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 المستخلص

ــخم وحتليل ــرف يف التضــــــــــ صــــــــــ ــر للنمو  هيتناول البحث قياس دور ســــــــــــعر ال ، والناتج احمللي اإلمجايل كمؤشــــــــــ
صــادي للمدة   صــرف بدوره كأداة للســياســة النقدية بشــكل اســاس يف 2017-1988االقت ، إذ يســاهم ســعر ال

 حتقيق االستقرار االقتصادي احمللي واخلارجي.
ـصــرف له دور رئيس ومهم يف اســـتقرار املســـتوى العام  وانطلق البحث من فرضـــية مفادها، أن مؤشـــر ســـعر ال

ــتقرار الناتج، وأن هذا  ــعار املعرب عنه ابلتضــــخم واســ ــادي املتبع لألســ ـصـ الدور خيتلف حســــب طبيعة النظام االقت
 واالهداف النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف استقرار االقتصاد الكلي.

ومن اهم االسـتنتاجات اليت توصـل اليها البحث، هي أن سـعر الـصرف أحد أدوات السـياسـة النقدية املهمة  
ـصــاد احمللي والرئيســـة والذي ســـاهم بشـــكل كبري يف  ـصــادي، وهذا يســـتند على طبيعة االقت حتقيق االســـتقرار االقت

 ومستوى التطور الذي بلغه، فضال  عن النظام االقتصادي املتبع.
 

 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -1
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة اهل البيت -2
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ومن أجل توضـيح دور سـعر الـصرف يف حتقيق االسـتقرار االقتـصادي ملدة البحث، ميكن االسـتعانة ابلقياس  
ـصـــادي والذي يعد من األســــاليب الكمية امل تقدمة يف هذا اجملال، إذ اســــتخدم منوذج متجه اال دار الذايت  االقت

(VAR.والذي يعتمد على اختباري جذر الوحدة والتكامل املشرتك ) 
Abstract 
The study examined the measurement and analysis of the role of the 

exchange rate in inflation and GDP as an indicator of economic growth for the 

period 1988-2017. The exchange rate in turn serves as a tool for monetary 

policy, mainly in achieving domestic and external economic stability. 
The study started from the assumption that the exchange rate index has a 

major and important role in stabilizing the general level of prices expressed by 

inflation and stability of output. This role varies according to the nature of the 

economic system followed and the final objectives to be achieved. 
One of the main conclusions of the research is that the exchange rate is one 

of the important and important monetary policy instruments, which contributed 

greatly to economic stability. This is based on the nature of the local economy 

and the level of development it achieved, as well as the economic system 

followed. 
In order to clarify the role of the exchange rate in achieving economic stability 

for the duration of research, economic measurement, which is one of the 

advanced quantitative methods in this field, can be used. The VAR model is 

based on testing the root of unity and common integration. 

 المقدمة

ـصــرف أداة مهمة واســـاســـية من أدوات الســـياســـة النقدية والذي ميكن ان يســـاهم بدور مهم يف  يعد ســـعر ال
حتقيق االسـتقرار االقتصـادي سـواء كان الداخلي )خاصـة التضـخم( او اخلارجي. وختتلف طبيعة هذا الدور وأثره  

ة ومسـتوى تطور النظام االقتصـادي القائم: فمن خالل سـعر الـصرف ميكن السـيطرة على معدالت  حسـب طبيع
ــعار   ــتوى العام لألســ ــيطرة على املســ ـصـــرف كمثبت ا ي يعطي إمكانية الســ ــعر ال ــتخدام ســ التضــــخم، إذ أنه اســ

صــا صــاد، إذ ميكن أنا يســتخدم ســعر الصــرف لتخفيض معدل التضــخم يف االقت دات اليت لضــمان اســتقرار االقت
ـصــرف ميكن أن  تعتمد بشـــكل كبري على االســـترياد لتلبية اجلزء األكرب من الطلب احمللي. كما أن توجيه ســـعر ال
يســـــاهم يف اســـــتقرار الناتج احمللي االمجايل، إذ أن ختفيض قيمة العملة احمللية ســـــيجعل الســـــلع واخلدمات احمللية 

 تنافسية.أرخص من وجهة نظر اخلارج، ومن مث زايدة القدرة ال
ــة النقدية فعالة   ــياســـ ــة، إذ تكون الســـ ــياســـ ــرف املعتمد له دور مهم يف حتديد فعالية الســـ ـصــ إنه طبيعة نظام ال
ـصـــرف املرنة، فعندما ينخفض ســــعر صــــرف العملة   للغاية يف تغيري مســــتوى الناتج احمللي احلقيقي وفق أســــعار ال

ـصـــاد وزايد ة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، كما أن البنك املركزي  احمللية ســــيكون مبثابة حافزا  قواي  لتنشــــيط االقت
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حيتفا ابلســــيطرة التامة على عرس النقد. يف حني تفقد الســــياســــة النقدية فعاليتها يف تغيري الناتج وفق أســــعار  

 الصرف الثابتة.
 مشكلة البحث

ـصــــرف كمثبت ا ي الســـــتقرار املســـــتوى العام  لألســـــعار كهدف وســـــيط لتحقيق  إنه االعتماد على ســـــعر ال
ـصــــادية   ـصــــر، ســـــيرتتب عليه ااثرا  ســـــلبية على بعض القطاعات االقت ـصــــادي الكلي يف املدى الق االســـــتقرار االقت
ـصــاد   املنتجة للســـلع واخلدمات املعوضـــة عن االســـترياد، وما لذلك من ااثر ســـلبية مضـــاعفة على مؤشـــرات االقت

ال  عن اففاس القدرة التنافســية. ابإلضــافة اىل ضــعف أتثري أداة والبعيد، فضــ  طالكلي االخرى يف املدى املتوســ 
 سعر الصرف يف القطاعات االقتصادية األخرى غري املتاجر  ا.

 أهمية البحث

ـصـــــرف يف اســــــتقرار املســــــتوى العام لألســــــعار واســــــتقرار الناتج،  تتمحور أمهية البحث يف بيان دور ســــــعر ال
 ادي الكلي.كأهداف وسيطة لتحقيق االستقرار االقتص

 أهداف البحث

 يهدف البحث اىل:
ـصـــادي.   .1 ـصـــرف يف اســــتقرار التضــــخم، والناتج كمؤشــــر للنمو االقت التأصــــيل النظري لدور ســــعر ال

 .2017-1988فضال  عن عرس وحتليل البياانت ملدة البحث 
 قياس وحتليل دور سعر الصرف يف استقرار التضخم والناتج. .2

 فرضية البحث

ــية   ــتوى العام ينطلق البحث من فرضـ ــتقرار املسـ ـصــرف له دور رئيس ومهم يف اسـ ــعر ال ــر سـ مفادها، أن مؤشـ
ــادي املتبع  ـصـ ــتقرار الناتج، وأن هذا الدور خيتلف حســــب طبيعة النظام االقت ــعار املعرب عنه ابلتضــــخم واســ لألســ

 واالهداف النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف استقرار االقتصاد الكلي.
 ة البحثمنهجي

من    ،االســتنباطياملنهج على املنهج االســتقرائي و   وذلك ابالعتماداألســلوب التحليلي،  اســتند البحث على
واسـتقراء الواقع االقتـصادي وحتليل الظواهر االقتـصادية   املختلفةلبياانت عرب املراحل الزمين لتطور الحتليل   خالل

منوذج متجه اســـــــتخدام ابإلضـــــــافة اىل ملرتتبة على ذلك،  ومن مث اســـــــتنباط اآلاثر ا البحث، وتطورها خالل مدة
 .االقتصادية املستخدمة يف البحثتغريات املبني  اتلتحليل العالق (VAR)  اال دار الذايت
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 المبحث األول: اإلطار النظري لسعر الصرف ودوره في االستقرار االقتصادي

 أوال : اإلطار المفاهيمي لسعر الصرف

 الصرفمفهوم سعر   -1
يعرف سـعر الـصرف دنه ))عدد الوحدات من عملة بلد ما اليت يتم مبادلتها مقابل وحدة واحدة من عملة  

 .(3)بلد اخر((
تعكس التغريات يف أسـعار الـصرف، االضـطراابت النقدية وغري النقدية ابإلضـافة اىل التغريات اهليكلية، وان 

 .(4)ات أسعار الفائدةالفرق األساس يف االضطراابت النقدية يتعلق بتغري 
 .(5)وظائف سعر الصرف  -2
ـصـــرف ميكن  الوظيفة القياســــية: يربط ســــعر -أ ـصـــرف بني األســــعار الدولية واحمللية، إذ عن طريق ســــعر ال ال

للمنتج احمللي التعبري عن األســـــــعار الدولية من خالل العملة احمللية ومن مث مقارنة األســـــــعار احمللية مع األســـــــعار 
 اخلارجية.
ـصــــــرف كأداة لتشـــــــجيع اإلنتاج احمللي وزايد  الوظيفة التطويرية: ميكن اســـــــتخدام -ب ـصــــــادرات ســـــــعر ال ة ال

وتطويرها يف حالة كون العوائد مرتفعة. اما يف حالة توفري بعض املنتجات املسـتوردة بسعر اقل من الداخل، فأن 
 أثر ذلك سينعكس سلبا  على املشاريع املنتجة هلا حمليا .

