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 املوازنة العامة ابلعجز يف العامل والعراق   متويل
 يف ضوء النظرية النقدية احلديثة 

 د. علي مرزا 

 1مقدمــة  أواًل:
العامة   موازنةِشدة مقيدات السياسات واإلجراءات المتبعة في تمويل نفقات ال  Covid-19  كورونا  ءلقد أظهر وبا

 نوعما،   تقليديا ،  متأثرا  بجزء منه،    ،، والذي ال زالعتمد عليهيالذي   paradigm االقتصادي النظري   والنموذج
جانب  المالية  أفضليةو   supply-side economicsالعرض  -باقتصاد  السياسات  على  النقدية  في    السياسات 

فإلى زمن قريب، وكذلك لحد   .الصاعدة/الناميةبعض الدول  ، في العديد من الدول المتقدمة و مواجهة التضخم
، الزال االهتمام ينصرف إلى تجنب نمو  وغيره  نموذجال  العديد من تطبيقات السياسات المتأثرة بهذافي    ،اآلن

بالعجز، فوق حد معين. حتى أن   العامة  موازنةتمويل ال، الذي يترتب عادة على  public debtم  الدين العا
 .هناك قانون في الواليات المتحدة يمنع تخطي هذا الحد 

في    ثروات واللدخول  ل  لمتفاوت اغير أن فقدان العمل واألعمال الذي ترتب على الوباء، من ناحية، والنمو  
بين من تقييمات  كما يتجدا ، بما فيه التصاعد غير االعتيادي لثروات اشخاص محدودي العدد ، لف الدولتمخ

، من ناحية  والصين، أثناء الوباء  ال سيما في الواليات المتحدة  ، في الدول المتقدمة والصاعدة،األسواق المالية
الفقر،   خط  تحت  كثيرة  بأعداد  ُيرمى  الذي  الوقت  في  و في  أخرى،  المتقدمة  منأالدول  الدول   هاكثر  في 

لذلك توسع العديد .  واإلجراءات حول التمويل بالعجز  مقيدات ، خفف بدرجة ملموسة بعض من الالصاعدة/النامية
االقتصادي في ميزانياتها    نعاشمن الدول المتقدمة للتمويل بالعجز )طبع/خلق النقود( لبرامج أسناد الدخول واإل

  ، ةأخرى، وأمتد لدول صاعدة وأخرى ناميوغير أوربية  العامة كالواليات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول أوربية  
 االقتصادي  نموذجفي هذا السياق يأتي نقاش هذا النوع من التمويل والذي ُيعتقد، ضمن ال لعراق.احتى  وشمل

، أن من غير الممكن استدامته في األمد الطويل في ظل عبء خدمة المديونية النظري الذي ال زال مؤثرا  
   .العامة المتنامية الذي تترتب عليه

يسمى:   ما  مقوالت  وكذلك  عموما ،  الكينزية،  المقوالت  تساند  المقابل،  النقدية  "في  النظرية 
، كالهما بشروط محددة، هذا النوع من  " Modern Monetary (or Money) Theory, MMTالحديثة 

  إال أن خالل الخمس والعشرين سنة الماضية    شكلت ت  "ثة النظرية النقدية الحدي"مقوالت    وبالرغم من أنالتمويل.  
 

المالحظات على مسودة هذه الورقة في عرضين بواسطة  و أشكر كامل مهدي وفاضل مهدي والزمالء اللذين شاركوا بالتعليق   1
Zoom  ومالحظاتهم هذه الورقة بشكلها الحالي. تعليقاتهم . لقد أفادت 2021، ونيويحزيران/ 20و 15في  
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أثناء   سيما  ال  مؤخرا   توسع  واإلفترة  نقاشها  االجتماعي  األسناد  برامج  لتمويل  الحاجة  ظل  في    نعاش الوباء، 
صدار النقود هو واحد من أهم أعمدة هذه النظرية وهي بذلك امن خالل    وازنة العامةاالقتصادي، ألن تمويل الم

  مقوالت هذه النظرية ومن الجدير ذكره ان العديد من    ر آنفا .المذكو   مؤثرال االقتصادي النظري   نموذجتعارض ال
 أحد فروع توافق مع المقوالت الكينزية في التحليل والسياسات االقتصادية حتى أن بعض االقتصاديين يعتبرها ي

لبيان أوليات هذه النظرية وبعض من االستطالعية    دت هذه الورقةعِ أُ   ي ظل هذه الخلفيةف   النظرية الكينزية.
 .تبعاتها واالنتقادات الموجهة لهامقوالتها و 

  موازنة لتمويل عجز السأشير إلى حالتين ُطِبقت فيها سياسة طبع/خلق النقود    السياقومن ضمن هذا  
 وتبعات. في العراق واسبابها وما أدت أليه من نتائجالعامة 

 أصول النظرية النقدية الحديثة  ًا: ثاني
( خالل العقدين والنصف األخيرة في الواليات نظرية النقود الحديثة)أو    النظرية النقدية الحديثةظهرت وتطورت  

 :المتحدة أساسا ، ولكن بمساهمة اقتصاديين من دول متقدمة أخرى، ألسباب متعددة، لعل أهمها ما يلي
الفهم  معِ ز   ( أ) بتواضع  النظرية  لمؤسسية   misunderstanding واضعي  عموما (  االقتصاديين  قبل  )من 

 والبنك المركزي وباقي الجهاز المصرفي/المالي،    لوزارة المالية )الخزانة(وممارسات العمليات المالية والنقدية  
 المتقدمة،  تنامي الدعوة لزيادة  دور الدولة في االقتصاد والمجتمع، ال سيما في الدول ( ب )
 .الكينزيةوالسياسات االقتصادية اآلراء  بروزعودة  (ج)

،  Tchernevaو  Keltonو Wray ولقد تم التوصل لهذه النظرية وصياغتها من قبل أكاديميين مثل
ولكن تطورها أعتمد، أيضا ، على أفكار ظهرت منذ مطلع  .  Moslerل  الخ، ومتعاملين في السوق المالية مث

وربما    Lerner، و Mitchell-Innesو  Godleyو   Minskyو    Knappالقرن العشرين القتصاديين أمثال،  
على منصات ومواقع    ناقش اآلن أيضا ،، فهي تُ في الدول المتقدمة  وباإلضافة للمجال األكاديميقبل ذلك.  حتى  

صة وأن اليسار ويسار الوسط في هذه الدول، ال سيما الواليات المتحدة، وجدوا فيها  التواصل االجتماعي، خا
وسيلة لتبرير توسيع دور الدولة في االنفاق على الصحة والتعليم ومساعدة الفئات محدودة الدخل وإعادة توزيع 

 .الدخول والثروات، الخ

" ومرتبطا  بالنقود فقط، قام ُمن ظِ روها بصياغة  technical  ا  فني وبعكس ما يتضمنه عنوانها الذي يبدو "
على أساسها، ولها تبعات اجتماعية وسياسية، لتنطبق على الدول "ذات    Macroeconomicsنظرية كلية  
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أنظر، على سبيل    .السيادة النقدية"، من ناحية، والمتقدمة، من ناحية أخرى، "وُتناِفس" النظريات الكلية السائدة
 .Wray (2015)، Mitchell, et al (2019): المثال

 الدولة كمحتكر إلصدار النقودو  ثالثًا: تمويل االنفاق العام
 ( تمويل االنفاق العام3-1)

تنطلق هذه النظرية من فكرة أساسية وهي أنه تاريخيا كان فرض الضرائب، من قبل السلطة السياسية )الدولة(،  
هو أداة لفرض قبول اصدار عملة جديدة. أي أذا أرادت دولة أو سلطة إصدار عملة جديدة في التداول عليها 

فِ ز المتعامل ين في االقتصاد لطلب العملة من خالل  أن تفرض أن يكون دفع الضرائب بتلك العملة حتى ُتح 
أو تبديل عملتهم القديمة بالجديدة، الخ. وهذا ما حدث، على سبيل المثال، حين تبنت  و/العمل لدى الدولة  

ألنه أصبح أداة دفع الضرائب بدل    المجموعةوربية اليورو. فلقد ُقِبل اليورو في دول  األدول  مجموعة من ال
 .لهذه الدولالعمالت السابقة 

ر إلصدار العملة وأنها حين تقرر األنفاق فأنها تصدر  كِ ت  ح  الدولة أو الحكومة )المركزية( هي المُ   إن 
ما    خالل البنك المركزي لتمويل انفاقها. بعبارة أخرى فإن  ( من fiat moneyاليا ، ورقية أو إلكترونية )ح  العملة

ر حجم اإلنفاق هو ميزانية الدولة العامة وليس مقدار الضرائب والقروض التي تستلمها الدول  2ة.ُيق رِ 

بالرغم من تعقد الجهاز  و سنويا، في الواليات المتحدة على سبيل المثال،  العامة  فعندما ُتق ر الميزانية  
لمكوناته،    balance sheetsالمصرفي )بما فيه االحتياطي الفدرالي(، والحسابات المزدوجة للميزانيات العمومية  

من ناحية، واالستقالل المؤسسي لالحتياطي الفدرالي عن الخزانة )وزارة المالية(، من ناحية أخرى، استطاعت  
ظم القيود السياسية والمؤسسية في تمويل الميزانية. لذلك لتسهيل التحليل  الخزانة من تذليل وااللتفاف على مع

أنه يمكن اعتبار أن االحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( هو الذي يمول الميزانية    هذه النظرية االقتصادي ترى  
الخزان سندات  ا  bondsة  )مقابل  من  وغيرها  الضرائب  استالم  يتم  أن  قبل  حتى  أخرى(،   ؛ لعوائد وترتيبات 

e (2014)Tymoign .3 
 

اليورو، الخ، التي ليس لها حق قانوني بإصدار العملة فأن    وكذلك دول   في الدول المختلفة  في ما يتعلق بالحكومات المحلية 2
 نفقاتها تتحدد بإيراداتها من الضرائب واالقتراض )وما تتلقاه من ميزانية الحكومة المركزية او الفدرالية أو االتحاد األوربي، الخ(. 

