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الخالصت
يهدددؾ البحددى الددر التعددرؾ علددر أثددر بعددا السياسددات الماليددة والنيديددة فددي قيمددة الندداتو الزراعددي فددي دول عربيددة
مختارة خالل المدة ( .)8111-1331اذ أصبح من الضروري معرفة دور أدوات السياسات المالية والنيديدة المببيدة خدالل
فترة الدراسة ،وما هي أهدافها تجاه اليبدا الزراعدي فدي دول عيندة البحدى ،لدذا يلتدرا البحدى وجدود عددد مدن العوامدل
المإثرة في قيمة الناتو الزراعي ومن هدذه العوامدل (التضدخم ،حجدم اليدروا الزراعيدة ،اللدالا أو العجدز فدي الموازندة
العامة ،سعر الصرؾ) ،فكان البحى يتيصر معرفة اثر هذه العوامدل فدي قيمدة النداتو الزراعدي فدي العدراق ومصدر خدالل
المدة ( )8111-1331والميارنة ب ينهما ،لذا يعتمد البحى في منهجد علدر جدانبين رليسديينل أولهمدا الجاندف الوصدلي الدذي
ارتكز علر الدراسدات السدابية التدي درسدت الموضدو نلسد  ،وثانيهمدا الجاندف الكمدي الدذي يرتكدز علدر نمدوذ االنحددار
الخبدي المتعدددد ،ومددن ثدم تلسددير نتددالو الجانددف الكمدي لتييدديم الجانددف التببييدي مددن الدراسددة .كمددا اشدتمل البحددى علددر أهددم
االستنتاجات التي كان منهال أن تؤثير السياسات المالية والنيدية في العراق كانت محدودة بسدبف الردروؾ االقتصدادية التدي
مر بها العراق في فترة التسعينات وما بعد عام ( )8112التي لم تكن واضحة وبشكل كبير عكس ما كانت علي في مصدر،
وعلي يوصي البحىل استخدام سياسات مالية ونيدية أكثر وضوحا ً من قبل المشرعين وضرورة تدخل الدولة في رسم هدذه
السياسات بشكل متكامل لتحسين أداء االقتصاد وعجلة التنمية والتي تنعكس وبشكل مباشر في رفع مسدتو أداء اليباعدات
ومن ضمنها اليبا الزراعي.
الكلمات الدالةل سياسات ،مالية ،نيدية ،قيمة ناتو زراعي.
تاريخ تسلم البحىل  ، 8112/11/84وقبول .8116/8/11 4

المقذمت
تعتبر السياستان المالية والنيدية جزءاً مهمدا مدن السياسدة االقتصدادية الكليدة ،اذ تدإدي هاتدان السياسدتان دوراً مهمدا
وفاعالً في تحييق األهداؾ المتعددة التي ينشدها االقتصاد اليومي ،ولهذه السياستان آثار في اليبدا الزراعدي ،الدذي يعتبدر
من اليباعات اإلنتاجية المهمة التي لها دور مهم وبارز في بناء االقتصاد اليومي ،ألن يعالو بعا المشكالت االقتصادية،
مثل توفير السلع الؽذالية والكسالية ،واليضاء علدر الببالدة ،عدن بريدق اسدتيعاف أعدداد هاللدة مدن األيددي العاملدة ،ويدوفر
النيد األجنبي عدن بريدق صدادرات واسدتيرادات  ،وكدذلل يعمدل علدر زيدادة دخدول معردم العداملين فدي هدذا اليبدا  ،ولهدذه
السياسات أيضا دور فاعل في تنريم عرا النيد ،ودعم وتمويل اليبا الزراعي ،والتحكم بالسيولة النيدية وااللتمان ،فدي
سبيل رفع مستو الكلاءة للتنمية الزراعية .وجاءت مشكلة البحى فدي أن اليبدا الزراعدي فدي معردم الددول الناميدة ومدن
ضمنها الدول العربية يمر بتيلبات واسعة لها آثار كبيرة فدي قيمدة النداتو الزراعدي ،ويعدود سدبف هدذه التيلبدات الدر بعدا
السياسات التي تنتهجها تلل الدول ،أو في الجهاز اإلداري لتلل السياسات ،ومدن بدين هدذه السياسدات هدي السياسدات الماليدة
والنيدية .والسإال هنا هول ما دور أدوات السياسات المالية والنيدية المببية خالل اللترة المحدد للدراسة ،وما هي أهددافها،
ت جاه اليبا الزراعي في دول عينة البحدى .علدر هدذا األسداس افتدرا البحدى أن لدبعا السياسدات الماليدة والنيديدة آثدار
متباينة في قيمة الناتو الزراعدي فدي دول عيندة البحدى ،وبدذلل يسدعر البحدى إلثبدات أن آثدار هدذه السياسدات أمدا أن تكدون
ايجابية أو سلبية اعتمادا علر قيمة الناتو الزراعي .أما هدؾ البحى فهو التعرؾ علر آثار بعا السياسات المالية والنيدية
في قيمة الناتو الزراعي في العراق ومصر خالل المدة ( )8111-1331والميارنة بينهما .من هذا الشؤن تؤتي أهمية البحى
باعتماد معرم الدول سواء النامية أو المتيدمة العديد من السياسات فدي سدبيل تبدوير اقتصداداتها ،وتدؤتي السياسدات الماليدة
والنيدية في ميدمة السياسات االقتصادية الكليدة المببيدة فدي تلدل الددول ،حيدى تدؤتي األهميدة مدن خدالل معرفدة آثدار بعدا
السياسات المالية والنيدية في قيمة الناتو الزراعي ،لما يشكل اليبا الزراعي مدن أهميدة كبيدرة فدي النشدابات االقتصدادية
المتبعة في معرم الدول.
