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 8من  1 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

دي وقائع االقتصاد النق د. ميثم العيبي اسماعيل*: عرض كتاب
 ** حمد بريهي عليأد. للمؤلف  ونظريات وسياسات

مطروحة عريضة ألنه يجمع مادة نظرية  نظرا  يصلح للعديد من المستويات، كتاب االقتصاد النقدي، 
 يكون ذو فائدة ككتاب بطريقة منهجية، إضافة الى تقديمه أعمال تجريبية غنية ومعاصرة، وهو بذلك

ي أن ال تخلو مكتبة أننا ننصح أمن هنا ف للدرس الجامعي، خاصة على مستوى الدراسات المتقدمة،
النقدي عن مثل هذا  االقتصاد في حقل يفضل االطالع على مرجع باللغة العربية باحث علمي

عن كونه مفيد  فضال   هذا اللغة االنكليزية،هي بن جل مصادره المذكورة في نهايته أخاصة  ،صدرالم
القرار  هميته لصناعأ زيادة على فهو يقدم مادة ثرية ومتنوعة،  ،كاديميللمختصين من خارج الحقل األ

، مثلة والتجارب الواقعيةنه يعرض المادة العلمية بالمزيد من األأفي السلطتين النقدية والمالية، خاصة 
  .على الحالة العراقية والتعريج دائما  

ول، والذي تم سس االقتصاد النقدي" في فصله األأيقع في ستة فصول، يتنقل فيها من " الكتاب
مع تطورها التقليدي في المدارس الفكرية  استعراض فهم نظري موسع للنقود وعرض النقود، خالله

ساس كيفية خلق النقود واألعن  ختبارات لهذه الدوال في تجارب دولية، فضال  إضافة الى إالراسخة، 
 .نقدي ودور ومحددات الفائدةال
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 8من  2 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

بتقديم بيد الباحث حول خارطة طريق الكتاب والمباني النظرية التي  وقد جاء هذا الفصل مسبوقا  
بخصوص  معالجة مشكالت تجربة االقتصاد العراقيب ليتم ختامهساسه فصوله، أبنيت على 

 ى العملة االجنبية، فضال  االحتياطيات االجنبية وعالقتها باسعار الصرف والتضخم ونمو الطلب عل
 سهم في جهده.أمتنان الكاتب لمن إعن 

حوار  المؤلف داء الكلي، وتناول فيهنماذج التوازن ومحددات التضخم واأل الفصل الثاني عرض
ن المؤلف يصل أت التقلبات بين القطاعين المالي والحقيقي، والجديد هنا أالمدارس الفكرية حول نش

بالمدارس الكالسيكية والكينزية  ا  ور ستقرار االسواق المالية المعاصرة، مر إن و ماتزمات االئحدود أالى 
سعار الفائدة ومعادلة السياسة ألدوال التضخم الجديدة ودوال  ،  مستعرضا  بهذا الصدد والنمساوية

 النقدية في اميركا، من خالل نماذج االقتصاد القياسي.

دواتها، وتحدث عن عمليات السوق أسياسة النقدية و حول ال كثر تركيزا  أ ىاما الفصل الثالث فأت
طريقة عرض مبتكرة ، والجديد ان البحث ال ب ،المفتوح والتعقيم والميزانية العمومية للبنك المركزي 

ووضعها ومشكالتها بالعالقة مع يتأخر في عرض ميزانية البنك المركزي العراقي ومصادر السيولة 
دوات البنك المركزي والقطاع العام والخزانة، أنتقال الى العالقة بين االحتياطيات النقدية، ومن ثم اال

متصاص السيولة الفائضة في النظام إحد مصادر أدوات الخزانة المتمثلة بحواالتها تعد أن أعتبار إب
داء البنك أالمصرفي، ضمن مرتكزات سياسات التمويل، وهو ما يضع صعوبات متزايدة على 

 المركزي.
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 8من  3 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