في أنه يمكن تسهيل    3 النقدية الحديثة  النظرية  التحليل االقتصادي بافتراض أن االحتياطي "]من خالل تحليل متأن[ تتوصل 
 MMT draws [the conclusion] [From careful examination]‘   الفدرالي يمول مباشرة الخزانة ]مصروفات الميزانية[".

that one can simplify the economic analysis without a loss of generality by assuming that the Federal 

Reserve directly funds the Treasury’, Tymoigne (2014, p. 16). 



4 - 22   

أي  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  نسبة  أو  حجم  بأي  بعملتها  اإلنفاق  الدولة/الحكومة  تستطيع  لذلك 
تستطيع االنفاق بعجز و"مديونية" هي التي تقرر حجمها. والعجز يساوي الفرق بين إنفاق الميزانية وإيراداتها  

عرض تُ  در وزارة المالية/الخزانة سندات صتُ   ،وفي مقابل العجز .، الخوغيرها من اإليرادات السياديةمن الضرائب  
جانب   offset في السوق المالية. لكن هذه السندات ليس هدفها تمويل العجز وانما زيادة المطلوبات لتعوض 

على هذا ال يمكن للدولة أن   .زيادة موجودات القطاع الخاص في الجهاز المصرفي )في ميزانياته العمومية(
لتسديد    defaultsف  تتوق عملتها  اصدار  تستطيع  دائما   ألنها  وذلك  المحلية  بالعملة  ديونها  تسديد  هذه عن 

 .الديون 

 القيود على االنفاق العام( 3-2)
 :هي القيود هذه اهم على األنفاق العام. ولعل   constraintsولكن، حسب هذه النظرية، هناك قيودا  

 ،)أ( معدل التضخم الذي ينشأ عنه )قيد أعلى(
 ، )ب( معدل البطالة الذي يترتب عليه )قيد أدنى(

 4ن(. )قيد مواز   automatic stabilizersوتوماتيكية األمواِزنات )ج( ال

في استخدام الموارد اإلنتاجية والطبيعية وغيرها بما  )  فعندما يصل االقتصاد طاقته اإلنتاجية القصوى 
، فباإلضافة لتخفيض االنفاق  التضخم بالتصاعد )بعد حد حرج(يبدأ معدل  ( و  labour forceفيها قوة العمل

في المقابل، حينما  .  لضرائب لتخفيض طلب/إنفاق القطاع الخاص لكبح التضخمزيادة اينبغي اللجوء ل  العام،
أو  و/  ،لتنشيط االقتصاد   ، وتخفيض الضرائب،يزداد معدل البطالة )عن حد حرج( ينبغي زيادة اإلنفاق العام

كالبرامج العامة    ،وتوماتيكيةاألمواِزنات  ال  فأنإضافة لذلك،    5استخدام العاطلين مباشرة ببرامج تمولها الدولة. 
 

الُمواِزنات األوتوماتيكية هي مظاهر لمنظومات الضريبة والمدفوعات التحويلية )إعانات البطالة، على سبيل المثال( التي "ُتق يِ د"   4
وهذه الموازنات تعوض التقلبات .   slumpsه  نشاطو"ُتن ِعش" االقتصاد عندما يتباطأ       overheatsهاالقتصاد عندما يتسارع نشاط

فعندما يزداد النشاط االقتصادي ومن ثم الدخل تزداد   .في النشاط االقتصادي بدون تدخل مباشر من قبل صانعي السياسات
ساعد على الضرائب، من ناحية، وينخفض عدد العوائل المستحقة لإلعانات االجتماعية )ومنها البطالة(، من ناحية أخرى، مما ي

وبعكسه حين ينخفض النشاط االقتصادي ومعه  .كبح الطلب، بدون الحاجة لتغيير معدالت الضريبة أو حجم الدخول التحويلية
 الدخل تنخفض الضرائب من ناحية، ويزداد عدد العوائل المستحقة لإلعانات االجتماعية، مما يساعد على زيادة الطلب واالنتعاش. 

وليس فقط من خالل زيادة  ،  proactive  على الدولة أن تهتم بالبطالة بشكل ُمباِدرترى هذه النظرية أن    ،الكساد/التباطؤأثناء   5
،  minimum wage  االنفاق لتنشيط االقتصاد عموما . ويكون ذلك من خالل تشغيل العاطلين ببرامج عامة، بمعدل األجر األدنى

تدهور الخبرة. وحين ينتعش االقتصاد سيجد هؤالء أعماال  في القطاع الخاص، الذي ال  بغية تأمين االستمرار في العمل ومنع  
ل استخدام العاطلين.   ُيف ضِ 



5 - 22   

في تأمين    تفرض قيودا  تتمثلوالضرائب التصاعدية، وغيرها،    واإلعانات االجتماعية وإعانات البطالة  للتشغيل
يشتد االنتعاش بحيث يحتاج االستقرار إلى تباطؤ    استمرار االنتعاش بعد التباطؤ االقتصادي. والعكس حين

وهنا تتبين أهمية تفاعل الطلب الكلي الف عَّال والعرض الكلي )ال سيما من اإلنتاج    تساعد عليه هذه المواِزنات.
 .والموارد المحلية( للسلع والخدمات وقوة العمل 

مقدار الضرائب، بموجب النظرية النقدية الحديثة، ال يشكل قيدا  على  فإن    ، على سبيل التكرار،لذلك
وإنما ُتست خدم كأدوات )من خالل  ،)وسندات الخزانة( ليس تمويل الميزانية من الضرائب االنفاق العام، والهدف 

أنشطة    السياسة المالية( لكبح التضخم أو تنشيط االقتصاد ومن ثم االستخدام، من ناحية، أو تشجيع أو ردع
هذا باإلضافة لألهمية  لثة.  معينة، من ناحية ثانية، أو إعادة توزيع الدخول والثروات، من ناحية ثا  تبعات أو  

األساسية لسندات الخزانة في الجهاز المصرفي، وبالذات في عمليات السوق المفتوحة، ال سيما وأنها مطلوبة  
والمتعاملين اآلخرين   mutual & pension fundsالصناديق المالية  portfoliosمحافظ   فين أساس و ِ ك  كمُ 

 سندات الخزانة األمريكية. ل بالنسبة ،، وحتى في أرصدة االحتياطيات الدوليةفي السوق المالية وغيرهم

 مثال على أهمية القيود على االنفاق العام: حزمة اإلنعاش األمريكية (3-3)
ال شك أن أهمية القيود المذكورة في الفقرة السابقة، لتحقيق االستقرار االقتصادي وتخفيض البطالة، ال تتعلق  
حصرا  بالنظرية النقدية الحديثة، وإنما هي قيود أساسية في ممارسات السياسات االقتصادية عموما . لذلك فإن  

 المثال في هذه الفقرة ينصرف إلى مثل هذه الممارسات. 

.  2021في    Bidenالتي تبنتها إدارة الرئيس    اإلنعاشحول حزمة    في الواليات المتحد   نقاش  أثيرقد  فل
ثم  يو  ومن  لتمويلها،  المتوقعة  الضريبية  اإليرادات  كفاية  عدم  على  ليس  أساسا   النقاش  ل تركز  تمويلها  الحاجة 

الحزمة متكونة من إعانات بطالة وفقر  هذه  و   بالعجز، وإنما حول مدى مساهمتها في ارتفاع معدل التضخم.
وفي هذه الفقرة سنعرض   ترليون دوالرBiden( "1.9  .)وأنفاق على التعليم، الخ. وسنشير لها هنا بتعبير "حزمة  

، منذ بداية  Paul Krugmanو   Larry Summer  أمريكيين معروفين همااقتصاديين  النقاش الذي جرى بين  
ليس حول ضرورة الحزمة وإنما    بينهما  في النقاش   الخالفأن    مالحظة  ومن المناسب ابتداًء  .  2021سنة  

 . حول حجمها 

مناظرة    شباطففي  الحزمة  2021فبراير/في  هذه  األساسية،    ،حول  البنى  لتشمل    بَيَّن وتوسيعها 

Summers    أنه بالرغم من اتفاقه على ضرورة الحزمة، فأنه يعتقد أن حجمها أكبر بكثير من الفجوة التي نشأت
. هذا بخالف  potential GDPبالناتج المحلي اإلجمالي الممكن  من انخفاض الدخول بسبب الوباء، مقارنة  

