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 الخالصة
في  التضخممعدل ( وMS2عرض النقد بمفهومة الواسع )معدل نمو يهدف البحث للتعرف على العالقة السببية بين 

وكذلك لمعرفة لتحديد اتجاه السببية للمتغيرين  ، باستخدام سببية كرانجر(1107-0991للمدة ) االقتصاد العراقي

نموذج تصحيح  ، فضالً عن استخدامCo-integration العالقة المشتركة بينهما باستخدام اختبار التكامل المشترك

عرض النقد  معدل نمو بوجود تكامل مشترك بين جر والطويل، واشارت النتائالجلين القصيفي ا (ECM)الخطأ

التضخم في االجل الطويل معدل عرض النقد في لمعدل نمو ، وتبين بعدم وجود اثر التضخممعدل بمفهومه الواسع و

 التضخم.ومعدل عرض النقد نمو معدل بينثنائية االتجاهعلى عكس االجل القصير، وهناك عالقة سببية 
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ABSTRACT 
The aim of the research is to identify the causal relationship between the growth rate of money 

supply (MS2) and the rate of inflation in the Iraqi economy for the period (1990-2017), using the 

causality of Granger to determine the direction of causality of the variables and the relationship 

between them, using the co-integration test, and (ECM) in the short and long term. The results 

indicated a common integration between the broad growth rate of money supply and the rate of 

inflation, showing that there is no effect of the growth rate of money supply in the long-term 

inflation rate in contrast to short-term, there is a Two-way causal relationship between the growth 

rate of money supply and inflation. 
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 المقدمة

 التضخمسات االقتصادية التي تؤثر على النشاط االقتصادي بشكل عام وعلى اهم السياتعد السياسة النقدية واحدة من 

ظاهرة نقدية بحتة" بمعنى ان  التضخم       " بانهاتفسير ظاهر  حاولبشكل الخاص، اذ تشير االدبيات االقتصادية 

يرى النقديون مثل فريدمان ان الحديثة، اذ التضخم ينتج عن الزيادة في عرض النقد، كما في النظرية النقدية التقليدية و

واسعار الفائدة وانما يؤثر فيها،  عرض النقد متغير خارجي يتحدد خارج النظام واليتاثر بالعوامل الداخلية كاالسعار

بارتفاع التكاليف  بينما ترى نظريات اخرى ان التضخم ينجم عن اسباب اخرى غير الزيادة في عرض النقد بل تتعلق

 اتباع اصدار نقدي بشكل مفرط اي  1112شهدت السياسة النقدية في العراق قبل سنة ض، نظريات العركما في 

 1112زيادة الضغوط التتضخمية، واما بعد سنة  )سياسة النقد الرخيص( وذلك لتمويل عجز الموازنة مما ادى الى

ة تهدف الى كبح جامح للتضخم ادى الى رسم وتنفيذ سياسة نقدي العراقيعليها البنك المركزي  التي حصل االستقاللية

(  MS2والمحافظ على نظام نقدي مستقر، لذلك تسعى الدراسة ايجاد العالقة السببية بين عرض النقد بمفهومة الواسع )

 .المذكورةللمدة والتضخم 

 

 مشكلة الدراسة

من احدى ، حيث اناالقتصادياق تؤثر على االستقرار هناك عالقة بين معدل نمو عرض النقد ومعدل التضخم في العر

، عليه يمكن طرح المشكلة حاالت الركود االقتصادي وبالعكسفي النمو االقتصادي يسبقها نمو عرض النقد عوامل

 -وفق التساؤالت االتية:

 ؟معدل نمو عرض النقد ومعدل التضخم بينمشتركة ك عالقةهل هنا 

  االجل القصير والطويل؟هل هنالك اثر لمعدل نمو عرض النقد في معدل التضخم  في 

  القصير والطويل؟ االجلالتضخم في  عرض النقد ارتفاع في معدلمعدل نمو هل تسبب الزيادة في 

 

 الدراسة اهمية

من جانبين االول يسلط الضوء على االطار النظري لعرض النقدبمراحلةالمتسلسة  هث اهمية الدراسيتناول البح

ه العالق، اما الثاني يهتم في الوصل الىالتضخم في االقتصاد العراقيواقع وتطوره خالل مدة البحث وكذلك 

 بين عرض النقد والتضخم واالثر السببية ، حيث يقوم البحث بتحديد اتجاه العالقةالواضحةبين عرض النقد والتضخم

 .في االجلين

 

 هدف الدراسة

 -:تحقيق االتييسعى البحث في  

  الل مدة البحث وتحليلها.خعرض النقد و التضخم اتجاهات دراسة 

 لعراقي في المدى دراسة العالقة السببية الثنايئة بين معدالت عرض النقد ومعدالت التضخم في االقتصاد ا

 .القصير والطويل

 .استخدام طرق قياسية حديثة الختبار العالقة بين المتغيرين 

 تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية:: فرضيات الدراسة

  التضخممعدل وعرض النقد معدل نمو بين  مشتركةعالقهتوجد. 

  التضخم  في االجل القصير و الطويل. معدلعرض النقد ومعدل نمو اثر بين  توجد عالقة 

 معدل التضخم. و توجد عالقة سببيه ثنايئة االتجاه بين معدل نمو عرض النقد 

 

من ثالثة مباحث يتناول االول مراحل التطور النقدي في االقتصاد العراقي، والثاني واقع  يتكونهيكلية البحث:

 التضخم.  ومعدلعرض النقد معدل االقتصاد العراقي، ويركز الثالث على قياس العالقة السببية بين  فيالتضخم 
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 المبحث االول

 التطور النقدي في االقتصاد العراقي واقع

 
 النقداوالً: مفهوم عرض 

يتم تحديدهُ من قبل النظام المصرفي والبنك المركزي للدولة، حيث يقوم البنك المركزي من خالل عمليات السوق 

المفتوحة وبعض االليات االخرى بتوفير احتياطي للنظام المصرفي، ثم تقوم البنوك التجارية بعد ذلك بصناعة الودائع 

حتياطي يمكن للبنك المركزي تحديد العرض الفي امن احتياطي البنك المركزي، ومن خالل التحكم 