ــتوى الدويل. ففي حالة   الوظيفة التوزيعية: ميكن -ج ـصــــرف وظيفة التوزيع على املســـ ــعر ال قيام  أنا يؤدي ســـ
ــتوردة.   البـلد برفع قيمـة عملـته احمللـية، ـفأن ذـلك يؤدي اىل زايدة الوحـدات النـقدـية امـلدفوعـة من قـبل اـلدول املســــــــــــ

 اما يف حالة ختفيض قيمة العملة احمللية، سيحصل البلد على اقل من العمالت األجنبية مقابل الصادرات.
 أسعار الصرف وتكافؤ القوة الشرائيةثانيًا: 

 ف االمسي واحلقيقيالصر  سعر  -1
ـصـــــل يف مســــــتوايت األســــــعار بني دولتني، إذ يعرب ســــــعر  ـصـــــرف اال ي التغريات اليت حت ال يعكس ســــــعر ال
الـصرف اال ي عن القوة الشـرائية للعملة احمللية مقابل العملة األجنبية. بينما يعمل سـعر الـصرف احلقيقي على 

ـصـــــرف اال ي وفقا  اىل التغريات يف  مســــــتوى األســــــعار الدولية، أي مبع  قياس القوة الشــــــرائية تكييف ســــــعر ال
 .(6)للسلع واخلدمات احمللية مقابل األجنبية

 
، 1999النظرية والسياسة، ترمجة حممد إبراهيم منصور، دار املريخ، اململكة العربية السعودية،    -مايكل ابدمجان: االقتصاد الكلي    -3
 .490ص.

النقود والبنوك واال  -4 ماير واخرون:  الرايس  توماس  للنشر،  املريخ  اخلالق، دار  أ.د.السيد امحد عبد  العربية   -قتصاد، ترمجة  اململكة 
 .659، ص 2002السعودية، 

الدويل    -5 التمويل  الشمري وحسن كرمي محزة:  للمؤلفني ،1أسس نظرية وأساليب حتليلية، ط  -مايح شبيب  النشر حمفوظة   ، حقوق 
 .351-350ص.ص.   ،2015العراق، 
اململكة    -نيالز وديفيد فاهنوز: اقتصادايت النقود والتمويل الدويل، تعريب حممود حسن حسين، دار املريخ للنشر، الرايس  جوزيف دا   -6

 .67، ص 2010العربية السعودية، 
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ـصـــرف احلقيقي هو كما   ــاد الكلي آلاثر التضــــخم، إذ أن ســــعر ال ـصـ يفضــــل تعديل معظم املتغريات يف االقت

ـصــــرف احلقيقي، ـصــــرف اال ي. وســـــعر ال ـصــــادرات، وليس ســـــعر ال ـصــــايف ال هو متوســـــط ســـــعر  احملدد الرئيس ل
ـصــــــرف األجنيب اال ي بني البلد وشـــــــركائه التجاريني، مع التعديل للفرق يف معدالت التضـــــــخم بني البلدين.  ال

( 'e( مساواي  لسعر الصرف اال ي )eصيغة، حيث نعرب عن سعر الصرف احلقيقي )اىل التعريف   حتويلوميكن 
 (:Pfاألسعار األجنبية )( إىل مستوى P) ةر احمللياسعمضرواب  بنسبة مستوى اال

𝑒 = 𝑒′ ∗ (
𝑃

𝑃𝑓
) … … … … … (1) 

ـصــــرف ســـــعر ـصــــرف ســـــعر=  احلقيقي ال  األســـــعار مســـــتوى إىل ةر احمللياســـــعاال مســـــتوى  نســـــبة *  اال ي ال
 .األجنبية

ـصــبح احمللية العملة  قيمةرتفع تعندما ف ـصــة ابلنســـبة للمقيمني احملليني، بينما ت ـصــبح رخي ، فإن االســـتريادات ت
صــــــــــــادرات مرتفعة الثمن من وجهة نظر األجانب. والنتيجة هي اففاس األرابح احمللية وارتفاع معدل البطالة   ال

الشـــركات على  ، تتحســـن األرابح احمللية وحترصاحمللية  العملة  قيمةنخفض  تيف احلالة املعاكســـة، عندما و احمللية. 
 .(7)توظيف العمال

 تكافؤ القوة الشرائية  -2
تتحدد أسعار الصرف يف املدى القصري وفقا  لتأثرها بتغريات السياسة النقدية والظروف السياسية والتغريات  
ــلع ــبية للســــ ــعار النســــ ـصـــــرف يف املدى الطويل بشــــــكل اويل وفقا  اىل األســــ ــعار ال ــية. يف حني تتحدد أســــ   العرضــــ

ـصــــــــرف    حيدديربط البنك املركزي قيمة العملة، أي   . ميكن أنا (8)يف الدول املختلفة واخلدمات ــعر ال من   ملدةســـــــ
ـصــــرف بني بلدين من خالل القوة الشـــــرائية النســـــبية للعملة   ،الزمن ولكن على املدى الطويل يتم حتديد ســـــعر ال

ــرائية، أي عندما تستطيع وحدة من العملة احمللية شراء سلة   داخل كل بلد. وهذا يوضـــح نظرية تعادل القوة الشـ
صــــــــــــــرف  السلع نفسها يف البلد أو خارجه. ويتم قياس القوة الشــــــــــــــرائية النســــــــــــــبية لعملتني من خالل ســــــــــــــعر ال

ـصــــــادات ويف .(9)احلقيقي تكون أســـــــعار الســـــــلع املتداولة هي نفســـــــها يف كل مكان بعد   جيب أن   املفتوحة  االقت
 .(10)النقلالتعديل للرسوم اجلمركية وتكلفة 

يسـتند مفهوم أسـعار الـصرف يف املدى الطويل، على افرتاس ان هناك عالقة ميكن التنبؤ  ا بني مسـتوايت 
ـصـرف. وتعتمد العالقة على حقيقة ان الناس خيتارون لشــراء الســلع واخلدمات من بلد اىل  ســعر املنتج وســعر ال

 .(11)اخر وفقا  لألسعار اليت جيب ان تدفع

 
7- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh Edition, Pearson Education, 

Inc, The United States Of America, 2009, P.P. 168-169. 
 .643، ص 2006لبنان،  - ، مكتبة لبنان انشرون، بريوت 1سامويلسون ونوردهاوس: علم االقتصاد، ط -8

9- Rudiger Dornbusch And Others: Macroeconomics, Tenth Edition, Published By McGraw-
Hill/Irwin, A Business Unit Of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue Of The Americas, New 
York. NY 10020.,2008, P.289. 

10- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
11- Thomas A. Pugel: International Economics, Thirteenth Edition, McGraw-Hill Irwin, Americas, 

New York, NY, 10020, 2007, P.424. 
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ــرائية القوة  تعادل  نظرية  وفق ــعر( PPP) الشـــ ــرف، لســـ ـصــ ــعر أن  ال ــرف ســـ ـصــ  يكون  أن  جيب( e) احلقيقي ال
 (:2) املعادلة كما يف  للوحدة اثبتة بقيمة احلقيقي الصرف سعر حتديد وميكن. اثبتا  

1 =  𝑒′ ∗
𝑃

𝑃𝑓
… … … … … (2) 

 :'e  صل على (،2) املعادلة من واألمين األيسر اجلانبني مبادلة خالل ومن
e′ =

𝑃𝑓

𝑃
… … … … … (3) 

فهذا  ،P احمللي الســـعر مســـتوى من  بشـــكل أســـرع Pf اخلارجي الســـعر مســـتوى ارتفع  إذا (،3وفق املعادلة )
يرتفع سـعر الـصرف اال ي إذا كان تسـعري تعادل القوة الشـرائية   وجيب أنا  Pf / P  نسـبة أن هناك زايدة يف يعين

ــائد ــرائية إىل أجل غري   .(12)هو السـ ـصــرف من التحرك بعيدا  عن تعادل القوة الشـ ــعر ال ــوق سـ وقد متنع قوى السـ
 .(13)مسمى

ا التكلفة التعادل املطلق للقوة الشــــرائية يفرتس أنه ســــلة او جمموعة من املنتجات القابلة للتداول ســــيكون هل
. ويف األسـاس، فأن متوسـط أسـعار هذه (14)  يف العملة نفسـهانفسـها يف البلدان األخرى، اذا مت اعالن التكلفة 

املنتجات، غالبا  ما يطلق على مســــتوى ســــعر املنتج، او مســــتوى الســــعر املقوم بعمالت خمتلفة وهو نفســــه عند 
 .(15)حتويلها اىل عمالت اخرى

 أن  ميكن االنتقادات، إذ توجد جمموعة من العوامل اليت  من  القوة الشـرائية العديد  لقد واجهت نظرية تعادل
ــبب ــا  يف كبريا    ارتفاعا   تســ هي:  العوامل هذه بعض.  معدل التضــــخم يف الفرق تغيري  دون   العملة  قيمة أو اففاضــ

(16) 
ـصــــــادرات، إذ أنه هذه جديدة منتجات  اخرتاع -1  ارتفاع يف تتســـــــبب  قد  االخرتاعات  تســـــــاهم يف زايدة ال
 .التضخم فرق يف تغيري أي دون  العملة قيمة

 .العملة قيمة رفع وابلتايل اىل اخلارج، تصديرها ميكن جديدة خام مواد اكتشاف -2
ـصــــرف ســـــعر يعتمد -3 ـصــــادرات على فقط ليس  ال   قبل  من العمالت  طلب على ولكن  واالســـــتريادات، ال