أدبيات السياسات المالية والنقدية :أشتق مصبلح السياسة المالية أساسا ً من الكلمة اللرنسدية " "fiscوتعندي حافردة النيدود
أو الخزانة .وكانت السياسة المالية يراد في معناها األصلي كالً مدن الماليدة العامدة وميزانيدة الدولدة ،فيدد أسدتهدؾ المجتمدع
قديما ً اشبا الحاجات العامدة وتمويلهدا مدن مدوارد الموازندة العامدة ومدن اثدم ركدز االقتصداديون جمدل اهتمدامهم علدر مبداد
الموازنة العامة وضمان توازنها (مسعود .)8114،ليد اختلؾ ملهوم ودور السياسة المالية المحايدة التيليدية والمالية العامدة
المتداخلة حديثا.اذ اعتبر التيليديون ال سياسة المالية بؤنها عملية تيوم فيها الدولة بتؽيير أحد برفدي الميزانيدة العامدة بؽدرا
خلددق التددوازن بينهمددا ،واعتبددر التيليددديون أن خيددر الموازنددات أقلهددا ،وان االعتمدداد علددر اإلقددراا العددام يجددف أن ينحصددر
استخدام في الحاالت االستثنالية كتمويل اإلنلاق العسكري ،أي أن التيليديون اهتموا فيب بتحييق التوازن المالي .وبالميابدل
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نجد أن الكينزيون اعتبروها سياسة أوسع من أن تيؾ فيب عند هدذا الهددؾ ألنهدا سياسدة تتكامدل مدع السياسدات االقتصدادية
األخددر باتجدداه تحييددق ورفددع معدددالت النمددو االقتصددادي .اذ رأ هددإالء أن د يمكددن اسددتخدام اإلنلدداق العددام والضددرالف
واليروا العامة وؼيرها من أدوات السياسة المالية لتحييق األهداؾ االقتصدادية المرجدو ،ة ،كمدا يدرون أند يمكدن االعتمداد
علر اإلصددار النيددي فدي حداالت نيدر اليدروا العامدة (العمدار .)8118،يزخدر اللكدر المدالي بتعريلدات مختللدة لملهدوم
السياسة المالية نسوق بعضها علر سبيل المثال وليس علر سبيل الحصر .السياسة المالية هدي تلدل السياسدات واإلجدراءات
المدروسة والمتعمدة المتصلة بمستو ونمب اإلنلاق الذي تيدوم بد الحكومدة مدن ناحيدة وبمسدتو اإليدرادات وهيكلهدا التدي
تحصل عليها مدن ناحيدة أخدر  .وممدا سدبق يمكدن اليدول أن السياسدة الماليدة هدي السياسدة التدي بلضدلها تسدتعمل الحكومدة
برامو نلياتها وايراداتها العامة والتي تنترم في الموازنة العامة إلحداى آثدار مرؼوبدة وتجندف ارثدار ؼيدر المرؼوبدة علدر
الدددخل واإلنتددا والتوريددؾ أي تنميددة واسددتيرار االقتصدداد الددوبني ومعالجددة مشدداكل ومواجهددة كافددة الرددروؾ المتؽيددرة
(مسعود .)8114،أما مصبلح السياسات النيدية فيد رهر في األدبيات االقتصادية خالل اليرن التاسدع عشدر وتبدور خدالل
اليدددرن العشدددرين وبدددرز دور السياسدددة النيديدددة بعدددد حددددوى الددددورات االقتصدددادية ومدددا ندددتو عنهدددا مدددن مشددداكل اقتصدددادية
(الخزرجي .)8111،ليد عرؾ ملهوم السياسة النيدية تعريلات عدة .واتليت جميع هذه التعريلدات علدر أن السياسدة النيديدة
ذات العالقة الوبيدة بالنيد والجهاز المصرفي وخاصدة مند مدا تعلدق بسياسدة االلتمدان وكدذلل بدالجزء مدن السياسدة الماليدة
الحكومية التي تتعلق بمشكلة الدين العام بصورة خاصة وبالمركز النيدي بصلة عامة .وتعرؾ السياسة النيدية بؤنهدا عبدارة
عن تلل البرامو أو اإلجراءات التي تنتهجها السلبات النيديدة لتنرديم النيدد فدي المجتمدع وصدوالً لاهدداؾ المرؼوبدة ،وفدي
معرم البلدان ييوم بهذه اإلجراءات البنل المركزي (مسعود.)8114،
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية :ان أهمية التنسيق بين السياستين تتجلر في قدرتها علر مواجهدة بعدا األزمدات
االقتصادية كالضؽوب التضدخمية التدي تتمثدل فدي انخلداا العدرا الكلدي مدن السدلع والخددمات عدن البلدف الكلدي ،نردراً
لوصول االقتصاد الر مرحلة التشؽيل الكامل ،حيى يمكن زيادة حجم اإلنتا  ،وإلعادة التوازن بين البلف الكلي والعدرا
الكلددي وللتخلدديا مددن حدددة الضددؽوب التضددخمية ،ييددوم البنددل المركددزي (السددلبة النيديددة ) بامتصددار الكميددة الزالدددة مددن
المعروا النيدي أي تيلير حجم اإلنلاق ومن ثم البلف الكلي ،باإلضافة الر تيلير حجم االلتمان المصرفي الذي تيدمد
المصارؾ التجارية لإلفرا د والمشروعات مما يإدي الدر تيلدير حجدم اإلنلداق ثدم البلدف الكلدي ،فضدال عدن تيلدير حجدم
اليروا الحكومية الموجهة لافراد والبنول أو الييام باالقتراا من األفدراد بهددؾ تخلديا حجدم الكتلدة النيديدة المتداولدة
لد األفراد ،وبالتالي تخليا اإلنلاق االستهالكي واالستثماري .كما تيوم السلبات المالية وفدي نلدس المجدال بالعمدل علدر
تخليا حجم اإلنلاق الحكومي و ذلل بالتخليا من حجم الدخول ،باإلضافة الر زيادة حجم اإليرادات الحكومية من خدالل
رفع ميدار الضرالف المباشرة وؼير المباشرة والتخلديا مدن حجدم اإلعاندات (مسدعود .)8114،ويوجدد تدؤثير متبدادل بدين
السياستين المالية والنيدية يمكن ايجازه علر النحو ارتيل (العمار)8118،
أ -تؤثير السياسة النيدية علر السياسة الماليةل ان السياسة النيدية تإثر علر السياسة المالية ،فعلدر سدبيل المثدال يسداهم تبندي
السلبات النيدية المشرفة علر العملة– كؤحد أنرمة سعر الصرؾ الثابتدة– فدي الحدد مدن العجدز المدالي للتضدخم المسدتمر،
وعدم االعتماد علر ضريبة التضخم لتمويل العجز األمر الذي يسهم في تحييق االستيرار المالي.