بع من كون البنك المركزي مصدر للنقود وعملية التحكم هذه تن ،(Samuelson&Nordhaus, 2010,477النقدي)

القانونية وكذلك بصفتة البنك الذي تحتفظ فيه البنوك التجارية بوادائعهاواحتياطياتها النقدية فضال عن كونه المصدر 

ماً بكمية النقد القانوني بصورة مباشر وغير مباشرة بكمية نقود الودائع ، كقراضها، وهذا االمر يجعله متحاالخير ال

معروض النقدي مما وتتطلب هذه المهمة وجود مقاييس لعرض النقد تسهل عملية التحكم بشكل اليؤدي الى انخفاض ال

 (:85، 1102وهذه المقاييس هي،)هالل،  يسبب الركود االقتصادي او الى ارتفاعه مما يؤدي الى التضخم

 ( عرض النقد بفهومه الضيقMS1)،  والذي يقصد به العملة في التداول لدى الجمهور اضافة الى الودائع تحت

يستخدم في االحصائيات المالية  لعرض النقد اخذت به البنوك المركزيه في الدول المختلفهالنهمفهوم وهذا ال الطلب

 ,Mark&Taylorاال انه اليشير الى تعبير كامل عن الحجم الكلي لعرض النقد) التي يعدها صندوق النقد الدولي

1995,276). 

 ( عرض النقد بمفهومه الواسعMS2)، ( يتمثل بوسائل الدفع المباشرة والتي تتكون منMS1 اليه ً ( مضافا

كونه "،اشباه النقود"ويطلق عليه  دائع االدخارية الخاصه لدى المصارف التجاريهة( والووالثابتاالجلة )الزمنية الوائع

ي تمتعها بدرجة عالية من السيولة، تصف بسهولة تحويلها خالل مدة زمنية وجيزة من دون خسائر تذكر مما يعنت

(Samuelson&Nordhaus, 2010,477). 

 عرض النقد بمفهومة االوسع (MS3)، ( يشمل مكونات العرض النقديMS1 زائدةً مكونات العرض )

اي انها تمتد الى ابعاد اوسع ليتضمن الوادائع الحكومية ةالعامويشير الى سيولة المجتمع االقتصادي (، MS2النقدي)

 (.169، 1112)الجومرد والدباغ، ةعاموالخاصة والذي يطلق احياناً بالسيولةال

 التطور النقدي اتجاهاتثانياً: 

لم  حيث، السياسة النقدية والسيمااالقتصادية السياسات انعكست على العراقي االقتصاد  شهدهاالظروف السياسية التي 

في المعروض النقدي  عدم االستقرارب العقوبات االقتصادية مما ادى الى بسب تكن فعالة خالل عقد التسعينيات

ً هو  (MS1عرض النقد بمفهومه الضيق ) اننوانخفاض قيمة الدينار العراقي، فضالع  (MS2من )انذاكاالكثر شيوعا

بمعنى ، 1112 سنةالبنك المركزي في  لالصدور قانون استق لحين،في العراق بسبب تخلف االسواق الماليةوذلك 

والتي يمكن ذكرها بالشكل  1112 سنةقبل وبعد في العراق شهد تطورات واتجاهات مختلفة عرض النقدان

 :(1102،09)داغر،االتي

 (MS1عرض النقد ) - أ

 0991 سنةفي ( في العراق اذ بلغ عرض النقد MS1)عرض النقد اتجاهات تطور (0)يتبين من خالل جدول

( مليار دينار، اما الودائع 02.201ل بلغ )اودت، وصافي العملة في ال%19.2وبمعدل تغير  مليار دينار (08.289)

وبمعدل تغير  ( مليار دينار718.162بلغ عرض النقد ) 0998في ( مليار دينار، بينما0.927بلغت )الجارية 

( مليار 011.666( مليار دينار، اما الودائع الجارية بلغت )852.295ل بلغ )اودتصافي العملة في ال ، 098.0%

لجوء الحكومة العراقية الى تمويل نفقاتها عن  ( هو0998-0991ع المعروض النقدي للمدة )في ارتفا ، السببدينار

طريق سياسة التمويل بالعجز بسبب انخفاض ايراداتها النفطية، اما سبب ارتفاع صافي العملة في التداول على الودائع 

رابات اضط لقطاع المصرفي و نشوءثقة الجمهور با تراجعالجارية هو تراجع االيداع في الجهاز المصرفي بسبب 

داخلية نتيجة الحرب في مطلع التسعينيات، فضالً عن فقدان السياسة النقدية قدرتها على التنسيق بين عرض النقد  بما 



 
 

 
477 

 

 

المدة ما بين  اما،يتناسب مع النشاط االقتصادي نتيجة فرض العقوبات االقتصادية وتراجع حجم الصادرات النفطية

، وكما ( مليار دينار0715.116-961.812ت  )حيث بلغ ( استمر االرتفاع في المعرض النقدي0996-1111)

ممارسة سياسة النقد الرخيص من خالل ربط توسع الكتلة النقدية نتيجة  (27، 1110)صالح،(،0)موضح في جدول

تها( مصدرا لصإصدار وو ما يطلق عليه تنقيد الدين عبر حواالمطرد، اذ اصبحت مديونة الخزانة )بعجز الموازنة ال

حيث لجأت الدولة الى االصدار النقدي نتيجة توقف  االقتصادية التي فرضت على العراق، بعد العقوبات عامال

صافي العملة في  ارتفاعاذ ، بالنسبة لهيكلة عرض النقد(7، 1110، صالح)،الصادرات النفطية وشحة العملة االجنبية

وبلغت الودائع الجارية ( 550.606) 0996 سنةحيث بلغ صافي العملة في التداول التداول على الودائع الجارية، 

، نتيجة (115.606( وبلغت الودائع الجارية )0272.210) 1111 سنة(، بينما بلغ صافي العملة في التداول 75.557)

اً ارتفاع(، شهد 1112-1110ة )، اما المدستقرار السياسيالوعدم ا لدى عموم االفراد يانخفاض الوعي المصرف

