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اخلالصة: . 	
• سوف يولِّد جلوء السياسة املالية إىل البنك املركزي يف متويل إنفاقها زايدًة حقيقيًة يف كمية النقود 	

املتداولة، واليت تشكِّل جانباً مهماً من القاعدة النقدية؛ ممَّا يؤدِّي إىل تضخُّم عرض النقد، 
والعملة الوطنية. 

• تكون معظم االقتصادات وخصوصاً اليت تعتمد على املوارد النفطية، أو االستخراجية يف متويل 	
نفقاهتا أكثر عرضة للصدمات املالية واإلنفاقية من تلك االقتصادات املعتمدة على مصادر 

عديدة يف إيراداهتا. 
• قدرة 	 توسُّع  إىل  ذلك  العراقي سيؤدِّي  املركزي  البنك  إىل  املالية  وزارة  مبيعات  ارتفعت  كلما 

مبيعات  حبجم  النقدية  القاعدة  ارتباط  إىل  يؤدِّي  َثَّ  ومن  النقود،  عرض  زايدة  يف  احلكومة 
احلكومة من العملة الصعبة، أي: ارتباط القاعدة النقدية مبستوى اإلنفاق احلكومي. 

• تعمل احلكومة عادًة يف األزمات املالية اليت تضرب العراق؛ بسبب أزمات اخنفاض أسعار النفط 	
على تعويض هذا االخنفاض عن طريق االحتياطي اإلسرتاتيجي للعملة؛ ممَّا رفع من كمية حجم 

مبيعات العملة األجنبية عن طريق انفذة بيع العملة، ممَّا أثَّر على عرض النقود.
• تشكل النفقات االستثمارية نسباً ضئيلة جداً ال تتجاوز )%20( يف املوازانت احلالية، ويعود 	

اخنفاض النسبة إىل فقدان التخطيط للبيئة االستثمارية، وهيمنة البعد السياسي على االقتصادي. 
• ميثِّل صايف املوجودات األجنبية احملور األساس الذي ترتكز عليه الدولة ووزارة املالية يف عملية 	

التوسُّع يف اإلنفاق احلكومي ملا ميثِّله من مصدر مهم يف تكوين القاعدة النقدية يف االقتصاد 
العراقي، ومتكي البنك املركزي من زايدة عرض النقد.

اإلنفاق الحكومي غير المنضبط وانعكاسه على الكتلة 
النقدية وتضخم النقد في االقتصاد العراقي

ريام عامر الفهداويّ *

*  كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة األنبار. 
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• عدم فاعلية بعض أدوات السياسة النقدية يف االقتصاد العراقي كنسبة االحتياطي القانوين؛ ألنَّ 	
اجلهاز املصريف يعزف عن منح االئتمان يف كثري من األحيان، ممَّا جعل السيولة املتوفرة لديه 

عالية إىل الدرجة اليت عطَّلت فاعلية تلك األداة. 
• إنَّ الصدمات اليت يتعرَّض هلا االقتصاد العراقي انجتة عن االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها؛ 	

ممَّا جعل استقراره مرهوانً ابستقرار أسعار النفط اخلام، وإنَّ أيَّ اضطراب حيصل يف السوق 
النفطية سينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار االقتصاد العراقي.

متهيد  ...   
يعمل زايدة اإلنفاق احلكومي املعتمد على اإليرادات احلكومية -املموَّلة بواسطة اإلقراض 
من اجلهات األخرى والضرائب- على زايدة عرض النقود يف االقتصاد احمللي؛ ألنَّ اإلنفاق الزائد 
يعين متويل احلكومة عن طريق االقرتاض من البنك املركزي عن طريق بيع السندات احلكومية مبا 
فيها أذوانت اخلزينة، والعمل على بيعها إىل اجلهاز املصريف، أو القيام بطبع كمية معينة من األوراق 

النقدية، واليت عن طريقها ميوَّل العجز. 
تعمل العمليات اليت يقوم با القطاع احلكومي على زايدة األصول املالية للجهاز املصريف، 
فحينما تقوم احلكومة بتمويل إنفاقها عن طريق الودائع املوجودة لدى البنك املركزي فإنَّ جانب 
اخلصوم لدى النظام املصريف سوف ينخفض. أمَّا إذا جلأت احلكومة بتمويل العجز، فإنَّ العملة -يف 
جانب اخلصوم- سوف تزداد للجمهور، وبذلك يزداد عرض النقود، وعند متويل عجز امليزانية. أمَّا 

يف حالة فائض امليزانية فإنَّه يعمل على ختفيض عرض النقود.
أمَّا إذا كان العجز احلكومي قائماً على الصرف األجنيب فستلجأ احلكومة إىل شراء العملة 
األجنبية من البنك املركزي، وهو سيعمل على خفض أرصدة الصرف األجنيب، اليت تكون موجودة 
يف البنك املركزي،  وسيؤدِّي هذا إىل ختفيض اخلصوم النقدية للبنك املركزي. وعن طريق ذلك فإنَّ 
سلطة البنك املركزي يف إصدار األوراق النقدية )Banknote( سوف تنخفض، أمَّا إذا قامت 

احلكومة بشراء العملة األجنبية فلن يؤدِّي إىل تغريُّ يف عرض النقود.