  يبلغ   Bidenالتي كانت اقل بكثير من الفجوة حينئذ. وهو يرى أن  أقصى ما يمكن تبريره لحزمة    2009حزمة  
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أعلى  تضخم  معدل  الحزمة إلى    إنفاق. لذلك، باعتقاده، سيقود  ترليون دوالر(  1.9)وليس    حوالي ترليون دوالر
  المضاربية في السوق المالية واألراضي   bubbles  ض االقتصاد للفقاعات ي، من ناحية، وتعر من السنوات السابقة

، الخ، من ناحية ثانية، وتقليل ما سيتاح لألنفاق، في ما بعد، على البنى األساسية والذي يعتبره ضروريا  والسلع
، منذ زمن حتى قبل  الذي يتعرض له االقتصاد األمريكي  secular recession  لمعالجة الكساد طويل األمد 

 ة. ، من ناحية ثالث الوباء
للفجوة غير دقيق بسبب وجود طاقات فائضة    Summersأن تعريف    Krugman  في المقابل، يعتقد 

( كما أن الكساد الحالي ال يشابه الكسادات السابقة فهو ناتج عن ظروف وباء 2019منذ  أخرى قبل الوباء )
  2019)الطاقات الفائضة منذ عام  وكال هاذين العاملين  .  repressed output  اإلنتاج  فروعا  مهمة من   عرقلت 

ق ل( يوسع الفجوة مقارنة بتعريف لها. وبسبب الوباء فإن الميل الحدي لالستهالك     Summersواإلنتاج الُمع ر 
، هذا إضافة النخفاض هذا الميل بالنسبة   ةللعديد من مستلمي االعانات منخفض بمن فيهم ذوي الدخول المحدود 

أن جانبا  مهما     يشير إلىوهذا االنخفاض في الميل الحدي لالستهالك    . wealth effectللزيادات في الثروات 
أقل من واحد.   multiplier  أن قيمة مضاعف االنفاقو   ،non-stimulative  يإنعاش من انفاق الحزمة غير  

فأن    herd-immunityوبسبب ظروف الوباء والوقت الالزم إلنجاز مستوى من اللقاح يحقق المناعة الجماعية 
( سيكون موزعا  على عدة سنوات  في ما بعد   توقيت انفاق مكونات الحزمة )وتوسيعها بأنفاق على البنى األساسية

(، ال سيما االنفاق على البنى األساسية. من ناحية أخرى، سيقود 2021قادمة )وجانب مهم منه يبدأ من أواخر  
تفعيل   إلى  األوتوماتيكيةاالنتعاش  مستحقي  ،  automatic stabilizers  الموازنات  عدد  انخفاض  سيما  ال 

كل هذه األسباب فإن احتمال تخطي الطلب الكلي للعرض الكلي،  اإلعانات مما يساهم في تخفيض الطلب. ل
تحقق . وإذا في ما بعد  ، غير متوقع على مدى تفعيل الحزمة وتوسيعهاأعلى من السابقتضخم معدل  ومن ثم

، بدون التعرض لكساد ر،  االستقرافسيكون االحتياطي الفدرالي قادرا  على مواجهته بما يحقق    مثل هذا المعدل
soft-landing.   يرى ال  ناحيته،  سجله    Summers  من  قراءة  من  ذلك  على  قادر  الفدرالي  االحتياطي  أن 

 Summers & Krugmanأنظر:    6التاريخي الذي انتهت سياساته السابقة في مكافحة التضخم إلى كساد.

(2021) . 
في معدل     enduring مستديمأو    transient  حول ما يمكن اعتباره ارتفاع عابر،  أيضا    جدلولقد نشأ  

تقرير  2021لسنة    التضخم  ظهور  بعد  سيما  ال  المفتوحة ،  للسوق  الفدرالية  االحتياطي     FOMCاللجنة  في 
  2023وميل معظم اعضائها الستخدام سعر الفائدة في  ،  FOMC (2021)،  حزيران  16في    األمريكي  الفدرالي

وفي    Summers .7، مما أعتبره بعض المراقبين اسنادا  لرأي  أعلى من السابق  تضخم متوقعمعدل  لمواجهة  
 

الجدير مالحظة أن 6 األمد   Summers  يتفق مع فكرة أو نظرية  Krugman  من  الطلب( طويل  في    في توقع كساد )نقص 

secular recession  وضرورة معالجتهفي االقتصاد األمريكي. 
7 ‘Dalio, Summers on Inflation, Restructuring the Global Economy’, June 21, 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=rckBn9yfXyU. 

https://www.youtube.com/watch?v=rckBn9yfXyU
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واقترح تخفيضها.    Biden  مقولته في ضخامة حزمة  Summers  ، كرريونيو/حزيران  21نقاش تلفزيوني في  
من  %  2ال تتعدى    potential  الفعلي والممكن  األمريكي  الناتج المحلي اإلجماليحيث ذكر أن الفجوة بين  

تسم بنقص عرض ي. وفي ظل سوق  % من الناتج الفعلي14في الوقت الذي يبلغ انفاق الحزمة  الناتج الفعلي  
الناتجة من  ،  في الميزانية العمومية لالحتياطي الفدرالي  "ضخم" ونمو  من ناحية،  ،  labour shortage  العمل

أدى هذا الفرق أخرى،   ، من ناحيةوتدني سعر الفائدة الحقيقي   quantitative easingالتسهيل النقدي الكمي
% الذي كان  2تعدى معدل    2021معدل تضخم خالل الخمسة أشهر األولى من    الكبير بين النسبتين إلى

ال بل أن معدل التضخم خالل    8.في بداية السنة  الحتياطي الفدرالي و"أجماع" من المراقبين، من قبل امتوقعا  
يعتقد أن الجانب   ه غير أن%. ومع اقتناعه أن جزء  من هذا المعدل هو عابر وليس مستديم،  8نيسان وأيار بلغ  

  2021% لسنة  5  في الواليات المتحدة مقداره  %. وبالنتيجة فهو يتوقع معدل تضخم4العابر منه ال يزيد على  
. ولقد كرر خشيته من الفقاعات المضاربية نتيجة لسياسة التسهيل النقدي 2022ككل، وأعلى من ذلك لسنة  

 الكمي وسعر الفائدة المتدني. 
الذي تتوقعه وزارة    األقل منه ، من ناحية، أو Summersبالقدر الذي يتوقعه  التضخممعدل تحقق  إن

، ومدى ديمومة االرتفاعات الحالية في معدل التضخم، من  ثانية، من ناحية  Krugmanالمالية األمريكية و 
. وفي كل األحوال هناك ميل سياسي  2022ومطلع    2021الوقت حتى نهاية  ر  ناحية ثالثة، سيتبين بمرو 

البنى األساسية في   بإنفاقستمرار  لال انفاقا  أكبر على  حزمة االنعاش بحجمها الحالي والزيادة عليها لتشمل 
 السنوات التالية.

 المديونية العامة حجم  (3-4)
، في سنة معينة، بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخارجي كما يتبين  العامة  عجز أو فائض الميزانية  يتوزع

؛  حسب النظرية النقدية الحديثة   ،التالية  sectoral balance equationمن خالل معادلة التوازن القطاعي  

Wray (2015, ch. 1) : 

 9.يالميزان الخارج +ي ميزان القطاع الخاص المحل = ميزان الحكومة المحلي   -
 

 ( أدناه. 2-4أنظر الفقرة ) quantitative easing الكميالتسهيل النقدي لتعريف  8
 :  بالشكل التالي أيضا    في المتن يمكن وضع المعادلة   9

 . =  ميزان الحكومة المحلي + ميزان القطاع الخاص المحلي  الميزان الخارجي -
  مرزا   كتابي عن االقتصاد العراقي،من    16( الفصل  2تماثل المعادلة التي استنتجتها، بشكل مستقل، للعراق في الملحق )  وهي

، من  التغير في االحتياطيات الدولية )صافي ميزان المدفوعات(  معادلةباستخدام معادالت الحسابات القومية، لبيان    (، 2018)
 :، كما يلي، من ناحية أخرى صافي الميزانية العامة وميزانية القطاع الخاص/العائليمجموع و ناحية، 

 المدفوعات =  صافي ميزانية القطاع العام + صافي ميزانية القطاع العائلي/الخاص.صافي ميزان 
الميزان الخارجي( في المعادلة األولى.    –)صافي ميزان المدفوعات( في المعادلة الثانية في هذا الهامش يساوي )  مع مالحظة أن

في المعادلة األولى تعني الزيادة في    للدول المتعاملة مع العراق()بالنسبة    للميزان الخارجيسبيل المثال، فأن قيمة سالبة    على
 ، والعكس بالعكس. في المعادلة الثانية )صافي ميزان المدفوعات( العراقية االحتياطيات الدولية
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ويعني الميزان في هذه المعادلة اإليرادات ناقصا  النفقات أو التدفق النقدي الداخل ناقصا  التدفق الخارج  
(inflow minus outflow  .)  ،في عجز )إيراداتها أقل من نفقاتها(    العامة  عندما تكون الميزانيةفي ضوء ذلك

يكون هذا الجانب،   ص ولكن بسبب إشارة الناق  .سالبا    من المعادلة  في الجانب األيمن  الميزان الحكومييكون  
أي أن العجز  .  انية العامة بفائض ز الجانب األيسر موجبا . والعكس حينما تكون المي  نيدَّ مجموع ح  وبالتبعية،  

ينمجموع  في الميزانية العامة يقود إليجابية   دَّ زع بين  الجانب األيسر، والفائض إلى سالبيته؛ بمحصلة تتو   ح 
 .  الميزان الخارجيو ميزان القطاع الخاص المحلي

ن الواليات المتحدة في نهاية  ي  وبجمع الحدود في طرفي المعادلة أعاله، خالل الزمن، يتبين ان رصيد د  
ع على مدى تاريخها، يساوي مجموع صافي ادخار )أو رصيد ثروة( مَّ ج  سنة معينة، على سبيل المثال، الذي ت  

القطاع الخارجي في نهاية تلك السنة، الذي تجمع على    صافي مطلوبات   زائدا  القطاع الخاص )أفرادا  وشركات(  
 10مدى الفترة ذاتها. 

