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االحتياطيااات الدوليااة مااغ المتاياارات التااي للااا دور فاعاال فااي االقتصاااد الااوطني اذ تعااد أحااد
األدوات أو اآلليات التي تستخدم في تحقيق االستقرار الخارجي سواء كان مغ خالل تحقيق التوازن
فااي ميا ان الماادفوعات أو الااتحكم فااي سااعر الصاارف فساالت عااغ مسااا متلا فااي تحقيااق االسااتقرار
الداخلي .وقد سع الكثير مغ البلدان الى تكويغ احتياطيات دولية ضخمة والتحكم السليم في كمياتلا
والحفاظ على مستويات مثلى منلا وذلك إلبعاد االقتصاد الوطني عغ الصادمات الخارجياة والوفااء
بااللت امات الدولية .وجاء موضوع ذا البحث ليدرس العوامل او المؤثرات االقتصادية التاي يمكاغ
ماغ خالللاا الاتحكم أو التا ثير فاي مساتوي االحتياطياات الدولياة فاي العاراا ومحاولاة التعارف علاى
السياسة المناسبة إلدارة ذه االحتياطيات أداء دور ا بفاعلية.

الكلمات المفتاحية :
االحتياطات الدولية
المؤشرات االقتصادية
تنموذج كراتنجر
االستقرارية تنموذج var
سعر الصرف أل
أل
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Abstract
The International Reserves considered as one of the vital variables that has an Active Role in National Economy, and
it is considered as tools or Mechanisms use in Achieving internal economical stabilizing , through Equilibrium in the
Balance of Payment or Exchange Rate, as well as their contribution in the Equilibrium of Internal .Tended many
Countries to Configure Huge International Reserves with Proper Control on it Quantities and Keep the optimal level
of these reserves, in order to Avoid the External Shocks of Economy and Pay International Obligations , The subject
of this study is to examine the economic factors or influences through which control or influence on the level of
international reserves in Iraq and try to identify the appropriate policy to manage these reserves can effectively
perform their role.

ثا قلمج أل
احتلاااا االحتياطيااااات الدوليااااة مكاتنااااة بااااارزة فااااي البنيااااان
االقتصادي وذلك أل مية الدور الذي تقوم با فاي أداء المادفوعات
الدولية والحفاظ على االساتقرار االقتصاادي الاداخلي والخاارجي.
وقااد سااع الكثياار مااغ البلاادان إلااى تكااويغ االحتياطيااات الدوليااة
والتحكم السليم بكمياتلا والحفاظ علاى مساتويات مثلاى منلاا وذلاك
إلبعااااد االقتصااااد الاااوطني عاااغ الصااادمات الخارجياااة (األزماااات
المالية واالقتصادية) والوفااء بااللت اماات الدولياة والحاد ماغ حادة
تاد ور ساعر صارف العملاة المحلياة وحمايتلاا ماغ تقلباات أساعار
العمالت األجنبية.

أماااا فاااي العاااراا فاااان الوضاااع مختلاااك اذ ان البناااك المركااا ي ال
يستطيع الت ثير في حجم االحتياطيات ذلك ألتن ال يستطيع التا ثير
في الطلب على العملة األجنبية كما ان ناك قواعد وقاواتنيغ تحكام
بيااع وشااراء العملااة األجنبيااة منلااا المباااد الصااادرة مااغ صااندوا
النقاد الاادولي التاي تاانع علااى عادم وضااع قيااود علاى بيااع وشااراء
العملة األجنبية فساال عاغ التحاول تنحاو اقتصااد الساوا وطبيعاة
اإليرادات التي تفرض واقعا معيناا لعملياات بياع وشاراء العماالت
األجنبية.

Corresponding author : E-mail addresses : Maiami.Alshukri@qu.edu.iq .

*

© 2017 AL – Muthanna University . All rights reserved . DOI:10.18018/MJAES/2018-8/173 - 185 .

صاحب  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )8العدد (085-023 )7108( – )0
منه يجألثابحث أل
مش جألثابحث
ان طبيعة االقتصاد العراقي الريعية تحكما باتجا اات معيناة
فيماااا يتعلااااق بتكاااويغ حجاااام مناساااب مااااغ االحتياطياااات الدوليااااة
واستخداملا وإدارتلا و ذا ما يجعال عالقتلاا وت ثر اا باالمتايرات
االقتصادية األخري عالقاة يشاوبلا الاماوض وعليا فا ن دراساة
تلااك العالقااة مااغ حيااث االثاار ودرجااة االسااتجابة يساااعد فااي رساام
سياسااة اقتصااادية مااغ ش ا تنلا تااؤمغ مسااتوي االحتياطيااات الااالزم
لعالقااااات العااااراا االقتصااااادية الدوليااااة مااااغ جاتنااااب وتصااااحي
االختالالت الليكلية المتعلقة بالمتايرات الكلية مغ جاتنب اخر.
أه يجألثابحثأل أل
ت تي أ مية البحاث ماغ المكاتناة الباارزة لالحتياطياات الدولياة
كعاماال وقااايي فااي مواجلااة الصاادمات الخارجيااة والداخليااة التااي
يتعرض للا االقتصااد كوتنلاا عامال اساتقرار خاارجي ماغ خاالل
عالقتلا بمي ان الحساب الجااري وعامال اساتقرار داخلاي للحفااظ
على مستوي االسعار مغ خالل عالقتلا بسعر الصرف.
هلفألثابحثأل أل
يلاادف البحااث الااى دراسااة العالقااة باايغ االحتياطيااات الدوليااة
ومجموعاة مااغ المتايارات االقتصااادية الكلياة مثاال ساعر الصاارف
والحساب الجاري والتسخم لمعرفة مدي الت ثير المتبادل بيغ اذه
المتايرات ودرجاة االساتجابة فاي ظال الطبيعاة الريعياة لالقتصااد
العراقااي لااارض اسااتخالا مؤشاارات تساااعد متخااذ القاارار فااي
رسم سياسة اقتصادية سليمة مستقبال.
رضيجألثابحثأل
يستند البحث على الفرضيات اآلتية -:
 ان بناء احتياطيات دولية مناسبة لدي البنك المرك ي مغ شا تن
ان يخلق بيئة اقتصادية مستقرة خارجيا مغ خالل تحقيق كفاياة
اسااتحقاقات الحساااب الجاااري وبيئااة مسااتقرة داخليااا مااغ خااالل
الت ثير على سعر الصرف والحفااظ علاى قيماة العملاة المحلياة
مغ اجل السيطرة على معدالت التسخم.
 يمكااغ افتااراض ان العالقااة باايغ االحتياطيااات الدوليااة وبع ا
المؤشرات (الحساب الجااري وساعر الصارف والتساخم) ماغ
حياااث االثااار ودرجاااة االساااتجابة قاااد ال تتوافاااق ماااع المنطاااق
االقتصادي لما يعاتني االقتصاد العراقاي ماغ اخاتالالت يكلياة
على مستوي االقتصاد الكلي.