العلمة في وكان صافي %(، 18.1وبمعدل نمو ) 1110ار سنة ( مليار دين1089.159) اذ بلغ عرض النقدمستمراً في 

 سنةفي  ، بينما(0كما موضح في شكل ) ( مليار دينار276.295( مليار دينار والودائع الجارية )0751.690التداول)

 سنة( مليار دينار2102.610(مليار دينار على ما كان عليه )1595.055انخفض عرض النقد ليصل الى ) 1112

( مليار 0575.256(كذلك الحال انخفض صافي العملة في التداول ليصل الى )-2.5اي بمعدل نمو منخفض ) 1111

هذه التقلبات في فترة قصير الى  مليار دينار، وتعود (0109.711دينار، في حين ارتفعت الودائع الجارية لتصل الى )

توقعات  الى مما ادى، 1112 سنةالذي حدث االخير سلع والخدمات نتيجة تداعيات الحربسبب زيادة الطلب على ال

التداول عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، واما بخصوص انخفاض صافي العملة في  ؤمية لدى الجمهور بسببتشا

اما  ،بالعملة المتداولة الغراض مستقبلية الجمهور الظروف االمنية الذي ادى االحتفاظ نتيجة، الودائع الجارية وارتفاع

اسة النقدية تنفذ اجراءتها وادواتها نتيجة استقالل عمل البنك المركزي العراقي عن الحكومة بدوت السي 1112 سنةفي 

االستقرار ادى الىقتصادي وبالتالي ا يتناسب مع النشاط االحيث اتخذت مجموعة من االجراءات الدارة النقد بم

ار وبمعدل نمو (مليار دين01025.616لالسعار، حيث بلغ عرض النقد )عاماالقتصادي والسيما المستوى ال

ليبلغ الوادائع الجارية (مقابل انخفاض7061.928(، وكذلك الحال صافي العملة في التداول ليصل الى)181.0%)

ر عملة ورقية ذو غطاء جور وكذلك اصدانتيجة تعديل سلم الرواتب واال ويعود النمو في عرض النقد ،(1958.650)

، حيث استمر االرتفاع في عرض النقد ، فضالً عن ارتفاع نفقات وزارة المالية )الجارية واالستثمارية(مسند نيقانو

،التقارير االقتصادية للبنك 1111،)صالح،( مليار دينار72521.962)اذ بلغ عرض النقد  1102 سنةومكوناته الى 

،بسبب المشكالت حدث تقلبات طفيفة( 1106-1102) اما بالنسبة للسنوات (www.cbi.iqالمركزي العراقي 

ادى الى تراجع في ايرادات  مما والظروف السياسية التي واجهت السياسة النقدية والسيما التراجع في اسعار النفط

الى التجهيزات العسكرية نتجية ظهور عصابات داعش الذي  عامة، فضالً عن توجية النسبة االكبر من النفقات الالنفط

شهدت نموا ضئيال نتيجة نمو الوائع الجارية مقارنة بالسنة  1107، بالنسب لسنة ى بدوره الى ارباك الوضع االمنياد

 .(05، 1107االقتصادي السنوي، )التقرير الماضية
 

 (0جدول ) 

 (           مليار دينار2107-0991(في العراق للمدة )MS1عرض النقد ) مكونات

 Cصافي العملة في التداول  MS1عرض النقد  السنة
 الودائع الجارية

D 

معدل النمو السنوي 

 MS1%لعرض النقد 

0991 15.359 13.412 1.947 ----- 

0990 24.670 21.873 2.797 60.6 

0992 43.909 36.021 7.888 77.9 

0993 86.430 67.134 19.296 96.8 

0991 238.901 199.436 39.465 176.4 

0991 705.064 584.398 120.666 195.1 

0991 960.503 881.616 78.887 36.2 

http://www.cbi.iq/
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0997 1038.097 929.828 108.269 8.0 

0998 1351.876 1192.530 159.346 30.2 

0999 1483.836 1275.220 208.616 9.7 

2111 1728.006 1474.321 253.685 16.4 

2110 2159.089 1782.691 376.398 25.0 

2112 3013.601 2563.693 449.908 39.5 

2113 2898.188 1878.486 1019.702 (3.8) 

2111 10148.626 7162.945 2985.681 250.1 

2111 11399.125 9112.837 2286.288 12.3 

2111 15460.060 10968.099 4491.961 35.6 

2117 21721.167 14231.700 7489.467 40.4 

2118 28189.934 18492.502 9697.432 29.7 

2119 37300.030 21775.679 15524.351 32.3 

2101 51743.489 24342.192 27401.297 38.7 

2100 62473.929 28287.361 34186.568 20.7 

2102 63735.871 30593.647 33142.224 2.0 

2103 73830.964 34995.453 38835.511 15.8 

2101 72692.448 36071.593 36620.855 (1.5) 

2101 65435.425 34855.256 30580.169 (10.0) 

2101 70733.312 42075.189 28658.123 8.1 

2017 71161.517 40343.316 30818.201 0.6 
 -المصدر:

  الصادرة من البنك المركزي العراقي مختلفةالتقارير االقتصادية والنشرات االحصائية لسنواتwww.cbi.iq 

 .وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء، مديرية الحسبات القومية 

 .االرقام بين االقواس )( تعني اشارتها سالبه 

 

 

 (0شكل )

 (2107-0991ومكوناته للمدة ) MS1اتجاهات عرض النقد 

 
 

 (0المصدر: باالعتماد على بيانات جدول ) 
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 (MS2عرض النقد ) - ب

 0991 سنة( اذ بلغ عرض النقد في MS2( االرتفاع التدريجي في عرض النقد )1يتضح من خالل جدول )

( مليار دينار وبمعدل 751.202بلغ عرض النقد ) 0998 ، بينما في%22.8( مليار دينار وبمعدل تغير 12.578)

نتيجة حرب الخليج االولى  ( حصل زيادة مستمرة في عرض النقد،0998-0991اي خالل المدة ) ،%077.7تغير 

المالية من جهة، و توقف  ادى الى استنزاف الموراد ،الذي ادى بدوره الى حاجة الدولة تمويل النفقات العسكرية