داء الكلي في مزاولة ستقرار المستوى العام لالسعار واألإل يعود المؤلف لمناقشة الفص ذاتوفي 
ميركا والصين والبلدان الناهضة ككوريا أتجارب عالمية في لالسياسة النقدية، مع مناقشة عريضة، 

لمدارس المختلفة )الليبرالية والداعية الى التحرر، مقابل االمنهجية رؤى ال وتقديمالجنوبية وروسيا...، 
وكيفية تعامل البنك المركزية مع قضايا تحرير الفائدة واالئتمان نفتاح( المعارضة للتحرر واإل

زمات التي عصفت باالقتصاد العالمي وكيفية تفسير تلك الى األ والمشاكل المرافقة لها، وصوال  
تبع في العراق بعد عارضة للتحرر، مع االشارة الى المنهج الممزمات من وجهات النظر المؤيدة والاأل

صالح إالمتعلقة بالعمل الوقائي و  2008زمة أعمق التي قدمتها ، اضافة الى المضامين األ2003
 نحرافات الناتج والتضخم.ستجابة البنوك إلإوضاع ما بعد وقوع االزمات، وسرعة األ

ريف للمفهوم عادة تعإ ستقاللية البنك المركزي، و إخر مهم يتعلق بآكما يتطرق هذا الفصل الى جزء 
ستقالل إو  ،ستقالل السياسة النقدية بالمعنى التشريعي والسياسيإلفي ضوء التجارب، وتقديم تمييز 

ستقالل الفني، ومناقشة دراسات تقييم مدى اإلبالعمليات النقدية عن المالية العامة وهو ما يعرف 
داء واجباتها، خاصة أل كثر كفاءةأصبحت البنوك المركزية في ظله أذا إستقالل وفيما جدوى اإل

همية مقاومة ميل الحكومة الى تضخم مرتفع لدفع الناتج أ التركيز على عالقة التضخم باالستقالل، و 
صوات الناخبين. أنحو حده االقصى وتقليص البطالة، كذلك عالقة االستقالل بالعملية الديموقراطية و 

ن يؤثر على أن كثرتها يمكن أوكيف  العراقي، ت للبنك المركزي كلو أيبين المهام التي ومن ثم 
ستقاليته. ومن ثم ينتقل الباحث الى عرض نتائج الدراسات الكمية حول االستقالل والدور الرقابي إ
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 8من  4 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

نصراف البنك المركزي الى مهمته الرئيسية وهي إنظر متباينة حول تأييد  تن هناك وجهاأعتبار إب
ن البنك أالرقابة على النظام المصرفي، لجهة خرى كأو قيامه بممارسة مهام أالسياسة النقدية، 
و الحد أالى مهمة مكافحة التضخم  فقط نصرفإكثر مرونة في تطبيق برامجه ان أالمركزي سيكون 

 من البطالة.

، ويتطرق فيه الى الدين ستقرارستدامة واإلفي الفصل الرابع يستعرض المؤلف الدين الحكومي واإل
النقدي، كذلك يناقش خروج الديون عن نطاق االستدامة، ومقاربات  الحكومي وتنقيده ومن ثم التوسع

لها  مقاييس االنفاق واالقتراض وسياسات الخفض الضريبي، والمقاربات المقابلةبتساع الحكومات إ
وسع والتي تتعلق بالعجز بالنظريات األ الخاصة بالعقالنية لتفسير العالقة بين االنفاق وااليراد، مرورا  و 

نمو االساس النقدي والنظر الى ميزانية البنوك المركزية، وتفسيرات النظرية الكمية بنفاق وعالقة اال
 ...متغيرات سرعة دوران النقود واسعار الفائدة بدبيات هذا التيار المتعلقة أوالنقودية و 

التضخم كذلك يتاول هذا الفصل نتائج الدراسات التجريبية التي تربط بين عجز الموازنة وتنقيد الدين و 
ادت تلك التجارب في بيان دور تمويل الدين الحكومي باالعتماد  أفوالتجارب الخاصة بذلك، وكيف 