منهجألثابحث أل
اعتمااد البحااث بشااكل اساسااي علااى الماانلا االسااتقرايي الااذي
يعتمد على وصك متايرات البحث المدروسة ماغ جاتناب وقياسالا
كميااا مااغ جاتنااب اخاار للحصااول الااى النتااايا لااارض تحليللااا وفااق
المنطق االقتصادي للمساعدة في اتخاذ القرار السليم.
هي يجألثابحثأل أل
تسااامغ البحاااث مقدماااة ومبحثااايغ تنااااول المبحاااث األول الجاتناااب
النظاااري ماااغ حياااث المفلااااوم واأل مياااة للمتايااارات المدروسااااة
باإلضافة الى استعراض زمناي لتطاور المتايارات المدروساة فاي
العااراا للماادة( .)7101 -7113أمااا المبحااث الثاااتني فقااد تساامغ
الجاتنب الكمي للبحث مغ حياث وصاك النماوذج القياساي وتقاديره
وتحليل تنتايا القيااس .واتنتلاى البحاث بمجموعاة ماغ االساتنتاجات
والتوصيات.
ثةي األثانظري أل

مفهومألةتطواألثةلني يي عألثالةايجألةثا الرثعألثا يجأل أل
ثاقرث أل
 ثةلني يي عألثالةايجألةثا الرثعألثا يجألثا لاة ج أل
 -0مفهومألةةظ ئفألثةلني يي عأل
 مفهومألثةلني يي ع
عااااارف صااااااندوا النقااااااد الااااادولي االحتياطيااااااات الدوليااااااة
 International Reservesلدولااااة مااااا ب تنلااااا :تلااااك األصااااول
الخارجية التي تكون متاحة بسلولة للسلطات النقدية والتاي تاتحكم
فيلا مغ أجل التمويال المباشار الخاتالالت المادفوعات والتصاحي
غياار المباشااار للااذه االخاااتالالت مااغ خاااالل التاادخل فاااي أساااواا
الصارف للتا ثير فاي ساعر صارف العملاة والتساخم او ألغاراض
أخاااااري (كيساااااتر  .)29: 7111أو اااااي األصاااااول الخارجياااااة
الموجااودة تح ا تصاارف الساالطات النقديااة والخاضااعة لساايطرتلا
ألغراض مي ان المدفوعات أو ألغراض أخاري وتشامل الاذ ب
النقدي وحقوا السحب الخاصة ومرك االحتيااطي لادي صاندوا
النقد الدولي واألصول مغ النقاد األجنباي (عماالت ووداياع مالياة)
واسااتحقاقات أخااري (البنااك المركاا ي العراقااي .)317 : 7102
و ااذه االحتياطيااات تختلااك عااغ الودايااع لاادي البنااك المركاا ي
فااااألخيرة اااي وداياااع تحاااتف بلاااا البناااوك التجارياااة لااادي البناااك
المرك ي كنسبة ماغ االحتيااطي القااتنوتني و اي ارصادة ال يملكلاا
البنااك المرك ا ي (بلقاساام  .)22 : 7112امااا االحتياااطي الاادولي
فلاااو بمثاباااة موجاااود يساااتخدم لااادعم مطلوباااات البناااك المركااا ي
والمتمثلة بالعملة المصدرة واحتياطي المصاارف بالعملاة المحلياة
المودعة لدي البنك المرك ي بما في ذلك ودايع الحكومة وودايع
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المؤسسااااات المالياااااة األخااااري (صاااااال  .)52: 7107ان اااااذه
االحتياطيات بمثاباة للياة تساتخدم للمساا مة فاي تحقياق االساتقرار
الخارجي (استقرار ميا ان المادفوعات) ساواء ماغ خاالل تاوازن
مي ان المدفوعات او ماغ خاالل الاتحكم فاي ساعر صارف العملاة.
وأحياتنااا تساااعد ااذه االحتياطيااات فااي تحقيااق االسااتقرار الااداخلي
كالساااايطرة علااااى التسااااخم عااااغ طريااااق سااااعر صاااارف العملااااة
أيسات(يوتنس ولخرون  .)52 : 7112وال يخفى علاى أحاد ماغ ان
العاااراا عااااتنى ماااغ صااادمات وتحاااديات علاااى مختلاااك الجواتناااب
السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة والبيئيااة .والجاتنااب األ اام فااي
موضاااوع الدراساااة اااو الجاتناااب االقتصاااادي .اذ كاتنااا ماااغ أ ااام
التحديات في ذا الجاتناب او الحفااظ علاى قاوة واساتقرار الادينار
العراقي وألجل تحقيق ذا اللادف الباد ماغ تاوفر احتيااطي قاوي
مااغ الموجااودات األجنبيااة و ااذه االحتياطيااات تعااد المرتك ا الااذي
يبعد العراا عما يسمى بمخاطر البلدان وعلى رأس تلك المخاطر
ي ا تي تنقااع االحتياااطي األجنبااي لاادي البنااك المرك ا ي (صااال
.)52: 7107
 ةظ ئفألثةلني يي ع أل
لالحتياطيااات دور فاعاال فااي االقتصاااد مااغ خااالل الوظااايك
التي تقوم بلا والمتمثلة باآلتي(الشمري وحم ة -:)255: 7105


تستخدم كج ء مغ الاطاء النقدي للعملة المحلياة ساواء كاتنا
على شكل عمالت قيادية أو ذ ب.



االحتياطات ي المرتكا األسااس فاي بنااء واساتقرار القيماة
الخارجية للعملة الوطنية والدفاع عنلا ب سعار صارف عالياة
االستقرار والموازتنة بيغ سعر الصرف االسمي والحقيقي.



زيادة قدرة البلادان علاى مواجلاة وتحمال الصادمات التاي قاد
تنشااا فااي األسااواا الماليااة الدوليااة أو داخاال النظ اام المااالي
المحلي.



تع ي االستقرار الماالي حياث تساعى البلادان إلاى زياادة تلاك
االحتياطااات خااالل الساانوات التااي تتساام بالعوايااد التصااديرية
العالية باية استخداملا في سنوات الحقة غير مؤاتي تختل.

فيلا شروط التبادل التجاري.


تع يااا الثقاااة لااادي األساااواا فاااي قااادرة البلاااد علاااى اإليفااااء
بااللت امات الخارجية.



دعم الثقة في سياساة إدارة النقاد وساعر الصارف مماا يعا ز
قدرة البنك المرك ي على التدخل إلدارة العملة الوطنية.