 .األجانب
ـصــرف ســـعر  مقارنة على الشـــرائية القوة  تعادل  نظرية تســـتند -4 ـصــادي ســـعر مبؤشـــر ال   لكن بلدين، يف  اقت
ـصــــــادي  من النشـــــــاط أنواع  يشـــــــمل قد  األســـــــعار مؤشـــــــر  وخدمات املباين  إنشـــــــاء مثال  ) تداوهلا  يتم  ال اليت  االقت
 .البلدان  عرب نفسها هي تكون  أن  على املتاجر  ا غري واخلدمات السلع أسعار جترب آلية توجد ال ، إذ(التجزئة
 عندما  العملة  قيمة  اففاس إىل تؤدي أنا   احلكومة لسـياسـة  ميكن معني، تضـخمي تفاوت ألي  ابلنسـبة -5
 دعم  خالل  من  احلرة  التجــارة  يف  تتــدخــل  أن   أيضــــــــــــــــا    للحكومــات  وميكن.  كبرية  أجنبيــة  حتويالت  إبجراء  تقوم

 
12- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
13- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit, P.289.  
14- Thomas A. Pugel, Op.Cit, P.425.  
15- Ibid, P.428.  
16- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.170-171.  
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 28:  العدد

 
ـصـــادرات  طريق  عن  االرتفاع  من  عملتها ملنع  تتدخل احلكومة قد  كما.  االســــتريادات على الضــــرائب فرس أو ال

 األجنبية. العمالت شراء
 ثالثًا: دور سعر الصرف في استقرار التضخم والناتج 

 اهلدف الوسيط والتضخم -سعر الصرف  -1
 البنوك  معظم ســــعت  وســــيط، إذ اســــتخدام هدف طريق  عن النهائي للهدف  مباشــــرة غري  إدارة ميكن حتقيق

 املركزي اىل  البنك يســـــعى متغري هو الوســـــيط واهلدف. النقدية  للســـــياســـــة  وســـــيطة أهداف اســـــتخداماىل    املركزية
ــيطرة ــاد على  الســ ـصـ ــيطة إذ أن األهداف  النهائية، أهدافه مع يتفق  من خالله ومبا الكلي االقت ــبيل  مبثابة  الوســ   ســ
ــببان  هناكو  .النهائية لألهداف ــتخدام  ســ ــيط هدف  الســ ــة تنفيذ عند  وســ ــياســ  هناك أنه  هو األول  النقدية، الســ
ــياســـــــة أتثري كيفية  حول النظرايت  من متنوعة  جمموعة  صـــــــانعو وقد يشـــــــرتك.  واالنتاج  التضـــــــخم يف النقدية  الســـــ

صــاد،  حول النظر النظرية املختلفة  وجهات  يف  الســياســة صــعب من  لكن االقت   أفضــل حول  إمجاع إىل  التوصــل  ال
  التوصل  هو  وسيط  سياسة  هدف  حتقيق  إىل  السعي  يكون   احلالة،  هذه  مثل  يف.  السياسة  أهداف  لتحقيق  طريقة
ـصــــعب من يكون  عندما  وســـــط،  حل إىل  على.  مباشـــــر  بشـــــكل  النهائية  األهداف حتقيق  كيفية  على االتفاق  ال

  معظم فإن  اإلنتاج، يف النقدي الرصــــــــيد  تغيريات  أتثري مدى حول اختالف  وجود  من الرغم  على  املثال،  ســــــــبيل
 يقرر قد  احلالة، هذه  ويف. الســـــــعر مســـــــتوى يف  أتثري له للنقود اال ية  الكمية يف  التغيري  أن  إىل تشـــــــري  النظرايت
 الذي النهائي اهلدف تقريبا    ميثل ألنه  النقود  رصــــــيد منو معدل هدف حتقيق  إىل الســــــعي  املركزي  البنك  مســــــؤولو

 .(17)اآلراء يف توافق عليه يوجد

ـصــرف أداة مهمة   ـصــرف كمرتكز يعد ســـعر ال ملعاجلة التضـــخم، إذ اعتمدت بعض البلدان ســـياســـة ســـعر ال
ا ي للحد من مشكلة التضخم. وأن استخدام سعر الصرف ينعكس اثره يف اففاس التضخم املستورد، إذ ان  

 .(18)ختفيض تكاليف االسترياد وفق سياسة سعر الصرف يكون له دور مهم يف ختفيض معدل التضخم احمللي
ؤدي االنفتاح التجاري الكبري اىل تقليل معدل التضـــــــــــخم، ففي هذه احلالة ســـــــــــيكون الناتج اقل  ميكن أنا ي

اســـــتجابة للتغريات يف مســـــتوى األســـــعار، وابلتايل هناك إمكانية حمدودة للناتج يف االســـــتفادة من ارتفاع معدل 
ـصــــــادات اليت تســـــــود فيها أســـــــواق املنا فســـــــة غري التامة، ســـــــيجعل  التضـــــــخم. كما أنه االنفتاح التجاري يف االقت

املنتجات احمللية اكثر عرضــــة للمنافســــة، االمر الذي يقيد من إمكانية زايدة األســــعار عن تلك الســــائدة يف ظل 
 .(19)املنافسة التامة

ــيؤدي   ــعار الفائدة ملعاجلة التضــــخم، ســ ــييق النقدي، برفع أســ عند قيام البنك املركزي من خالل عملية التضــ
على العملة احمللية لالستفادة من سعر الفائدة املرتفع، االمر الذي ينعكس اثره يف ارتفاع ذلك اىل زايدة الطلب  

 
17- Errol D'souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 2008, P.401. 

، 2013لبنان،    -امني صيد: سياسة سعر الصرف كأداة لتسوية االختالل يف ميزان املدفوعات، مكتبة حسن العصرية، بريوت   -18
 .60ص

 .602ص جوزيف دانيالز وديفيد فاهنوز، مصدر سابق،  -19
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ــادرات وزايدة   صـــــــــــــ ــلع احملليــة ومن مث تراجع ال ــعــار الســــــــــــ ــيؤدي اىل ارتفــاع أســــــــــــ قيمــة العملــة احملليــة، وهــذا ســــــــــــ
 .(20)االستريادات

صــ  صــرف ملعاجلة التضــخم يف االقت ادات اليت تعتمد بشــكل كبري على غالبا  ما يتم اســتخدام ســياســة ســعر ال
االستريادات لسد حاجة الطلب احمللي. وهذا ما حيصل يف العديد من االقتصادات النامية واليت تتصف بضعف 
ــتورد، اال أنه هناك بعض املآخذ  ــة يف معاجلة التضــــخم املســ ــياســ ــامهة هذه الســ مرونة اجلهاز اإلنتاجي. ورغم مســ

ــلع واخلـــدمـــات )غري املتــــاجر  ـــا( واليت ال ميكن توفريهـــا من خالل عليهــــا، إذ أنه هنــــالـــك الكثري من   الســــــــــــ
االســــــــــــتريادات، وابلتايل مل تفلح هذه األداة يف معاجلة التضــــــــــــخم الناجم عن زايدة الطلب على هذه الســــــــــــلع. 
ــينعكس أثرها بشـــكل او ابخر على  ــة رفع قيمة العملة احمللية ملعاجلة التضـــخم سـ ــياسـ ــافة اىل أن اعتماد سـ ابإلضـ
صـــــــــــــــاد الوطين  ــلع واخلـدمـات احمللـية املنتجـة، ومن مث تراجع دور قطـاعـات االقت ـــية للســــــــــــ تراجع القـدرة التـنافســــــــــــ

 ومسامهته. هذا ابإلضافة اىل أثر هذه السياسة السليب على حجم االحتياطيات الدولية.
 دور سعر الصرف ف استقرار الناتج   -2

( جيب أن يساوي  r -rfني أسعار الفائدة احمللية واألجنبية )ال، فأن الفرق باملمع افرتاس احلركة التامة لرأس  
يؤدي إىل   ،املالية  أو، إذ أن أي تغري طفيف يف ســـعر الفائدة احمللي بســـبب التغريات يف الســـياســـة النقدية ا  صـــفر 

ي مل جتعل ســـعر الفائدة احمللي يتالءم بســـرعة مع ســـعر الفائدة األجنيب الذ توليد تدفقات رأ الية من شـــأهنا أنا 
 .(21)يتغري

ـصــــــرف املتبع  ـصــــــادية، إذ يرى البعض مثل ميلتون يف اليعتمد نظام ال بلد بشـــــــكل رئيس على فلســـــــفته االقت
صــادية والكفاءة تتطلب حتديد األســعار وفق العرس والطلب (احلائز على جائزة نوبل)فريدمان  ، أن احلرية االقت

احلكومية. وابلتايل، فإن اســتبدال ســعر الصــرف الثابت، ونظام ســعر  يف الســوق. وال ينبغي أن حتددها القرارات  
ـصــــرف العائم ونظام ســـــعر الســـــوق، يعد تغيري  يف حني يرى    .للغاية  ا  إجيابي  ا  صـــــرف بريتون وودز واعتماد ســـــعر ال

صــــــــــــــرف هو القيمـة اليت توعـد  ـا (احلـائز على جـائزة نوـبل)، مـثل روبرت موـندـيل  البعض االخر ــعر ال ، أن ســــــــــــ
أن احلكومة حتتفا ابلعقد الذي  ،ة دن العملة اليت تـصدرها سـتحـصل عليها. يعين سـعر الـصرف الثابتاحلكوم

ــر  ـصــــرف ابلتعومي هو كســـ ــعر ال ــماح لســـ ــتثمرين يف الدول األجنبية. وأن الســـ ذا العقد، واجلميع هلأبرمته مع املســـ
استبدال سعر الصرف الثابت، ونظام  يعرف أن األسواق ال تعمل إال إذا مل خيالف الناس عقودهم. وابلتايل فإن  

 .(22)سعر صرف بريتون وودز بسعر الصرف العائم ونظام سعر السوق هو تغيري سليب للغاية
 وميكن توضيح دور سعر الصرف يف استقرار الناتج، من خالل أسعار الصرف املرنة والثابتة.