من االعتماد على البنك المركزي... وهو ما يقود الباحث الى االنتقال الى موضوع  على السوق بدال  
همية كبيرة وهو ضوابط اقراض البنك المركزي للحكومة وذلك بتقديم دراسات تجريبية حول نتائج أ ذو 

ثارها آوالفروقات التشريعية بين البلدان النامية والمتقدمة حول ذلك و  ،قراض البنك المركزي للحكوماتإ
قي القراض ، ومن ثم مناقشة ضوابط البنك المركزي العراعلى استقرار االسعار والضبط المالي
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 8من  5 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

من باستخدام اسعار الفائدة السوقية، وعدم السماح للبنك شراء االوراق المالية  المتعلقةالحكومة و 
 .بشكل مباشر لحكومةا

ستدامة الدين الحكومي بين الموازنة العامة واالسواق المالية ، إخرى الى مناقشة أوينتقل الباحث مرة 
لوفاء به من خالل مفهوم االحتمال التراكمي للفشل ليربط ذلك مع مخاطر الدين السيادي وعدم ا

ستعراض سياسات المالية العامة إ ومن ثمئتماني، وعرض تجارب قياسية عالمية في هذا االطار. اال
في معالجة المديونية، كذلك ازمة الديون وقطاع المصارف ومجريات ازمة ودورها واالستقرار الكلي 

 ورباأالديون السيادية في 

 الجزء االول منهسعار الصرف واالنفتاح المالي، ويراجع المؤلف في ألخامس جاء بعنوان الفصل ا
النموذج النقدي لتغير االحتياطيات الدولية وسعر الصرف، ويوضح فيه كيفية تحديد حجم 
االحتياطيات الدولية في النموذج النقدي لميزان المدفوعات، وهو نموذج ينطلق من االساس النقدي 

انية العمومية، حيث تمثل فقرة االحتياطيات الدولية عنصر الربط بين السيولة المحلية وميزان في الميز 
و أاطيات الدولية على فرض ثبات سعر الصرف يوهو منحى يسمح بتحديد االحت ،المدفوعات

التعرف على مسار سعر الصرف عند عدم التثبيت. لذا يبين المؤلف تغير االحتياطيات من خالل 
النقدي من خالل الدوال  -ج التوازن السلعيذالرياضي، كما يتوصل الباحث الى نمو  االثبات

 .LMو  ISومنحنيات 
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 8من  6 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

في اسعار الفائدة ومستويات االسعار بالعالقة مع سعر الصرف  وفي الجزء االخر ينتقل الى البحث
وكوريا الجنوبية  في البحوث التجريبية من خالل تجارب الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان

ومن ثم التحول الى دراسة سعر الصرف بالعالقة مع االحتياطيات الدولية وعالقة ذلك  ،والماليزيا
تراكم  اتمثل لالحتياطيات، وعالقبميزان المفدوعات والدراسات المختلفة التي تناولت تحديد الحجم األ

فقات المالية دالترتيبات الدولية بصدد الت، و ي فقات الرأسمالية وفوائض الحساب الجار داالحتياطيات والت
واتفاقية صندوق النقد  ،واتفاقيات دول منظمة التعاون والتنمية ،كاالتفاقية الدولية للتجارة والخدمات

 الدولي.

الى دراسة دوال االحتياطيات الدولية  في حاالت دراسية في نماذج  في نفس الفصل يجري التحول
وفي مجموعات الدول  ،عراق وذلك بالعالقة مع انظمة الصرف المختلفةمثل استراليا والسعودية وال

ثاره على السلع المتاجر بها والسلع غير المتاجر بها آيلقي ذلك ب النفطية وغير النفطية وكيف
 والمرض الهولندي. 