ف -تؤثير السياسة المالية علر السياسة النيديدةل تدإثر السياسدة الماليدة بشدكل مباشدر علدر قددرة البندل المركدزي فدي تحييدق
هدؾ االستيرار في األسعا ر كهدؾ رليسي للسياسة النيدية ،اذ ال يمكن للسياسة النيدية أن تمارس دورها في السيبرة علر
التضخم بشكل منلرد ،ومن الضروري أن تعمل السياسة المالية علر مساندتها والسيما عن بريق اإلنلاق الحكومي.
أهممم مرامماات السياسممتين الماليممة والنقديممة :تعتبددر الدولددة هددي المسددإولة عددن تحييددق أدوات السياسددة الماليددة ،عددن بريددق
اصددار مجموعدة مدن اليدوانين واألنرمدة الخاصدة بتلدل السياسدة ،اذ تيدوم الدولدة بدالتحكم بحجدم الضدرالف واإلنلداق العدام،
وكذلل اعادة توزيع الدخل اليومي وتشجيع االستثمارات وؼيرها .وابرز هذه األدوات مايؤتيل
أ -القاوض العامة :تعاني اؼلف الموازنات العامة في الدول النامية من حالة العجز واالفتيدار الدر مصدادر التمويدل لعمليدة
التنميدة االقتصدادية و اقامدة البنيدة التحتيدة لددعم المشداريع االسدتثمارية ،لدذلل تلجدؤ حكومدات هدذه الددول الدر االعتمداد علددر
اليروا العامة لتؽبية جزء من هذا العجز ،أما من اجل تمويل اإلنلاق االسدتهالكي بيصدد زيدادة البلدف الكلدي أو لتمويدل
المشاريع االستثمارية التي ال تتوافر لها االعتمادات المالية والكافية (العمار.)8118،
ب -الضاائب :بكافة أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرالف الشدركات والضدرالف ؼيدر المباشدرة وكدذلل الرسدوم الجمركيدة
التي تلرا علر السلع والخدمات سواء ما كان منها عمليا ً أو خارجيدا ً عندد اسدتيراده ،بحيدى أن تلدرا الدولدة ضدريبة أو
رسم معين لتحييق هدؾ معين يخدم السياسة االقتصادية للدولة حيى تهدؾ الدولة من فرضها علدر سدلع معيندة مدن حمايدة
صناعة وبنية مثالً اعادة توزيع الدخل اليومي الحيييي أو أن الدولة ترؼف في التؤثير علر وارداتها مدن السدلع المسدتوردة
بما يخدم سياستها االقتصادية العامة ( مسعود.)8114،
مصددرين بهددؾ زيدادة
ج -اإلعانات :تيسم الر قسمين اما اعانات اقتصادية تيدمها الدولة لدعم بعا الصدناعات أو تيددم للم ا
حجم الصادرات أو رفع قدرتها التنافسية في السوق ا لدولية .أو لدعم المشاريع التدي تيدام بدبعا المندابق التدي ترؼدف فدي
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تنميتها الدولة ،و هنال اعانات اجتماعيدة للعدابلين عدن العمدل أو رفدع مسدتو معيشدة بعدا الببيدات االجتماعيدة والسديما
اللييرة منها أو لتخليا أسعار السلع الضرورية.
د -اإلنفاق الحكموم ::حجمد وكيليدة توزيعد علدر ا لنشدابات المختللدة داخدل الدولدة لد تدؤثير علدر تلدل النشدابات وكدذلل
التؤثير علر نشاب معين سوؾ يإثر علر األنشبة األخر المرتببة ب .