 سعر الصرف املرن  -أ
ـصـــــرف أســــــعار تكون  عندما ـصـــــرف ســــــعر ارتفاع ملنع  يتدخل  ال  املركزي البنك فإن   مرنة، ال . اففاضــــــه أو ال
ــيؤدي  احمللي  الفائدة ســـعر  خيفض  تغيري  أي  فإن   وابلتايل  احمللية  العملة عرس من يزيد  سا  املال، رأس  تدفق  إىل  سـ

 
 . 643- 642سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -20

21- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.185.  
22- J. Bradford Delong And Martha L. Olney: Macroeconomics, Second Edition, McGraw-Hill 

Companies. Int. 1221 Avenue Of The Americas, New York, NY, 10020, 2006, P.P. 450-451. 
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 28:  العدد

 
  السـياسـة خفضـت  كلما  الـصرف سـعر  ينخفض صـرفها، إذ سـعر اففاس يف ويتسـبب  األجنيب الـصرف  سـوق يف

ــياســـــــــة رفعت  كلما  ويرتفع الفائدة  ســـــــــعر النقدية  العرس املركزي البنك يزيد عندما  .الفائدة ســـــــــعر  النقدية  الســـــــ
 الصرف،  سعر  ويهبط  الفائدة،  أسعار  اىل اليمني وتنخفض  LMينتقل منح     املرنة،  الصرف  أسعار  مع  النقدي

ـصـــــــافية هي جزء من اإلنفاق املخطط ذاتيا   ـصـــــــادرات ال ـصـــــــادرات )حيث أن ال ، وأي تغيري يف وترتفع صــــــــايف ال
ــياســــــة النقدية   IS(. وابلتايل يتحول منح  ISاإلنفاق املخطط ذاتيا  يغري منح   إىل اليمني. وابلتايل، فإن الســــ

 هنفس  LMوجتربه على التحرك يف اجتاه منح     ISتكون فعالة للغاية، إذ أن السياسة النقدية تتحكم يف منح   
(23). 

ــتريادالعندما تنخفض قيمة عملة   ــعار االســـــــ ــعار  اتبلد، ترتفع أســـــــ ــادرات  وتنخفض أســـــــ ـصــــــ )ابلعمالت    ال
ــاد، إ  ا  عملــة مبثــابــة حــافز اليكون اففــاس قيمــة    واألجنبيــة(.   صـــــــــــــ ن إمجــايل اإلنفــاق على اإلنتــاج احمللي ذ ألالقت

يؤدي اففاس قيمة عملة   إذ ،(Yالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي )يزداد  ســــــــــــريتفع، وســــــــــــتنخفض املخزوانت، و 
 احمللية الدخول  زايدة إىل  التوســعية  النقدية  الســياســة  ســتؤدي بذلك، و .(24)بلد إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايلال

 .(25)السعر و مستوى

 (26)املرنة (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف1شكل )

 
23- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.186. 
24- Karl E. Case And Others: Principles Of Macroeconomics, Global Edition, Tenth Edition, Pearson 

Education Limited, The United States, 2012, P.389. 
25- Robert M. Dunn, Jr. And John H. Mutti: International Economics, Sixth Edition, Routledge, The 

USA, 2004, P.419. 
26- Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, McGraw-Hill Irwin, 

Americas, New York, 10020, 2010, P.669. 

 (i)  عر الفا دة   

 0 (Y)الدخ  
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كما  ،  (27)النقدية  والســياســة النقد عرس  على  ابلســيطرة  البنك املركزي حيتفا  املرن، الصــرف ســعر  نظام  وفق
 .(28)احلقيقي الدخل مستوى تغيري يف تصبح السياسة النقدية فعالة للغاية

وفقـــا  الليـــة التحول النقـــدي، إذ أهنـــا االليـــة اليت تؤثر من خالهلـــا تغريات عرس النقـــد يف كـــل من االنتـــاج 
واالسـعار، فأن ختفيض عرس النقد يف ظل اسـتقرار الطلب على النقود يؤدي اىل ارتفاع واالسـتخدام والتضـخم  

  . ويف(29)أســـعار الفائدة ومن مث اففاس االســـتثمار شـــديد احلســـاســـية لســـعر الفائدة، ابإلضـــافة اىل االســـتهالك
  أسـعار وفقا  اىل  ضـيق، بعرس نقدي  يبطئها أن   املركزي البنك  حالة كون االقتـصاد يواجه مشـكلة التضـخم ويريد

ـصـــرف  مســــتوى  وينخفض واإلنتاج، اإلنفاق على خفض أمجايل  الضــــيقة النقدية  الســــياســــة  ينعكس أثر  املرنة، ال
  املالية  األسواق  إىل  األجانب  املشرتين  اما يف ظل االنفتاح التجاري، فأن ارتفاع أسعار الفائدة سيجذب.  السعر
ـصـــــــــادرات وزايدة االســــــــــتريادات. ومن مث  احمللية،العملة  قيمة من يرفع  سا احمللية، االمر الذي يؤدي اىل تراجع ال

اففاس أحد مكوانت الطلب الكلي، والذي ينعكس أثره يف اففاس اإلنتاج واالســــــتخدام والتضــــــخم، إذ مع 
.  ببطيء اففاس اإلنتاج واالستخدام عن املستوايت الطبيعية، فأن ذلك يؤدي اىل اففاس األسعار او االرتفاع  

ختفيض  على يسـاعد االمر الذي اليمني،  إىل  العرس  إمجايل منح   حتول إىل  االسـتريادات سـعر اففاس ويؤدي
 .(30)التضخم معدل

ـصــادرات  ختفيض  يفالتوســـع النقدي يف البلد األم    ورغم أتثري ـصــرف وزايدة صـــايف ال زايدة   ومن مث أســـعار ال
ــافية املت  ،الناتج والعمالة ـصـــ ـصـــــادرات ال ختفيض  ، إذ أن زايدة تتطابق مع تدهور امليزان التجاري يف اخلارجلكن ال

ـصــــــل اففاس يف اإلنتاج و ينقل الطلب من الســـــــلع األجنبية  و الســـــــلع احمللية.  ةقيمة العملة احمللي يف اخلارج حي
"التســول   والعمالة. وهلذا الســبب، أطلق على التغيري الذي حيدثه ختفيض قيمة العملة يف امليزان التجاري تســمية

 .(31)طريقة لتصدير البطالة أو خلق فرص عمل حملية على حساب بقية العامل يبني اجلار"، وه
صــرف هو طريقة لتغيري الطلب من بلد إىل آخر، بدال  من تغيري مســتوى  نه إ االعرتاف دن خفض أســعار ال

ـصــرف ميكن أن يكون ســـياســـة مفيدة عندما جتد  الطلب العاملي، أمر مهم. وهو يعين ضـــمنا  أن تعديل ســـعر ال
لة االزدهار )مع العمالة  يف حا االوىلعلى ســــــــــــــبيل املثال،  -البلدان نفســــــــــــــها يف مراحل خمتلفة من دورة العمل  

البلــد الــذي يعــاين من الركود من  عملــة  الزائــدة( واألخرى يف حــالــة الركود. ويف هــذه احلــالــة، فــإن اففــاس قيمــة  
وعلى .  شـــــــــــــــأنـه أن حيول الطلـب العـاملي يف اجتـاهـه، وابلتـايل يعمـل على احلـد من االبتعـاد عن العمـالـة الكـاملـة

ت التجــاريـة للبلــدان بشــــــــــــــكــل كبري، كمــا حـدث يف الثالثينيــات أو يف النقيض من ذلـك، عنــدمـا تتزامن الـدورا
ـصــرف كثريا  يف التوظيف على نطاق العامل، 1973أعقاب صـــدمة النفط يف عام  ، لن تســـهم حركات أســـعار ال

ـصـحح مســتوى الطلب الكلي ولكنها تؤثر يف األســاس فقط على ختـصـيص  إذ أ ـصـرف ال ت ن حركات أســعار ال
حاول كل بلد أن خيفض قيمة العملة جلذب الطلب العاملي، فســــوف يكون  ، فإذالبلدان طلب عاملي معني بني ا

لدينا اففاس تنافســـي وتغري يف الطلب العاملي وليس زايدة يف مســـتوى اإلنفاق العاملي. وإذا خفض اجلميع إىل 
 

27- Dominick Salvatore: International Economics, Eleventh Edition, Library Of Congress, The United 
States Of America, 2013, P.473. 

