقـ 34
لسنة  9002مستعينا بأدواتو المباشرة وغير المباشرة فضال عف األدوات المستحدثة التي منيا سيطرة البنؾ المركزي عمى
القاعدة النقدية عف طريؽ مزادات العممة األجنبية وتأثير البنؾ في مضاعؼ االئتماف عف طريؽ متطمبات االحتياطي
القانوني واالحتياطيات الفائضة وبما اف االقتصاد العراقي ىو مف االقتصاديات أحادية الجانب اذ انو يعتمد عمى صادرات
النفط والتي تغطي إيراداتيا بما يقارب  %70مف النفقات العامة وعند تعرض أسواؽ النفط إلى صدمات العرض والطمب
تنتقؿ تمؾ الصدمة بشكؿ مباشر إلى النشاط االقتصادي وما يطمؽ عمييا بصدمة العرض الخارجية والتي تؤثر بدورىا في
الموازنة العامة لمدولة (تقرير البنؾ المركزي العراقي  )9007:لذا سيكوف التركيز عمى االحتياطيات االجنبية لدى البنؾ
المركزي العراقي لتحميؿ عالقتيا بعجز وفائض الموازنة عف طريؽ حجـ الديف العاـ المحمي الذي ُيعد أداة مف ادوات
السياسة المالية لمعالجة العجز وسحب الفائض في الموازنة والجدوؿ ( )3يظير مكونات االحتياطيات االجنبية لدى العراؽ
لممدة 9024 – 9004

104

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()58

المجلد ()14

جدول( )5مكونات االحتياطيات االجنبية لدى العراق لممدة 2016- 2006

السنوات

حقوق السحب الخاصة

اجمالي احتياطي العمالت

الذىب

ومركز االحتياطي لدى

االجنبية (مميار دوالر)

(طن)

صندوق النقد الدولي (
مميون وحدة)

2006

5388

13314

293931

2007

5388

13017

313297

2008

5388

13017

493938

2009

5388

13017

443127

2010

5388

13790

503377

2011

5388

23087

613035

2012

2938

23087

703328

2013

42321

13976

773743

2014

89383

13478

663349

2015

89383

13474

533727

2016

89383

13470

423014

الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لالعوام ()2016-2006
 /1تحميل االحتياطيات االجنبية في العراق لممدة 2016 - 2006
تشير البيانات الخاصة باالحتياطيات االجنبية في الجدوؿ ( )3الى تفاوت االحتياطيات خالؿ مدة البحث في بعض
السنوات والسيما في السنوات التي فييا فائض بيدؼ سحب الفائض النقدي والسيطرة عمى معدؿ التضخـ وسحب السيولة
الفائضة مف السوؽ ,وكذلؾ انخفض في سنوات العجز في الموازنة وذلؾ لتغطية حجـ الديف الحكومي الداخمي لتغطية
العجز في الموازنة السيما في السنوات االخيرة مف البحث وبسب االحداث والحرب عمى االرىاب وانخفاض اسعار النفط
كميا ولّدت ضغوطاً عمى الموازنة وباألخص اف االيرادات الضريبة في العراؽ كانت ثابتة مما اثر في مصادر االيرادات
العامة مما دعا بالحكومة الى تنويع مصادر االيرادات ونمحظ مف الجدوؿ( )9اف االحتياطيات بمغت عاـ  9004حوالي
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( )974752مميار دوالر قياسا بعاـ  9025إذ بمغ ( )554525مميار دوالر وىذه الزيادة في االحتياطيات ترتبط ايضا بزيادة
انتاجية العراؽ مف البتروؿ وارتفاع اسعاره في السوؽ العالمية اما في سنة  9024انخفض االحتياطي ليصؿ الى
( )294022مميار دوالر وسبب ىذا االنخفاض في االحتياطيات ارتبط بزيادة حجـ الديف العاـ الداخمي في السنوات االخير
والشكؿ ( ) 2يوضح تطور حجـ االحتياطيات االجنبية في العراؽ.
اجمالي االحتياطي االجنبية (مميار دوالر)
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الشكل ( )4تطور حجم احتياطي العمالت االجنبية في العراق لممدة 2016 - 2006
المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى جدول()5
يظير مف الجدوؿ تفاوت حجـ االحتياطيات مف العمالت االجنبية وفؽ سياسات البنؾ المركزي الموضوعة لمحفاظ عمى
سعر صرؼ الدينار والحفاظ عمى استقرار مستوى االسعار ومعالجة التضخـ مف سحب السيولة الفائضة وتعويض العجز
عف طريؽ االقراض المحمي.
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 -2تقدير وقياس اثر الدين العام الداخمي في االحتياطيات االجنبية في العراق لممدة 2016 – 2006
مف اجؿ تقدير وقياس أثر الديف العاـ الداخمي في االحتياطيات في العراؽ تـ إدخاؿ البيانات الخاصة بالمتغيرات في
الحاسوب اآللي واستخدمت الصيغة الخطية في تحميؿ واختيار أفضؿ معادلة توضح العالقة بيف المتغير المستقؿ والمتغير
التابع والتي اعتمدت في تحميؿ المعايير المستخدمة في قياس العالقة واالثر بيف الديف العاـ الداخمي واحتياطيات العمالت
االجنبية وكما تظير نتائج االختبار في الجدوؿ ( .)4
جدول ( )6نتائج تقدير اثر الدين العام الداخمي في االحتياطيات النقدية في العراق Xi
Yi=1192-0.103xi
Fالجدولية