 -3ث نقرثضألمف هي ألابقاألثا الرثعألثا يجألثا لاة ج
ألأ -ثاحس بألثا ايأل أل
يعد الحساب الجاري أحد المكوتنات الرييسة في يكل ميا ان
المدفوعات ويعرض الحسااب الجااري تادفقات السالع والخادمات
والاادخل األولااي والاادخل الثاااتنوي باايغ المقيماايغ وغياار المقيماايغ
ويتكااااون مااااغ مجموعااااة ملمااااة مااااغ الحسااااابات ضاااامغ مياااا ان
الماااادفوعات (صااااندوا النقااااد الاااادولي  .)9: 7118امااااا البنااااك
المركاا ي العراقااي فقااد باايغ اتناا  :يشاامل كافااة المعااامالت (عاادا
المعامالت المدرجة في البنود المالية) التي تتسمغ قيمات اقتصاادية
وتقع ذه المعامالت بيغ جلات مقيمة وجلات أخاري غيار مقيماة
( البنااك المرك ا ي العراقااي  )792: 7102ويتكااون مااغ جاااتنبيغ
ملماايغ مااا المي ا ان التجاااري ومي ا ان الخاادمات .وت ا تي أ ميااة
الحساب الجاري مغ اتنا يبايغ االتنفااا األجنباي الكلاي علاى النااتا
المحلاااي الجااااري وألتنااا يساااجل صاااادرات الدولاااة ماااغ السااالع
والخدمات المحلية كما ويسجل إتنفاا الدولة على السلع والخادمات
االجنبية (العيساوي .)732 : 7118
ب -قرألثاعرف أل
أل
يعرف سعر الصرف ب تنا  :ساعر الوحادة الواحادة ماغ العملاة
المحلية لبلاد ماا مقادرة بوحادات عملاة اجنبياة اخاري (علاي وعباد
الجبار  )30 : 7112او و السعر الاذي ياتم با مبادلاة عملاة بلاد
ما بعملة بلد اخر أي و قيمة الوحادة ماغ العملاة األجنبياة مقوماة
بوحادات مااغ العملاة المحليااة (خليال  .)25 :0987وبتعبياار لخاار
و صورة العملة األجنبية مقومة بالعملة المحلية ويتحادد ذلاك فاي
سااوا الصاارف األجنبااي اذا كااان النظااام المتبااع ااو حريااة سااعر
الصرف وفقا آلليات العرض والطلب او يتحدد مغ قبل السلطات
النقدية اذا كان النظام المتباع او ساعر الصارف الثابا (الادليمي
 .)79 :0991ويعد ساعر الصارف أداة ملماة تاربب بايغ األساواا
المحلية واألسواا األجنبية وبالتالي فاتن ينقال لثاار التحركاات ماا
يساامى باتنعكاااس أسااعار الصاارف Exchange Rate Pass-
Throughوالتاااي عرفااا ب تنلاااا العالقاااة بااايغ تحركاااات أساااعار
الصارف وبايغ تعاديل أساعار السالع المتااجر بلاا( David and
 .)others, 2004 :141وتبع اا ت بااذلك فااان سااعر الصاارف يلعااب
دورات ملماا ت فااي النشاااط االقتصااادي الخااارجي كمااا واتن ا يعااد مااغ
ا داف السياسة النقدية التي تسعى جا دة الى تحقيق استقراره الن
ذلااك سااينعكس ايجابيااا ت علااى تحقيااق معاادالت معينااة فااي النشاااط
االقتصاااادي او التساااخم او ميااا ان المااادفوعات .و نااااك تنوعاااان
أساسيان مغ أتنظمة الصرف ما :تنظام الصرف الثاب مغ خاالل
ربب العملة المحلية بعملة أجنبية واحدة أو مجموعاة ماغ العماالت
وتنظام الصرف المعوم حيث يتحدد سعر الصرف مغ خاالل قاوي
السااوا فسااال عااغ أتنظمااة فرعيااة أخااري تكااون م ا يا مااغ كااال
النظاميغ الرييسيغ.
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ج-ألثانضخم

 ان توقك اتنتاج الكثير مغ المنتجات .

 مفهومألثانضخمألةث ب اله

المحليااة الصااناعية وال راعيااة وغير ااا ممااغ تتمتااع بالقاادرة
التنافسية والمي ة المقارتنة في التجارة الخارجياة التنخفااض اثماتنلاا
النسااابية ادي الاااى إحاااالل مثيالتلاااا المساااتوردة ماااغ منافاااذ دولياااة
واقليمية على وفق االساعار العالمياة للاا مماا رفاع الارقم القياساي
للسلع المتداولة في السوا المحلية الى مستوياتلا السعرية الدولية.

التسخم ظا رة متشعبة ومتعددة الت ثير وتكااد يشامل ت ثير اا
جواتنااب االقتصاااد الحقيقيااة والنقديااة علااى حااد سااواء.ألو ااو أحااد
األسااباب التااي تقااوض االسااتقرار االقتصااادي أذا مااا ارتفااع الااى
مستويات عالية ويفقد الثقة بالنظام االقتصادي القايم.
ويمكغ تعريك التسخم علاى اتنا االرتفااع المساتمر فاي المساتوي
العام لألسعار(صقر .)702 : 0983
فااي األدب االقتصااادي يا تي التسااخم مااغ مصاادريغ :الطلااب
الكلي بسبب التوسع النقدي والماالي وماغ جاتناب العارض الاذي ال
يستجيب للطلاب لعادم مروتناة الجلااز اإلتنتااجي وكثارة االختناقاات
وكلما اتسع الفجوة بيغ العرض والطلب تت ايد األسعار اتنعكاساا
الرتفاع تكاليك المدخالت اإلتنتاجية وأثار الشاحة ( علاي :7119
 .)2و ناك مغ يعتقاد ان التساخم أساباب تنقدياة تنتيجاة زياادة كمياة
النقود (عرض النقد) عغ الحاجة الفعلية للاا (الطلاب علاى النقاد)
و ناك مغ يعتقد ان سبب التساخم او ماالي بسابب زياادة االتنفااا
العام دون ان يقابل اتنتاج حقيقي والابع اآلخار ياري اتنا يحاد
ألسباب يكلية تنتيجة التايرات فاي يكال االقتصااد تنتيجاة اعتمااد
براما للتنمية االقتصادية (واصك وحسيغ )0 :7117
أمااا فااي العااراا فااان مصااادر الظااا رة التسااخمية ومساابباتلا
الرا نااة تنطلااق مااغ اساساايات واقعيااة يمكااغ تفسااير ا بمااا ياا تي
(صال -:)07 : 7111

اخاااذت اساااعار الخااادمات المحلياااة تالحاااق اساااعار السااالع المحلياااة
والمستوردة بصاورة مذ لاة وتتطاابق معلاا بعاد ان كاتنا تتبااط
عنلا لسنوات.
 آ األثانضخم أل
و ناك العديد مغ اآلثار االقتصادية للتساخم منلاا تلكال قيماة
العملاااة المحلياااة بسااابب اتنخفااااض قيمتلاااا وارتفااااع أساااعار السااالع
المحلية مقارتنة بالسلع األجنبية مماا ياؤدي الاى اتنخفااض تنافسايتلا
فااي األسااواا الخارجيااة وبالتااالي اتنخفاااض الصااادرات واالعتماااد
على االستيرادات في سد الطلب المحلي فسال عغ التوزيع غيار
العاااادل للااادخل اذ سااايت ثر أصاااحاب الااادخول الثابتاااة والمنخفساااة
وأصحاب السندات تنتيجة اتنخفاض دخوللم الحقيقية (حسايغ وعباد
الجبااار  .)22 : 7112ومااغ لثااار التسااخم الممتاادة ااي الحااد مااغ
النمو االقتصادي تنتيجة خف الحاف على االدخار بسابب ارتفااع
أسااعار السااالع االسااتلالكية مماااا يااؤدي الاااى اتنخفاااض االساااتثمار
وبالتااالي اتنخفاااض الناااتا المحلااي الااذي ااو أحااد مقومااات النمااو
االقتصادي.