28- Ibid, P.630. 
 . 572- 571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -29
 .P.391.Karl E. Case And Others, Op.Cit , -. 572- 571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -30

31- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit,P.308.  
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 28:  العدد

 
اجة إىل سـياسـات  هناك ح  منه، إذ أن ، فسـينتهي األمر بسـعر صـرف حول املكان الذي بدأوا احلد نفسـه تقريبا  

 .(32)ختفيضات قيمة العملة لزايدة الطلب واالنتاج يف كل بلد معنقدية ومالية منسقة 
 سعر الصرف الثابت - ب

ــعار  عن  املدافعون  يعتقد ــرف  أســــــ ـصـــــ ــيوفر  النظام هذا أن   الثابتة، ال ــتقرارا    أكثر بيئة  ســــــ   التجارة يف  للنمو  اســــــ
ـصــرف ســـعر  نظام  بني اجلمع دن  جيادلون   كما.  الدوليني  واالســـتثمار   بني الســـياســـات،  التنســـيق  وزايدة الثابت  ال

 .(33)الكلي االقتصاد استقرار رفع مستوى إىل سيؤدي
من   األجنبية  العمالت  ســوق صــرف يف  املركزي البنك يتدخل أن  جيب  احمللي، الفائدة ســعر  تثبيت يتم لكي

 .(34)مع عرضها النقود على احلقيقي احمللي الطلب إمجايل يتساوى حيث النقود عرس خالل تعديل
اليمني. هذا عادة خيفض ســعر جهة إىل  LMنح  املنتقل  يعندما يقوم البنك املركزي بزايدة عرس النقود،  

ــعر الفائدة   ــغري مفتوح يتمتع حركة اتمة لرأس املال، يتم تثبيت ســـــ ــاد صـــــ ـصــــ الفائدة وحيفز اإلنفاق. ولكن يف اقت
عندما يزيد البنك املركزي عرس النقد، ســتحصــل تدفقات ضــخمة لرتوس  و عند مســتوى ســعر الفائدة العاملي. 

ــائر يف االحتياطي  اىل اخلارج األموال ــيطرة على عرس النقد وخســــــ ات الدولية. وهكذا، يفقد البنك املركزي الســــــ
غري تصــبح الســياســة النقدية  بذلكعندما يتم تثبيت ســعر الصــرف ويف حالة كون رأس املال ينتقل حرية اتمة. و 

ـصــرف الثابتة  متاما    فعالة ــعار ال ــة النقدية عاجزة يف تغي، إذ  مع أسـ ــياسـ ـصــرف الثابت جيعل السـ ــعر ال ري أن نظام سـ
 .(35)مستوى الدخل احلقيقي

 (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف الثابتة2شكل )

 

 
32- Ibid,P.P.308-309.  
33- Richardt. Froyen: Macroeconomics Theories And Policies, Ninth Edition, Pearson Education, Inc., 

United States Of America,2009, P.292.  
34- Paul R. Krugman And Others: International Economics Theory & Policy, Ninth Edition, Library Of 

Congress, The United States Of America, 2012, P.470.  
35- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.P. 185-186. 
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Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, 

McGraw-Hill Irwin, Americas, New York, 10020, 2010, P.654. 

ــعر  على  احلفـاظ  يتطـلب  الـتامـة،  امـلال  رأس  حركـة  ظـل  يف صــــــــــــــرف  ســــــــــــ   املركزي  البـنك  يتجـاهـل  أنا   الـثاـبت،  ال
 دورا   تلعب النقدية  الســياســة  تعد  إذ مل  ،احمللية ويركز على ســعر الصــرف وحده يف حتديد أســعار الفائدة  الظروف

صــرف ســعر كان   فإذا  الداخلي.  االســتقرار حتقيق يف  عمالتال على احمللي املضــاربون   الفائدة حيدد ســعر  اثبتا ، ال
 البنوك  تتمتع  املال،  رأس حركات  فيها  تنخفض  بيئة أما يف.  الكلية  االقتصادية  السياسة  صانعي من بدال    الدولية
(36)احمللي االقتصاد وحتفيز احمللية الفائدة أسعار من خالل حتديد العمل، يف احلرية ببعض املركزية

. 

صــــــــــــــرف الـثاـبت ـلديهـا   ــعر ال عـائق رئيس آخر، يـبدو أهنـا جتعـل األزمـات عالوة على ذـلك، ـفإن أنظمـة ســــــــــــ
 .(37)النقدية على نطاق واسع أكثر احتماال  

 المبحث الثاني: عرض البيانات وقياس وتحليل النتائج

 أواًل: عرض البيانات وتحليلها 

( مليون دينار عراقي يف عام 19432.2(، تراجع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من )1يتضــــح من اجلدول )
ــلبيــة حلرب 1.2-مبعــدل )  1989( مليون دينــار يف عــام  19198.4اىل )  1988 %(، ذلــك بفعــل االاثر الســــــــــــ

ـصــرف احلقيقي األجنيب من ) ( اىل 2.0اخلليج االوىل على الناتج وخاصـــة انتج النفط. رافق ذلك ارتفاع ســـعر ال
إلضـافة اىل ارتفاع معدل التضـخم  %(، اب52.1( دينار لكل دوالر )تراجع قيمة العملة احمللية( مبعدل منو )3.0)

 (.%6.3احمللي اىل )
 2017-1988(، تطور الناتج احمللي اإلمجايل وسعر الصرف احلقيقي ومعدل التضخم للمدة 1جدول )

 السنوات 

الناتج احمللي االمجايل 
ابألسعار الثابتة  

مليون  100=1988
 دينار عراقي

سعر الصرف  معدل النمو% 
 االجنيباحلقيقي 

معدل  
 النمو% 

معدل التضخم  
1988=100 

1988 19432.2   2.0     

1989 19198.4 -1.2 3.0 52.1 6.3 

1990 34693.9 80.7 5.7 87.7 51.6 

1991 9190.6 -73.5 40.1 602.5 186.5 

1992 13561.3 47.6 150.2 274.6 83.8 

1993 12318.4 -9.2 1581.8 952.9 207.6 

1994 10725.4 -12.9 56497.6 3471.8 492.1 

1995 9593.5 -10.6 906684.1 1504.8 351.4 
 

36- J. Bradford Delong And Martha L. Olney, Op.Cit, P.P.448-450. 
37- Ibid, P.553.  
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1996 11014.6 14.8 520640.8 -42.6 -15.4 

1997 20786.5 88.7 786905.4 51.1 23.0 

1998 20550.6 -1.1 979410.9 24.5 14.8 

1999 36735.7 78.8 1313429.2 34.1 12.6 

2000 50985.4 38.8 1318892.8 0.4 5.0 

2001 36047.2 -29.3 1476587.4 12.0 16.4 

2002 29998.0 -16.8 1759489.7 19.2 19.3 

2003 16318.5 -45.6 2256417.8 28.2 32.6 

2004 23127.3 41.7 2094011.5 -7.2 27.0 

2005 23324.8 0.9 2810110.2 34.2 37.0 

2006 19787.4 -15.2 4179893.6 48.7 53.2 

2007 17634.6 -10.9 4567281.4 9.3 30.8 

2008 24199.1 37.2 4287658.6 -6.1 2.7 

2009 20713.4 -14.4 4109404.4 -4.2 -2.8 

2010 25079.3 21.1 4152948.6 1.1 2.5 

2011 31848.9 27.0 4290588.4 3.3 5.6 

2012 35128.9 10.3 4596092.7 7.1 6.1 

2013 36777.0 4.7 4610061.3 0.3 1.9 

2014 35350.5 -3.9 4570432.6 -0.9 2.2 

2015 26589.0 -24.8 4673351.1 2.3 -0.3 

2016 27116.0 2.0 4723291.8 1.1 0.1 

2017 30001.2 10.6 4571881.6 -3.2 0.2 

 معدل النمو املركب  املدد الزمنية
1988-1997 0.7   262.7   

1998-2007 -1.5   16.6   

2008-2017 2.2   0.6   

1988-2017 1.5   62.9   

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على ملحق البياانت.
𝑹 =

𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 :  احتسب معدل النمو البسيط وفق الصيغة االتية   
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𝑹 = [((𝑷𝑻/𝑷𝟎)^(𝟏/𝑵)) − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎    احتسب معدل النمو املركب وفق الصيغة االتية: 
(  34693.9اىل )  1989( مليون دينــار يف عــام  19198.4وقــد ارتفع النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي من )

ــعر 80.7مبعدل منو )  1990مليون دينار يف عام  %( بعد انتهاء احلرب وارتفاع انتج النفط. يف حني ارتفع ســـــــ
ـصــــــــــرف احلقيقي   (، كما ارتفع معدل التضـــــــــــخم اىل 87.7%( دينار لكل دوالر مبعدل منو )5.7األجنيب اىل )ال

 ( والذي قد يكون انمجا  عن ارتفاع الطلب.51.6%)
( مليون 9190.6، تراجع الـناتج احمللي اإلمجـايل احلقيقي اىل )1991ومع ـبداـية حرب اخلليج الـثانـية يف عـام  

ـصـــــادية وخاصــــــة انتج النفط. كما تراجعت (، بعد اففاس 73.5-%دينار مبعدل ) انتج اغلب القطاعات االقت
(، تزامن ذـلك مع %602.5( ديـنار مـقاـبل اـلدوالر مبـعدل )40.1القيمـة احلقيقـية للعمـلة احمللـية، إذ ســــــــــــــجـلت )

%(، إذ التجأت احلكومة اىل التمويل ابلعجز لســـــــد النفقات احمللية يف 186.5ارتفاع معدل التضـــــــخم بنســـــــبة )
 جع دور وامهية املصادر الرئيسة يف توليد الدخل وخاصة قطاع النفط.ظل ترا

(  10725.4)  1994استمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وسالبة، إذ بلغ يف عام  
صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب  %12.9-مليون دينــار مبعــدل ) ــعر ال ــبــب تراجع انتج النفط. كمــا بلغ ســــــــــــ (، بســــــــــــ