هـ  -عجز الموازنة :تلجؤ الدولة الر اإلصدارات النيدية الجديدة والسديما فدي الددول الناميدة نردراً لدنير اإليدرادات العامدة
للدولة بهدؾ تم ويل المشاريع المخببة .أما في الدول المتيدمة فتكون الؽاية من هذا المصدر هو معالجة حاالت االنكمدا
التي تصيف االقتصاد في هذه الدول .ويبلق علي مصبلح التمويل بالعجز أو التمويل بالتضخم (العمار.)8118،
أما السياسة النيدية فيبلق علر األجهزة المسإولة عن ادارة شإون النيد وااللتمان مصدبلح السدلبات النيديدة وهدي
تتكون من البنل المركزي والخزينة العمومية ووزارة المالية ويعتبر البنل المركدزي المسدإول المباشدر عدن رسدم السياسدة
النيدية ،وتيوم باستخدام أدوات لتحييق أهداؾ مرسومة (ملتاح.)8112،
ا -سياسة السوق المفتوحة :ييصد بسياسة السدوق الملتوحدة قيدام المصدرؾ المركدزي بالتددخل فدي سدوق األوراق الماليدة
عدن بريدق قيامد ببيددع وشدراء األوراق الماليدة الحكوميدة وؼيرهددا ( )8111،Mankiwكالتجاريدة بصدلة عامدة والسددندات
الحكومية بصورة خاصة بهدؾ التؤثير علدر االلتمدان ،وعدرا النيدود حسدف الردروؾ االقتصدادية السدالدة وهدي مدن أهدم
أدوات السياسة النيدية في األنرمة الرأسمالية (ملتاح.)8112،اذ يسدتبيع البندل المركدزي مدن خدالل عمليدة بسديبة كشدراء
السندات أن يزيد من النيود المتداولة بكميات مضاعلة .أما اذا أراد البندل المركدزي تخلديا كميدة النيدود فدي التدداول فلدي
هذه الحالة يجف أن يبيع بعا السن دات الحكومية لدي في األسواق المالية أو مباشرة األمر الدذي يجعدل احتيابيدات البندول
تددتيلر فتيددل امكانياتهددا فددي مددنح اليددروا وتددنخلا النيددود فددي التددداول بكميددات مضدداعلة وحسددف مددا يتددوفر لددد البنددول
التجارية من احتيابيات فالضة (السيد علي والعيسر .)8116،وعندما يرؼف البنل المركزي في عال التضخم يتدخل فدي
السوق النيدية عارضا ً أو بالعا ً لاوراق المالية ،وذلل بهدؾ امتصار قيمتها النيدية وتكون بالميابدل البندول التجاريدة هدي
المشترية لهذه األوراق ،وبالتالي تنخلا سيولتها وميدرتها االقراضية اذا كدان ؼدرا البندل المركدزي هدو تيييدد االلتمدان
ومحاربة التضخم ،و عندما ييوم البنل المركزي بشراء هذه األصول التي تعرضها البندول التجاريدة ،فتحصدل علدر ميابلهدا
نيددوداً ممددا يرفددع مددن سدديولتها وهددو مددا يزيددد مددن ميدددرتها االقراضددية اذا كانددت رؼبددة البنددل هددي التوسددع فددي االلتمددان
(ملتاح.)8112،
ب -سياسة معدل إعادة الخصم :الميصود بسعر الخصم هو سعر اللالددة الدذي يتياضداه البندل المركدزي مدن بندول تجاريدة
عند منحها اليروا خصدم (الكمبيداالت) أو أوراق ماليدة أخدر ليداء اليدروا الممنوحدة لهدا .وبعبدارة أخدر يمثدل سدعر
الخصددم للبنددول كللددة األمددوال التددي تيترضددها مددن البنددل المركددزي لتعزيددز احتيابياتهددا لددد البنددل المركددزي (السدديد علددي
والعيسر .)8116،فإذا أراد البنل المركزي اتبا سياسة نيدية توسعية أي زيدادة كميدة النيدود المتداولدة فاند سدوؾ يخلدا
سعر اعادة الخصم أي تخليا كللة اليدروا التدي ييددمها للمصدارؾ التجاريدة وبدذلل سيشدجع المصدارؾ التجاريدة علدر
االقتراا من البنل المركزي ( .)1332، Williamjوتهدؾ السياسة النيدية الر استيرار مستو األسعار والمساهمة فدي
تحييددق هدددؾ التشددؽيل والحلددار علددر تددوازن ميددزان المدددفوعات وتحييددق االسددتيرار فددي أسددعار الصددرؾ وزيددادة النمددو
االقتصادي من خالل زيادة حجم الناتو اإلجمالي وزيادة دخل األفراد ورفع المستو ألمعاشي وزيادة االستثمار فضال عدن
تهيلة الموارد في النيد األجنبدي والمحلدي للمسداهمة فدي زيدادة معددالت النمدو والمسداهمة فدي التنميدة االقتصدادية المبلدوف
تحيييها ( الخزرجي.)8111 ،
واقع السياسات المالية والنقدية ف :العااق :شهدت السياسة النيديدة فدي العدراق قبدل عدام ( )8112خضدوعا ً الدر قدرارات
السددلبة السياسددية المركزيددة وخصوصدا ً فيمددا يتعلددق بسياسددة اإلصدددار النيدددي المتبعددة ،ذلددل أن البنددل المركددزي كددان يمثددل
الرافعة المالية لتمويل عجدز موازندة الدولدة دون قيدود وبشدكل منلدرب ممدا سدينتو عند زيدادة متسدارعة فدي نسدف التضدخم
وارتلا المستو العام لاسعار مدع نمدو عد را النيدود بصدورة كبيدرة ،اذ بلدػ عجدز موازندة الدولدة فدي عدام ( )8118مدا
ييارف ( )261,141مليار دينار فضالً عن ذلل كانت البيلة االقتصادية للعدراق آندذال بداردة لالسدتثمار المحلدي واألجنبدي
وباردة لإلنتا الحيييي وجاذبدة للمياربدة بسدبف تدؤثيرات التضدخم الجدامح الدذي أد الدر احدالل النيدد األجنبدي محدل النيدد
المحلي ،حيى كان االتجاه السالد في العراق آنذال هو استخدام الدوالر األمريكي كخزين للييمدة أو وسديب للتبدادل وهدذا مدا
يسمر براهرة الدولرة (الخزرجي.)8111،
ليد منحت بلدان العالم في العيود اليليلة الماضية مصارفها المركزية صلة االستيالل وكان العراق من بين احد هدذه
البلدان التي منح فيها البنل المركزي صلة االستياللية بؽيدة تحسدين األداء االقتصدادي فدي المدد البعيدد (قاسدم .)8111،اذ
منحت االستياللية للبنل المركزي بموجدف المدادة ( )24لسدنة ( .)8116ويتضدمن ملهدوم االسدتياللية ثالثدة نيداب جوهريدةل
(الخزرجي)8111،
أ -عدم اقراا الحكومة بشكل مباشر أو ؼير مباشر.
ف -عدم تليي أوامر من الحكومة في تسيير أدوات السياسة النيدية.
 -خضو حساباتها للمدقق الخارجي وفيا ً لمعايير التدقيق الدولية للبنول المركزية.