 ث ااانقرثضألتطاااواألثةلني ييااا عألةمالااارثعألثةقنعااا ألثا ااا أل
 ان التحرياار الج يااي  liberalizationلاابع اسااعار الساالع
ثا لاة جأل ألثاقرث ألا ل أل( )3002-3002أل
والخدمات المقدمة ضمغ برتنااما الادعم الحكاومي قاد ترجما
الى حالة ارتفاع في المستوي العام لألسعار.
فاي اذا البحاث سايتم تنااول المادة ال منياة التاي لحقا تاييار
النظام السياسي في العراا منذ عام  7113وما رافقا ماغ أحادا
 ان التدخل االداري الحكومي المرتبك سواء كان علاى مساتوي
وتقلبات اقتصادية طال جميع مفاصل االقتصاد ومنلا المتايرات
ادارة تنظاااام البطاقاااة التموينياااة او توزياااع الوقاااود ماااغ منافاااذ
موضااوع الدراسااة .الجاادول ( )0يوضاا لنااا واقااع االحتياطيااات
التوزيع والمحطات الرسمية ادي الى تقلبات ساعرية مجلولاة
الدوليااة وبع ا المتاياارات االقتصااادية الكليااة فااي العااراا للماادة
االتجاااه ولاادت اسااواقا سااوداء او رماديااة فاقا قاادرة االقتصاااد
المذكورة.
الوطني والمواطغ على التحمل.
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جدول ( )0االحتياطيات الدولية وبع

المتايرات الكلية في العراا للمدة ()7101-7113

السنة

االحتياطيات مليار$

الحساب الجاري مليار$

سعر الصرف الدينار
مقابل الدوالر االمريكي

التسخم%

2003

21.1

-1.283

0851

32.6

2004

7.392

-7.215

0235

27

2005

11.825

0.223

0227

30

2006

17.704

2.191

0212

31

2007

30.451

02.151

0755

19

2008

49.218

78.781

0093

13

2009

42.557

-0.057

0021

7.1

2010

51.876

1.288

0021

2.9

2011

61.033

71.712

0021

6.5

2012

70.327

79.520

0011

5.6

2013

77.747

77.591

0011

2.4

2014

66.369

72.278

0011

1.6

2015

54.366

2.911

0082

1.7

2016

45.324

1.277

0091

1.9

المصادر :البنك المرك ي العراقي المديرية العامة لألبحا واإلحصاء النشرات السنوية سنوات متفرقة صندوا النقد العربي
تنشرة االحصاءات العربية سنوات مختلفة.
تشااير بياتنااات الجاادول الااى ان االحتياطيااات الدوليااة ان الماادة
ال منية بدأت ب 70ملياار ديناار لسانة  7113ثام اتنخفسا بنسابة
 %11في السانة الالحقاة لتصال الاى 2ملياار فقاب و اذا يعاود الاى
ظااروف الحاارب وتايياار النظااام فااي  7113/2/9الااذي اقتسااى
تحرياار الحاادود الخارجيااة للدولااة ومااغ ثاام االتنفتاااع علااى العااالم
الخارجي ثم شلدت االحتياطيات ارتفاعا ت في السنوات الالحقة بعد
ان بدأ الوضع االقتصادي في العراا يتحسغ تنسبيا الى ان وصل
الى اعلى قيمة ل في سنة  7103حياث وصال االحتياطياات الاى
حوالي  28مليار دينار بعد ذلك حصل تراجع مغ جدياد فاي سانة
 7102وذلك تذباذبات أساعار الانفب فاي الساوا العالمياة والادخول
في مرحلة الشحة المالية مما أثر سلبا علاى اجماالي االحتياطياات
العراقية .
أما سعر الصرف فنالح اتن في بداية المدة كان مرتفعا جادا
اذ بلااف فااي ساانة  7113حااوالي  0851دينااار للاادوالر األمريكااي
الواحااد ثاام باادأ باالتنخفاااض الكبياار فااي الساانوات الالحقااة الااى ان

وصل الى  0021في سانة  7119واصاب شاب مساتقر الاى تنلاياة
المدة و ذا يرجع الى السياسات والتدابير النقدية التي قام بلا البنك
المرك ا ي مااغ اجاال الحفاااظ علااى اسااتقرار سااعر الصاارف منلااا
اعاااالن البناااك المركااا ي اتنتلااااء العمااال بنظاااام الصااارف الثابااا
واعتماد تنظام الصرف المعوم المدار حيث يتحدد سعر الصرف
وفااق لليااة العاارض والطلااب ولكااغ تح ا رقابااة وإشااراف البنااك
المرك ي (داغر ومعارج .)9: 7102
أما الحساب الجاري فقد كان يعاتني مغ عج فاي بداياة المادة
بلاااف حاااوالي ( ) 211ملياااون دوالر فاااي عاااام  7113ليرتفاااع الاااى
( )7.2ملياااار دوالر عاااام  7112وذلاااك بسااابب ظاااروف الحااارب
وحالة الفوضاى التاي رافقا العملياات العساكرية وغيااب السالطة
الحكوميااة وفاات الحاادود علااى مصااراعيلا امااام الساالع األجنبيااة
واألسواا العالمية مما أدي الى زيادة االستيرادات العشوايية وقلة
الصااادرات بساابب توقااك معظاام مفاصاال االقتصاااد المحلااي تنتيجااة
العمليات العسكرية .وبدأ يتحسغ وضع الحساب الجااري فاي سانة
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بينلما باعتبار ماا متايارات ملماة علاى مساتوي العالقاات النقدياة
واالقتصاد الكلي في العراا للمدة مغ . 7101-7113

 7115اذ حقق فاي قدره( )0.0223مليار دوالر وبعد ا استمر
الوضع اإليجابي ل بسبب تحسغ الوضاع االقتصاادي واالساتقرار
األمني النسابي  .فاي مطلاع سانة  7119بادأ باالتراجع بشاكل كبيار
وحقق عج بلاف ( )0.057ملياار دوالر ثام بعاد ا أخاذ بالتا رج
بيغ االرتفاع واالتنخفااض الاى ان وصال الاى مساتوي متادتني جادا
في لخر المدة اذ وصل الى ( )277ملياون دوالر فقاب و اذا يعاود
الاى الشاحة الماليااة التاي تساابب بلاا اتنخفااض أسااعار الانفب خااالل
السنوات الثالثة األخيرة.

حيث ان -:
 : Rاالحتياطيات الدولية
 : Bالحساب الجاري
 : EXسعر الصرف

أماااا معااادالت التساااخم فلاااي األخاااري كاتنااا ت رجحااا بااايغ
االرتفاااع واالتنخفاااض خااالل الماادة المدروسااة حيااث بلااف حااوالي
 %37.1فااي ساانة  7113وذلااك بساابب الحاارب واتنخفاااض قيمااة
العملة ثم اتنخف الى  %72في سانة  7112ثام ارتفاع الاى %30
في سنة  7111بعد ا اخذ باالتنخفاض في السانوات الالحقاة واخاذ
معدالت شب مستقرة حتى تنلاية المدة و اذا يعاود الاى اإلجاراءات
التااي اتبعتلااا الساالطة النقديااة بالساايطرة علااى تنمااو الكتلااة النقديااة
والسيولة والحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية .
توصيفألةثخنب األةتقللرألثان وذجألثاقي

 : INFالتسخم
ني :ألثةخنب اثعألثا سبقجألا نقللر :أل
تم اجراء مجموعة مغ االختبارات للبياتنات التاي سايتم تقادير ا
مثاال اختبااار اسااتقرارية المتاياارات عباار ال ا مغ اذ تاام اسااتخدام
اختبااااار ديكااااي  -فااااولر المطااااور .واختبااااار التكاماااال المشااااترك
(جو اتنسون) واختبار الساببية(كراتنجر) واختباارات االبطااء مثال
(  )HQ , SC , AICوماغ ثام اجاراء االتنحادار الاذاتي لتقادير
وقياس درجة االستجابة باستخدام تقدير النبسات وتحليل مكوتنات
التبايغ بيغ المتايرات المدروسة.