من العملة ياطات وبالتالي ادى الى انخفاض في االحت جهة اخرى، نايراداتهم عالصادرات النفطية وتراج

فلجأت الحكومة الى االفراط في االصدار النقدي ، الميزان التجاري والمدفوعات، وظهور العجز في االجنبية)دوالر(

ما الدواء والغذاء، هذا ادى الى ارتفاع العملة في التداول على الودائع لدى الجهاز الجديد لتغطية النفقات االساسية السي

( حصلت تقلبات في نمو 1112-0996، اما المدة )لدى الجمهور المصرفي، فضالً عن تخلف الوعي المصرفي

مقارنة % 08غ معدل النمو انخفض عرض النقد الى مستويات متدنيه جداً اذ بل 0997 سنةعرض النقد، ففي 

السابقة، نتيجة توقيع مذكرة تفاهم )النفط مقابل الغذاء والدواء(مما ادى الى تطورات اقتصادية والتي تمثلت  بالسنوات

حصل  سنة، وفي نفس 1112 سنةالى ( MS2باالصالحات مالية نقدية، واستمرت التقلبات في عرض النقد)

ية في السيطرة على السيولة النقدية المحلية، وزيادة اظطرابات في عرض النقد نتيجة ضعف قدرة السياسة النقد

-1112اما المدة ) (1102،25،) العلي، الرغبة لالفرادباالحتفاظ بالنقود بسبب التهديدات الحرب االخيرة على العراق

 سنةحيث بلغ عرض النقد في (، 1، كما موضح في شكل )MS2تتالية في عرض النقد م(، حصلت زيادات 1102

( مليار دينار، وكان الشباه النقود 91717.510( مليار دينار واستمرت باالرتفاع ليصل الى )01182.111) 1112

 (،www.cbi.iq)تقارير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي،)  ،MS1مقارنة بــــ   MS2دور في عرض النقد 

الظروف ، بسبب -5.9( مليار دينار وبمعدل نمو سالب 51898.292انخفض عرض النقد الى ) 1108 سنةاما في 

السياسية التي واجهة البلد والتي انعكست على الواقع االقتصادي والسيما تراجع اسعار النفظ ومن ثم ايراداته مما ادى 

شهد عرض  1106 سنة(، اال ان في MS2( والوادائع االخرى ومن ثم انخفاض )MS1الى انخفاض عرض النقد )

ً M2النقد ) ً طفيفا (، وكما هو 09، 1107،)التقرير االقتصادي السنوي، 1107، وكذلك الحال بالنسبة لسنة (تحسنا

 :موضح بالجدول االتي
 (2جدول )

 (       مليار دينار2107-0991(في العراق للمدة )MS2اتجاهات تطور عرض النقد )

 السنة
عرض النقد 

MS1 

صافي العملة في 

 Cالتداول 

 الودائع الجارية

D 

عرض النقد  اشباه النقود

MS2 

 نمومعدل ال

السنوي لعرض 

 MS1%النقد 

 نمومعدل ال

السنوي لعرض 

 MS2%النقد 

0991 15.359 13.412 1.947 9.516 24.875 ----- ----- 

0990 24.670 21.873 2.797 8.916 33.586 60.6 35.0 

0992 43.909 36.021 7.888 15.238 59.147 77.9 76.1 

0993 86.430 67.134 19.296 30.323 116.753 96.8 97.3 

0991 238.901 199.436 39.465 42.070 280.971 176.4 140.6 

0991 705.064 584.398 120.666 75.349 780.413 195.1 177.7 

0991 960.503 881.616 78.887 135.445 1095.948 36.2 40.4 

0997 1038.097 929.828 108.269 222.876 1260.973 8.0 15.0 

0998 1351.876 1192.530 159.346 321.325 1673.201 30.2 32.6 

0999 1483.836 1275.220 208.616 706.072 2189.908 9.7 30.8 

2111 1728.006 1474.321 253.685 538.182 2266.188 16.4 3.4 

2110 2159.089 1782.691 376.398 750.859 2909.948 25.0 28.4 

2112 3013.601 2563.693 449.908 893.957 3907.558 39.5 34.2 

2113 2898.188 1878.486 1019.702 1113.964 4012.152 (3.8) 2.6 
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2111 10148.626 7162.945 2985.681 2105.374 12254.000 250.1 205.4 

2111 11399.125 9112.837 2286.288 3284.875 14684.000 12.3 19.8 

2111 15460.060 10968.099 4491.961 6519.940 21080.000 35.6 43.5 

2117 21721.167 14231.700 7489.467 5234.909 26956.076 40.4 27.8 

2118 28189.934 18492.502 9697.432 6729.741 34919.675 29.7 29.5 

2119 37300.030 21775.679 15524.351 8137.888 45437.918 32.3 30.1 

2101 51743.489 24342.192 27401.297 8642.597 60386.086 38.7 32.8 

2100 62473.929 28287.361 34186.568 9704.022 72177.951 20.7 19.5 

2102 63735.871 30593.647 33142.224 11730.489 75466.360 2.0 4.5 

2103 73830.964 34995.453 38835.511 13848.540 87679.504 15.8 16.1 

2101 72692.448 36071.593 36620.855 18035.353 90727.801 (1.5) 3.4 

2101 65435.425 34855.256 30580.169 17160.068 82595.493 (10.0) (8.9) 

2101 70733.312 42075.189 28658.123 17349.143 88082.218 8.1 6.6 

2017 71161.517 40343.316 30818.201 18279.816 89441.333 0.6 1.5 
 -المصدر:

 التقارير االقتصادية والنشرات االحصائية لسنوات مختلفة الصادرة من البنك المركزي العراقيwww.cbi.iq 

 القومية. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء، مديرية الحسبات 

 .االرقام بين االقواس )( تعني اشارتها سالبه 

 

 ( 1شكل )

 (1107-0991)( للمدة MS2( و)MS1اتجاهات تطور عرض النقد )

 
 

 (.1المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد بيانات جدول )
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 المبحث الثاني

 2107-0991واقع التضخم في االقتصاد العراقي للمدة 

 
 االقتصادي اوالً: مفهوم التضخم

لالسعار، ويمكن الحصول على هذا المؤشر االقتصادي المهم من خالل دليل اسعار عامالمستوى ال في يمثل االرتفاع 

