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    عبد الحافظ عبد اللطيف. التحوالت في السياسة النقدية بين مرحلتي التقيد والتحرر النقدي في العراق. 

. 8002الجامعة المستنصرية : كلية االدارة واالقتصاد : قسم االقتصاد ، –)أطروحة دكتوراه( .           

الى أّن أي إصالح إقتصادي باتجاه نظام آلٌة السوق الٌكون ناجزا  ،  ٌهدف البحث الى تفعٌل دور السٌاسة النقدٌة ، إستنادا  

. إالّ عندما ٌقترن باصالح النظام النقدي عن طرٌق تكٌٌف البٌئة النقدٌة والمالٌة التً تعمل عن طرٌقها السٌاسة النقدٌة  

 منهج البحث :

يسير الدليل اإلستنباطي عمى وفق الطريقة اعتمد منهج البحث بشكل أساس عمى منهج االستنباط اإلستداللي ، إذ 
من العام الى الخاص . اذ إعتمد على التحلٌل اإلقتصادي النظري بشكل أساس بهدف التعرف على بعض  اإلستنتاجية

المفاهٌم النظرٌة المتعلقة بالسٌاسة النقدٌة ، فً محاولة لتوضٌح بعض القضاٌا النظرٌة الفلسفٌة غٌر الواضحة بشكل كامل 

 إطار هذه المفاهٌم .  ضمن

وكذلك التعرف على التحوالت فً اإلطار التشرٌعً والمؤسسً التً حدثت بخصوص السٌاسة النقدٌة فً العراق لكونها 

جزءا  من سٌاسات التثبٌت االقتصادي مع محاولة االستفادة قدر المستطاع من التطبٌقات السابقة فً االصالح النقدي ، وباالعتماد 

لنقدٌة والمالٌة فً اإلقتصاد العراقً ، وبالتركٌز على الُمدد الزمنٌة التً ُعدت نقاط تحول فً على دراسة تحلٌلٌة لبعض المتغٌرات ا

( ، 2003-1891المسارات االعتٌادٌة لتلك المتغٌرات . مع العرض بإن البٌانات المعتمدة لم تكن متسلسلة بشكل كامل أثناء المدة )

ة ببعض الُمدد الزمنٌة ، وقد اعتمد البحث علىوذلك بسبب صعوبة الحصول على بعض البٌانات المتعلق  

مجموعة من المصادر األجنبٌة والعربٌة مع التركٌز على بعض تلك المصادر لرصانتها العلمٌة ، وكذلك محاولة اإلستفادة          

 من بعض الدراسات والبحوث المنشورة والنشرات االحصائٌة الرسمٌة لفترات زمنٌة متفرقة . 

ه فقد تم تقسٌم البحث على خمسة فصول ، ٌتطرق الفصل االول والثانً الى بعض المفاهٌم فً النظرٌة والسٌاسة النقدٌة وعلٌ       

من حٌث التعرف على مفهوم هذه السٌاسة وطبٌعة األهداف التً تسعى الى تحقٌقها ، والمشاكل التً تعترض تنفٌذها إضافة 

 لنقودي والخٌارات المتاحة امام تلك السٌاسة إستنادا  الى كل منهما . الى التطرق الى آلٌات التحلٌل الكٌنزي وا

وتضمن الفصل الثالث ، التعرف على سٌاسات اإلصالح المالً فً جانبها النقدي واإلئتمانً ، وذلك عن طرٌق التعرف على          

ي ٌتضمنه إصالح السٌاسة النقدٌة بشكل اإلصالح االقتصادي واإلصالح المالً عموما  ، ومن ثم التوصل الى المحتوى الذ

خاص ، مع محاولة تحدٌد مفهوم التقٌٌد والتحرر النقدي عن طرٌق تلك المفاهٌم ، واإلستفادة من بعض االتجاهات 

 والمؤشرات فً تجارب معٌنة سابقة لإلصالح المالً والنقدي . 

بشكل عام والتحوالت التً شهدها مع التركٌز على تلك  وتم التطرق فً الفصل الرابع الى النظام المصرفً العراقً        

اإلجراءات التً تمثل اإلنطالق الذي إستهدف إجراء اإلصالح بإتجاه آلٌة السوق ، مع اإلشارة إلى بعض المؤشرات المالٌة 

 والنقدٌة التً أفرزتها البٌئة النقدٌة التً إنطلقت منها تلك اإلجراءات اإلصالحٌة .

الفصل الخامس حول إنعكاسات تلك المؤشرات على فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً محاولة للتعرف على مدى توافق  وتمحور         

البٌئة النقدٌة والمصرفٌة التً إنطلقت عن طرٌقها اإلجراءات اإلصالحٌة مع األبعاد التً رسمتها التشرٌعات لتنفٌذ 

التً إستثمرت للتوصل إلى مقترحات لعلها  ى جملة من اإلستنتاجاتوأخٌرا  توصلت الدراسة إل      اإلصالح المستهدف .

 تساهم فً دعم عملٌة اإلصالح النقدي وتفعٌل السٌاسة النقدٌة .