5

اإلنفاق احلكومي غري املنضبط وانعكاسه على الكتلة النقدية وتضخم النقد يف االقتصاد العراقي

أتثري اإلنفاق احلكومي على الكتلة النقدية . 			
يعتمد أتثري السياسة العامة للدولة، وإنفاقها على القاعدة النقدية، وسيطرهتا على عرض 
النقود، ومن َثَّ السيولة العامة على أنَّ السلطات النقدية قادرة على السيطرة بدقة على القاعدة 
النقدية، واملصرفية  املستجدات  التعامل مع  السلوكية، واجتاهاهتا يف  العالقات  النقدية، والتنبؤ يف 

للمصارف، والقطاع اخلاص غري املصريف.
إذ متثِّل القاعدة النقدية جزءاً من املطلوابت اخلاصة ابلبنك املركزي، واليت تتكوَّن من العملة 
 ،)RP( ويرمز هلا ابلرمز ،)املصدرة للتداول )أي: اجلزء املمتَلك من قبل القطاع اخلاص غري املصريف

.)RB(واحتياطيات املصارف ويرمز هلا بـ
وميكن التعبري عن القاعدة النقدية ابملعادلة اآلتية:

B = RP + RB          …. (1-2)
لدى  العملة  )أي:  التداول  العملة يف  متضمِّن صايف  الضيق  النقود ابملعىن  أنَّ عرض  ومبا 

 .)D(والودائع حتت الطلب ويرمز هلا بـ ،)cp( ويرمز هلا ابلرمز ،)القطاع اخلاص غري املصريف
يؤكِّد أصحاب هذا التوجه أنَّ القاعدة النقدية قد ُيَسيَطر عليها من قبل السلطات النقدية، 
وطاملا أنَّ نسبة االحتياطي فيما خيص مضاعف النقود، وهذه النسبة ليست اثبتة ابلضرورة، وقابلة 
للتنبؤ. فعندئٍذ ميكننا أن نتنبَّأ با على حنو ميكن السلطة النقدية من أن تسيطر على عرض النقود، 
وتتطلب السيطرة على القاعدة النقدية من السلطات النقدية أن تقبل أي معدالت فائدة مطلوبة؛ 
المتصاص النقود )االحتياطيات( الفائضة من املصارف عن طريق مبيعات أدوات الدَّين يف عمليات 
السوق املفتوحة إىل املصارف، والقطاع اخلاص غري املصريف. كما تتطلب وجود نظام مرن ألسعار 
الصرف؛ ملنع أتثُّر القاعدة النقدية من فرز أي تقلبات حادة قصرية األجل يف مكوانهتا انمجة عن 
النفقات الرأمسالية املفاجئة، ممَّا جيعل السلطة النقدية قادرة على مواجهة مثل هذه التقلبات عن 

طريق توافر سوق شبه اتمة لرأس املال. 
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انعكاس التغريُّ يف عمليات السوق املفتوحة على القاعدة النقدية . 		
يكون أثر الدَّين العام حيادايً على القاعدة النقدية إذا استطاعت السلطات النقدية حتييد 
أذوانت  بيع  طريق  عن  املفتوحة  السوق  عمليات  عب  العجز  ومتويل  املوازنة،  لعجز  اجملمع  األثر 
اخلزينة للقطاع اخلاص، ولكن حىت يف هذه احلالة فإنَّ عجز املوازنة سوف يشكِّل ضغطاً على سعر 
الفائدة االمسي واحلقيقي؛ ألنَّه يشكِّل امتصاصاً جلزء من السيولة احمللية، واليت تشكل جانباً مهماً 
من القاعدة النقدية، ومن َثَّ سيكون هناك تزاحم ما بي القطاع العام والقطاع اخلاص على طلب 

النقود، وسيؤدِّي إىل ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً. 
كما حيدُّ عجز املوازنة من حرية السياسة النقدية يف إدارة سعر الصرف حبكم أتثريه يف سعر 
الفائدة يؤثِّر يف صايف  إىل أنَّ سعر  الفائدة الذي يؤثِّر بصورة أو أبخرى يف سعر الصرف؛ نظراً 
تدفقات األصول األجنبية، والتغري يف االئتمان احمللي سواًء للحكومة أم للقطاع اخلاص، كما أنَّ 
العوامل املؤثرة يف القاعدة النقدية هي صايف األصول األجنبية يف البنك املركزي وصايف االئتمان 

احمللي من البنك املركزي للحكومة.
أثر متويل عجز املوازنة على القاعدة النقدية . 	