Fالمحتسبة

Tالجدولية

Tالمحتسبة

R2

R

التقدير

المعممة

4.1

5.46

1.860

6.440

0.30

0.55

57120.160

b0

-7.191

B1

6.27

المصدر  :من إعداد الباحثين باألعتماد عمى برنامج ( . (spss/20
المعاير االول  :المعيار االحصائي-:
تظير االختبارات االحصائية الواردة في الجدوؿ ( )4والخاصة بتقدير أثر السياسة المالية في العراؽ والمتمثمة بالمتغير
المستقؿ ( )Xiوالذي يعبر عف حجـ الديف العاـ الداخمي في المتغير التابع السياسة النقدية والمتمثؿ باالحتياطيات االجنبية
اذ يتضح مف الجدوؿ اف المتغير الديف الداخمي يوثر في المتغير التابع  Y1إذ بمغ معامؿ التحديد ( )0.30( )R2مما يؤكد
القوة التفسيرية لمنموذج القياسي أي أف المتغير المستقؿ يفسر ما نسبتو  %30مف التغيرات في االحتياطيات االجنبية في
العراؽ في حيف ما نسبة  %70مف التغيرات الحاصمة في االحتياطيات االجنبية ترجع الى عوامؿ اخرى تدخؿ ضمف
متغير الخطأ العشوائي .كذلؾ تدؿ نتائج االختبارات اإلحصائية عمى نجاح النموذج القياسي في تمثيؿ العالقة بيف المتغير
المستقؿ والمتغير التابع عند تجاوز قيـ ( )F , Tالمحتسبة القيـ الجدولية عند مستوى معنوية ( )20 ,0.03مما يؤكد
معنوية المتغير المستقؿ ( )Xiالداخؿ في النموذج و كذلؾ يظير اختبار  Fمعنوية المعادلة عند تجاوز قيمة  fالمحتسبة
القيمة الجدولية.
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المعيار الثاني :االقتصادي والمالي-:
تظير النتائج الخاصة بقياس العالقة بيف الديف العاـ الداخمي واالحتياطيات النقدية الى سالبية إشارة معممة المتغير Xi
والتي تتوافؽ مع النظريات االقتصادية والتي تدؿ عمى وجود عالقة عكسية بيف الديف المحمي واالحتياطيات اي اف التغير
بالديف العاـ المحمي بمقدار  %2يؤدي الى تغير في االحتياطيات بمقدار  -5.272باتجاه معاكس إذ أف االحتياطيات
تنخفض مع زيادة حجـ الديف المحمي وبما اف العراؽ يعتمد بشكؿ كبير عمى اسعار النفط لتمويؿ الموازنة والنفقات
ومواجية عدـ االستقرار واالحداث االستثنائية لذا يتـ استخداـ االحتياطيات لتغطية االلتزامات الحكومية والسيما السنوات
االخيرة التي شيدت انخفاض في اسعار النفط وزيادة االنفاؽ العسكري بسب الحرب عمى االرىاب واستخداـ االحتياطيات
كغطاء لمعممة المحمية عف طريؽ دخوؿ البنؾ المركزي في سوؽ العمالت بيع وشراء العمالت االجنبية ونتيجة زيادة مديونية
العراؽ وسعية لالقتراض الخارجي نتيجة االزمة المالية التي تعرض ليا العراؽ مف توقؼ تصدير النفط مف بعض المنافد
وانخفاض اسعار النفط ادت الى زيادة الديف العاـ وانخفاض حجـ االحتياطيات.