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اذ سهمت حالة االختالل االقتصادي وضيا فرا االستيرار الر جعدل السياسدة النيديدة أمدام مسدإولياتها المباشدرة
في تحييق أهدافها الرليسة في خلا التضخم والعمل علر تعزيز قيمة الدينار العراقدي اسدتناداً الدر المبداد التدي جداء بهدا
قانون البنل المركزي العراقي المذكورة آنلا ً (صالح .)8112،وأن نجاح البنل المركزي المسإول عن رسم السياسة النيدية
يتوقؾ الر حد بعيد علر وجود سياسة واضحة ومدروسة لمعالجة اللجوة التضخمية وأسدعار الصدرؾ(الخزرجي.)8111،
والسيبرة علر مناسيف السيولة النيدية والحلار علر معدالت النمو االقتصدادي والحلدار علدر اسدتيرار النردام المصدرفي.
وتددؤتي هددذه األهددداؾ كلهددا وبصددورة مجتمعددة دون تدددخ ل أي جهددة شددريبة أن يعمددل البنددل المركددزي علددر زيددادة شددلافيت
و صدقية عمل في بلوغ أهداف أمام الحكومدة والسدلبة التشدريعية والجمهدور .وهدو األمدر الدذي نصدت عليهدا أحكدام المدادة
( )62من اليانون البنل المركزي (قاسم .)8111،اذ اتسمت السياسة النيدية في العراق بموجف اليانون الجديد بمسار نيددي
جديد مختلؾ تماما ً عن السابق من حيى األدوات المستخدمة في تنليذ السياسة النيدية ومن حيى األهداؾ ،ابتداء مدن هددؾ
يكبح جماح التضخم واستيرار األسعار (الخزرجي .)8111،اذ يعد خلا التضخم والحلدار علدر مسدتو مسدتير لاسدعار
الهددددؾ الدددرليس الدددذي سدددعت اليددد السيا سدددة النيديدددة للبندددل المركدددزي العراقدددي مندددذ اللصدددل األخيدددر مدددن عدددام ()8114
(صالح .) 8112،اذ تعمل تلل السياسة علر تحييق الرفاهية االقتصادية واتاحة فرر العمل مع التشديد بشدكل خدار علدر
تيوية قيمة الدينار العراقي لكي يصبح عملة وبنيدة جاذبدة .وبدنلس الوقدت الحدد مدن رداهرة الددولرة ( الخزرجدي.)8111،
كما ال يخلر أن للسياسة النيدية التي يعتمدها البنل المركزي العراقي أذر خارجية ال تيل أهمية عدن أدواتهدا الداخليدة فدي
بلوغ ؼايات تلل السياسة في الحلار علر االستيرار االقتصادي وخلا التضخم وتعميق االستيرار المدالي ممدا يصدف فدي
مصددلحة التنميددة االقتصددادية للبلددد .وفيمددا يخددر السياسددة الماليددة فيددد اعتمدددت علددر برييددة االقتددراا المباشددر مددن البنددل
المركزي ،وارداة األلتمانية المستخدمة في ذلل هي ببع النيود لتمويل العجز في الموازنة العامة ،وأدت هدذه السياسدة الدر
ارتلا كبير في معدالت نمو عرا النيدد مدن النيدود عاليدة اليدوة ميارندة فدي معددالت النمدو فدي النداتو المحلدي األجمدالي،
وتلاقم هذا االتجاه بعد فرا الحصار االقتصادي خالل اللترة ( )8112-1331اذ شهدت هذه اللترة حالدة مدن االنيدالف أو
عدم االنضباب المالي والنيدي ،كما شهدت اللترة بين عامي ( )8112-8112زيادة كبيرة في الرواتدف واألجدور ،ولضدمان
السير لتحييق االستيرار االقتصادي يجف أن تيوم السياسدة الماليدة الجديددة علدر االسترشداد بالنسدف والمعدايير العلميدة بدين
االنلاق االستثماري واالنلاق االستهالكي الخار ،واستخدام السياسة التي من شدؤنها أن ترفدع كلداءة االنتدا فدي اليباعدات
االنتاجيددة الصددناعية والزراعيددة وتحسددين البنددر التحتيددة ،وادرال أند ال يمكددن معالجددة التضددخم المددالي بدداجراءات السياسددة
النيدية التيليدية فيب بل يجف أن تكون متراببة ومتوازنة مع السياسة المالية المستندة الر حمايدة االنتدا المحلدي الصدناعي
والزراعي( قاسم.)8111،
واقمع القاممال الزااعمم :فمم :العممااقل يشددؽل العددراق موقعدا ً فلكيدا م بددين دالرتددي عددرا ( )º262 ،º832شددرقاً ،وهددذا الموقددع
يضع كليا ً في المنبية المعتدلدة الشدمالية ،ويتديح لد رروفدا ً يدنعم بلصدول مناخيدة تحلدز اإلنسدان علدر النشداب وتحثد علدر
العمل ،وتبلػ مساحة العراق ( )622، 211كم 8وهو يعادل ( )121مليون دونم وهي مساحة تلدوق مسداحة كثيدر مدن بلددان
أوربددا (زيدددان .) 82 ،8112،اذ تبلددػ مسدداحة األراضددي الزراعيددة الخصددبة الصددالحة للزراعددة نحددو ( )11,1مليددون هكتددار
تشكل نسبة ( )%84,1من المساحة الكلية ،وتبلػ المروية بنحو ( )2,212مليون هكتار تشكل نسبة ( )%21,8من مجمدو
األراضددي الزراعيددة ،وتترك د ز فددي األقسددام الوسددبر والجنوبيددة مددن العددراق ،أمددا مسدداحة األراضددي الديميددة فتيدددر بنحددو
( )2,282مليون هكتار تشكل نسبة ( )%63,2من مجمو األراضي الزراعية تيدع معرمهدا فدي الشدمال والشدمال الشدرقي
