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 المستخلص

يمثل األثر النقدي للسياسة المالية احد نتائج االختالل في الموازنة العامة بشقيه الموجب 
)الفائض( أو السالب )العجز( هذا من جهة كما انه يمكن يظهر من خالل مصادر تمويل العجز 

وقد جاءت هذه الدراسة محاولة الستشفاف اآلثار  وطرائق استعمال الفائض من جهة أخرى
وال سيما بعد حصول البنك المركزي على  3002النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام 

 االستقاللية على وفق قانونه الجديد.

وفي سياق الوصول إلى هدف الدراسة تم البحث في الخلفيات النظرية لآلثار النقدية 
من ثم دراسة حالة االقتصاد العراقي عبر تحليل مسارات السياسة المالية للسياسة المالية، و 

(، كما تم قياس اآلثار النقدية 3002-3002وأدواتها الرئيسة )اإلنفاقية واإليرادية( للمدة )
للسياسة المالية في العراق وتحليلها عن طريق المعادلة النقدية والعوامل المؤثرة فيها في إطار 

 لمالي في عرض النقد إضافة إلى دراسة البعد المالي في سعري الصرف والفائدة.تحديد البعد ا

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات، كان من أبرزها إن األثر 
( يوضح تزايد %0،,,التوسعي لصافي الموجودات األجنبية في عرض النقد، والبالغ بحدود )

لعوائد النفطية، كما يؤشر تغير مسارات األثر النقدي للسياسة المالية اعتماد اإلنفاق العام على ا
( إلى طرق استعمال 3002في التأثير في عرض النقد من مصادر تمويل العجز )قبل عام 

(، في إطار اختالل بنية اإلنفاق العام واعتماده على العوائد النفطية 3002الفائض )بعد عام 
 بصورة رئيسة.

س االقتصادي للدراسة إن اإلنفاق الحكومي يؤثر في عرض النقد بمقدار ومن نتائج القيا
( وفقًا لنتائج 00600( كما يؤثر االئتمان المحلي الحكومي في عرض النقد بمقدار )00200)

االختبار القياسي، مما يعني أن زيادة اإلنفاق الحكومي وائتمانه المحلي من شأنه أن يزيد من 
لعراقي خالل مدة الدراسة، مما ينعكس سلبا في األداء االقتصادي عرض النقد في االقتصاد ا

 على اثر جمود مرونة الجهاز اإلنتاجي.

 

 