(  ومن مستوى الرفاهية للفرد والمستوى المعاشي له، وكذلك يمكن ان نعرفه بانه معدل التغير في CPIالمستهلكين )

مع التضخم هدف رئيسي للسياسة  ان التعامل(، Samuelson&Nordhaus, 2010,609لالسعار)عاممستوى ال

النقدية ينطلق من مفردات نظرية وعملية مرتبطة بجوهر االستقرار االقتصادي، وبخاصة في اقتصاد ريعي يعتمد 

ذي عائدات ثروته النفطية محورا في تمويل نشاطه الكلي، لذلك فإن استقرار التضخم يعني استقرار للسياسة النقدية، ال

 (.190، 0999ايدجمان، )السياسة النقدية،بدوره يعمل على استقرار سعر الصرف والذي يعتبر من اهم مؤشرات ا

تعد ظاهرة التضخم ليست جديدة على االقتصاد العراقي، حيث ظهر التضخم منذ فترة السبعينات بعد ثورة اسعار 

ادة االصدار النقدي وزيادة رواتب الموظفين وتمويل النفط وعند تطبيق خطط التنمية الخمسية في تلك الفترة مع زي

المشاريع واالنفتاح على االستيراد من الخارج لسد فجوة الطلب المتزايد مع تحديد سعر صرف ثابت للدينار العراقي 

نات دوالر للدينار انذاك ساعد ذلك في بدء التضخم منذ تلك الحقبة وتفاقمت نسب التضخم فترة الثماني 2.2بما يعادل 

خالل فترة الحرب العراقية االيرانية، واما فترة التسعينات شهدت فرض العقوبات االقتصادية على العراق مع توقف 

صادرات النفط العراقي الى الخارج وتجميد ارصدة العراق من النقد االجنبي ساهم ذلك في تفاقم حدة التضخم وارتفاع 

 (1111،9الخزرجي،لالسعار)عامالمستوى ال

 : اتجاهات التضخم االقتصادي في العراقثانياً 

اذ تسعينيات حيث وصل الى مستوى كبير ( ارتفاع معدالت التضخم السنوية في مطلع  عقد ال2يالحظ من الجدول )

، وكنتيجة حتمية لمثل هذه الظروف وما %( 01.70حيث كان ) 0991سنة مقارنة ب0998سنة%(  387.2)غ بل

اعقبها من سياسات اقتصادية خاطئة استمرت طيلة فترة الحصار وشهدت معدالت التضخم تباين ملحوظ  على اثر 

العمليات العسكرية وفرض الحصار االقتصادي على البلد ادى الى ارتفاع سعر الدوالر بالدينار على نحو سريع من 

) الربيعي، القدرة الشرائية لسعر صرف الدوالر بالدينار من جهه اخرى،جهة وكان التضخم يقلل 

في تلك المدة، حيث شهدت نسب  بسبب عجز الموازنه باالضافة الى االفراط في المعروض النقدي(1116،29

ذاء( موافقة العراق على تطبيق مذكرة التفاهم )النفط مقابل الغ نتيجة، -06.0% 0996 سنةالتضخم انخفاضا ملحوظا 

 (1111،61االعظمي،  ،1111% سنة 8، من ثم اخذ باالتفاع البسيط ليصل الى ومما ادى بالتحسن في سعر الصرف

% بسبب ارتفاع المستمر في 22.6 الى 06.2% من( اخذ معدالت التضخم باالرتفاع 1112-1110اما المدة مابين )

حيث ارتفع بنسبة  1116، 1118نتيجة انخفاض قيمة الدينار العراقي، وكذلك خالل السنتين   لالسعارعامالمستوى ال

"السيما استقاللية البنك  النقدية إجراءات ياسةالس %( وعلى الرغم من اتباع82.1% ،26.9غ )واضحة  اذ بل

تي اورثها النظام والسياسات للحد من نسب التضخم المرتفعة والناتجة عن التركة الثقيلة ال المركزي العراقي"، 

، كما اخذت آثار السياسة النقدية تتعمق إيجابيا حيث شهد معدل التضخم 1112قبل سنة  الخاطئة التي كانت متبعة

 ً ً  انخفاضا استمر معدالت التضخم بنسب منخفضة مع  ، واما في السنوات الالحقة1119%( سنة  5.2اذ بلغ ) واضحا

 (www.cbi.iq،  1107،) تقرير السياسة النقدية1107%( سنة 1.8وى الى )طفيفة وصوالً الى مستتقلبات 
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 (3جدول )

 (       مليار دينار2107-0991اتجاهات تطور معدالت التضخم و عرض النقد في العراق للمدة )