أل

يعد النموذج االقتصادي  The Economic Modelاإلطار
العام الذي يتسمغ جميع المفاا يم واألساس النظرياة المساتندة الاى
واقع العالقة التي تربب بيغ االحتياطيات الدولية International
 Reservesوأ اام المتاياارات الكليااة والتااي يااتم اختيار ااا علااى
أسااااس النظرياااة االقتصاااادية والتاااي علاااى غرار اااا تنبناااي صاااور
العالقات المتوقعة بيغ المتايرات المختلفة التي يتسامنلا النماوذج
الكماااي .وباااذلك يلااادف النماااوذج القياساااي الاااى تفساااير العالقاااات
المدروساة لكاي يسااعد فاي توقاع قايم الظاوا ر التابعاة والمرتبطاة
بقاايم معينااة للظااوا ر المسااتقلة وقاايم أخااري مااغ خااارج النمااوذج
مشروطة ببقااء المتايارات األخاري التاي لام تادخل فاي التقادير أو
المرتبطة بالمتاير العشوايي .

 -0ثخنب األث نقرثالجألثا نغيرثع
االفتااراض األساااس عنااد تحلياال تنمااوذج االتنحاادار الااذي يتساامغ
سالسل زمنية او ان السلسالة ال منياة ثابتاة أي ان المتوساب او
التبااايغ ثاباا فااي أي ماادة زمنيااة والتبااايغ المشااترك باايغ ماادتيغ
زمنيتيغ يعتمد على الفجوة بيغ المدتيغ ولايس علاى الا مغ الفعلاي
الاذي حساب فيا التباايغ المشاترك ( (Gujarati , 2012 : 216
(محمد  )711 : 7107تام تطبياق اختباار اساتقرارية المتايارات
المدروسااة مااغ خااالل تطبيااق اختبااار جااذر الوحاادة Unit root
وذلاااك بتطبياااق اختباااار ديكاااي  -فاااولر المطاااور Augmented
) Dickey–Fuller (ADFوبعااد اختبااار جااذر الوحاادة كاتنااا
النتايا كما في الجدول اآلتي :

أةةأل:ألتوصيفألةصي غجألثان وذج أل
تاام صااياغة النمااوذج الم مااع اختباااره وتقااديره مااغ خااالل تحديااد
العالقاااة بااايغ االحتياطياااات الدولياااة والحسااااب الجااااري وساااعر
الصاارف والتسااخم ومعرفااة األثاار المتبااادل ودرجااة االساااتجابة

جدول (  ) 7تنتايا اختبار االستقرارية للمتايرات المدروسة للمدة ()7101 -7113
مستوي
المعنوية

التقدير
مستوي
شكل
االتنحدار الفروا

الجدولية
t

مدة
المحسوبة
االبطاء
t

المتايرات

%5

بدون
قاطع

الفرا
االول

-0.922

-7.395

7

R

%01

بدون

الفرا

-7.220

-3.192

7

B
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قاطع

االول

%01

بدون
قاطع

الفرا
االول

-0.110

-0.293

7

EX

%5

بدون
قاطع

الفرا
االول

-0.922

-7.557

7

INF

مااغ الجاادول أعاااله تنالحا ان السلساالة ال منيااة لالحتياطيااات
الدولية (  ) Rاستقرت عند الفرا االول وبادون وجاود قااطع عناد
مستوي معنوية ( . )%5اما بالنسبة للحساب الجااري ( ) Bفكاان
االستقرار عند الفرا األول وبدون وجود قاطع وبمستوي()%01
وكان سعر الصرف ( )EXمستقرا عند الفارا األول وبمساتوي
( )%01وباادون قاااطع وكااذلك الحااال بالنساابة للتسااخم ( )INF
فاستقر عناد الفارا االول وعادم وجاود قااطع ايساا عناد مساتوي
معنوية( . )%5

 -7ثخنب األثان ملألثا شنركأل
التكاماال المشااترك ااو ان المتاياارات المتكاملااة تشااترك فااي
االتجا اااات العشاااوايية و اااذا ياااوفر وسااايلة فعالاااة لفلااام العالقاااات
التوازتنياة فاي االجال الطويال (  .)Enders, 2015وسايتم اختباار
التكامل المشاترك بطريقاة جو اتنساون ()Johansson Method
والتي تتسمغ اختباريغ ما اختبار األثر  Trace Testواختباار
اإلمكان األعظم  Maximum Eigen Valueاللاذان يوضاحان
فيما اذا كاتن نااك عالقاة توازتنياة طويلاة األجال أم ال وبماا ان
التحلياال يحتااوي علااى أربعااة متاياارات داخليااة فاااذا كاتن ا ااذه
المتايرات متكاملاة تكاامالت مشاتركا ت فماغ المحتمال ان يكاون نااك
أكثااار ماااغ متجااا للتكامااال المشاااترك وقاااد تااام اجاااراء التكامااال
لمتايرات النموذج كما في الجدول ( )3اآلتي -:أل أل
أل

جدول (  )3اختبار التكامل المشترك للمتايرات المدروسة في العراا للمدة ()7101-7113
فرضية العدم

الفرضية
البديلة

القيمة
اإلحصايية

القيمة
الحرجة

Null
Critical Statistical Alternative Hypothesis
value
Value
Hypothesis
اختبار األثر Trace Test
R= 0

R˃1

*80.079

22.851

R≤2

R˃3

*2.082

3.820

اختبار اإلمكان األعظم Maximum Eigen Value Test
R= 0

R= 1

*50.802

27.584

R= 2

R= 3

*4.841

3.841

المصدر  :مغ عمل الباحثة باالعتماد على تنتايا االختبار في برتناما * Eviews 10النتايا معنوية عند مستوي %0
مغ الجدول السابق أعاله تنالح ان تنتايا اختبار جو اتنساون
توض ان ناك اكثر ماغ متجا الختباار التكامال المشاترك وذلاك
لتفوا القيمة اإلحصايية على القيمة الحرجة لكافة المتجلات وعند
مستوي معنوية  . %0اما اختباار اإلمكاان األعظام فيوضا أيساا
وجود متجليغ للتكامل المشاترك عناد مساتوي معنوياة  %0مماا
يشير الى وجود عالقة توازتنية طويلة االجل بيغ المتايرات.

