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تناولت ىذه الدراسة تفعيل دور السياسة النقدية في معالجة التضخم ويعود ذلك لما لمتغيررات 
عرررا النقررد مررن ترر اير عمررا المسررتوا العررام ليسررعار ولمررا لمسياسررة النقديررة مررن دور فرري الكميررة فرري 

الت اير عما مكونات عرا النقد لمتخفيف أو القضاء عما الموجات التضخمية وقد شرممت الدراسرة 
اإلطار النظرر  والمفراىيمي لمتضرخم فضرن  عرن اراء النظريرات النقديرة يرول أىميرة السياسرة النقديرة 

 لجة التضخم. في معا
كما تضمنت الدراسة، فري ططرار عرضريا التطييقري، عمرا دراسرة اسرتراتيجية السياسرة النقديرة 

ودور السياسرة 1976 -1931لمعالجة التضخم من خنل تناوليا األطر القانونيرة والتنظيميرة لممردة 
  تعمرل فيرو وتعدينتو فضن  عن اإلطار القرانوني الرذ 1976لسنة  64النقدية في ضوء قانون رقم 

 .2004لسنة  56السياسة النقدية في ضوء األمر 
- 1981كمرررا شرررممت الدراسرررة، فررري ضررروء مرررا تررروفر مرررن ييانرررات خرررنل العقررردين الماضررريين 

والترررري شرررريد خنليررررا اققتظرررراد العراقرررري ظررررروف هيررررر اعتياديررررة، دراسررررة اتجاىررررات معرررردقت 2001
العامررة ولجرروء اليكومررة طلررا التمويررل التضررخم ومررا عانرراه اققتظرراد العراقرري مررن عجررز فرري الموازنررة 

التضخمي والرذ  انعكرس فري ارتفاعرات يرادة فري المسرتوا العرام ليسرعار ناجمرة عرن ارتفراع معردل 
 السيولة الميمية.

كمرررا تضرررمنت الدراسرررة، فاعميرررة السياسرررة النقديرررة فررري اققتظررراد العراقررري فررري ضررروء متغيررررات 
ي العراقرري خررنل العقرردين الماضرريين وفرري مظرررفية ونقديررة مررن خررنل تيميررل نشرراط الجيرراز المظرررف

ططرررار أىميرررة المتغيررررات النقديرررة فقرررد شرررممت الدراسرررة عررررا النقرررد ومكوناترررو ودور سرررعر الفا ررردة فررري 
 اققتظاد العراقي. 

لدراسررة طلررا جممررة مررن اقسررتنتاجات، ىرري أن الميررددات القانونيررة، الترري كرران وقررد توظررمت ا
يعمررل فرري ظميررا والظررروف هيرررر اقعتياديررة الترري شرريدىا اققتظررراد العراقرري جعمررت الينررك المركرررز  
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العراقررري يتينرررا عمميرررة التمويرررل التضرررخمي والتررري كررران فررري معظميرررا اإلظررردار النقرررد  الجديرررد وعمرررا 
سيولة الميمية والتري رافقيرا زيرادة فري يجرم الودا را لردا الجيراز المظررفي الرهم من ارتفاع معدل ال

طق أن ىذه الزيادة لم تغير في تركيب عرا النقد الذ  يقي يشير لظرال  نسرية العممرة فري الترداول 
ممررا أضررعف مررن قرردرة السياسررة النقديررة فرري سرريطرتيا عمررا عرررا النقررد ومررن اررم قرردرتيا فرري تخفيررف 

ة كما توظمت الدراسة فري عردم انطيرال النظريرة الكنزيرة اليديارة أو النظريرة يدة الموجات التضخمي
الكمية اليدياة عمرا واقرا اققتظراد العراقري عمرا الررهم مرن أن اليرة اقنتقرال يارار التغيررات الكميرة 
لمنقرررود عمرررا الطمرررب الكمررري ىررري مياشررررة طق أن انطيرررال ايليرررة ق يعنررري انطيرررال النظريرررة فررري يعرررا 

اققتظرراد العراقرري ىنرراك يرردا ل ميررددة، أمررام المضررارب ولرريس المسررتامر، تتماررل فرري  الظررروف ففرري
 السما لكافة أنواعيا والعقارات والعمنت األجنيية وانعدام األظول المالية أو أ  دور لسعر الفا دة.
ومن أجل معالجة التضخم أوظت الدراسة وفل تمك اقسرتنتاجات ير ن يتينرا الينرك المركرز  

لا جانب السياسة النقدية السياسة اققتظادية يشكل عام من خنل تقييرد مجراقت األنفرال العراقي ط
لميكومة في اليدود التي تيقل التظيي  الييكمي ليذا اققتظاد ويرتم ذلرك مرن خرنل وضرا جردوا 
 اقتظررادية لمشرراريا تنفررذ ياليررا  ومسررتقيميا  ياقشررتراك مررا الجيررات المعنيررة األخرررا وق تمررن  اليكومررة
أ  ا تمان طق في يدود تنفيذ تمك اقستامارات فضن  عن تقييد مجال اق تمان من خنل التعميمرات 

  واألوامر المياشرة طق في يدود المشاريا التي تيقل زيادة في المعروا السمعي.
 
 
 
 
 
 