االقتصاد،  التمويل يف  املالية حتديَد مصادر  السياسة  فاعلية  يسبق حتليل درجة  أن  بدَّ  ال 
واليت تشكل العمود الفقري للموازنة العامة، واليت عن طريقها ميكن للسياسة املالية أن تؤدِّي دورها 
من التأثري يف املتغريات االقتصادية املختلفة، ويف طبيعة النشاط االقتصادي ومستواه عموماً، ويف 

القاعدة النقدية خصوصاً.
النقدية )البنك املركزي( إىل زايدة يف  إذ سيؤدِّي جلوء احلكومة إىل االقرتاض من السلطة 
عرض النقود بصورة كبرية من الزايدة املطلوبة يف األرصدة النقدية؛ نتيجة الدخل اإلضايف املتولِّد 
من اإلنفاق احلكومي، ويعين هذا أنَّ جلوء السياسة املالية إىل البنك املركزي يف متويل إنفاقها سوف 

يتولِّد عنه زايدة حقيقية يف كمية النقود املتداولة، واليت تشكل جانباً مهماً من القاعدة النقدية.
إذا ما  وقد مسُِّيت املصادر األوىل اعتيادية نظراً إىل أنَّ أعباَءها وأتثرياهتا تكون أقل نسبياً 
ُقورَِنت ابملصادر األخرى )االستثنائية(، وسيـُرَكَّز على املواد الضريبية يف املصادر االعتيادية وعلى 

املصادر االستثنائية بفقراهتا كلها.
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سيؤدِّي أثر اتباع سياسة انكماشية على القاعدة النقدية إىل تقليص معي يف عرض النقود 
االقرتاض  متطلبات  بتخفيض يف  إمَّا  يتحقَّق  أن  ميكن  الذي  العامة  السيولة  والفائض يف عرض 
احلكومي العام غري احملتمل يف األجل القصري، أو ببيع أدوات الديَّن من قبل السلطة النقدية إىل 
القطاع اخلاص غري املصريف أي: اجلمهور، والذي يرتتب عليه اخنفاض يف االحتياطيات والودائع 

مبقدار مماثل، وحيث تنخفض نسبة االحتياطي/ الودائع أيضاً. 
من  االحتياطيات  توزيع  سُيِعيد  املصارف  بي  ما  سوق  يف  واإلقراض  االقرتاض  أنَّ  ومع 
املصارف ذات الفائض إىل املصارف ذات العجز، وجيب أن تواصل السلطات النقدية عملياهتا 
يف السوق املفتوحة حىت تنخفض السيولة النقدية من الدرجة األوىل للنظام املصريف. ومبوجب هذا 
األنوذج فإذا كانت االحتياطيات دون احلد األدىن القانوين، فإنَّ البنك املركزي يعمل بصفته املالذ 
األخري لإلقراض، إال أنَّه يعمل مبعدل فائدة معي )أي: معدل فائدة جزائي(، أكب من املعدل الذي 
ميكن أن حتصل عليه املصارف لقاء منح االئتمان الذي يُعدُّ عائداً كالسلف، وغريها. وبصورة 
متزامنة ختفض املصارف اهلادفة إىل تعظيم األرابح اليت حتقق عائداً عن طريق بيع السندات، وعدم 
مع املستوى  جتديد السلف. فتنخفض املوجودات والودائع إىل أن يكون مستوى الودائع متسقاً 

املنخفض من املوجودات االحتياطية يف النظام.
فقد ال تكون عمليات السوق املفتوحة عند وجود احتياطيات دون احلد األدىن القانوين، 
وعند معدالت الفائدة الثابتة؛ ألنَّ عرض النقود سيهبط مبقدار مضاعف االخنفاض يف القاعدة 
النقدية. فالزايدة يف معدالت الفائدة السوقية هو بسبب عمليات السوق املفتوحة اليت قد تؤدِّي 
السوق  السندات يف عمليات  بيع  الصايف من  الفائض. فاألثر  إىل اخنفاض يف نسبة االحتياطي 
املفتوحة هو اخنفاض يف القاعدة النقدية خصوصاً، وعرض النقد عموماً. فعمليات السوق املفتوحة 
هلا أمهية كبرية طاملا أنَّ التدفقات النقدية ِمن السلطة النقدية وإليها كبرية، فمثاًل مدفوعات الضرائب 
ونفقات احلكومة يعمل البنك املركزي على موازنة هذه التدفقات عن طريق شراء املوجودات غري 