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االستنتاجات
 -1تشكؿ الضرائب والرسوـ ومنيا الجمركية نسبة كبيرة مف االيرادات العامة في االقتصادات كافة اال انيا تؤدي دورا"
محدودا" في تكويف االيرادات العامة العراقية.
 -9انتيج العراؽ بعد عاـ 9005مجموعة مف االجراءات المرتبطة بآلية عمؿ السياسة النقدية مف شأنيا منح االستقاللية
لمبنؾ المركزي العراقي في رسـ خطة عمؿ وادوات السياسة النقدية.
 -5اف استقاللية البنوؾ المركزية السيما البنؾ المركزي العراقي ال تعني االنفصاؿ التاـ بيف السياسة النقدية والحكومة,
وانما ذلؾ يعني االتفاؽ بيف الطرفيف عمى تحديد االىداؼ المشتركة.
 -2اف اعتماد السياسة المالية عمى السياسة النقدية في تمويؿ عجز الموازنة ال يخمو مف اآلثار السمبية التي تحوؿ دوف
قياـ السياسة النقدية بوظائفيا عمى اكمؿ وجو.
 -3اتجيت الزيادة الكبيرة في النفقات العامة العراقية بأتجاه النفقات التشغيمية بشكؿ كبير ,وكاف ذلؾ عمى حساب النفقات
االستثمارية.
 -4ارتبطت حاالت عجز وفائض الموازنة العراقية باسعار النفط العالمية ,فكمما ازدادت اسعار النفط حققت الموازنة
العراقية فائض والعكس صحيح.
 -5اف ىناؾ عالقة عكسية بيف اجمالي الديف الحكومي المحمي في العراؽ واالحتياطيات مف العممة االجنبية اذ اف كمما زاد
حجـ الديف فذلؾ يودي الى انخفاض االحتياطيات االجنبية.
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التوصيات
 -2ضرورة قياـ الحكومة العراقية بتنويع مصادر االيرادات العامة وتفعيؿ الضرائب التصاعدية لتوسيع مجاالت الحصوؿ
عمى االيرادات العامة وعدـ االعتماد بشكؿ كبير عمى القطاع النفطي.
 -9عمى الحكومة العراقية والبنؾ المركزي العراقي تطبيؽ القوانيف والتشريعات الخاصة بضماف استقاللية البنؾ المركزي
العراقي كافة.
 -5تحديد مسار كؿ مف السياسة المالية والسياسة النقدية بالشكؿ الذي يضمف االستقاللية واالنسجاـ لكؿ واحدة مف ىذه
السياسات.
 -2تخفيض حجـ النفقات التشغيمية في الموازنة العامة العراقية ورفع نسبة النفقات االستثمارية مف اجؿ توسيع القاعدة
التشغيمية وايجاد فرص عمؿ لاليدي العاممة المعطمة.
 -3ضرورة حرص الحكومة العراقية والبنؾ المركزي العراقي عمى المحافظة عمى االحتياطي مف الذىب والعمالت االجنبية,
وذلؾ لما يشكمو مف قاعدة استراتيجية ميمة لالقتصاد العراقي.
 -4عمى الحكومة العراقية ايجاد وسائؿ لالقتراض العاـ الداخمي بالشكؿ الذي يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص وتفاقـ
حالة الكساد التي تسود في االقتصاد العراقي.
المصادر العربية
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