 -2ثخنب األثاسببيجألا رثن رأل
و اااو اختباااار يساااتخدم ماااغ اجااال تحدياااد اتجااااه الساااببية بااايغ
متايرات البحث وبعد اجراء االختبار كاتن النتايا كما ي تي :
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جدول ( )2اختبار السببية لكراتنجر
Null Hypothesis:
EX does not Granger Cause B2

Prob. F-Statistic Obs
10

B2 does not Granger Cause EX
IF does not Granger Cause B2

10

B2 does not Granger Cause IF
R does not Granger Cause B2

10

B2 does not Granger Cause R
IF does not Granger Cause EX

10

EX does not Granger Cause IF
R does not Granger Cause EX

10

EX does not Granger Cause R
R does not Granger Cause IF

10

1.57020

0.5305

0.96956

0.6327

0.51670

0.7634

83.9913

0.0816

0.40948

0.8069

2.52348

0.4368

1.80435

0.5020

883.039

0.0252

4.42455

0.3407

9.15882

0.2423

1.54176

0.5342

IF does not Granger Cause
0.0295 647.259 R

تنالح مغ الجدول أعاله :
 عدم وجود عالقة سببية مباشرة بيغ سعر الصارف والحسااب
الجاري بمعنى اتنلما مستقالن عغ بعسلما وبكال االتجاا يغ.
وذلك لعدم تنسيق بيغ سياسة البناك المركا ي فاي تحدياد ساعر
الصااارف ماااع وزارة التجاااارة فاااي تحدياااد طبيعاااة الصاااادرات
واالستيرادات.
 وجود عالقاة ساببية باتجااه واحاد ماغ الحسااب الجااري باتجااه
التسخم عند مستوي معنوية  %01وقد يعود ذلك الى التسخم
المستورد.
 عدم وجاود عالقاة ساببية مباشارة بايغ االحتياطياات والحسااب
الجاري أي اتنلما مستقالن عغ بعسلما وبكال االتجا يغ وقاد
يكاااون سااابب ذلاااك الاااى ان زياااادة االحتياطياااات ال تااارتبب فاااي
العاااراا بالحسااااب الجااااري اذ ياااتم تمويااال االساااتيرادات ماااغ
اإليرادات النفطية مباشرةت.

 وجااود عالقااة سااببية باتجاااه واحااد مااغ سااعر الصاارف باتجاااه
التسااخم وبمسااتوي معنويااة  %5وذلااك لت ا ثير تاياارات سااعر
الصاارف علااى مسااتوي االسااعار بشااكل مباشاار و ااذه تنتيجااة
منطقية تتطابق مع الواقع.
 عاادم وجااود عالقااة سااببية مباشاارة باايغ االحتياطيااات وسااعر
الصااارف أي اتنلماااا مساااتقالن عاااغ بعسااالما الااابع وبكاااال
االتجا يغ .وقد يعود ذلك الاى سايطرة البناك المركا ي للاتحكم
في سعر الصرف بمع ل عغ مستوي االحتياطيات الدولية.
 وجااااود ع القااااة سااااببية باتجاااااه واحااااد مااااغ التسااااخم باتجاااااه
االحتياطيات وقد تكون ذه العالقة عشوايية.
 -4تحلللألمل ألثةالط ءألثا ث ىألان وذجأل Var
الجدول ( )5يوض ان مدد االبطاء ي مدة واحدة باالعتمااد
على المعايير المذكورة ( )AC, SC , HQو ي معاايير الختباار
الفجاوات ال منياة وكاذلك معيااري (  )LR , FPEلالختياار بايغ
النماذج المرشحة والمالحا ان التاي تحمال اقال قيماة عناد مادة
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االبطاء ي األولى وعلي ستكون اي مادة االبطااء المثلاى لتقادير
(. )Var

أل

جدول (  ) 5عدد مدد االبطاء ألتنموذج ()Var
HQ

SC

AIC

FPE

LR

lag

30.78021

30.29015

30.30277

2.19118

NA

1

*

78.32722

*

72.32172

*

78.57007

*

33.802299

*

27.11005

0

اثااا ت:ألتقاااللرألةتح يااالألثن اااوذجأل VARألاأل ااارألثا نبااا ألالاااياأل  عناد اعتباار التساخم  INFمتايارا تابعاا والمتايارات األخااري
المتخلفااة زمنيااا متاياارات مسااتقلة فلاام تتس ا معنويااة معلمااات
ثةلني يي عألةالقاألثا نغيرثعألألثا يجأل ألثاقرث ألا ال أل(-3002
المتاياااارات عمااااد مسااااتوي مقبااااول معنويااااا ماعاااادا متاياااار
)3002
االحتياطيات لسنة سابقة  R-1فكاتن بمستوي اقل مغ ()%01
يوض الجدول( )1ان ناك أربعة تنماذج لالتنحادار الاذاتي
و ااذا يشااير الااى ان تاياار مسااتوي االحتياطيااات لساانة سااابقة
للمتايرات المدروسة في البحث .
بمقدار ( )%0يؤدي الاى اتنخفااض التساخم بمقادار ( -1.352
 )%و ذه النتيجة تشير الى ان زيادة موجاودات النقاد األجنباي
 عند افتراض ان االحتياطياات ( )Rمتايارا تابعاا والمتايارات
للا أثر إيجابي في مكافحة التسخم وكاان يفسار  %90ماغ
األخااري المتخلفااة زمنيااا متاياارات مسااتقلة تنالح ا ان المتاياار
تاير المتاير التابع.
( )Bالحساااب الجاااري لاام يكااغ عنااد مسااتوي معنويااة مقبااول
احصاييا .اما متاير (  )EX-1سعر الصرف كان عناد مساتوي  عناادما يكااون سااعر الصاارف  EXمتاياارا تابعااا والمتاياارات
األخري المتخلفة زمنيا متايرا ت مستقلة فلم تثب معنوية كاال
معنويااة  %5والااذي يعنااي تاياار سااعر الصاارف( ) %0يااؤدي
ماغ (  ) R-1 ( ) INF-1 ( ) B-1فاي حايغ كاان ( EX-1
الاااى تايااار االحتياطياااات بمقااادار( ) %-1.185و اااي تنتيجاااة
) معنوي عند مستوي ( )%01بمعنى تاير سعر الصارف فاي
منطقيااااة اذ ان ارتفاااااع سااااعر الصاااارف يااااؤدي الااااى تراجااااع
السنة الحالية يرتبب بتايرات لسانة ساابقة بمقادار ( )%0ياؤدي
االحتياطيااات فااي ظاال مواجلااة اتنخفاااض قيمااة العملااة أمااا
الى تايار ساعر الصارف الحاالي بمقادار ( )%1.252وكاذلك
التساخم لساانة ساابقة (  )INF-1فلام تثبا معنويتا فااي حاايغ
معنوية الحد الثاب عند مستوي معنوياة ( )%0وفسار معامال
كان أثر االحتياطيات لسانة ساابقة (  )R-1معنوياا عناد مساتوي
حوالي  %28ماغ تايار المتايار التاابع يعا ي الاى
التحديد
معنوية ( )%5بمعناى ان تاير اا لفتارة ماضاية بمقادار ()%0
المتايرات المستقلة .
يااااؤدي الااااى تاياااار مسااااتوي االحتياطيااااات الحاليااااة بمقاااادار
( . )%0.02أما الحد الثاب فكاان معنوياا عناد مساتوي (  )%0وعند افتراض المتاير ( )Bمتايرا تابعا والمتايارات األخاري
المتخلفة زمنيا متايرات مستقلة فلم تتس معنوية أي ماغ تلاك
 .امااا القااوة التفساايرية للااذا النمااوذج فقااد كاتن ا حااوالي %83
المتايرات عناد مساتويات مقبولاة احصااييا اذ كاتنا بمساتوي
مماااا يعناااي ان
و اااذا ماااا تؤكاااده قيماااة معامااال التحدياااد
معنوياااة ضاااعيك ال يمكاااغ التعويااال عليلاااا بالتقااادير والتحليااال
المتاياارات المساااتقلة تفسااار %89ماااغ التايااارات فاااي المتايااار
واستنتاج اآلثار.
التابع.
جدول (  ) 1تنتايا تقدير تنموذج )Vector Auto regression ( VAR