االحتياطية قصرية األجل للمصارف أو للقطاع اخلاص )اجلمهور( وبيعها.
وقد حيدث يف البنك املركزي نقصاً ابلنقود عن طريق اإلصدار املفرط حلواالت اخلزينة، كما 
ميكن أن خيفِّف املصرف نقص النقود مبعدالت السوق اجلارية، ومن دون كلفة جزائية، أو معاقبتهم، 
أمَّا بشراء احلواالت بسعر أقل )أي: معدَّل فائدة أعلى(، أو إقراضهم مبعدل فائدة مرتفع معي، 
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وتبعاً لذلك ترتفع أسعار الفائدة السوقية األخرى قصرية األجل. وطبقاً ملؤيدي هذا النموذج فإنَّ 
فاعليته معتمدة على:

استعداد السلطات النقدية للسيطرة على القاعدة النقدية عن طريق تغريات أسعار فائدة . 	
عمليات السوق املفتوحة.

ونسبة . 2 )اجلمهور(،  املصريف  غري  اخلاص  للقطاع  التداول  العملة يف  نسبة صايف  استقرار 
االحتياطيات الفائضة للمصارف.

أثر اتباع سياسة توسعية يف القاعدة النقدية. 		
 إذا ما شعر البنك املركزي بضرورة تنشيط احلالة االقتصادية للبالد فإنَّه سيدخل إىل السوق 
املفتوحة بصفته مشرتايً لألوراق املالية من املؤسسات اإليداعية، واملؤسسات غري اإليداعية. فإذا 
كان املصرف التجاري ابئعاً هلذه األوراق فإنَّه يتسلَّم قيمتها بسندات مسحوبة من البنك املركزي 

ملصلحته، وتضاف مباشرة إىل احتياطياته لدى البنك املركزي. 
أمَّا إذا كان اجلمهور عارضاً هلا، فسوف يتسلَّم قيمتها إمَّا نقداً أو سندات مسحوبة من 
البنك املركزي ملصلحة البائع. ويقوم البائع إبيداع هذه املبالغ أو السندات يف حسابه لدى املصرف 
البنك  لدى  التجاري  للمصرف  النقدي  االحتياطي  زايدة  يعين  ممَّا  معه،  يتعامل  الذي  التجاري 

املركزي.
ففي احلالتي كلتيهما تزداد مقدرة املصرف التجاري على التوسُّع يف منح االئتمان، وتوليد 
الودائع اجلديدة فتزداد القاعدة النقدية. ويضف هذا اإلجراء إىل عرض النقود، ومن َثَّ إىل إمجايل 
السيولة يف االقتصاد الوطين، ويزداد اإلنفاق، والطلب الكلي. وحيدث العكس يف حالة قيام البنك 

املركزي ببيع األوراق املالية احلكومية إىل املصارف.
آلية انتقال صدمة اإلنفاق احلكومي إىل القاعدة النقدية يف االقتصاد العراقي. 			

تتأثَّر القاعدة النقدية يف العراق مبجموعة عوامل نقدية، وأخرى مالية، ال سيَّما إذا كانت 
تلك العوامل تتغريَّ بصورة مفاجئة، ممَّا يشكِّل صدمًة غري متوقعة على مكوانت القاعدة النقدية، لذا 
فإنَّ معظم االقتصادات، وخصوصاً اليت تعتمد على املوارد النفطية، أو االستخراجية يف متويل نفقاهتا 
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تكون أكثر عرضة للصدمات املالية واإلنفاقية أكثر من تلك االقتصادات املعتمدة على مصادر 
عديدة يف إيراداهتا، طاملا ارتبطت عوائدها ابلتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط يف السوق النفطية، 
أو ترتبط عوائدها بكمية الصادرات النفطية. واالقتصاد العراقي كأحد الدول املعتمدة اعتماداً كلياً 
على العوائد النفطية يف متويل نفقاته فإنَّه يعاين من صدمات أسعار النفط، واليت مهَّدت لتعرضه 
إىل صدمات مالية سلبية وإجيابية عديدة؛ ممَّا انعكس فيما بعد على صايف املوجودات األجنبية 
واحتياطيات البنك املركزي من الذهب الذي يساعد احلكومة على زايدة غطاء عملتها، ومن َثَّ 