 السنة
عرض النقد 

MS1 

عرض النقد 

MS2 

الناتج المحلي االجمالي 

 باالسعار الثابتة

2007=100 

معدل النمو 

 السنوي% 

GDP 

الرقم القياسي 

السعار المستهلك 

2007=100 

معدل التضخم 

% 

سعر الصرف 

 الدينار العراقي

0991 15.359 24.875 68262.987 ----- 0.026 ----- 4 

0990 24.670 33.586 24542.491 (64.0) 0.027 180.7 10 

0992 43.909 59.147 32541.432 32.6 0.134 83.5 21 

0993 86.430 116.753 42398.176 30.2 0.413 208.2 74 

0991 238.901 280.971 44032.428 3.8 2.266 448.6 458 

0991 705.064 780.413 44965.925 2.1 11.042 387.2 1674 

0991 960.503 1095.948 49921.523 11.0 9.262 (16.1) 1170 

0997 1038.097 1260.973 60523.824 21.2 11.400 23.0 1471 

0998 1351.876 1673.201 81620.672 34.8 13.082 14.7 1620 

0999 1483.836 2189.908 95971.435 17.5 14.728 12.5 1972 

2111 1728.006 2266.188 112208.511 17.0 15.461 5.0 1930 

2110 2159.089 2909.948 114190.796 1.7 18.000 16.4 1929 

2112 3013.601 3907.558 104822.921 (8.2) 21.468 19.2 1957 

2113 2898.188 4012.152 66398.213 (36.6) 28.685 33.6 1936 

2111 10148.626 12254.000 101845.262 53.3 36.419 27.0 1453 

2111 11399.125 14684.000 103551.403 1.6 49.880 37.0 1472 

2111 15460.060 21080.000 109389.941 5.6 76.432 53.2 1393 

2117 21721.167 26956.076 111455.813 1.9 100 30.8 1267 

2118 28189.934 34919.675 120626.517 8.2 112.667 12.6 1203 

2119 37300.030 45437.918 124702.847 3.3 122.100 8.3 1186 

2101 51743.489 60386.086 132687.028 6.4 125.100 2.4 1196 

2100 62473.929 72177.951 142700.217 7.5 132.100 5.5 1218 

2102 63735.871 75466.360 162587.533 14.0 140.100 6.1 1233 

2103 73830.964 87679.504 174990.175 7.6 142.100 1.9 1232 

2101 72692.448 90727.801 173872.677 (0.6) 145.900 2.2 1214 

2101 65435.425 82595.493 169630.876 (2.4) 148.000 1.4 1247 

2101 70733.312 88082.218 193710.912 6.3 *104.100 1.2 1275 

2107 71161.517 89441.333 201451.518 1.0 012.211 1.8 0185 
 -المصدر:

  مختلفة الصادرة من البنك المركزي العراقيالتقارير االقتصادية والنشرات االحصائية لسنواتwww.cbi.iq 

  ،ال يتضمن االرقام القياسية السعار المستهلك)االنبار،  2101 سنةوزارة التخطيط، الجهاز المركزي لالحصاء، مديرية الحسبات القومية

 بسبب االوضاع السائدة فيها. توفر البياناتلعدم  نينوى،صالح الدين(

 االرقام بين االقواس )( تعني اشارتها سالبه 
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 (3شكل )

 (2107-0991اتجاهات تطور معدالت التضخم وعرض النقد في العراق للمدة )

 
 (.2المصدر:من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول)

 المبحث الثالث

 التضخممعدل عرض النقد و معدل نمو قياس العالقة السببية بين

 
خالل المدة  والطويل القصيرفي االجلين  ضخمنمو عرض النقد ومعدل الت معدل ة بينالعالق يتناول هذا المبحث دراسة

، ختبار استقرارية السالسل الزمنيةالقياسية المتعلقة بالسالسل الزمنية، ا اتباستخدام االختبار (،0991-1107)

لمعرفة اتجاه السببية ( ومن ثم ECMجسيلوس"، نموذج تصحيح الخطأ )-اختبار التكامل المشترك" جوهانسن

 للمتغيرين.

 Stationary Tast الزمنية لبيانات البحثاختبار استقرارية السالسل  اوالً:

كانت  االسالسل الزمنية خطوه ضرورية قبل اختبار العالقة بين المتغيرات االقتصادية ، لمعرفة فيمااذ اختباريعد 

ن ثابت مع مرور الزمن، وفي الزمنية المدروسة لها متوسط وتبايمستقرة ام ال، اي اذا كانت مستقر يعني ان السلسلة 

فيقال عن السلسلة غير مستقرة، ومن االساليب  الً ،تقلبات موسمية للظاهرة صعوداً ونزو عندما توجد حالة العكس

هي اختبارات جذر الوحدة، والتي تهدف الى فحص خواص  الزمنية السالسل االحصائية المعاصرة الستقرارية

على  السالسل الزمنية لكل متغير عبر الزمن، وذلك لتحديد استقراريتها وتحديد رتبة التكامل لكل متغير

 .(Adkins&carterm2011,390)حدة

 (ADF( اختبار االستقرارية )1جدول )  

Level المستوى 

INF MS2 Variable 

-1.002 -0.231 t-statistic 

0.971 0.761 Prob. 

Difference Ist    الفرق االول 

-4.52 -5.49 t-statistic 

0.002 0.004 Prob. 

I(1) I(1) Rank 

 %.8(، مستوى معنويه  eviews 7المصدر : مخرجات برنامج )
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، اذ غير مستقرة في المستوى (عرض النقد والتضخملمتغيرات الدراسة) ( ان السلسلة الزمنية2يتضح من الجدول )

م القائلة مما يعني قبول فرضية العد%( 8)معنوية ى مستواصغر من القيمة الحرجة عند  كانت القيمة المحسوبة

وبعد اخذ الفرق االول للمتغيرات اصبحت مستقرة  الزمنية للمدة المدروسة، بيانات السالسلبوجود جذر الوحدة في 

بمستويات معنوية خالية من جذر الوحدة، بمعنى المتغيرات مستقلة متكاملة من الدرجة االولى مما يدل على ان 

ار التكامل وهذا يساعد على اجراء اختبالمتغيرات )عرض النقد والتضخم( لهما نفس الحركة باالتجاه الزمني 

 المشترك.

  Co-integration Testثانياً اختبار التكامل المشترك 

 في بيانات السالسل الزمنية يوضح وجود توازن مستقر  (Co-integration)التفسير االقتصادي للتكامل المشترك 

اتجاهاً مشتركاً واحد، بحيث تؤدي التقلبات في احداهما الى الغاء  في المدى الطويل بين سلسلتين زمنيتين او اكثر تاخذ

ل فانها لن تتمكن من التحرك سويه وباتجاهات منتظمة خالالتقلبات في السلسة االخرى، فاذا كانت خالف ذلك، 

فات الزمن، ولهذا يجب تعديل وتصحيح اتجاهاتها عن طريق اختبار التكامل المشترك الذي يقوم بتقليص االختال

ان تسير  والتباينات الى حدودها الدنيا باتجاه تحقيق التوازن في المدى الطويل بحيث يمكن للمتغيرات المقدرة

 .(211-157، 1101)شيخي، باتجاهات متقاربه معاً خالل الزمن واالختالفات بينهما تكون مستقرة

 

 (1جدول)

 التضخممعدل النقد و عرضمعدل نمولجسيلوس للتكامل المشترك -اختبار جوهانسن

Level( اختبار االثرʎ Trace) 