مددن اليبددر (البندداء .) 8111،ونرددراً لتبدداين معبياتهددا الببيعيددة فددؤن ارا العددراق يمكددن أن تيبددل عدددداً كبيددراً مددن السددكان
وتإمن لهم ؼذاءهم وميومدات عدي رؼيدد (زيددان .)82،8112،ويعتمدد العدراق فدي مصدادره الماليدة علدر ثالثدة مصدادر
أساسيةل هي نهري دجلة واللرات ،ومياه األمبار ،والمياه الجوفية .اذ بلػ المعدل السنوي مدن المدوارد الماليدة لانهدر نحدو
( )11مليار م 2يستهلل منها ( )22مليار م( 2البناء .)8111،يعد اليبا الزراعي من اليباعات اإلنتاجية المهمة من خدالل
ما يوفره من سلع ؼذالية ألفراد المجتمدع ،ومدن مدوارد أوليدة لليبدا الصدناعي (البجداري .)8111،اذ احتدل موقعدا ً متيددما ً
خالل عيد التسعينات بسبف رروؾ الحصار االقتصادي ،حيى استنلرت كل اإلمكانات والباقات لتبدويره وزيدادة انتاجد ،
من خالل التوسع في األراضي المروية وتوفير مستلزمات اإلنتا ورفع مستو اإلنتاجيدة لكثيدر مدن المحاصديل الزراعيدة
(البناء .)8111،كما يتسم هذا اليبا بكون مصددراً رليسدا ً للمنتجدات الالزمدة لبيداء اإلنسدان واسدهام فدي توريدد العمدالت
األجنبية عن صادرات أو عن بريق الحد من استيرادا ت  .اال أن مساهمة هذا اليبا في توفير السلع األساسدية تيودندا الدر
اليول بؤن الزراعة الحالية عاجزة عن اإليلاء بالبلف اللعال علر السلع الؽذاليدة نتيجدة للزيدادة المبدردة فدي اعدداد السدكان
وزيادة الهجرة من الريؾ الر المدينة وبالميابل عدم تبور اللن اإلنتاجي السالد ،وعدم نجاح السياسدات الزراعيدة المعتمددة
في  ،وقلة استعمال وسالل اإلنتا الحديثة والتيدم العلمي ،وقد رهرت األزمة الؽذالية في العراق وتبورت الر وضع حر
نتيجة العتماده علر المصادر الخارجية في ابعام سدك ان  ،وتددهور فيد نصديف اللدرد مدن النداتو الزراعدي وتراجدع اسدهام
الناتو الزراعي في الناتو المحلي اإلجمالي (البجاري.)8111،
الدااسات السابقة :قدمت داإد ( ) 8112دراسة تدور حول أثر السياسة النيديدة علدر حجدم اليدروا الزراعيدة المصدروفة
من مإسسات اإلقراا الزراعي في الدول الع ربية ،باسدتخدام تحليدل االنحددار الخبدي المتعددد وباالعتمداد علدر اليدروا
المصروفة خالل عام ( .) 1333وتبين الدراسة أن السياسة النيدية ترتكز علر ثالثة محاور رليسدة تمثلدت فدي سدعر اللالددة
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والتضددخم وسددعر الصددرؾ .اذ اتضددح مددن الدراسددة أن سددعر اللالدددة يكددون فددي حالددة ؼيددر مسددتيرة أي ف دي حالددة ارتلددا
وانخلاا ،وهذه المتؽيرات في أسعار اللالددة تعتبدر معرمهدا تؽيدرات اداريدة وليسدت وفيدا ً ليدو السدوق ،كمدا أن للتضدخم
أخبار علدر مإسسدات اإلقدراا الزراعدي فدي الددول العربيدة مثدل فيددان جدزءاً كبيدراً مدن أموالهدا نتيجدة انخلداا قوتهدا
الشرالية ،وعدم ميدرتها علر تلبية البلف المتزايد علر اليروا الزراعية من قبل المدزارعين ،كمدا أشدارت الدراسدة الدر
أن زيادة التضخم بنسبة معينة يإدي الدر تدؤثير علدر حجدم اليدروا أمدا باالرتلدا أو باالنخلداا ،وذلدل أمدا ألن التضدخم
يإدي الر تآكل رأس مال المإسسات الميرضة ،أو ألن المزارعين ييبلون علر اإلقدراا بويدل األجدل لمعدرفتهم مسدتيبالً
ستنخلا قيمة اليروا المصروفة لهم .كما أكدت الدراسة أند يتبداين حجدم اليدروا بتبداين فاعليدة تدؤثير أدوات السياسدة
النيدية ،وتوصلت الدراسة الر بعا االسدتنتاجات والتدي مدن أهمهدا عددم اسدتيرار سدعر اللالددة ،وعددم وجدود هيكدل فوالدد
مرن يسدتجيف ليدو السدوق ،وقيمدة اليدروا تتدؤثر صدعوداً وهبوبدا ً باألسدعار التدي تعكدس مسدتو التضدخم ،وأن معردم
الدول العربية تيييم عملتها المحلية بؤكثر من قيمتها الحيييية وهذا يإدي الر الحد مدن االسدتثمار الزراعدي .كمدا قددم صدالح
( )8112دراسة حول السياسة النيدية للبنل المركزي العراقي ومتبلبات االستيرار والنمو االقتصادي ،وتوصدلت الدراسدة
الر أن التضخم الجامح الذي عاشت البالد منذ مبلع عيد التسعينيات الماضية سبب عداملين رليسدين األول صددمة العدرا
التي تركزت أساسا ً في عجز قبا تجهيز الوقود والباقة ،وانعكاسات السدلبية فدي تكداليؾ النيدل والمواصدالت ،والتكداليؾ
اإلنتاجية والتسوييية ،والعامل الثاني التؤثير الكبير للبلف الكلي أو اإلنلاق الكلي علدر السدلع والخددمات فدي االقتصداد .كمدا
أوضحت الدراسة كيلية توليد االستيرار ومكافحة األنشدبة التضدخمية ،وذلدل عدن بريدق تضدييق نبداق (الددولرة ) بشدكل
مستمر وعدها سببا ً للتضخم الج امح ،والميل نحو استيرار قيمة الدينار العراقي ،اذ تبين بؤن خلدا التضدخم والحلدار علدر