تساعدها يف زايدة عرض النقد الذي ميثِّل اجلزء املهم من استخدامات القاعدة النقدية. 
عالقة اإلنفاق احلكومي ابلقاعدة النقدية يف االقتصاد العراقي: نالحظ عن طريق الشكل 
القاعدة  العراقي إىل  تنتقل من اإلنفاق احلكومي يف االقتصاد  رقم )	( أنَّ هناك عالقة واضحة 
النقدية، ويتضح هذا االنتقال عن طريق دور املصادر األساسية لتكوين القاعدة النقدية، ففي عام 
)2004( بلغت النفقات احلكومية )32،546( مليار دينار، وكانت القاعدة النقدية للعام نفسه 
)12،219( مليار دينار، ث اخنفضت النفقات احلكومية لعام )2005( بنسبة )19.06%(، 
بعد اتباع سياسة مالية انكماشية ملواجهة معدالت التضخم املرتفعة، ث أخذت النفقات احلكومية 
أجنبية  موارد  على  احلصول  من  احلكومة  مكَّن  والذي  النفطية  العوائد  الرتفاع  تصاعدايً؛  اجتاهاً 
إضافية، إِذ ارتفعت إيرادات النفط لعام )2006( )46،873،201( مليار دينار، وأدَّى هذا 
إىل ارتفاع النفقات احلكومية بنسبة )%46.90(، ومن َثَّ أدَّى ذلك إىل ارتفاع القاعدة النقدية 
إىل )17،521( مليار دينار، أي: مبعدَّل تغريُّ سنوي بلغ )%27(، وهذا انتج عن زايدة املقدرة 
املالية للدولة عن طريق زايدة قدرهتا على التوسُّع يف زايدة عرض النقود بعد ارتفاع مبيعاهتا من العملة 

الصعبة إىل البنك املركزي العراقي.
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الشكل رقم (1): عالقة صدمة اإلنفاق احلكومي مع القاعدة النقدية ومكوانهتا َوْفق املصدر 
يف االقتصاد العراقي.
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ع يف زايدة قدرهتا على التوسكككك   عن طريقوهذا انتج عن زايدة املقدرة املالية للدولة   ،%(27 سككككنوي بلغ  ل تغ   مبعدم 
 البنك املركزي العراقي. إلزايدة عرض النقود بعد ارتفاع مبيعاهتا من العملة الصعبة 

 
املصدر يف االقتصاد   َوْفق احلكومي مع القاعدة النقدية ومكوانهتا    اإلنفاقالقة صدمة  : ع(1رقم )  الشكل

 العراقي.

احلكومي والقكاعكدة النقكديكة يف االقتصككككككككككككككاد العراقي    اإلنفكاقمن   ككل    -(2018-2016املكدة    يف-وشككككككككككككككهكد         
 كلوحترير    والميناالسكتقرار االقتصكادي  إلهذا يعود  و  ،اسكتقرارا  نسكبيا  مع وجود بعض التذبذابت حول متوسكطها

وما ترتب عليها من اسككككتقرار يف  ،وعودة االسككككتقرار النسكككك  لسككككعار النفط  ،العراقية من عصككككاابت داع  الراضككككي
  ، الجنبيةالبنك املركزي العراقي ل فع من احتياطاتا   إلاملالية لوزارة املالية العراقية اليت بدورها تبيع جزءا  منها   العوا د 

 ومن َثم  ،سكعار الصكرفألمحافظة على اسكتقرار  ؛ لموال للتداول عن طريق انفذة بيع العملةجزء من تلك ال  عرضو 
 احملافظة على قيمة العملة.   

 
 

VIII.   القاعدة النقدية يف العراق   إل آلية انتقال أتثري العوائد النفطية 

اليت   الجنبية  اإليرادات إلهذا يعود و  ،عرض النقود يف االقتصككككككككاد العراقي منوا  ملحو ا  طيلة مدة الدراسككككككككة  شككككككككهدَ  
ث تقوم   ،(FDIواليت بدورها تقوم وزارة املالية ابسكككككتتمها من   ،قها االقتصكككككاد العراقي من مبيعات النفط ا امحقم 

  ، جور والرواتبتسككككككككديد الل ؛لتحصككككككككل مقابل ذلك على العملة الوطنية  ؛البنك املركزي العراقي  إلبعد ذلك ببيعها  
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االنفاق العام القاعدة النقدية صافي الموجودات المحلية صافي الموجودات االجنبية