(، أي مبع  تراجع قيمـة العملـة احملليـة بشــــــــــــــكـل كبري، %3471.8ر لكـل دوالر مبعـدل منو )( دينـا56497.6)
(، ويعود اجلزء األكرب من ذلك %492.1تزامن ذلك مع اعلى معدل للتضــــــخم خالل مدة الدراســــــة، إذ بلغ )

 اىل التمويل ابلعجز.
%( بعــد 88.7مبعــدل منو )  1997عــام  ( مليون دينــار يف  20786.5وبلغ النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي )

ــه  صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب، إذ بلغ يف العـام نفســــــــــــ ــعر ال ــتمر ارتفـاع ســــــــــــ العمـل مبوجـب ـمذكرة التفـاهم. واســــــــــــ
(، وهذا يعين تراجع القيمة احلقيقية للعملة احمللية. كما  %51.1( دينار مقابل الدوالر مبعدل منو )786905.4)

 (.%23.0بلغ معدل التضخم )
(  % 262.7%( للنــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي و)0.7)  1997-1988النمو املركــب للمــدة    وبلغ معــدل

 لسعر الصرف احلقيقي األجنيب.
%(، بســـــــــــــبب 45.6-( مليون دينار مبعدل )16318.5)  2003بلغ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عام 

صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب االاثر الســــــــــــــلبية حلرب اخلليج الثالثة وخاصــــــــــــــة على انتج  النفط. كما بلغ ســــــــــــــعر ال
%(، بســـبب زايدة الطلب وعدم مرونة  32.6%(، وســـجل التضـــخم معدل )28.2( مبعدل منو )2256417.8)

 اجلهاز اإلنتاجي.
ـصـــرف  اســــتمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وســــالبة، كما اســــتمر ارتفاع ســــعر ال

ــتمرار ارتفاع معدالت التضـــــــــــــخم. وقد بلغ معدل النمو   احلقيقي األجنيب مقابل الدينار العراقي متزامنا  مع اســـــــــــ
ـصـــرف احلقيقي 16.6%( للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و)1.5-)  2007-1998املركب للمدة   ــعر ال %( لســ

 األجنيب.
%(، بسـبب 37.2)( مليون دينار مبعدل منو 24199.1بلغ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ) 2008يف عام 

%(، تزامن مع 6.1-( مبعدل )4287658.6زايدة انتج النفط. يف حني ســجل ســعر الصــرف احلقيقي األجنيب )
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ـصــرف احلقيقي 2.7اففاس معدل التضـــخم مقارنة ابلســـنوات الســـابقة اىل ) %(. ويتضـــح أن اســـتقرار ســـعر ال

 كان متزامنا  مع استقرار معدل التضخم.
ج احمللي اإلمجايل احلقيقي تذبذاب  واضــــــحا  بفعل تقلبات أســــــعار النفط العاملية  ويف الوقت الذي شــــــهد النات

واليت اســتمرت حىت هناية مدة الدراســة، ســجل ســعر الصــرف احلقيقي األجنيب اســتقراراُ نســبيا  مقارنة ابلســنوات  
ور اســتقرار ســعر الســابقة، كما شــهدت معدالت التضــخم اســتقرارا  نســبيا  مقارنة ابملدة الســابقة، وهذا يفســر د

 الصرف يف استقرار معدالت التضخم.
(  % 0.6( للنـــاتج احمللي اإلمجـــايل احلقيقي و)%2.2)  2017-2008وبلغ معـــدل النمو املركـــب للمـــدة  

صــــــــــــــرف احلقيقي. يف حني بلغ معـدل النمو املركـب للمـدة   ــعر ال %( للـناتج احمللي 1.5)  2017-1988لســــــــــــ
 حلقيقي.( لسعر الصرف ا%62.9اإلمجايل احلقيقي و)

 ثانيًا: قياس النتائج وتحليلها 

 تضمن البحث جمموعة من القياسات االقتصادية واليت ميكن توصيف متغرياهتا كما أييت:
- ER .سعر الصرف احلقيقي االجنيب 
- CPI .الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
- GDP  .الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 Augmented Dickey Fuller'sاختبار اســــــتقرارية البياانت لديكي فولر املوســــــع  -1
Test (ADF Test) 

ــتخدم اختبار جذر الوحدة  ــل الزمنية، اذ تكون   Unit Rootُيســــ ــتقرار الســــــالســــ من اجل معرفة مدى اســــ
لتباين املشرتك يعتمد عندما يكون هلا وسط حسايب وتباين اثبتني. كما أنه ا  Ytالسلسلة الزمنية مستقرة للمتغري  

على فرق الزمن بني فرتة وأخرى. ويف حالة عدم حتقق شـروط االسـتقرار او أحدها يكون اال دار مزيفا . ولكي 
ـصــبح الســـلســـلة الزمنية مســـتقرة يتم اخذ الفروق هلا وذلك من خالل اختبار ديكي فولر املوســـع. و يتم مقارنة   ت

احملتســــــــبة اكرب من احلرجة فأن الســــــــلســــــــلة   tم املطلقة فاذا كانت قيمة  احلرجة ابلقي  tاحملتســــــــبة مع قيمة   tقيمة  
 .(38)مستقرة، اما اذا كانت اصغر من احلرجة فأن السلسلة غري مستقرة ونستمر يف اخذ الفروق حىت تستقر

( نتائج اختبار جذر الوحدة، اذ يتضــح عدم اســتقرار الســلســلة االصــلية للمتغريات عند 2يوضــح اجلدول )
ــتقرت   املســــــــــتوى ســــــــــواء كان بوجود قاطع واجتاه عام او بوجود قاطع فقط ام بدون قاطع واجتاه عام. وقد اســــــــ

ــتوى معنوية   ــلة بعد اخذ الفروق األوىل هلا عند مسـ ــلسـ ــلة متكاملة من الرتبة %5و  %1السـ ــلسـ . وبذلك فأن السـ
I(1) اذ ان قيمة ،t  احملتسبة أكرب من قيمةt .احلرجة 

 
، جملة دراسات  2004- 1976على االستهالك اخلاص: حالة األردن خالل الفرتة    آلجلأتثري سعر الفائدة    واخرون:سعود الطيب    -38

 .338، ص2011، 2، العدد 38األردن، اجمللد  -العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية 

 المستوى الفروق األولى
 المتغيرات

c b a c b a 
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 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة2جدول )
a تعين اال دار حيتوي على قاطع واجتاه عام. 
b تعين اال دار حيتوي على قاطع فقط. 
c   واجتاه عام.قاطع  بدون تعين اال دار 

 على التوايل. %5 %، 1*، **، تعين معنوي عند مستوى 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

 (Johansen Co-integration Test)اختبار التكامل املشرت  جلوهانسن   -2
يســتخدم اختبار التكامل املشــرتك جلوهانســن عندما تكون الســالســل االصــلية غري ســاكنة وهلا رتبة التكامل  

ســــــــها  . ويوضــــــــح هذا االختبار العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات واليت هلا طول املوجة نف(39)  نفســــــــها
واحلركة طويلة االجل والذي يضــــــــــــمن تكامل العالقة بني املتغريات، ويشــــــــــــرتط التكامل املشــــــــــــرتك وجود متجه 

 .(40)تكاملي واحد على األقل بني املتغريات
( نتائج اختبار التكامل املشـــــــرتك، اذ يتضـــــــح عدم وجود تكامل مشـــــــرتك وفق اختباري  3يوضـــــــح اجلدول )

Trace    وMax-Eigenـــية  . وهـذا يعين عـد م وجود عالـقة توازنـية طويـلة االجـل بني املتغريات، أي نقـبل فرضــــــــــــ
ملعرفة   VAR(. وبذلك نســــــــتخدم منوذج %5العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشــــــــرتك عند مســــــــتوى معنوية )

 العالقة قصرية االجل بني املتغريات.
 اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن (3جدول )

 القيم احلرجة
Critical Value 

ــة   ــائــيـــــ صـــــــــــــــــــ اإلح الــقــيــم 
Statistic Value فرضية العدم الفرضية البديلة 

 Traceاختبار . 1
29.79707 16.97170 r>1 r=0 
15.49471 5.066264 r>2 r≤1 
3.841466 2.042690 r>3 r≤2 

 Max-Eigenاختبار .2
21.13162 11.90544 r=1 r=0 

 
 .416، ص2017، دار الكتب، العراق، 1محيد عبيد عبد: االقتصاد القياسي، ط -39
 .339سعود الطيب واخرون، مصدر سابق، ص -40

t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t المحتسبة t الحرجة 
t 

 المحتسبة 
t الحرجة t المحتسبة t الحرجة 

t  

 المحتسبة 

-

2.65 
-3.86* 

-

3.68 
-4.43* 

-

4.32 

-

4.34* 

-

1.61 
1.40 -2.62 -0.53 -3.22 -1.85 ER 

-

1.95 

-

2.02** 

-

2.97 

-

3.14** 

-

3.22 
-3.06 

-

1.60 
0.20 -2.62 -0.76 -3.22 -2.56 CPI 

-

2.65 
-6.19* 

-

3.68 
-6.09* 

-

4.32 

-

5.97* 

-

1.61 
-0.68 -2.62 -2.50 -3.22 -2.82 GDP 
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14.26460 3.023574 r=2 r=1 

 3.841466 2.042690 r=3 r=2 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

  بحثملتغريات ال VARحتليل  وذج   -3
ــاء او التخلفــــاتمعرفــــة عــــدد    البــــد من،  VAR  إجراء حتليــــل منوذج  لغرس ملتغريات املثلى    فرتات االبطــ
 (،4اجلدول ) ويوضح ذلكالنموذج، 

 بحثملتغريات ال VAR( عدد التأخرات أو التخلفات لنموذج 4جدول )
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1088.079 NA 1.41e+30 77.93425 78.07698 77.97788 

1 -998.1903 154.0956* 4.39e+27* 72.15645* 72.72740* 72.33100* 

2 -990.8552 11.00264 5.08e+27 72.27537 73.27453 72.58083 

 .(5%)*تشري إىل عدد التخلفات أو اإلبطاء املثلى، ومجيع االختبارات عند مستوى معنوية 
LR اختبار :LR. 