وطالما كانت هذه "المطلوبات" على الخزانة بالعملة المحلية فليس هناك مشكلة تترتب من "المديونية"  
موجودات القطاع الخاص والقطاع الخارجي ونقصانها يعني نقصان  مجموع  ألن زيادة رصيدها يعني زيادة  

هذا التغير من جانب إلى آخر . لذلك فأن التغير في رصيد المديونية يعني نقل الميزانينهذين  لمجموع  مقابل  
  في الميزانيات العمومية للبنك المركزي/الجهاز المصرفي والخزانة. على سبيل المثال، إذا طلبت الصين تسديد 

جزء أو جميع رصيدها من سندات الخزانة األمريكية فسيقود ذلك إلى نقل مبلغ التسديد من    (عندما تبيع)أو  
لى جانب موجودات الصين من الدوالر لدى االحتياطي الفدرالي، والعكس جانب مطلوبات الصين على الخزانة إ

 . بالعكس. وهذا ال يخلق مشكلة للواليات المتحدة
فأ أخرى،  ناحية  وجميع  من  الخزانة  سندات  يشمل  بما  بالكامل،  ما  اقتصاد  في  المديونية  "تسديد"  ن 

حدة فيه، يعني إلغاء التفاعل/التبادل بين  القروض األخرى، في أجزاء االقتصاد المختلفة وصوال  إلى أصغر و 
 

لدى العموم )خارج المؤسسات الفدرالية( في نهاية     treasury bondsن العام األمريكي بشكل سندات الخزانةي  بلغ رصيد الد   10
  7.7ترليون دوالر لدى األفراد والمؤسسات، الخ، في الواليات المتحدة و  13.1ترليون دوالر، يوزع بين    20.8حوالي    2020آب  

ي نترليون دوالر لدى دول أجنبية )القطاع الخارجي(. ولقد بلغت نسبة   % في  99.5مالي حوالي  العام إلى الناتج المحلي اإلج الد 
ي ن . مع العلم أن هناك  2020 ترليون دوالر )في    5.9عام آخر بشكل سندات الخزانة لدى المؤسسات الفدرالية بلغ رصيده    د 

المبين( ولكنه يعتبر   ي نالتاريخ  ي ن فدرالي داخلي ال يضاف لل  د  العام ألنه موجودات ومطلوبات فدرالية يلغي بعضها بعضا .    د 
ي نولقد أزداد رصيد ال  .Wikipedia (2021b, 2031c)أنظر:   بسبب المصروفات اإلضافية   2021العام بشكل كبير في    د 

م اإلنعاش االقتصادي. من الجدير ذكره أن من ضمن إجمالي الموجودات األجنبية  من ناحية أخرى،    المتعلقة بوباء كورونا وُحز 
.  مليار دوالر  24، سندات خزانة أمريكية بمقدار  2018مليار دوالر، في حزيران    54.9لدى البنك المركزي العراقي التي بلغت  

من منشور صادر عن دائرة اإلحصاء واألبحاث مأخوذ     رقم السندات األمريكية في إجمالي الموجودات ألجنبية لدى البنك المركزي العراقي،
المركزي  البنك  بعنوان في  العراقي":  ،  االقتصاد  عن  مهمة  للبنك،  ،"مؤشرات  اإللكتروني  الموقع  مؤرخ،     غير 

153709522425463.pdf-https://cbi.iq/static/uploads/up/file  .  الموقعإجمالي  ورقم نفس  من  األجنبية  ،  الموجودات 
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/19/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyy. . 

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153709522425463.pdf
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/19/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyy
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الوحدات المختلفة، بما في ذلك الذي تمثله المعادلة أعاله على المستوى الكلي، وبالنتيجة عدم الحاجة للنقود. 
 .لذلك فأن استمرار المديونية ذو أهمية كبرى لالقتصاد النقدي

أن عجز الميزانية ال    ة النقدية الحديثةالنظري  وباإلضافة لزيادة أرصدة القطاع الخاص، يرى مساندو 
خصومها. ذلك أن المديونية    يقوليقود ألفقار األجيال المستقبلية، من خالل تزايد عبء مديونية الحكومة، كما  

لإلنفاق بإصدار النقود، بدون   حكومة)بالعملة المحلية( الناتجة عن العجز يمكن تسديدها، من خالل قابلية ال
 إلى األجيال المستقبلية.  نقل عبء المديونية

   صدار النقود إلاحتكار الدولة و  العمالت اإللكترونية الخاصة (3-5)
كما تبين آنفا ، فأن احتكار الدولة إلصدار النقود هو ركن أساس من أركان النظرية النقدية الحديثة. وباحتمال  
ظهور إمكانية لحصول قبول عام لعمالت إلكترونية خاصة، والذي لم يحدث لحد اآلن، تواجه النظرية النقدية  

صرف ذلك للعمالت اإللكترونية العامة ألن الدولة الطبع ال ينبألحد أهم فرضياتها األساسية. و  انتهاكالحديثة  
 تحتكر إصدارها. 

يتم أدارتها وخزنها وتبادلها  و   ،أو أداة مالية تقوم مقامها  ،هي أي عملةا ،  م إن العملة اإللكترونية، عمو 
وفي الحقيقة فأن هذا التعريف يمكن أن ينطبق حتى على بعض استخدامات  الكترونيا  ال سيما عبر اإلنترنت.

 عبر اإلنترنت كبطاقات االئتمان، والتحويل اإللكتروني، الخ.   "االعتيادية"العمالت 

 أم إلكترونية:  "اعتيادية"، هناك ثالثة وظائف ينبغي أن تتحقق في آن واحد ألي عملةوبشكل عام، 
 ، medium of exchangeتبادل/المعامالت أداة لل  (1)
 ،  store of valueخزين للقيمة  (2)
 .  unit of accountsوحدة حسابات   (3)

 :11لعمالت اإللكترونية في التداولل  القبول العامفي ضوء هذه الوظائف يمكن تقييم إمكانية 

الحكومية ( أ) اإللكترونية  اإللكترونية   . Central Bank Digital Currenciesالعمالت  العملة  صدرت 
باختبار  ، وهي أول عملة إلكترونية حكومية،    Digital Currency Electronic Payment, DCEPالصينية

، داخل الصين، ودوليا    2022ق قريبا ، من المتوقع في  جاريا، ولكنها ستطبَّ   وال زال  2020بدأ في نيسان  
بعد؛ ما  عمالت  .  Wikipedia (2021e)  ،FT (2021)  في  اصدار  الواليات  إلكترونية  وُيزمع  في  مماثلة 

بصدورها عن البنوك المركزية، فأنها عمالت تفي بالوظائف المبينة  و  .  وغيرهاوآسيوية  المتحدة ودول أوربية  
 في التداول، من ناحية، وأن الدولة تحتكر إصدارها، من ناحية أخرى.  ستحظى بالقبول العام، و هأعال

 
 هذا إضافة لمعيار قبولها لتسديد الضرائب حسب النظرية النقدية الحديثة.  11
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. وفي ما عداها  Bitcoinة. هناك عدة عمالت إلكترونية خاصة لعل أشهرها  اإللكترونية الخاص  ت العمال ( ب )
تصاعدت  فلقد    Bitcoinوبالنسبة ل    .Conway (2021)إلكترونية أخرى؛    ت عمال  10حوالي    ، حاليا ، هناك

، حوالي  2021األول من    النصففي  ووصل مجموع المتداول منها، في األسواق المالية العالمية     قيمتها
زالت   ولكن بالرغم من أنها حققت وظيفة كونها خزينا  للقيمة فهي ال. Economist (2021)؛ ترليون دوالر

من ُمن ظِ ري النظرية النقدية  ، وهي  S. Keltonلهذا ترى  .  وحدة حسابات   للتبادل/المعامالت والليست أداة  
أ للمضاربة  ليست   Bitcoinن  الحديثة،  مالية  أداة  وإنما  أن العمالت   Kelton (2021) .12؛  عملة  ويبدو 

 ، لحد اآلن، لم تحقق جميع وظائف العملة لتحظى بقبول عام.ايضا   اإللكترونية الخاصة األخرى ال زالت 

 النظرية النقدية الحديثة حسب  النقديةعدم َفّعالية السياسة رابعًا: 
       ( سعر الفائدة4-1)