النقدية  والقاعدة  احلكومي  اإلنفاق  من  كلٌّ   -)2018  -  2016( املدة  -يف  وشهد 
التذبذابت حول متوسطها، ويعود هذا إىل  مع وجود بعض  نسبياً  العراقي استقراراً  يف االقتصاد 
االستقرار االقتصادي واألمين وحترير كل األراضي العراقية من عصاابت داعش، وعودة االستقرار 
النسيب ألسعار النفط، وما ترتب عليها من استقرار يف العوائد املالية لوزارة املالية العراقية اليت بدورها 
تبيع جزءاً منها إىل البنك املركزي العراقي لريفع من احتياطاته األجنبية، وعرض جزء من تلك األموال 
للتداول عن طريق انفذة بيع العملة؛ للمحافظة على استقرار أسعار الصرف، ومن َثَّ احملافظة على 

قيمة العملة.  
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آلية انتقال أتثري العوائد النفطية إىل القاعدة النقدية يف العراق . 				
 شهَد عرض النقود يف االقتصاد العراقي نواً ملحوظاً طيلة مدة الدراسة، ويعود هذا إىل 
اإليرادات األجنبية اليت حقَّقها االقتصاد العراقي من مبيعات النفط اخلام، واليت بدورها تقوم وزارة 
املالية ابستالمها من )FDI(، ث تقوم بعد ذلك ببيعها إىل البنك املركزي العراقي؛ لتحصل مقابل 
ذلك على العملة الوطنية؛ لتسديد األجور والرواتب، وتسديد مستحقات املستثمرين، مقابل ذلك 
يقوم البنك املركزي العراقي ببيع كل تلك األموال أو جزء منها يف مزاد العملة، واالحتفاظ ابجلزء 
املتبقي لبناء احتياطي إسرتاتيجي من العملة الصعبة؛ ملواجهة األزمات املستقبلية، وكلما ارتفعت 
مبيعات وزارة املالية إىل البنك املركزي أدَّى ذلك إىل توسُّع قدرهتا يف زايدة عرض النقود، ويؤدِّي هذا 
إىل ارتباط القاعدة النقدية حبجم مبيعات احلكومة من العملة الصعبة، أي: ارتباط القاعدة النقدية 

مبستوى اإلنفاق احلكومي. وكما موضَّح يف الشكل اآليت: 
الشكل رقم (2): العالقة بني مبيعات الدوالر إىل البنك املركزي وعرض النقود يف االقتصاد 

العراقي.
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يف مزاد  ها  أو جزء منموال  مقابل ذلك يقوم البنك املركزي العراقي ببيع كل تلك ال  ،وتسديد مستحقات املستثمرين
وكلما    ،املسكككتقبلية  الزماتملواجهة  ؛سكككرتاتيجي من العملة الصكككعبةإواالحتفاظ ابجلزء املتبقي لبناء احتياطي  ،العملة

 إلهذا يؤد ِّي  و   ،ع قدرهتا يف زايدة عرض النقودتوسككككككككككك   إلذلك  ىأدم البنك املركزي  إلارتفعت مبيعات وزارة املالية 
 اإلنفاقارتباط القاعدة النقدية مبسككككككككككتوى   :يأ ،ارتباط القاعدة النقدية حبجم مبيعات احلكومة من العملة الصككككككككككعبة

 : يتا يف الشكل اآلاحلكومي. وكما موضم 

 
 البنك املركزي وعرض النقود يف االقتصاد العراقي.   إل العالقة بني مبيعات الدوالر    (:2رقم )  الشكل

 

املالية    بلوغ (  2 رقم  الشكل    عن طريق يتضا  و    اليت   إل مبيعات وزارة  الصعبة  العملة  العراقي من  املركزي  البنك 
عام   ا ام  النفط  تصدير  بعد  عليها  دوالر10،802   حوايل(  2004حصلت  مليون  عرض ليسج ِّ   ؛ (  ل 

 إل ث ارتفعت مبيعات وزارة املالية    ،( مليار دينار11،498عند هذا املستوى من املبيعات ما قيمتا    (M2النقود 
وترتب على هذه الزايدة   ،( مليار دوالر16،400( ما قيمتا  2006البنك املركزي من العملة الصعبة يف عام  

من    النقدية  القاعدة  لعام  12،219ارتفاع  دينار  مليار  لتصل 2004(  عام 13،795   إل   (  دينار  مليار   )
( مليار دينار. ث ارتفعت بعد 21،050    إل (  M2  وجاءت هذه الزايدة نتيجة ارتفاع عرض النقود  ،(2006 