)B2(-1

B2

EX

IF

R

-0.505891

2.149863

0.161901

-0.389931

)(0.73367

)(4.46469

)(0.26114

)(0.57645

][-0.68954

][ 0.48153

][ 0.61997

][-0.67644
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-0.064726

0.454076

0.019042

-0.085429

)EX(-1

)(0.04977

)(0.30289

)(0.01772

)(0.03911

][-1.30041

][ 1.49914

][ 1.07485

][-2.18448

1.979616

-5.974882

0.049646

1.472476

)(1.60129

)(9.74452

)(0.56997

)(1.25815

][ 1.23627

][-0.61315

][ 0.08710

][ 1.17035

0.905057

-4.974089

-0.354232

1.144765

)(0.74486

)(4.53280

)(0.26513

)(0.58524

][ 1.21507

][-1.09735

][-1.33608

][ 1.95605

37.01039

927.4202

-0.680677

91.10176

)(40.2690

)(245.054

)(14.3335

)(31.6397

][ 0.91908

][ 3.78455

][-0.04749

][ 2.87935

R-squared

0.326563

0.782329

0.912345

0.891184

Adj. R-squared

-0.010156

0.673493

0.868517

0.836776

Sum sq. resids

1067.810

39543.65

135.2865

659.2008

)IF(-1

)R(-1

C

أل

اثالق أل:ألتح يلأل ةث ألث ن الجألثانبضجأل( IRFأل)ألا ن وذجألثا قلا أل
ان تحليل النبسات و مقياس لقياس درجة اساتجابة االحتياطياات
الدوليااة ( )Rللمتاياارات األخااري المسااتقلة ( الحساااب الجاااري B
وسعر الصرف  EXوالتسخم . ) INF

جدول( )2تنتايا قياس النبسات ودرجة استجابة االحتياطيات لبع

المؤشرات في العراا

Period

R

B2

EX

IF

1

9.077450

0.000000

0.000000

0.000000

2

8.083822

-0.636847

-0.470691

1.184766

3

7.301359

0.724102

-0.252380

1.204703
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4

5.659125

0.956095

0.433533

1.170672

5

4.048231

1.103908

0.619793

0.940538

6

2.577425

0.975324

0.683044

0.699281

7

1.425131

0.787033

0.604456

0.464159

8

0.595540

0.567406

0.482609

0.273120

9

0.062334

0.370570

0.346434

0.130236

10

-0.236390

0.210707

0.224441

0.034553

مغ الجدول ( )2يتس لنا درجة استجابة االحتياطيات الدولية
لصاادمة مفاجئااة بمقاادار اتنحااراف معياااري واحااد فااي المتاياار تنفسا
والمتاياارات األخااري  .وتنالحاا ان درجااة اسااتجابة االحتياطيااات
الدوليااة لااذاتلا كااان موجبااا بشااكل عااام وي خااذ باالتنخفاااض الااى ان
يصاال الااى قيمااة سااالبة فااي الساانة األخياارة  .امااا درجااة اسااتجابة
االحتياطيااات للحساااب الجاااري فكاتن ا مساااوية للصاافر فااي الساانة
األولى ثم تتحول الى قيمة سالبة في السنة الثاتنية ثم ت خذ باالرتفااع
التادريجي حتااى الساانة الخامساة ثاام تعااود لالتنخفااض مااغ جديااد فااي
تنلاية المدة المدروسة  .في حيغ كاتن درجة اساتجابة االحتياطياات
الدوليااة لصاادمة مفاجئااة مقاادار ا اتنحااراف معياااري واحااد لسااعر
الصاارف مساااوية للصاافر فااي الساانة األولااى ثاام تت ا رج باايغ القاايم
السالبة والموجبة اذ أخذت قيماا ساالبة فاي السانتيغ الثاتنياة والثالثاة
بعد ا ارتفع في السنوات الالحقة حتى السانة الساابعة وثام أخاذت
باالتنخفاض حتى تنلاية السلسلة .وجميع قيم درجاة االساتجابة كاتنا
ضعيفة بشاكل عاام .فيماا كاتنا تنتاايا درجاة اساتجابة االحتياطياات
الدولية لصادمة مفاجئاة بمقادار اتنحاراف معيااري واحاد للتايار فاي
التسخم فكاتن أيسا مساوية للصفر في السنة األولاى ثام ت خاذ قايم
أكبر مغ ( )0للسنوات الثال التاي تليلاا وبعاد ا تبادأ باالتنخفااض
مغ السنة الخامساة حتاى تنلاياة السلسالة بقايم أقال ماغ ( .)0وبشاكل
عاااام ان درجاااة اساااتجابة االحتياطياااات للمتايااارات األخاااري تعاااد
ضعيفة تنسابيا ت وقاد يعاود ذلاك الاى االخاتالالت الليكلياة التاي يعااتني
منلا االقتصاد العراقي تنا يك عغ ان ذه المتايرات ال تعمال وفاق

منطااق النظريااة االقتصااادية لتلااك األسااباب و ااذا يتفااق مااع فرضااية
البحث.
خ مس أل:ألتقللرألةألتح يلأل االجألث ن الجألتب لاألثةلني يي عألةالقااأل
ثا الرثع ))VDأل أل
يوضااا الجااادول ( )8تنتاااايا تحليااال مكوتناااات التباااايغ الخااااا
لالحتياطياااات الدولياااة المتااا تي ماااغ الصااادمات التاااي تحاااد فاااي
متاياارات النمااوذج وباايغ الخطاا المعياااري ( . )S.Eأمااا االعماادة
األخااري فتمثاال تنساابة تبااايغ كاال متاياار مااغ التبااايغ الكلااي .ومااغ
الجاادول ( )8تنااري باا ن متاياار( )Rيفساار ( )%011مااغ مكوتنااات
التباايغ للمتاياار ذاتا فااي السانة األولااى عناد حاادو صادمة بمقاادار
اتنحراف معياري واحد للمتاير تنفسا ثام ي خاذ باالتنخفااض الطفياك
الااى ان يصااال الاااى ( )%95.01بعاااد ماارور عشااار سااانوات  .اماااا
المتاياااار ( )Bفاتناااا ال يفساااار شاااايء مااااغ مكوتنااااات التبااااايغ فااااي
االحتياطيات الدولياة فاي السانة األولاى عناد حادو صادمة بمقادار
اتنحااراف معياااري واحااد ثاام ي خااذ باالرتفاااع التاادريجي حتااى الساانة
العاشارة ليصال الاى ( )%0.89بمعناى ان الحسااب الجااري يا داد
تفسااايره فاااي مكوتناااات تباااايغ االحتياطياااات الدولياااة طيلاااة الماااادة
المدروساااة ( . )7101-7113اماااا المتايااار ( )EXف تنااا كاااذلك ال
يسا م بشيء في تفساير مكوتناات التباايغ لالحتياطياات الدولياة عناد
حدو صدمة بمقدار اتنحراف معياري واحاد فاي السانة األولاى ثام
ي خذ باالرتفاع التدريجي الى ان يصل الى ( )%1.22وبشكل عاام
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ان سااعر الصاارف ذو ت ا ثير ضااعيك لمكوتنااات تبااايغ االحتياطيااات
خالل المدة المدروسة .وكاذلك الحاال بالنسابة للمتايار ( )INFفاتنا
ال يفسر شيء مغ مكوتنات تباايغ االحتياطياات الدولياة عناد حادو