FPE.اخلطأ التنبوئي النهائي : 
AIC.معيار اكايك : 

SC.معيار سكوارز : 
HQ كوين.-: معيار هاانن 

 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
  AICيتضـــــح من اجلدول أعاله أنه فرتة االبطاء املثلى هي فرتة واحدة، وذلك اعتمادا  على معياري اكايك 

 ، من خالل اختيار الفرتة اليت هلا اقل قيمة.SCوسكوارز  
ن املعامالت مجيعها أصـــــــغر من الواحد وان  ( اســـــــتقرار النموذج، اذ يتضـــــــح د2)الشـــــــكل البياين ويوضـــــــح 

اجلـذور توجـد ضــــــــــــــمن دائرة الوحـدة، وهـذا يعين ابن النموذج ال يواجـه مشــــــــــــــكـلة عـدم ثـبات التـباين او ارتـباط 
 األخطاء.

 النموذجاستقرارية ( 1شكل )
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 .E-views9من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج الشكل البياين 
بعد اجراء اختبار االســـــــــتقرارية والتكامل املشـــــــــرتك، ميكن حتليل العالقات بني متغريات النموذج. ويوضـــــــــح 

 ، اذ توجد ثالث مناذج قياسية توضح طبيعة هذه العالقات.VAR( نتائج منوذج 5اجلدول )
ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـــنة الســـــابقة مبقدار وحدة واحدة يوضـــــح النموذج األول، دن زايدة ســـــعر  ال

ــرف احلقيقي االجنيب ـصـ ــعر ال ــنة احلالية مبقدار )  يؤدي اىل زايدة ســ ــر أثر تراجع قيمة  1.22يف الســ (، وهذا يفســ
ــتهلك  ــعار املســ ــنة احلالية. وان زايدة الرقم القياســــي ألســ ــابقة على قيمتها يف الســ ــنة الســ يف العملة احمللية يف الســ

ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـــنة احلالية مبقدار   الســـــنة الســـــابقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تراجع ســـــعر ال
(، إذ أنه ارتفاع األســعار يف الداخل يؤدي اىل زايدة مبيعات العملة األجنبية من قبل البنك املركزي لرفع 1.53)

قيمــة الــدينــار العراقي يعــد عــامال  مهمــا  يف ختفيض معــدل قيمــة العملــة احملليــة مقــابــل العملــة االجنبيــة، وأن رفع  
التضــخم احمللي، ذلك أن اجلزء األكرب من الســلع احمللية يتم توفريها عن طريق االســترياد. وأن زايدة الناتج احمللي 

الية  اإلمجايل مبقدار وحدة واحدة يف الســنة الســابقة يؤدي اىل زايدة ســعر الصــرف احلقيقي االجنيب يف الســنة احل
ــتلزمات الناتج احمللي اإلمجايل يتم تلبيتها عن طريق االســــترياد ومن مث 1.09مبقدار ) (، إذ أن جزءا  كبريا  من مســ

 زايدة الطلب على العملة االجنبية.
ــر )R-squared  (96.7%ومبا أن قيمة   ــيحية تفســــ ( من التغريات  %96.7(، فهذا يعين أن املتغريات التوضــــ

 يف النموذج.
ــح النمو  ــابقة مبقدار وحدة واحدة يوضـــ ــنة الســـ ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـ ــعر ال ذج الثاين، دن زايدة ســـ

ــنة احلالية مبقدار ) (، أي أن هناك جزءا  مهما   0.07يؤدي اىل ارتفاع الرقم القياســــي ألســــعار املســــتهلك يف الســ
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ــرف األجنيب  من الطلب احمللي يتم توفريه ـصـــــ ــعر ال ــترياد وأن ارتفاع ســــــ ينعكس أثره على ارتفاع   من خالل االســــــ

أسـعار السـلع املسـتوردة. وأن ارتفاع الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك يف السـنة السـابقة ينعكس أثره على ارتفاع 
الرقم القياســـــــي ألســـــــعار املســـــــتهلك يف الســـــــنة احلالية. وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار وحدة واحدة يف 

(، أي أن زايدة  0.83الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك يف السـنة احلالية مبقدار ) السـنة السـابقة يؤدي اىل تراجع
 العرس احمللي بسبب زايدة الناتج سينعكس أثره على اففاس املستوى العام لألسعار.

 ( من التغريات يف النموذج.%98.8وتفسر املتغريات التوضيحية )
 ملتغريات النموذج (VAR)( نتائج 5جدول )

 ER CPI GDP المتغيرات

C 
105337.0 

(180441.) 

[ 0.58377] 

13958.06 

(17574.4) 

[ 0.79423] 

8757.583 

(4124.55) 

[ 2.12328] 

ER(-1) 
1.222496 

(0.18039) 

[ 6.77706] 

0.070639 

(0.01757) 

[ 4.02065] 

0.001542 

(0.00412) 

[ 0.37400] 

CPI(-1) 
-1.538871 

(1.10119) 

[-1.39746] 

0.589031 

(0.10725) 

[ 5.49202] 

-0.003268 

(0.02517) 

[-0.12982] 

GDP(-1) 
1.097065 

(7.24091) 

[ 0.15151] 

-0.834093 

(0.70524) 

[-1.18271] 

0.549214 

(0.16551) 

[ 3.31824] 

 R-squared 0.967258 0.988580 0.415152 

 Adj. R-squared 0.963329 0.987210 0.344971 

 Sum sq. resids 3.25E+12 3.08E+10 1.70E+09 

 S.E. equation 360552.5 35116.58 8241.549 

 F-statistic 246.1803 721.3820 5.915391 

 Log likelihood -410.0635 -342.5236 -300.4885 

 Akaike AIC 28.55610 23.89818 20.99921 

 Schwarz SC 28.74470 24.08677 21.18780 

 Mean dependent 2400474. 333407.9 24427.43 

 S.D. dependent 1882806. 310506.4 10183.06 

 Determinant resid covariance (dof adj.) 2.68E+27  

 Determinant resid covariance 1.72E+27  

 Log likelihood -1032.733  

Akaike information criterion 72.05056  

Schwarz criterion 72.61633  

 .tتشري إىل اختبار  [ ]، Standard errorsتشري إىل ()
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
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ـصــرف احلقيقي األجنيب مبقدار وحدة واحدة يف الســـنة الســـابقة   ويوضـــح النموذج الثالث، دن زايدة ســـعر ال
صــرف األجنيب  0.0015يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســنة احلالية مبقدار ) (، إذ أن ارتفاع ســعر ال

لذي سينعكس سيجعل السلع احمللية أرخص نسبيا ، سا يؤدي اىل زايدة الطلب عليها ومن مث انتاج املزيد منها وا
ــابقة   ــنة الســ أثره بشــــكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل. وأن زايدة الرقم القياســــي ألســــعار املســــتهلك يف الســ

ـــنة احلـالـية مبقـدار ) (، إذ أن ارتفـاع 00.32مبقـدار وحـدة واحـدة يؤدي اىل تراجع الـناتج احمللي اإلمجـايل يف الســــــــــــ
ــنة   األســــعار ســــيخفض الطلب على الســــلع احمللية ومن مث تراجع الناتج. وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســ

 السابقة سينعكس أثره بشكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة احلالية.
 ( من التغريات يف النموذج.%41.5وتفسر املتغريات التوضيحية )

 ان النماذج أعاله معنوية.  Fوحسب اختبار 
 والتوصياتاالستنتاجات 

 أواًل: االستنتاجات

ميثل سـعر الـصرف أحد أدوات السـياسـة النقدية املهمة والرئيسـة يف حتقيق االسـتقرار االقتـصادي،   .1
صـــــــــــــاد احمللي ومســـــــــــــتوى التطور الذي بلغه، فضـــــــــــــال  عن النظام   وهذا يســـــــــــــتند على طبيعة االقت

 االقتصادي املتبع.
ــرف احلقيقي .2 ـصــــ ــعر ال ــادرات، إذ حيتســـــــب من خالل   العامل يعد ســـــ ـصــــ ــايف ال ـصــــ الرئيس احملدد ل

ـصـــــرف اال ي وفقا  اىل التغريات يف مســــــتوى األســــــعار الدولية، أي يقيس القوة  تكييف ســــــعر ال
 األجنبية.الشرائية للسلع واخلدمات احمللية مقابل 

ميكن حتقيق إدارة بشــــكل غري مباشــــر لألهداف النهائية من خالل اســــتخدام هدف وســــيط، إذ  .3
ــتقرار مســــتوى التضــــخم يف أ ـصـــرف كهدف وســــيط ميكن ان يســــاهم يف اســ ن اســــتخدام ســــعر ال

االقتصـادات اليت تعتمد بشـكل كبري على االسـتريادات يف سـد اجلزء األكرب من الطلب احمللي يف 
 ظل عدم كفاية العرس احمللي.