 ؛( مليون دوالر45،500ذ سجلت ما قيمتا   إ  ،(2007البنك املركزي بنسبة كب ة عام     إل ذلك مبيعات الوزارة  
 مل يواكبها ابلنسبة (  M2االرتفاع يف عرض النقود    نم أ  الم إ  ؛وزايدة العوا د النفطية للعراق  ،سعار النفطأرتفاع  ال
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مبيعات البنك من نافذة بيع العملة  M2 مبيعات وزارة المالية الى البنك

 ويتضح عن طريق الشكل رقم )2( بلوغ مبيعات وزارة املالية إىل البنك املركزي العراقي من 
العملة الصعبة اليت حصلت عليها بعد تصدير النفط اخلام عام )2004( حوايل )10،802( 
ل عرض النقود)M2( عند هذا املستوى من املبيعات ما قيمته )11،498(  مليون دوالر؛ ليسجِّ
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مليار دينار، ث ارتفعت مبيعات وزارة املالية إىل البنك املركزي من العملة الصعبة يف عام )2006( ما 
قيمته )16،400( مليار دوالر، وترتب على هذه الزايدة ارتفاع القاعدة النقدية من )12،219( 
مليار دينار لعام )2004( لتصل إىل )13،795( مليار دينار عام )2006(، وجاءت هذه 
ذلك  بعد  ارتفعت  ث  دينار.  مليار   )21،050( إىل   )M2(النقود ارتفاع عرض  نتيجة  الزايدة 
مبيعات الوزارة إىل البنك املركزي بنسبة كبرية عام )2007(، إذ سجلت ما قيمته )45،500( 
مليون دوالر؛ الرتفاع أسعار النفط، وزايدة العوائد النفطية للعراق؛ إالَّ أنَّ االرتفاع يف عرض النقود 
)M2( مل يواكبها ابلنسبة نفسها؛ ألنَّ السياسة النقدية عمدت إىل حتجيم الزايدة يف عرض النقود 
)M2( ملواجهة معدالت التضخم العالية، ومع ذلك ارتفعت القاعدة النقدية إىل )28،808(.

انعكست  واليت   )2008( لعام  العاملية  املالية  ابألزمة  للعراق  املالية  العوائد  أتثرت  ومع 
إىل  تراجعت  اليت  املركزي  للبنك  الوزارة  مبيعات  َثَّ على  )FDI(، ومن  احملولة من  العوائد  على 
االحتياطي  طريق  عن  االخنفاض  هذا  عوَّض  املركزي  البنك  أنَّ  إال  دوالر،  مليون   )23،000(
اإلسرتاتيجي للعملة، ممَّا رفع من كمية حجم مبيعات العملة األجنبية عن طريق انفذة بيع العملة إىل 
)33،992( مليون دوالر، وأثَّر هذا يف عرض النقود )M2( الذي ارتفع إىل )45438( مليار 

دينار، ومن َثَّ ارتفعت القاعدة النقدية إىل )45270( مليار دينار.
املدة  يف  ابالرتفاع  األجنبية  العملة  من  املركزي  البنك  إىل  املالية  وزارة  مبيعات  أخذت  ث 
)0	20–3	20( بعد االرتفاع احلاصل يف عوائد النفط اخلام؛ بسبب زايدة الكميات املصدَّرة، 
الدولية ففي عام )3	20( بلغت )62،000( مليون دوالر،  النفط يف السوق  وارتفاع أسعار 
وقد ترتَّب على هذا األمر ارتفاع مبيعات البنك عن طريق انفذة بيع العملة، وارتفاع عرض النقود 
)M2( يف التداول ليصل إىل )72،679( مليار دينار، ومن َثَّ ارتفعت القاعدة النقدية؛ لتصل 
اخنفضت  ذلك  وبعد  دينار.  مليار   )73،259( لتبلغ  الدراسة  مدَّة  يف  هلا  مستوى  أعلى  إىل 
عائدات النفط العراقية؛ الخنفاض أسعارها، وفقدان السيطرة على بعض اآلابر النفطية بعد السيطرة 
عليها من قبل عصاابت داعش، والذي انعكس على حجم مبيعات وزارة املالية إىل البنك املركزي 
العراقي، لتصل إىل أدىن مستوايهتا عام 2016 لتبلغ )25،653( مليار دوالر، ويف هذه املرحلة 
بلغت مبيعات البنك املركزي من العملة األجنبية عن طريق انفذة بيع العملة )33،524( مليون 
دوالر، واليت ُعوَِّضت عن طريق االحتياطي اإلسرتاتيجي، إال أنَّ القاعدة النقدية ارتفعت لتصل 
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اإلنفاق احلكومي غري املنضبط وانعكاسه على الكتلة النقدية وتضخم النقد يف االقتصاد العراقي

إىل )68،717( مليار دينار، وجاءت هذه الزايدة الرتفاع صايف املوجودات احمللية )15،183( 
مليون دينار، واليت أدَّت إىل ارتفاع عرض النقد الواسع إىل )88،183( مليار دينار. 