استيرار األسعار يعدان الهدفين الرليسين التي سعت اليها السياسة النيدية للبنل المركدزي العراقدي مندذ اللصدل األخيدر مدن
عام ( ،)8114وذلل بالتركيز علر اشارتي سعر اللالدة وسعر الصرؾ .في حدين كاندت دراسدة محمدد ( )8113تبحدى فدي
التيلبات الدورية للسياستين المالية والنيدية وفعاليتهما في االقتصاد المصري خالل اللترة ( )8112-1312وقد خلصت فيها
الدراسة من قياس فاعليدة السياسدة الماليدة و النيديدة فدي التؽلدف أو التدؤثير فدي تيلبدات الددورة االقتصدادية ،باسدتخدام نمدوذ
) ،(IS/LMأن العالقة بين السياستين المالية والنيديدة مدن جهدة ،والنشداب االقتصدادي مدن جهدة أخدر  ،ضدعيلة جدداً ،كمدا
أثبتت الدراسة سيادة السياسة المالية علر السياسة النيدية ،مما كان ل األثر السلبي في فاعلية السياسدة النيديدة ،األمدر الدذي
أفيد السياسة النيدية آلية انتيال األثر عن بريق سعر اللالدة ،فكما معروؾ ببيا ً لنموذ ) ،(IS/LMأن التؽيدر فدي عدرا
النيود ،مع ثبات البلدف عليهدا ،سدوؾ يدإدي الدر تخلديا سدعر اللالددة ،وهدذا مدن الملتدرا أن يدإدي الدر زيدادة اإلنلداق
االستهالكي واالستثماري ،وبالتالي زيدادة البلدف الكلدي .وهدذا مدا أثبتتد الدراسدة ،واعتمددت الدراسدة علدر معددل اقدراا
البنول بوصل مإثراً ليياس سعر اللالدة ،والذي كان ذو استجابة ضعيلة للتيلبات االقتصدادية خصوصدا ً فدي ضدوء االنتيدال
الر خبة اسدتهداؾ التضدخم فدي مصدر عدن بريدق سياسدات اإلصدالح الزراعدي .وقددم أحمدد ( )8111دراسدة حدول دور
السياسات المالية في الدعم السعري للمنتجات الزراعية في العراق اذ توصلت الدراسة بؤن الدعم هو انلاق الدولة االيجابي
علر مشاريع اليبا الزراعدي لمسداعدة ذوي الددخل المحددود مدن اجدل تيليدل اللدوارق بدين الددخول والثدروة لافدراد ،ألن
اليبا الزراعي يتسم ببعا الخصالر من أهمها نسبة رأس المدال الثابتدة كبيدرة فدي الزراعدة والمخدابرة والالييدين فدي
الزراعة كبيرة ،كما تبين الدراسة بؤن المشكلة التي تواج الدعم الزراعي هي تدخل الللة المتبللة من كبار التجار والعبى
بميدرات االقتصاد ،وتبين الدراسة بؤن هنال آثار للدعم علر المنتو الزراعي ،ألن الوضدع الدراهن فدي العدراق يسدتوجف
عملية الدعم كون اللالح يستعمل األدوات التيليدية وال يملل من المعرفة الشيء الكثير ،كما يوجد آثار للدعم علر الحكومدة
ألن دعم اإلنتا الزراعي يشكل عفء ثييل علر الحكومة بسبف نهف العديد مدن مشداريع الدولدة فدي عدام ( )8112وزيدادة
نسبة الببالة في العراق  ،واستنتو الباحى مدن دراسدت بدؤن الددعم السدعري هدو أكثدر قددرة علدر تحييدق األهدداؾ المبلوبدة
حيى أن سياسة دعم األسعار توصلنا الر زيادة اإلنتا الزراعي من خالل عملية تشجيع المزار علر زيادة اإلنتدا حتدر
يحصل علر ربح اكبر من انتاج  ،وبهذا يتحيدق االسدتيرار فدي الددخل بسدبف الددعم السدعري وهدذا بددوره ييلدل مدن هجدرة
األراضدي الزراعيدة .كمدا قددم  )8118( Jamil & Akbarدراسدة عدن تدؤثير السياسدات الماليدة والنيديدة فدي نمدو اليبدا
الزراعي عن بريق تيددير  GMMوتحليدل المحاكداة ،فدي الباكسدتان للمددة  ،8111 -1318اذ تبحدى الدراسدة فدي دراسدة
النمو الزراعي من خالل تبوير نموذ يستند علر المدخالت والمخرجات اذ يتم تيدير النموذ مدن قبدل  GMMوالتحيدق
من صحت واستخدام في تحليل المحاكاة ،وأخيرا يتم اسدتخدام نمدوذ التحيدق مدن صدحة التحليدل لتدؤثير السياسدات الماليدة
والنيدية علر نمو الناتو الزراعي .وقدم كل من  )8118)Charlo & Ehinomenدراسة حول أثدر السياسدة النيديدة علدر
التنمية الزراعية في نيجيريا لللترة  8111-1311وأثاروا سدإال فدي مدا هدي السياسدة النيديدة التدي سدتعتمد لتبدوير اليبدا
الزراعددي كمددا هدددفت الدراسددة الددر تييدديم فعاليددة السياسددة النيديددة فددي دعددم التنميددة الزراعيددة واسددتخدمت الدراسددة برييددة
المربعات الصؽر االعتيادية ( )OLSلمعرفة تؤثير هذه السياسات في اإلنتا الزراعي ،وتوصلت الدراسة الر نتالو كان
من أهمها أن علر الرؼم من أن السياسة النيدية تلعف دورا حاسما في التؤثير علر مستو اإلنتاجية الزراعية في البلد ،اال
أن لم تسجل تيدما كبيرا من حيى توف ير البيلة المواتية لتحسين األداء في اليبا الزراعدي ،وبالتدالي أوصدت الدراسدة بدؤن
يدددخل البنددل المركددزي أدوات نيديددة أكثددر مرونددة فددي تلبيددة الحاجددات المتناميددة لليبددا المددالي مددن أجددل جددذف المسددتثمرين
المحليين واألجانف ،ووضع عيوبات أكثر صرامة في حال عدم امتثال المإسسات المالية لهذه السياسات النيدية.