  لالختبار المحسوبة القيمة القيمة الحرجة

14.491 32.542 R=0 

3.584 6.231 R≤1 

 (ʎ maxاختبار االمكان االعظم )

  القيمةالمحسوبة لالختبار القيمة الحرجة

15.921 33.732 R=0 

3.584 6.231 R≤1 

 %.8(، مستوى معنويه  eviews 7)المصدر : مخرجات برنامج 

 

(  هي اكبر من القيمة الحرجة عند ʎ Trace( ان القيمة المحسوبة الختبار االثر )8تشير نتائج االختبار في جدول)

%، وهذا يعني نرفض فرضية العدم التي تدل على عدم وجود متجه تكامل مشترك ونقبل الفرضية 8مستوى معنويه 

االمكان االعظم جه تكامل مشترك بين عرض النقد والتضخم، وتثبت النتائج ذاتها في اختبار البديلة القائله بوجود مت

(ʎ maxاذ ان القيمة المحسوبة )(6.12) ( عند مستوى معنوي2.85اكبر  من القيمة الحرجة ) وهذا يثبت 8ة ،%

 خالل مدة الدراسة.بين المتغيرين  واحد على االقل كوجود تكامل مشتر

 Error Correlation Model (ECM)تقدير نموذج تصحيح الخطأ ثالثاً: 

توجد عالقة توازنية بين  قداذا كانت المتغيرات التي تتكون منها ظاهرة ما توصف بخاصية التكامل المشترك، بمعنى

مع  ، وبالتالي يمكن التعاملوبالعكس القصير قد يوجد عدم توازن في االجلو، االجل الطويلمتغيرن او اكثر على 

في مع قيمته  االجل القصيرهذا لربط السلوك في  مقدار الخطأ كانه )خطأ التوازن(، ويمكن ان تستخدم مقدار الخطأ

اذا كانت  ،(ECM)وذج االكثر مالئمة لتقدير العالقة بينهما هو نموذج تصحيح الخطأم، فان الناالجل الطويل

ت االقتصادية يصلح لتفسير سلوك هذه الظاهرة، فالمتغيراال تتصف بهذه الخاصية فان هذا النموذج ال المتغيرات 

الطويل نحو حالة من االستقرار يطلق عليها في االقتصاد )وضع التوازن(، وهي في  االجليفترض انها تتجه في 

قرار اال اذا ه، ولكن ال يطلق عليها صفه االستطريقها لهذا الوضع قد تنحرف عن المسار المتجه اليه السباب مؤقت
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ً انه حتى اذا كانت السالسل الزمنية غير مستقرة كل ث بت انها متجهة لوضع التوازن طويل االجل، ويالحظ عموما

على حدة، ولكنها تتصف بخاصية التكامل المشترك كمجموعة، يصبح النموذج المالئم لتقدير العالقة بينهما هو نموذج 

ان ه الحالة الحصول على انحدار الزائف، وبعد التاكد من تصحيح الخطأ، واليترتب على قياس العالقة بينهما في هذ

السالسل الزمنية لمتغيرات الدارسة ساكنة في الفرق االول، ومن ثم التحقق من انها جميعاً متكاملة تكامالً مشتركاً، 

حيح الخطأ فان المتغيرات التي تحقق التكامل المشترك تعكس العالقة توازنية طويلة االجل، وعلية تحظى بتمثيل تص

((ECMكما انه يتفادى صير والطويل بين متغيرات الدراسةالق امكانية اختبار العالقة في االجل ، الذي ينطوي على ،

التضخم في االجلين معدل عرض النقد ومعدل نمو العالقة بين لتقدير ، ياسية الناجمة عن االرتباط الزئفالمشكالت الق

 (089-087، 1119)الشوربجي، (،vecmمتجهات تصحيح الخطأ )القصير والطويل يتطلب استخدام 

 ،(يوضح ذلك7،6)والجدول

 (  1جدول) 

 ( لعرض النقد والتضخمvecmنتائج تقدير )

Coint Eq1 CointegratingEq 

1.00000 

14.48151 

(468.725) 

[1.02251] 

MS2(-1) 

INF(-1) 

171.8114- C 

 

( وهي 0.11( وهذه المعلمة غير معنوية نظراً لكون قيمة المحتسبة بلغت )02.25بلغت قيمة معلمة مرونة التضخم ) 

 عالقة اثر طويلة االجل بين مؤشرات الى عدم وجود % يشير ذلك8عند مستوى معنوية لجدولية ا  tاصغر من قيمة 

، اما فيما يتعلق وان العالقة بينهما طرديه وهذا ما تؤكدهُ اشارة المعلمة الموجبه ،التضخم معدل نمو عرض النقدمعدل 

 0.03-في االجل القصير، فان سرعة تصحيح الخطأ بالنسبة للتضخم في االقتصاد العراقي بلغت تصحيح  التمابمع

 T معنوية كون قيمة ، والمعلمةفي سنة يتم تصحيحهُ  من عدم توازن في التضخم في االجل الطويل %2اي هناك 

، اما بالنسبة للعرض النقد فان معامل التصحيح في االجل % 8المحتسبة اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

يتم تصحيحُهفي سنة والمعلمة معنوية كون من عدم توازن في النمو المعروض النقدي  %6، اي ان0.06القصير بلغ  

الى وجود  العالقة اثر بين المتغيرين ، وهذا يشير % 8الجدولية عند مستوى معنوية  المحتسبة اكبر من قيمتها T قيمة

 (.7دوال التضخم وعرض النقد، وكما موضح في الجدول)، وهذا ما يؤكده االجل القصير في

 (  7 )جدول

 دوال عرض النقد والتضخم

D INF DMS2 Error Correction 

- 0.03142 

(0.0532) 

[-2.3021] 

0.063421 

(0.06481) 

[3.17320] 

Coint Eq1 

0.073496 

(0.00484) 

[1.1452] 

- 0.40042 

(0.21418) 

[-1.18301] 

D (MS2) -1 

0.043422 

(0.0048) 

[1.17321] 

0.183422 

(0.26183) 

[0.71320] 

D (MS2) -2 
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0.073411 

(0.86404) 

[0.17649] 