   ث ارتفعت بعد ذلك مبيعات الوزارة إىل البنك املركزي بعد التحسن امللحوظ يف العوائد 
النفطية لتصل إىل )52،229( مليون دوالر عام )2018(، ومقابل ذلك فإنَّ مبيعات البنك 
للدوالر عن طريق انفذة بيع العملة ارتفعت إىل )44،849( مليون دوالر للعام نفسه. ومكَّن 
هذا السياسة املالية من زايدة اإلنفاق احلكومي ليصل إىل )78،656( مليار دينار، ومن َثَّ فقد 
ارتفع عرض النقود )M2( ليصل إىل )91284( مليار دينار، بوصفه أحد أهم مكوانت القاعدة 

النقدية، إِذ ارتفعت إىل )65،937( مليار دينار.  
احللول املعروضة يف الربانمج احلكومي؛ لضبط اإلنفاق احلكومي. . 		

أكَّدِت احلكومة العراقية اجلديدة أنَّ االقتصاد العراقي يواجه حتدايت آنية، وأخرى بعيدة 
املدى؛ بسبب تراجع أسعار النفط، وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية املتوفرة لديها، 
املاضية،  العقود  اْعُتِمَدت يف  اليت  املركزي  االقتصاد  أنتجتها سياسات  فضاًل عن حتدايت أخرى 
وتراكمات السنوات املاضية املتمثلة بزايدة عدد املوظفي، وعدم االستثمار يف القطاع اخلاص، وسوء 

اإلدارة، والفساد اإلداري.
وتشكِّل الرواتب وحدها -َوْفق اإلحصاءات الرمسية- ما يقارب )%60( من اإلنفاق العام، 
وال تتضمَّن هذه النسبة نفقات أخرى تتعلق ابألنشطة اليومية للوزارات، ومن َثَّ فإنَّ هذه النسبة 
املرتفعة هلا انعكاسات سلبية كبرية على حجم املعروض النقدي يف العراق، يف حي ميثِّل اإلنفاق 
على املشاريع االستثمارية )%2( من املوازنة. كما أنَّ عدد املوظفي يف القطاع العام يف 2005 
مل يتجاوز )850،000(، يف حي اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة أكثر من )3( ماليي موظف،  
وال يشمل هذا الرقم املوظفي املتعاقدين، أو عمال األجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب )36( 
مليار دوالر أمريكي سنوايً، بعد أن كانت تكلفة الرواتب اإلمجالية تبلغ )3.6( مليار دوالر أمريكي 

يف السنة.
التحدايت عن طريق  التصدِّي هلذه  ا عازمة على  أنَّ إىل  اجلديدة  العراقية  احلكومة  وتشري 

الشروع بعملية إصالح اقتصادي يف العراق تشمل:
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

	.ترشيد اإلنفاق العام 
	.دعم القطاع اخلاص، وتشجيع االستثمار
	.أمتتة اإلجراءات وتيسريها يف القطاع العام
	.اعتماد حساب موازنة واحد ملراجعة إنفاق الوزارات، وتقليل اهلدر، والفساد
	.توسيع نظام الدفع اإللكرتوين للرواتب، واملضي قدماً مبشروع احلكومة اإللكرتونية
	.إعادة التوازن يف عالقات العراق االقتصادية مع دول اجلوار كلها
املصادر. 	
درويش، حسي ديكان، )2008(، أثر سياسات اإلصالح االقتصادي يف رفع مقدرة ( 	

االقتصاد العراقي، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جملد0	، عدد	.
رايس، مبوك، )2015(، انعكاسات العوملة املالية على اجلهاز املصريف، ط	، دار ( 2

اجلنان للنشر والتوزيع.
الشكرجي، بشار ذنون حممد وأخرون )2008(، اإلصالح والتحرر املايل يف العراق مع ( 3

اإلشارة للتجربة املصرية، جملة تنمية الرافدين، عدد	9، جملد30.
العزاوي، ابتسام علي حسي، )2009( سياسات اإلصالح االقتصادي وانعكاساهتا ( 4

اإلدارة  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  خمتارة)،  لبلدان  (دراسة  البشرية  التنمية  على 
واالقتصاد، جامعة بغداد، بغداد.
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