ي نا  ين النقود التي تصدرها الدولة )عن طر بموجب هذه النظرية فأ وهي    ،عليها IOU ق البنك المركزي( تمثل د 
بالتسديد  القيمة  redemption ملزمة  بنفس  ذلك  منها  ُيط لب  او  )  عندما  الورقية  النقود  حالة  ة  اإللكتروني في 

fiat  )ي  (أو نفس الوزن )في حالة النقود المعدنية ن يساوي  ، بدون دفع فائدة. أي أن سعر الفائدة على هذا الد 
 13يساوي صفرا . ينبغي أن  قصير المدى، في االقتصاد عموما ،     own rateصفرا . ويتبع ذلك أن سعر الفائدة

 .لخدمة سياساتها االقتصادية واالجتماعيةولكن الدولة تستطيع زيادة وتخفيض سعر الفائدة 

على هذا فأن الدولة )السلطة النقدية/المالية(، هي التي تحدد سعر الفائدة، ال سيما قصير المدى، وليس  
يالحظالسوق.   المجال  هذا  وزارة  وفي  بين  كبير  تنسيق  هناك  المثال،  سبيل  على  المتحدة  الواليات  في   ،

واالحتياطي الفدرالي يطال مختلف السياسات التي يتبعانها، بما في ذلك التنسيق حول سعر   المالية/الخزانة
 . Skidelsky (2021)؛ أيضا   أن هذا هو الحال في بريطانيا و. ويبد الفائدة

 
أيضا     12 النقدية الحديثة. الحظ، من ناحية   Roubini (2021) أنظر  النظرية  ذاته وهو ليس من مدافعي  الذي يتبنى الرأي 

 في المتن، يتماشى مع مقولة هذه النظرية في أن الدولة هي المحتكر إلصدار النقود.، Kelton ن رأيأأخرى، 
.  " NRI, Natural Rate of Interestي  عالفائدة الطبي"سعر  مع    عندما يتساوى يكون سعر الفائدة صفرا  أيضا ، في مجال آخر،    13

القصوى  (GDP) قصير األمد الذي يساند االقتصاد عند حدود اإلنتاج   realوسعر الفائدة الطبيعي هو سعر الفائدة الحقيقي
(.  1894االقتصادي السويدي في  Wicksell ل  كما توصل له وكس)  الذي يحقق االستخدام الكامل لقوة العمل ومعدل تضخم ثابت 

 . ُوِجد، في ما بعد، أن سعر الفائدة هذا يساوي صفرا  أو قريبا  من الصفر  macroeconomic modelsكلية باستخدام نماذج و 
Natural rate of interest, NRI, is the real short-term rate that supports the economy at full employment 

maximum output (GDP) and constant rate of inflation. Using macroeconomic models, it was found that 

NRI is the point where r-GDP curve intersects the horizontal axis (GDP), i.e. NRI equals or near zero . 
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في  و  المعروضة  والخدمات  السلع  تجاه  قيمتها  وهو  للنقود  آخر  سعر  هناك  الفائدة  لسعر  باإلضافة 
ر الدولة كمحتكر إلصدار النقود ينصرف أيضا  إلى المساهمة في تقرير أسعار السلع  السوق. وبهذا فإن دو 

 .والخدمات 

      والتوسع النقدي  سعر الفائدة (4-2)
اثبتت السياسة النقدية القائمة   ولقد مرت بعهود مختلفة من سعر الفائدة والتضخم  ترى هذه النظرية، أن الدول  

على استخدام سعر الفائدة عجزها في زيادة اإلنفاق الكلي في االقتصاد أو تخفيضه ومن ثم، التأثير جديا  في  
، بدون الدخول في كساد، كما حدث في لجوء االحتياطي الفدرالي، في الواليات المتحدة، في  معدل التضخم

من خالل رفع سعر الفائدة بشكل حاد مما قاد إلى كساد اقتصادي بدال  من    بداية الثمانينات لمكافحة التضخم
الرغم من أن سعر الفائدة وصل صفرا  أو سالبا  خالل  . وفي مثال آخر، بsoft-landingتحقيق االستقرار  

"يُ  للتضخم  معدال   فيه  )بما  ملموس  انتعاش  تحقيق  اليابان  تستطع  لم  المنصرمة،  والنصف  ساند" العقدين 
فِ ز سعر الفائدة المتدني المستهلكين والمستثمرين لزيادة االنفاق واالستثمار. من ناحية   االنتعاش(. أي لم ُيح 
يتسبب  لم  الماضي،  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  خالل  الفائدة  سعر  مستويات  أعلى  في  حتى  أخرى، 

توق في  الدين(  خدمة  ارتفاع  ثم  )ومن  الفائدة  سعر  بالعجز.  ارتفاع  التمويل  عن  وغيرها  المتحدة  الواليات  ف 
 .خالصته فإن السياسة النقدية غير ف عَّالة وإنما التعويل هو على السياسات المالية

 Quantitative  أن التسهيل النقدي الكمي النظرية النقدية الحديثة  يعتقد منظرووفي سياق متصل،  

Easing, QE  ،والذي يمثل توسع البنك المركزي  ، المستخدم اآلن في الدول المتقدمة ال سيما الواليات المتحدة
وهذا التسهيل الكمي يتم  .  بسعر فائدة متدني، غير ف عَّال في زيادة االستثمار واإلنفاق، عموما  في ضخ النقود  

 open marketعمليات السوق المفتوحة    في  ماليةال/الخزانةقيام البنك المركزي بشراء سندات وزارة    من خالل

operations  .من القطاع الخاص ومؤسساته فأنه    ماليةال/الخزانةيشتري البنك المركزي سندات وزارة    إذ عندما
يستبدل السندات بزيادة األرصدة النقدية في حسابات القطاع الخاص في الجهاز المصرفي. ولكن ذلك ال يقود،  

  وفي رأيهم فأن   .استثماٍر أو إنفاٍق جديٍد في االقتصاد، بالرغم من سعر الفائدة المتدنيبالضرورة، إلى تحقيق  
خالل هذه الفترة، والذي بدأت  السابقة )ومتوقع أن يحصل   الذي حصل خالل فترات التسهيل النقدي الكمي

من   اآلنظبعض  الماليواهره  والصناديق  منها  والمقترضين  المصارف  قيام  هو   mutual & pensionة  ( 

funds  ،الخ، ال سيما في الواليات المتحدة، باستخدام الزيادة في األرصدة النقدية، الناتجة عن التسهيل الكمي ،
إلى أزمات فيها،  )وسيقود(  مما قاد  السلع  في  في العقار و و في تصعيد التعامل والمضاربات في السوق المالية  

د الثروة الذي نتج عن هذه المعامالت والمضاربات إلى  لم يؤدي تزاي  ،ي الوقت ذاته. ف  bubblesأي فقاعات 
بالنتيجة، أفاد و الذي أشير له أعاله.  ،  wealth effect،  تأثير الثروةتغير ملموس في اإلنفاق الكلي من خالل  
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  .والمستهلكينالتسهيل النقدي الكمي المضاربين وذوي الدخول العالية أكثر بكثير من أصحاب األعمال الصغيرة  
أن االحتياطي الفدرالي، على سبيل المثال، ال يستطيع أجبار المصارف الخاصة الستخدام أو  مع مالحظة  

 اقراض األرصدة المتوفرة من التسهيل النقدي الكمي في مجاالت إنتاجية بعيدا  عن المضاربات.

 شروط انطباق مبادئ ومقوالت النظرية النقدية الحديثة : خامساً 
 شروط، لعل من أهمها ما يلي:  النظرية تورد حتى تنطبق مبادئ وتبعات النظرية النقدية الحديثة في أي دولة 

أن يكون الجهاز اإلنتاجي متطورا  ومرنا )وليس معتمدا  على تصدير سلعة أولية واحدة، على سبيل المثال(    (1)
 .على السلع والخدمات  بحيث يستطيع االستجابة لزيادة الطلب 

 بعملة أخرى.  pegged، أي ال تكون العملة المحلية مرتبطة floatingيكون سعر الصرف عائما   أن   (2)
 أن يكون الجهاز الضريبي فعاال .  (3)
 متطورا .  finance & Bankingأن يكون الجهاز  المصرفي والمالي    (4)
أوتوماتيكية    (5) مواِزنات  التصاعدية  automatic stabilizersوجود  كالضرائب  االجتماعية  ،  واالعانات 

 وبرامج التشغيل العامة، الخ. 
 جهاز إحصائي وبيانات نقدية ومالية وتشغيل وجهاز إنتاجي، الخ، دورية حديثة.   (6)
 الخ. (7)

الشروط المثال،وهذه  سبيل  على  وكندا متوفرة    ،  واليابان  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  مثل  دول  في 
   .منطقة اليورو، ولكن ليس في دول وأستراليا، الخ

مبادئ    سادسًا: انطباق  عدم  مثااًل    ومقوالتحالة  العراق  الحديثة:  النقدية  تبعات    -النظرية 
 طبع/خلق النقود لتمويل عجز الميزانية العامة 

لجأ العراق، خالل فترتين مختلفتين، أثناء نقص اإليرادات النفطية، إلى تمويل عجز الميزانية العامة بطبع/خلق  
 :النقود بشكل ملموس

 .والذي استخدم فيها طبع النقود "حرفيا "، بشكل واسع جدا   1995- 1991خالل  :األولى
 .، حيث تم التوسع في االقتراض من البنك المركزي 2020خالل  :الثانية