-88.63400 

(74.6423) 

[-1.17001] 

D(INF) -1 

0.06349 

(0.26478) 

[0.17370] 

-33.6324 

(56.6400) 

[-0.17356] 

D(INF) -2 

-387.226 

(251.891) 

[-1.17441] 

2863470 

(489481) 

[3.17366] 

C 

0.39642 0.904523 R-squared 

0.081398 0.86431 Adj R-squared 

213+E508 13+E5076 Sum sq.resids 

37.118 37.148 F-statistic 

-162.6126 -246.9876 Log likelihood 

14.897 28.876 Akaike AIC  

14.612 28.531 Schwarz SC 

 %.8(، مستوى معنويه  eviews 7المصدر : مخرجات برنامج )

 

 (2101-0991العالقة السببية بين عرض النقد والتضخم في االقتصاد العراقي للمدة ) -رابعاً:

ً لوجهة نظر كرانجر القائلة ان وجود التكامل المشترك بين المتغيرات االقتصادية يتطلب ضرورة البحث عن  وفقا

التضخم معدل عرض النقد ومعدل نمو اتجاه العالقة بين هذه المتغيرات، وبعد التحقق من وجود تكامل مشترك بين 

رض النقد والتضخم، من خالل باتجاه او اتجاهين مختلفين بين ع سببيةفي االقتصاد العراقي، البد من وجود عالقة

 (Gujarati,2009, ,359 ).معرفة اتجاه العالقة، الجدول االتي يوضح ذلكو لاعتماد سببية كرانجر

 

 ( 8جدول )

 (2107-0991اختبار العالقة السببية بين عرض النقد والتضخم للمدة )

 اتجاه السببية Fقيمة  P-Valueقيمة االحتمالية 

0.0198 9.762 MS2        INF 

0.0072 7.838 INF          MS2 

 %.8(، مستوى معنويه  eviews 7المصدر : مخرجات برنامج )

 

، اي عرض التضخممعدل عرض النقد ومعدل نمو اتجاهين للسببية في العالقة بين وجود (  5)يتضح من الجدول 

ا الجدولية المحتسبه والتي هي اكبر من قيمته fالنقد يسبب التضخم ، والتضخم يسبب عرض النقد ، ويؤكد هذا اختبار 

 %.8عند مستوى معنويه 
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 االستنتاجات والمقترحات
 

 اوالً: االستنتاجات

 اتضح من خالل هذه الدراسة واالطالع على الدراسات ذات الصله، بان هناك عالقة بين عرض النقد والتضخم -0

 له. االقتصاديالنظام التطورفي على اختالف مستوى ىختلف من دولة الى اخر، ولكن تقتصادات الدولفي كل ا

الظروف السياسية التي شهدها االقتصاد العراقي انعكست على السياسات االقتصادية والسيما، السياسة النقدية  -1

حيث لم تكن فعالة خالل عقد التسعينيات بسبب العقوبات االقتصادية مما ادى الى عدم االستقرار في المعروض 

( هو لجوء الحكومة العراقية الى تمويل نفقاتها عن 0998-0991السبب في ارتفاع المعروض النقدي للمدة ) ،النقدي

 طريق سياسة التمويل بالعجز بسبب انخفاض ايراداتها النفطية.

بدوت السياسة النقدية تنفذ اجراءتها وادواتها نتيجة استقالل عمل البنك المركزي العراقي  1112سنة  بعد تبين -2

ن الحكومة حيث اتخذت مجموعة من االجراءات الدارة النقد بما يتناسب مع النشاط االقتصادي وبالتالي ادى الى ع

 .عملة ورقية ذو غطاء قانوني مسند اصدار فضالً عنلالسعار، االقتصادي والسيما المستوى العام االستقرار

( نتيجة تدخل البنك 1108-1115دة )اتضح حدوث انخفاض في معدالت التضخم في االقتصاد العراقي للم  -2

 المركزي في عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على المعروض النقدي وتحديد التوسع في الكتلة النقدية.

التضخم غير مستقره في معدل عرض النقد و معدل نمو من الجانب القياسي ان السالسل الزمنية لكل من نستنتج -8

حيث اثبتت عدم معنويتها، اال ان اصبحت السالسل الزمنية مستقرة بعد اخذ    Tالمستوى، ذلك من خالل اختبار 

 الفرق االول لهما.

 ʎوجود تكامل مشترك واحد على االقل بين المتغيرين خالل مدة الدراسة، وباالعتماد على نتائج االختبارين) -6

Trace() ʎ Max) ،.التي اثبتت معنويتهما 

معدل نمو عرض النقد لخطأ بعدم وجود عالقة اثر طويلة االجل بين يح احمتجهات تص هرت نتائج نموذجاظ -7

اليف من جانب العرض تك، قد يكون السبب ضعف القاعدة االنتاجية للعراق مما يؤدي الى ارتفاع الالتضخممعدل و

 التضخم في االجل القصير. معدل ، بينما هناك تأثير لمعدل نمو عرض النقد فيبعض النظريات وهذا مااكدتهُ 

لتضخم، اي عرض النقد يسبب التضخم، وجود اتجاهين للسببية في العالقة بين معدل نمو عرض النقد ومعدل ا -5

المحتسبه والتي هي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنويه F، ويؤكد هذا اختبار والتضخم يسبب عرض النقد

8.% 

 

 ثانياً: المقترحات

دية في االقتصاد العراقي، من خالل دعم العملة العراقية في التداول الى المساهمة في الحد من فائض الكتلة النق -0

 مجموع عرض النقد، وفضال عن العمل على زيادة نسبة الودائع الثابتة واالدخار الى مجموع عرض النقد.

ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية مع السياسات االقتصادية الكلية، واالمر يتطلب التدخل من قبل البنك  -1

المركزي العراقي للحد من تقلبات سعر صرف الدينار العراقي وتاثيراتها على اسعار السلع المحلية واالجنبية وبالتالي 

 تنعكس اتجاه معدالت التضخم .

بحث لتسهم في رسم وتحديد السياسة النقدية لالقتصاد العراقي في االجلين القصير االستفادة من نتائج ال -2

 والطويل.
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