صاادمة بمقاادار اتنحااراف معياااري واحااد فااي الساانة األولااى ثاام ت خااذ
تنسبة التفسير باالرتفاع لتصل الى (. )%7.022

جدول ( )8تنتايا تحليل درجة استجابة تبايغ االحتياطيات وبع
Period

S.E.

R

B2

المؤشرات االقتصادية في العراا
EX

IF

أل
1

9.077450

100.0000

0.000000

0.000000

0.000000

2

12.23843

98.64414

0.270782

0.147918

0.937161

3

14.32230

98.01581

0.453326

0.139057

1.391803

4

15.47987

97.26964

0.769538

0.197473

1.763350

5

16.07800

96.50678

1.184761

0.331657

1.976799

6

16.34172

95.90460

1.503036

0.495742

2.096618

7

16.44029

95.50950

1.714242

0.624995

2.151264

8

16.47019

95.29375

1.826707

0.708588

2.170958

9

16.47864

95.19755

1.875406

0.752059

2.174980

10

16.48324

95.16492

1.890699

0.770179

2.174204

وعناااد مقارتناااة تنساااب تفساااير اساااتجابة االحتياطياااات الدولياااة
بالنسبة لتبايغ المتايارات المساتقلة تنالحا ان التساخم او األكثار
تفسيرات يلي الحساب الجاري ثم سعر الصرف عند حادو صادمة
بمقدار اتنحراف معياري واحد لتلك المتايرات وقد يعود ذلك الاى
اسااتخدام االحتياطيااات لمعالجااة التسااخم ومااغ ثاام تلبيااة متطلبااات
الحساب الجاري مغ خالل السيطرة على سعر الصرف .
ثة ننن ال عأل أل
 -0تعاااد االحتياطياااات الدولياااة وسااايلة السااايولة الدولياااة لتحويااال
األصول الى تنقاود حاضارة لمعالجاة االلت اماات تجااه الادول
األخااااري .و ااااي تاااارتبب بعالقااااة مااااع بعاااا المؤشاااارات
االقتصااادية الكليااة مثاال سااعر الصاارف والحساااب الجاااري
والتسخم.
 -7وجود عالقة سببية بيغ التسخم واالحتياطياات الدولياة و اذا
يعود الى دور البناك المركا ي للاتحكم بساعر الصارف للحاد
مغ ارتفاع معدل التسخم.
 -3ت كيدات على االساتنتاج الساابق ظلار وجاود عالقاة ساببية ماغ
سعر الصرف والحساب الجاري باتجاه التسخم مما يتطلب
الااتحكم بمسااتويات التسااخم مااغ خااالل المحافظااة علااى سااعر

الصرف األجنبي المساتند بتع يا ه ماغ االحتياطياات الدولياة
لتمويل االستيرادات ومعالجة مي ان الحساب الجاري.
 -2عاااادم وجااااود عالقااااة سااااببية باااايغ االحتياطيااااات والحساااااب
الجاري وقد يكون السبب في ذلك ان زياادة االحتياطياات ال
تاارتبب بتاياارات الحساااب الجاااري كااون اغلااب االسااتيرادات
عشااااوايية تعااااود للقطاااااع الخاااااا تنا يااااك عااااغ ارتباااااط
االحتياطيااات باااإليرادات النفطيااة عنااد اعتبااار االحتياطيااات
متاياارات تابع اات والمتاياارات األخااري المتخلفااة زمني اات مسااتقلة
ثبت معنوية ساعر الصارف وكاان ماغ حياث األثار واالتجااه
يتطاابق ماع النظرياة االقتصاادية فاي حايغ لام تثبا معنويااة
المتايرات األخري.
 -5أما في حال اعتبار التسخم متاير تابع والمتايرات األخاري
المتخلفة زمنياا متايارات مساتقلة ثبتا معنوياة االحتياطياات
وكاتنااا ماااغ حياااث األثااار واالتجااااه تتطاااابق ماااع النظرياااة
االقتصادية في حيغ لم تثب معنوية المتايرات األخري.
 -1وعنااادما يكاااون ساااعر الصااارف متايااارات تابعاااات والمتايااارات
األخاااري المتخلفاااة زمنياااات مساااتقلة فلااام تثبااا معنوياااة تلاااك
المتايرات عند مستوي مقبول احصايياَ ماعدا سعر الصرف
لسنة سابقة.
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 -2كاااان تحليااال دوال اساااتجابة النبساااة يشاااير الاااى ان درجاااة
استجابة االحتياطيات للمتايرات األخري ضعيفة تنسبيا ت وقاد
يعود ذلك الى االختالالت الليكلية التي يعاتني منلا االقتصااد
العراقااي يشااير تحلياال درجااة اسااتجابة التبااايغ (  )VDعنااد
حدو صدمات بمقدار اتنحاراف معيااري واحاد ان التساخم
او األكثاار تفساايرات يليا الحساااب الجاااري ثاام سااعر الصاارف
للتبايغ في االحتياطيات الدولية.
ثانوصي عأل أل
-0
-7

-3

-2

اال تمااام الحقيقااي باادور االحتياطيااات الدوليااة كوتنلااا تسااتطيع
القيام بدور عامل استقرار خارجي وفي بع األحيان داخلي.
يجب الت كيد على دور االحتياطيات الرييس في معالجة مشكلة
التسااخم مااغ خااالل معالجااة تقلبااات أسااعار العمااالت األجنبيااة
كمااا يمكااغ ان يكااون ناااك تنساايق باايغ تاياارات االحتياطيااات
والتايرات التي تطرأ على مي ان الحساب الجاري.
إجاااراء اصاااالحات اقتصاااادية شااااملة علاااى يكااال االقتصااااد
العراقاي لااارض تفعيال درجااة االساتجابة باايغ المتايارات ذات
العالقة النقدية.
عند رسم أي سياسة على مستوي االقتصااد الكلاي فاي العاراا
يجب األخذ بنظر االعتبار درجة استجابة االحتياطيات الدولياة
للتذبذب في المؤشرات االقتصادية الكلية ولثار ذه العالقة مغ
أجااال رسااام سياساااة ساااليمة علاااى مساااتوي القطااااع الخاااارجي
واالقتصاد الكلي.
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