كان العامل  خلق النقود في كال الفترتين، فلقد    وحجم وشكلوبالرغم من االختالف الكبير في ظروف  
في عدم انطباق مبادئ وتبعات النظرية النقدية الحديثة، باإلضافة لعدم توفر الشروط األخرى المذكورة   الحاسم

بمحدوديته واالنخفاض الشديد لترابطاته واعتماده على االستيراد    ، في كالهما،آنفا ، هو اتسام الجهاز اإلنتاجي
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ستثمارية، من ناحية، وغياب طاقات إلنتاج سلع  في اشباع نسبة كبيرة من حاجاته للسلع النهائية والوسيطة واال
 نفطية ُتذكر، من ناحية أخرى.   -تصديرية غير 

 : العقوبات الدولية الصارمة1995-1991الفترة األولى (  6-1)
بغية تمويل نفقات الميزانية    جدا    بطبع النقود )حرفيا ( بشكل واسع  1995- 1991قامت الحكومة خالل السنوات  

أنظر  ؛  1995- 1990% سنويا خالل الفترة  235العامة. ولقد قاد ذلك إلى تضخم جامح بلغ متوسط معدله  
يتبع سعر الصرف "العائم"، أي سعر   " virtually"فعليا  ، كان العراق  ( أدناه. وخالل هذه السنوات 1الشكل )

ما  في معظم معامالت االقتصاد، في ذات الوقت الذي  الصرف في السوق الموازية. فلقد كان هذا   د  السعر ُمست خ 
م في بعض المعامالت الرسمية المحدودة في القطاع   د  ت خ  كان سعر الصرف الرسمي مرتبطا  بالدوالر ولكنه ُيس 

 .العام

رف % سنويا خالل الفترة، بارتفاع سعر ص235تمثلت آلية ارتفاع معدل التضخم الداخلي بنسبة  ولقد  
 :يلي  التضخم، كمافي معدل  أث رت ، بشكل متسارع، وتبعات في السوق الموازية الدوالر تجاه الدينار

ز  كالهما عن تمويل  قريبا ،تفي ظل عوائد نفطية متدنية واحتياطيات دولية متالشية،   ( أ) من   نسبة ملموسة  ع ج 
 ،باالرتفاع  ،الدوالر، في السوق الموازيةالطلب على االستيرادات، بسعر الصرف السائد، أخذ سعر صرف  

  نسبة زيادة قدره متوسط  ، أي ب1995دينار في    1,674حتى وصل إلى    1990دينار في    4حيث زاد من  
 14% سنويا.234

  1990% سنويا  بين  3  متوسطه حوالي  وبإضافة معدل التضخم المستورد )مقيما  بالدوالر( الذي بلغ ( ب )
%  237يتبين أن أسعار االستيرادات مقيمة بالدينار زادت بنسبة    ،(1)كما يظهر من الشكل  ،  1995و

 . %(234 +  %3 = %237)ة؛ سنويا  خالل تلك الفتر 
% سنويا( تقرر بشكل شبه كامل بأسعار  235ويبين ذلك أن معدل التضخم المحلي خالل تلك السنوات ))ج( 

 15% سنويا (. 237)نسبة زيادة  مقيمة بالدينار االستيرادات 
 

 . وجداوله الخلفية  Merza (2008, p. 34)من:  ،1995و 1990أرقام سعر صرف الدوالر في السوق الموازية   14

بكثير   معدلهالذي ترتب عليه والذي فاق    runaway  الجامح المتسارعبالطبع هناك تجربة ألمانيا في طبع النقود والتضخم   15
الحرب   . ففي جمهورية ڤايمار في المانيا، بعد الحرب العالمية األولى، وبسبب فرض تعويضات1995-1991حالة العراق خالل  

وعجز ألمانيا عن تحقيق تصدير يغطي التعويضات وحاجات السكان من االستيرادات وهيكل إنتاجي ُمق يَّد، قاد طبع النقود إلى 
 النسب المئوية. ماليين وحتىآالف  معدله تضخم جامح متسارع بلغ



14 - 22   

 2020-1950( عهود التضخم في العراق 1الشكل )
 معدالت سنوية 

 
  الفرعية في السنوات  بعد أن تم تعديله بتجميع الفترات ،  2016-1950الذي يغطي الفترة  ،  17الفصل    (437  ، ص2018هذا الشكل مأخوذ من مرزا )  المصدر: 

 . ( 2021أخذت بياناتها من مرزا )التي و  ، 2020-2017 اليه إضافة فترة أخرى   كما تم  في هذا الشكل. بفترة واحدة  2008-2016
   : اتمالحظ
السنة بين  سعار المستهلك(  ألالقياسي لتكاليف المعيشة )أو    المركب للرقم  السنوي   معدل التغير النسبيلكل فترة يساوي  السنوي    معدل التضخممتوسط   ( أ)

، أنظر 1990و  1995، هو مقارنة بين سنة  1995-1991األخيرة لكل فترة مبينة في الشكل  والسنة السابقة للسنة األولى فيها. على سبيل المثال، للفترة  
 المصدر أعاله. 

 (.  437، ص  2018مقارنة بما ورد في مرزا )  )معتدل، عالي، متالشي، الخ(  الشكل  هذا   المبينة في  العهودالتضخم في    تمعدال  بعض من   "توصيف"عيد  أُ )ب(  
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 انخفاض عوائد تصدير النفط: 2020الثانية ( الفترة 6-2)
االقتراض من البنك المركزي )خلق النقود( بحجم  إلى  لتمويل عجز الميزانية    2020لجأت وزارة المالية في  

% من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  13، أي حوالي  (2021،  2020؛ مرزا )ترليون دينار  26  حوالي  بلغ  كبير
 ،بشكل مباشر وغير مباشر  ة العامة، من خالل تمويله لدخول ترتبط بالميزانيهذا العجز  نشأ عنولقد  .  2020

الدخولمستلمي  من  ،  الطلب استمرار   االستيرادات   ،هذه  والخدمات ال سيما  السلع  انخفاض على    ، في وجه 
 2020.16و  2019% بين  20-في الناتج غير النفطي بلغ حوالي   ملموس

المتبقي من خالل السحب تم استكمال    نتيجة لعدم كفاية العوائد النفطية لتمويل جميع االستيرادات،و 
لحفاظ  لبشكل ملموس  لدى البنك المركزي    ة()إجمالي الموجودات األجنبياالحتياطيات الدولية  )أي تناقص(    من

هذا التناقص )أي السحب من ولقد تمثلت آلية على مستوى مناسب من العرض المحلي من السلع والخدمات. 
  الدوالر، باستعداد البنك المركزي إلشباع الطلب على الدوالر ، في ظل سعر صرف ثابت تجاه  االحتياطيات(

 ( أدناه. 2أنظر الشكل ). أساسًا بسعر الصرف هذا، من بين استخدامات أخرى  ،لتمويل االستيرادات 
كما حدث في النصف األول من تسعينيات القرن    2020لهذا السبب، لم يتصاعد معدل التضخم في 

يمكن أن يستشف    . كما(2021مرزا )أنظر    ؛2020%( في  1ًا جدًا )أقل من  الماضي. ال بل أنه كان منخفض
 (.1ذلك من الشكل )

 العراق تتطبيقا من استنتاجات( 6-3)
 ما يلي: ،تسعينيات القرن الماضي وفي الوقت الحاضر فترتي نستخلص من مثال العراق، في

لترابطاته واعتماده على االستيراد في اشباع  بمحدوديته واالنخفاض الشديد  في ظل هيكل إنتاجي يتسم    (1)
سلع   إلنتاج  طاقات  وغياب  ناحية،  من  واالستثمارية،  والوسيطة  النهائية  للسلع  حاجاته  من  كبيرة  نسبة 

الميزانية  عجز  وزارة المالية ال تستطيع اللجوء لتمويل  ، فأن  نفطية  ُتذكر، من ناحية أخرى   -تصديرية غير 
إال ضمن حدود ضيقة جدًا، ألن التوسع في مثل هذا التمويل يؤدي أما إلى  النقود،    خلق/من خالل طبع

  ، أو كالهما، اعتمادا على حجم االحتياطيات الدولية تضخم جامح أو استنفاد ملموس لالحتياطيات الدولية
 المتاحة. 