اك جزءا  كبريا  رغم مسامهة أداة سعر الصرف يف السيطرة على معدل التضخم املستورد، اال أن هن .4
ــلع واخلدمات واليت ال ميكن توفريها عن طريق االســــــترياد، أي غري املتاجر  ا وابلتايل ال  من الســــ
ـصــــــرف. كما أنه رفع قيمة العملة   ميكن ختفيض معدل التضـــــــخم الناجم عنها من خالل ســـــــعر ال

فسـية للقطاعات  احمللية للحد من التضـخم املسـتورد، سـينعكس أثره بشـكل سـليب على القدرة التنا
 االخرى اليت تنتج سلع بديلة عن االسترياد. ابإلضافة اىل أستنزاف احتياطي العملة األجنبية.

صــرف املرن، تعد إجراءات الســياســة النقدية  .5 مع احلرية التامة حلركة رأس املال ووفقا  لنظام ســعر ال
رف الثابت تعد السـياسـة  فعالة بشـكل كبري يف تغيري الناتج احلقيقي، يف حني وفق نظام سـعر الصـ 

 النقدية عاجزة عن تغيري املستوى احلقيقي للناتج.
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اتضــــح من حتليل البياانت خالل مدة البحث، أن اغلب الســــنوات اليت شــــهدت تراجعا  يف قيمة   .6

ــتقرار  العملة احمللية امام العملة األجنبية تزامن مع ارتفاع مســـــــتوايت التضـــــــخم، يف حني رافق اســـــ
 ارا  نسبيا  يف معدل التضخم.قيمة العملة، استقر 

 إنه أهم ما توصل اليه التحليل القياسي: .7
عدم وجود تكامل مشـــــرتك وفق اختبار جوهانســـــن، أي مبع  عدم وجود عالقة توازنية طويلة االجل  -أ

 بني املتغريات.
 األثر الســليب الرتفاع الرقم القياســي ألســعار املســتهلك يف الســنة الســابقة على ســعر الصــرف احلقيقي - ب

األجنيب يف الســـنة احلالية، أي مبع  ارتفاع قيمة العملة احمللية. وهذا يفســـر ســـياســـة البنك املركزي من  
 خالل انفذة بيع العملة لرفع القيمة احمللية.

ــنة احلالية،   - ت ــعار يف الســــ ــابقة، ينعكس أثره يف ارتفاع األســــ ــنة الســــ إنه تراجع قيمة العملة احمللية يف الســــ
 ليف االسترياد بسبب تراجع قيمة العملة ومن مث ارتفاع األسعار.وهذا يفسر ارتفاع تكا

ــنة احلالية،   - ث ــعار يف الســـ ــابقة، ينعكس أثره على تراجع األســـ ــنة الســـ زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســـ
 وهذا يفسر أثر زايدة العرس احمللي على االسعار.

بقة على زايدة الناتج احمللي يف السـنة  ينعكس أثر ارتفاع سـعر الـصرف احلقيقي األجنيب يف السـنة السـا -ج
احلالية، إذ يفســـــــــــــر ذلك دن ارتفاع قيمة العملة األجنبية جيعل االســـــــــــــترياد أكرب كلفة، ومن مث توجه 

 الطلب  و اإلنتاج احمللي ومن مث زايدة الناتج.
حلالية، إذ زايدة األســعار يف الســنة الســابقة، ينعكس أثرها بشــكل ســليب على الناتج احمللي يف الســنة ا -ح

ــعار ومن مث اففاس  ــبب ارتفاع األســــــــ ــر ذلك من خالل تراجع الطلب على الناتج احمللي بســــــــ يفســــــــ
 الناتج.

 ثانيًا: التوصيات

ضـرورة العمل على تفعيل دور أدوات السـياسـة النقدية األخرى وخاصـة اداة سـعر الفائدة اىل جانب سـعر   .1
احلسـاسـة بشـكل كبري، ابإلضـافة اىل أدوات السـياسـة  الـصرف كوهنا أداة مهمة لتفعيل األنشـطة االقتصـادية  

 االقتصادية االخرى املساعدة.
ــة عن   .2 ــلع واخلدمات املعوضـــــــ ــة النقدية واملالية لغرس زايدة العرس احمللي من الســـــــ ــياســـــــ توجيه أدوات الســـــــ

االســــــتريادات، وما يرتتب على ذلك من اســــــتقرار مســــــتوى األســــــعار فضــــــال  عن اســــــتيعاب الطلب احمللي 
 يعد عامال  مهما ، ابإلضافة اىل دعم قطاعات انتاج السلع واخلدمات غري املتاجر  ا.والذي 

ــطة   .3 ــتلزمات االنتاج احملفزة لألنشــــــ ــترياد مســــــ ـصـــــــر ذلك يف اســــــ ــرف العملة احمللية وح تقليل دعم ســــــــعر صــــــ
ختفيض قيمة  االقتصادية اليت هلا دور فعال يف زايدة الناتج واالستخدام وحتقيق التنمية االقتصادية. كما أن  

ــعار احمللية من وجهة نظر اخلارج والذي يعد عامل مهم لتنمية   العملة احمللية له دور مهم يف ختفيض األســـــــــــ
 الصادرات.
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ــيط انتج القطـاعـات   .4 ــتلزمـات االنـتاج ذات األثر املهم يف تنشــــــــــــ ــترياد مســــــــــــ األعفـاء الكلي أو اجلزئي الســــــــــــ
اجلمركية، ملا لذلك من دور مهم يف تشـجيع اإلنتاج احمللي ومن مث االقتـصادية احمللية من الضـرائب والرسـوم 

 زايدة العرس.
ــتريادات اليت يتوفر البـديـل عنهـا حمليـا ، والعمـل على إعـادة   .5 فرس بعض القيود الكميـة والنوعيـة على االســــــــــــ

صــــــــــــاد الوطين اليت هلا دو  ر مهم يف توجيه اإليرادات املتحققة من القيود الكمية لغرس تنمية قطاعات االقت
 حتقيق التنمية االقتصادية.
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 4 3 2 1 رقم العمود

 السنوات 
الناتج احمللي االمجايل 

يسعر الكلفة )مليون دينار  
 عراقي(

سعر الصرف 
 املوازي

 ألسعارالقياسي الرقم 
 املستهلك
 )العراق ) 100=1988

 ألسعارالقياسي الرقم 
املستهلك 

100=1988 
(USA) 

1988 19432.2 2 100 100 
1989 20407.9 3 106.3 104.8 
1990 55926.5 3.913 161.2 110.5 
1991 42451.6 10 461.9 115.2 
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 2017-1988بعض مؤشرات االقتصاد الكلي للمدة  -ملحق البياانت
 -املصادر: 
ــاء واالحاث،(  1،2االعمدة ) ـصــــــــ ــائية    بغداد،  البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلح ـصــــــــ ــرات اح نشـــــــــ
 لسنوات خمتلفة.

1992 115108.4 21 848.8 118.7 
1993 321646.9 74 2611.1 122.2 
1994 1658325.8 458 15461.6 125.3 
1995 6695482.9 1674 69792.1 128.9 
1996 6500924.6 1170 59020.8 132.6 
1997 15093144 1471 72610.3 135.7 
1998 17125847.5 1620 83335.1 137.8 
1999 34464012.6 1972 93816.2 140.9 
2000 50213699.9 1950 98486.4 145.6 
2001 41314568.5 1929 114612.5 149.7 
2002 41022927.4 1957 136752.4 152.1 
2003 29585788.6 1936 181301.7 155.6 
2004 53235358.7 1453 230184.1 159.7 
2005 73533598.6 1472 315259 165.1 
2006 95587954.8 1475 483074.4 170.5 
2007 111,455,813 1267 632029.8 175.3 
2008 157,026,061.60 1203 648891.2 182.1 
2009 130,642,187.00 1182 630713.1 181.4 
2010 162,064,566 1185 646209.7364 184.4 
2011 217,327,107.40 1196 682368.5545 190.2 
2012 254,225,490.70 1233 723692.9182 194.1 
2013 271,091,777.50 1232 737123.3364 197.0 
2014 266,420,384.50 1214 753653.0818 200.2 
2015 199,715,699.90 1247 751120.6454 200.4 
2016 203,869,832.20 1275 751842.8 203.0 
2017 225,995,179.10 1258 753287.2 207.3 
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ـصــائية    -( وزارة التخطيط3العمود ) ــرات اح ــية، بغداد، نشـ ـصــاء، مديرية االرقام القياسـ اجلهاز املركزي لإلح

 . لسنوات خمتلفة
ــاءالبنك الدويل ( 4العمود ) ــائية    لإلنشـــــ ـصــــ ــرات اح ــاءات الدولية وملفات البياانت، نشـــــ ـصــــ والتعمري، االح

 لسنوات خمتلفة.
ــية ابالعتماد على املعادلة    مت توحيد ــنة    التالية:االرقام القياسـ ــي للسـ ــنة   tالرقم القياسـ ــي للسـ  t= الرقم القياسـ

يف السـلسـلة الثانية*)الرقم القياسـي للسـنة املشـرتكة يف السـلسـلة االوىل/ الرقم القياسـي للسـنة املشـرتكة يف السـلسـلة  
 (41).الثانية(
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