دارة االحتياطيات الدولية وكيفية إخر وهو آموضوع حيوي في آخر جزء من الفصل يناقش الكتاب 
بالسيولة  منها ما يتعلقمان، وتقسيمات االحتياطيات الى شرائح، ألهداف السيولة واأ ازنة بين المو 

الذي يعد  واالستثمار، وعالقة ذلك بتقديرات الطلب على االحتياطيات، من خالل التأكيد على العائد
ح االستثمار دون التأثير على السيولة، ومن ثم يكون من المناسب تقسيم شرائ مارثاحد ضوابط االست

عندما تزداد االحتياطيات عند وذلك التفكير بالصناديق السيادية  بعدها فقط جري لي ،اخرى  الى شرائح
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 8من  7 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

يقوم الباحث  وبذلكفصلها عن الميزانية العمومية للبنك المركزي.  ويجري عندئذ فقطين، عحد م
شارة إمع  ،الدولية في العراقدارة االحتياطيات إيتعلق بترتيبات الذي تطبيقي الجانب الالدخول الى ب

 دراسات تجريبية لكفاية االحتياطيات الدولية.عرض الى 

وذلك في بحث السياسة النقدية وتدفقات العملة  كثر تحديدا  أوقد جاء الفصل السادس واالخير 
لسيولة للقضايا التي شكلت طبيعة ااالجنبية وسوق الصرف في العراق، ليستعرض فيه السياق العام 

الدولية، والنقود ومكوناتها، وتوضيح االساس النقدي في  التجربةضوء  العراق وذلك ئتمان فيواال
 امكانياتو  في العراق جانبي الميزانية النقدية للبنك المركزي العراقي، كما تطرق الى واقع االئتمان

قراض وااليداع، ليدخل في تفاصيل اسعار الفائدة وتطوراتها في السوق العراقي من زاوية اال ،تطويره
 بالتضخم. ه، ومن ثم ربطمع دراسة ذلك كميا  

خر من هذا الفصل فقد تناول تدفقات العملة االجنبية وسوق الصرف في ظل اما المبحث اآل
خصائص االقتصاد العراقي، ودورة الدخل واالنفاق والطلب على العملة االجنبية في العراق، وما 

يعين  التي تحكم االنفاق العام وتاثيره على الطلب الكلي، وكيف يرادات النفطإيتعلق بذلك من قضايا 
الدخل الوطني الذي يهيمن عليه النفط الطلب على المستوردات واالستثمار في الخارج نتيجة ضعف 

ن مالى كيفية نشوء المرض الهولندي. و  لية تحقق ذلك، وصوال  آاالستثمار في الداخل، والتركيز على 
صبح أ، وكيف في العراق شة مستفيضة لعالقة الموازنة العامة بسعر الصرفخرى تجري مناقأجهة 

ضافة إ، العراقي لعرض العملة االجنبية في سوق الصرف عبر البنك المركزي  االنفاق العام محددا  
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 8من  8 يداالقتصاد النق عرض كتاب د. ميثم لعيبي اسماعيل

الى اغراض االستيرادات، كوجود  االخرى المضافةغراض الطلب على العملة االجنبية أ  مناقشة الى
 ة واالستثمار في الدول االخرى. الشركات االجنبي

في  ،الصرف في العراق وق نتقال الى تحديد كيفية توازن ساإل وفي الجزء األخير من هذا الفصل تم
دارتها، ومن ثم البحث إظل االنماط العامة، ومبيعات العملة االجنبية من المصادر الرسمية وكيفية 

اسة النقدية، ومسائل مضافة مثل االنفتاح المالي في وظيفة البنك المركزي الرقابية اضافة الى السي
والسيطرة المعلوماتية، ليختتم الفصل بدراسة تجريبية حول سعر الصرف والتضخم لمرحلتي ما قبل 

ومبيعات العملة االجنبية من  طالحصار وما بعده، وتحليل للبيانات الشهرية واليومية اليرادات النف
 خالل البحث القياسي.
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