 :في كلتا الفترتين كان لزيادة عوائد النفط أثر في أيقاف أو أبطاء "التداعي"  (2)
ألمم  تحت أشراف  ،  برنامج النفط مقابل الغذاءبعد موافقة العراق على  النفطية،  فلقد أدت زيادة العوائد  )أ(  

العرض المحلي من السلع المستوردة   زيادة  إلى  ،وتطبيقه في النصف الثاني من التسعينيات   ،المتحدة
 

انخفض    ،من ناحية أخرى ليون دينار.  ر ت   198.8  حوالي، باألسعار األساسية الجارية  2020في   في العراق  بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 16
بة انخفاض  ــبنس، أي  2020في    ون دينارــترلي   71.9  إلى   2019في    ترليون دينار  90.1، من  2007بأسعار  ًا  مقاس  ،الناتج غير النفطي

، 2020ج المحلي اإلجمالي لسنة  ت لتقديرات األولية الفصلية واإلجمالية للناا: )أ(  الجهاز المركزي لإلحصاء.  بين السنتين  %20-ي  ــحوال
 . 2021، كالهما صدر في سنة 2019القومي لسنة والدخل التقديرات األولية السنوية للناتج المحلي اإلجمالي )ب( 
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- 1990% سنويا خالل  235متوسط معدل التضخم السنوي من  انخفاض كبير في    مما قاد بدوره إلى
 17. (1الشكل ): كما يبدو من 2000- 1995% فقط خالل 7إلى حوالي  9951

إلى تباطؤ استنفاد االحتياطيات   2020كما قاد تحسن أسعار النفط ومن ثم عوائد تصديره منذ أواخر  )ب(  
)االحتياطيات الدولية(  أزداد إجمالي الموجودات األجنبية  ،  2020  خالل  تناقصهاالدولية. ال بل أنه بعد  

  61  حوالي  إلى  2020ديسمبركانون األول/مليار دوالر في نهاية    54  حوالي  لدى البنك المركزي من
 18. 2021أيار/مايو مليار دوالر في نهاية 

 االقتراض العام الداخلي  و  االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي أرصدة    (2الشكل )
     .  االقتراض: االحداثي األيسر رصيد       ،االحتياطيات: االحداثي األيمن رصيد 

 
إذ بداًل من االسقاط فإن شهر كانون األول/ديسمبر في هذا الشكل    ، (2020تحديث لشكل ورد في مرزا )  المصدر: 

 من الموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراقي:    ،لالقتراض واالحتياطيات، على التوالي  مأخوذة  يمثل أرقام فعلية
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=187&dtformat=MMM,yyyy, 
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyy. 

 .  لديه  الدولية  االحتياطيات خدم إجمالي الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي ليمثل  في هذا الشكل استُ )أ(    : اتمالحظ
 . األرصدة في هذا الشكل هي في نهاية األشهر المبينة فيه  ( ب)

 
% سنويًا خالل  234من  ، في السوق الموازية،رتفاع سعر صرف الدوالر تجاه الدينارافي الوقت ذاته أنخفض متوسط نسبة   17

ر  . إذ أرتفع سعر صرف الدوال2000-1995% سنويًا فقط خالل الفترة 3كما أشير أليه في المتن، إلى  ، 1995-1990الفترة 
 . Merza (2008, p. 34) :. أنظر2000دينار في   1,930إلى  1995دينار في  1,647من 

، ُمَنَزلة في  المركزي أرقام االحتياطيات الدولية )إجمالي الموجودات األجنبية( لدى البنك المركزي من الموقع اإللكتروني للبنك  18
 . //:cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyyhttps، 2021،  24حزيران 

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=187&dtformat=MMM,yyyy
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyy
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MMM,yyyy
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 تبعات اجتماعية وسياسية لمبادئ ومقوالت النظرية النقدية الحديثةسابعًا: 

 ( أهم التبعات7-1)
 :مهمة، بالذات اجتماعية وسياسية تبعات  النقدية الحديثةينتج عن بعض من مقوالت النظرية 

زيادة قابلية الدولة في اإلنفاق حسب الحاجة، أي دون التقيد الصارم بمقدار الضرائب والموارد السيادية األخرى،   (1)
 .التباطؤ/الكساد، من ناحية أخرى من ناحية، ودعوتها الستحداث برامج تشغيل العاطلين من قبل الدولة في أوقات  

ن عدم التقيد باإليرادات يقوى دواعي إعادة توزيع الدخول والثروات من خالل المدفوعات التحويلية المباشرة لذوي إ (2)
الدخول المحدود، من ناحية، والضرائب التصاعدية على دخول )وربما ثروات( الفئات الموسرة، من ناحية أخرى.  

المد لهذه  تصبح  الضرائب،  وبذلك  دافعي  فقط  وليس  ككل،  المجتمع  يتحملها  اجتماعية  وظيفة  التحويلية  فوعات 
 .وتشمل أجياله المختلفة

   .اپقادت هذه المقوالت إلى إسناد سياسي لهذه النظرية من قبل وسط اليسار واليسار، في الواليات المتحدة وأور  (3)
من   بعض  أن  "تقدميون"    ُمن ظِ ريهاكما  بأنهم  أنفسهم  مجازي    progressivesيصفون  أو  مماثل  تعبير  وهذا 

euphemism   .لتعبير "يساريون" أو ربما حتى "اشتراكيون" في الواليات المتحدة 

،  2021و  2020ولعل في برامج اإلنعاش، التي تنطوي على عجز كبير في الميزانية العامة، أثناء وباء كورونا، في   (4)
ه من  ر  ويمين  م ظ ه  الوسط  حتى  شمل  )الذي  المتحدة  الواليات  في  سيما  ال  السياسية،  المؤسسة  في  االسناد  ذا 

 .الوسط( 

الذي يصف نفسه باالشتراكي )على شاكلة   Bernie Sanders وال أدل من هذا االسناد أن السياسي األمريكي (5)
 .S أعاله وهي التي مر ذكرها  ة الحديثةاشتراكي الدول اإلسكندنافية( أتخذ مستشارة له أحد منظري النظرية النقدي

Kelton . 
فهي بذلك قابلة لتبني    ، يرى أن هذه نظرية اقتصادية ال تقوم على عالقات اجتماعية واضحة  المراقبينلكن بعض   (6)

حسب متطلبات االستقرار االقتصادي، من ناحية، والبطالة، من ناحية    األثر   والتوصية بسياسات يسارية ويمينية
 ثانية، والمتطلبات االقتصادية األخرى، من ناحية ثالثة. 

 المحتمل رد الفعل( 7-2)
، في الوقت الحاضر، في الدول المتقدمة بما فيها الواليات المتحدة، لدور  والسياسي   بالرغم من تنامي االسناد المجتمعي 

حتى   وربما  الدخول  على  أعلى  ضرائب  وفرض  الدخل  محدودة  الفئات  إلسناد  للحكومة  أكبر،  إنفاق  ثم  ومن  أكبر، 
قد تكون مشابهة لما حدث في    ومسانديهم  الثروات، غير أن هناك إمكانية لرد فعل من قبل أصحاب رؤوس األموال 

 .سبعينيات/ثمانينيات القرن الماضي
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لعجز كان من أسس التوسع االقتصادي، في الدول المتقدمة، بعد الحرب العالمية  فتمويل الميزانية العامة با 
الثانية واستمر كذلك حتى أواسط سبعينيات القرن الماضي. ولقد ساهم في ارتفاع إنتاجية العمل والنمو االقتصادي،  

 .وفي ذات الوقت زيادة معدالت األجور

قوة العمل حينئذ، ارتفاع قوة النقابات العمالية، مما أثر في  ولقد رافق ذلك، في ظل سياسات التشغيل الكامل ل
وصل   ولقد  التضخم.  بمعدالت  األجور  معدالت  ربط  من خالل  مأسسة التضخم  إلى  وقاد  العمل  عقود  معدل  نوعية 

الكينزية  وبدال  من استخدام السياسات  التضخم في نهاية الستينات وعقد السبعينيات، في الدول المتقدمة، مستوا  عاليا ،  
 19تم الترويج لسياسات أخرى لمعالجته. القائمة على السياسات المالية، عموما ، 

،  1973تزايد البترودوالر، بعد    ال سيما عقبمنخفضة بالمعايير التاريخية )  ستثمارا ففي ظل معدالت عائد  
في الدولة   النفوذ  رؤوس األموال ذوي  أصحاب  القوى خاصة  مراكز  قاد ذلك  المالية الدولية/األمريكية(،  في األسواق 

النقابات العمالية، من    قوةوالمجتمع إلى البحث عن إطار أيديولوجي بديل للكينزية يترافق مع سياسات الدولة في كبح  
 .)بعد الضريبة( من ناحية ثانية، وترويض التضخم، من ناحية ثالثة االستثمارالعائد على  ناحية، وزيادة 

  االقتصاديآراء   ال سيما ، supply-side economics اقتصاد جانب العرضولقد تم الترويج إلى ما يسمى 
Von Hayek تضمن السيطرة على ارتفاع معدالت األجور، ومن ثم عودة تخطي معدالت العائد لمعدل النمو  تي  توال

آراء    20االقتصادي.  خاصة  النقود،  كمية  نظرية  أ M. Friedmanوكذلك  على  تؤكد  التي  النقدية.    فضلية،  السياسة 
في النظرية الكينزية إلى جانب    من جانب الطلب الذي كانت تهتم به الحكومة  ،وبذلك تم التحول في السياسات العامة

 21العرض في السيطرة على األجور وترك الطلب لدواعي السوق )والمديونية الخاصة(. 
 

واألفكار الكينزية  االقتصادية ، أن السياساتNewsletter, June 1, 2021  ،في رسالته اإلخبارية Paul Krugmanيذكر  19
. غير  األوساط األكاديميةعداء في محاولة عزلها في  حملة  أربعينيات القرن الماضي إلى    أواخرتعرضت في الواليات المتحدة في  

في حينه. ولكن منذ السبعينيات   هذه الحملة الية  حال دون فعَّ   Samuelsonلالقتصادي الشهير    Economicsأن نشر كتاب  
ناجحةكانت   عنهابحيث    ،الحملة  واألفكار  نتج  السياسات  تتناول  التي  البحوث  نشر  المجالت    االقتصادية  ردع  في  الكينزية 

االقتصادية العلمية وكذلك ردع تدريسها في الجامعات بحيث ساهم ذلك في عزلها وتجنب تطبيق سياساتها في الواليات المتحدة 
 . Harvey (2021c)نقال عن:  .2008، تدريجيا ، ال سيما بعد كساد هذه الحملةم وفي العالم المتقدم، عموما . ولقد ظهر عق

، من بين مواضيع    Capital in the Twenty First Century  الواسع االنتشار  في كتابه، في ما بعد،  Piketty  لقد وصف  20
)للناتج المحلي اإلجمالي(، من ناحية،    لمعدل النمو االقتصادي  عائد االستثمارتخطي معدالت  ، مراحل عودة  واسعة

وغيرها،  ال سيما في الواليات المتحدة وأربا،  وانخفاض حصة األجور في الناتج المحلي اإلجمالي، من ناحية أخرى،  
 .  Piketty (2014) ؛ أنظر:ُمقِنعبشكل منهجي ، 2014خالل العقود الثالث والنصف التي سبقت 

كان تفويضه واضحا : عالج التضخم بأي    ،erVolk،  رئيسا  لالحتياطي الفدرالي،  Carter  عندما عيَّن الرئيس  1979ي  "ف 21
%  3.7% إلى  11.6% وانخفض التضخم من قمة  20وصل سعر الفائدة مستوا  قياسيا  قدره    1980كلفة. وكذا فعل. ففي أواخر  

اقتصاديا  وسياسيا . فلقد أدى سعر الفائدة العالي إلى  ،   bonanzaجاء ذلك كبونانزا  ألصحاب رأس المال. وبالنسبة  1983في  
وانضباط    ... نقابات العمال    لجم والذي ساعد على    عاملينكساد اقتصادي حاد، قاد بدوره إلى موجة من إعادة هيكلة وتعطيل  

 . Durand (2021) :أنظر ؛"ق للتفاوت ]في الدخل والثروة[ثَّ و  الدول النامية/الصاعدة. وكانت النتيجة ... ارتفاع مُ 
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ض عن العمل، من ناحية، وعولمة برزت فيها مراكز تصنيع، ذات معدالت أجور   وفي ظل تقدم تكنولوجي ُمع وِ 
ن ودول آسيوية أخرى ودول في أمريكا الالتينية، الخ، من  والصي  الجنوبية   منخفضة، وُمناِفسة للدول المتقدمة، ككوريا

، من ناحية ثالثة، قاد  (.Reagan, Thatcher, Pinochet, etc)ل ناحية ثانية، وتوجه سياسي ُمساِند لذوي رأس الما
عائد  ذلك إلى ركود أو نمو ضئيل في معدالت األجور في الدول المتقدمة، في ذات الوقت الذي تنامت فيه معدالت  

 .خاصة في األسواق المالية، ومن ثم تزايد التفاوت في الدخول والثروات  االستثمار

يواجه ذات  قد  لنظرية النقدية الحديثة، وتطبيقها،  إن العودة إلى اآلراء الكينزية أو ما يشابهها، ومن ضمنها ا  
 المعارضة ورد الفعل، ربما ليس اآلن ولكن في المستقبل غير البعيد. 

 . Harvey (2021a, 2021b, 2021c)  ،Durand (2021)أنظر: 

 انتقادات موجهة للنظرية النقدية الحديثة ثامنًا: 
هي في األساس كينزية. وبالرغم من اتفاقهم معها على   النظرية النقدية الحديثة  أن   المعروفين  يرى عدد من االقتصاديين 

ف عَّالية السياسة المالية، وضرورة عدم القلق المبالغ به حول عجز الميزانية العامة وحجم الدين العام الداخلي، غير انهم  
 :يأخذون عليها ما يلي 

ا (1) ن ما ال تأخذه هذه النظرية باالعتبار حقيقة أن  ف عَّالية  إليتها.  أنها تهمل السياسة النقدية بالنص على عدم ف عَّ
 :  asymmetricالسياسة النقدية غير متماثلة

فِ ز    ( أ ) فعندما يكون سعر الفائدة منخفضا  جدا ، كما هو اآلن في الدول المتقدمة، ال يبقى مجال لتخفيضه بما ُيح 
إل واإلنفاق  باالستثمار  تكون    نعاشالقيام  الحالة  هذه  في  وفعال   اليابان.  مثال  في  آنفا   تبين  كما  االقتصاد، 

  ة.السياسة النقدية غير ف عَّال
طاقة الموارد اإلنتاجية والطبيعية وقوة العمل،  استخدام  والوصول لحدود    االقتصادي  ولكن في أوقات االنتعاش  ( ب)

دة الضرائب، يقود لكبح الطلب ومن ثم التضخم.  بما يهدد بتضخم عالي، فأن رفع سعر الفائدة، باإلضافة لزيا
  .وبالنتيجة في هذه الحالة تكون السياسة النقدية ف عَّالة 

في دعوتها للتمويل بالعجز    يقود إلى تناقض في النظرية النقدية الحديثةقد  إدراك عدم التماثل هذا    الفشل فيإن  (  2)
القيام بالتوسع الكبير    ، على سبيل المثال،النص على عدم ف عَّالية السياسة النقدية يمنع أصال  ف  . لمعالجة الكساد

بَّب ُه وباء كورونا، وكذلك المطلوب إلدامة االنتعاش والنمو بعد ذلك،   المطلوب للخروج من الكساد/األبطاء الذي س 
،  ترليون دوالر(  Biden  ،1.9)حزمة  دأت به "الفقرة األولى" من حزمة اإلنعاش األمريكية الحالية  وهو الحجم الذي ب

فاذا توسعت الحكومة   .ترليون دوالر( على البنى األساسية وغيرها  6)ربما  نفقات إضافية    ا، وستتبعهالمشار لها آنفا  
الرتفاع  الكامل للموارد وقوة العمل ويبدأ معدل التضخم باباألنفاق، ضمن هذه الحزمة، ووصلت لحدود االستخدام  
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)كما تحدده    ين يرفض المستثمرون شراء سندات الخزانة نتيجة النخفاض سعر الفائدة ح  فقد يتحول نحو االنفالت
ضروري لمساهمة السياسة    سندات الخزانةإن حفزهم، من خالل سعر فائدة أعلى، لشراء  .)النظرية النقدية الحديثة

 لنقدية في تخفيض الطلب ومن ثم كبح التضخم، وهذا ما تنكره هذه النظرية. ا

- Carterكما حدث في زمن    ،ن جهود االحتياطي الفدرالي في مكافحة التضخم لم تكن جميعها تنتهي بكساد ( إ3)

Volker    انتقال سلساستطاع االحتياطي الفدرالي من تحقيق    1994. ففي  ثمانينات القرن الماضي في بداية 
soft-landing  ن التضخم إلى االستقرار، م. 

إن التوسع في اإلنفاق بخلق النقود ممارسة معروفة أثر تطبيق سياسات التوسع في اإلنفاق في ثالثينيات القرن   (4)
لم تأت بشيء    النظرية وبهذا فأن  الماضي وأوصى به كينز الذي ن ظَّر لتوسيع دور الدولة في أوقات الكساد.

 ، في هذا المجال. جديد 
، له مخاطره العالية في  النظرية النقدية الحديثة    كما تقول به،  إن االعتماد فقط أو أساسا  على السياسة المالية (5)

انفالت التضخم أو تركز الكساد ومن ثم البطالة، عندما تعجز السياسة المالية وحدها من تحقيق االستقرار أو  
 .تفعيل النمو

تقليل   (6) المعامالت  إن  في  جوهرية  تغييرات  عليه  ينطوي  قد  االقتصاد  في  الفائدة  النقدية/سعر  السياسات  أهمية 
والحسابات ومن ثم األداء في عالم اليوم الذي يحتل فيه سعر الفائدة مركزا  مهما. ويمتد ذلك من حسابات الجدوى  

إلى أنظمة    العقارية وغيرها  اع السكن والرهون االقتصادية واالقتراض، إلى السياسات النقدية، إلى المديونية في قط
   والمقاصات العالمية، الخ. االئتمانبطاقات 

  بالرغم من جهود مدافعي النظرية الحديثة لتفسير وابراز ضرورة فصل تمويل االنفاق العام عن العوائد الضريبية (7)
العامة ألغلبية  والمديونية  العام،  المجال  في  النقاش،  زال  ال  و صانعي  ،  االقتصادي  السياسة  بالشأن  المهتمين 

، بالرغم من توجه العديد من الدول المتقدمة نحو التمويل بالعجز  واالكاديميين في الدول المتقدمة يربط بينهما. لذلك 
ا   مَّ ال زال العجز والمديونية العامة يمثالن ه  ،  Covid 19  كورونا  النعاش االقتصاد من الكساد الذي سببه وباء

ويتطلب ذلك من المدافعين عن هذه النظرية تقديم حجج ومقاربات أكثر اقناعا ، ال سيما ما    .ي هذه الدول كبيرا  ف
، من ناحية، والبطالة، من ناحية ثانية، ومسألة استدامة المديونية العامة،  سياسات معالجة التضخمبحزمة  يتعلق  

 من ناحية ثالثة. 

 . Krugman (2021) ،Summers & Krugman (2021) أنظر: 
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