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مواد البحث وطرائقه
تعد مرحلة توصيؾ النمدوذ مدن أهدم المراحدل المسدتخدمة فدي التيددير وأصدعبها فدي االقتصداد اليياسدي وؼالبدا ً مدا
يكون أصعف نياب تببييات االقتصداد اليياسدي صدياؼة النمدوذ صدياؼة صدحيحة .ومدن أجدل تيددير أثدر السياسدات الماليدة
والنيدية في قيمة الناتو الزراعي تم اختيار عدد مدن العوامدل االقتصدادية التدي تمثلدت بالتضدخم وحجدم اليدروا الزراعيدة
واللالا والعجز في الموازنة العامة وسعر الصرؾ بوصلها متؽيرات مستيلة فيما اعتمدت قيمدة النداتو الزراعدي بوصدل
متؽيراً معتمداً خالل المدة ( ،) 8111-1331وفيها تدم االعتمداد علدر برييدة االنحددار الخبدي المتعددد ألن النمدوذ الميددر
يضدم أكثددر مدن متؽيددر مسددتيل واحدد وببرييددة المربعدات الصددؽر االعتياديددة ()OLSألنهدا تعبددي أفضدل التيددديرات ؼيددر
المتحيزة ،والتي ؼالبا ً ما تتلق مع منبق النررية االقتصادية.
ان البحى يتكون من النموذ الرليس ارتيل
)Y=F(X1, X2, X3, X4
)Y =B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+ UI… (1

حيى أنل
 = Yقيمددة الندداتو الزراعددي (مليددون دوالر) = X1،التضددخم = X2 ،حجددم اليددروا الزراعيددة (مليددون دوالر)= X3 ،
اللددالا أو العجددز فددي الموازنددة (مليددون دوالر) = X4 ،سددعر الصددرؾ = B0 ،الحددد المبلددق = B1….B4 .معددامالت
المتؽيرات = UI .المتؽير العشوالي.
وبعد أن تم جمع البيانات الخاصة بالمتؽيرات لدول العينة وباستخدام البرنامو ) (Minitabالجداهز علدر الحاسدوف
وبؤسلوف االنحدار المتعدد ،تمت عمليدة تيددير المعلمدات ) (Parametersالتدي تحددد تدؤثير المتؽيدرات المسدتيلة ) (Xعلدر
المتؽيرات المعتمدة ) (Yباالعتماد علر المعايير االقتصادية واإلحصالية واليياسية أي ان سنجري اختبارات عديددة لبيدان
أفضل توريؾ للمعادلة.

النتائج والمناقشت
أوالً :نتائج التحليل الكم :للعااق خالل المدة ( :)0101-0991لؽرا التوصل الر األثر الذي تحدث المتؽيرات المسدتيلة
في قيمة الناتو الزراعي من خالل اعتماد صيػ التيدير اليياسي تبين بؤن الصيؽة اللوؼارتميدة المزدوجدة قدد أعبدت أفضدل
النتالو وكما في المعادلة ارتيةل
LOGY= 3.94 + 0.089LOGX1 + 0.041LOGX2 + 0.042LOGX3 - 0.082LOGX4
*t
)(22.2
)(0.98
)(1.53
)(2.09
) (-2.55
R2=63.2% R-2=61.8% F=3.02 D.W=1.82

وتبين من خالل المعادلدة أعداله معنويدة ثدالى متؽيدرات وهدي ( )X2,X3,X4بعدد اجدراء اختبدار ( )tتحدت مسدتو
معنويددة ( )1012وأمكددن تلسددير ( ) 61.8%مددن التؽيددرات التددي تحدددثها المتؽيددرات المسددتيلة فددي المتؽيددر المعتمددد مددن خددالل
معامل التحديد ( )R-2وتبير النسبة ( ) 38.2%تعز الر عوامل أخر لدم تخضدع للييداس فدي هدذه الدراسدة وهدي تنبدوي
تحت ما يسمر بالمتؽير العشوالي ،وأشار اختبار ( )Fالر معنوية الدالة ككل وبلؽت قيمة ( )D.Wالمحسوبة ( )1028وهذا
دليل علر عدم وجود مشكلة ارتباب ذاتي بين قيم المتؽيدرات العشدوالية فدي النمدوذ الميددر .أمدا بالنسدبة إلشدارة المعلمدات
التددي تعكددس ببيعددة العالقددة بددين المتؽيددر المعتمددد المتؽيددرات المسددتيلة فدديمكن أن تلسددر علددر النحددو ارتدديل حيددى أن )(X1
التضدخم فيدد أثبتدت الدراسددة عددم معنويتد اإلحصدالية عنددد مسدتو ( )1012اذ تددل اإلشدارة السددالبة علدر ان هندال عالقددة
عكسية بين المتؽير المستيل ) (X1التضخم والمتؽير المعتمد ) (Yقيمة الناتو الزراعي ،وتشير مرونة المعلمة أن اذا ازداد
التضخم بميددار ( )%1انخلضدت قيمدة النداتو الزراعدي بميددار ( .)10123وهدذا يعندي أن ارتلدا المسدتو العدام لاسدعار
يجعددل أسددعار مسددتلزمات اإلنتددا الزراع د ي مرتلعددة ولمددا كددان اؼلددف المددزارعين فددي العددراق هددم مددن أصددحاف الدددخول
المنخلضة فؤن ذلل يدإدي بددوره الدر عددم قددرتهم علدر زيدادة انتداجهم األمدر الدذي يدإثر علدر قيمدة النداتو الزراعدي .أمدا
بالنسبة لـ ) (X2حجم اليروا الزراعية فيد كاندت اشدارة معلمتد الموجبدة تددل علدر أن هندال عالقدة برديدة بدين المتؽيدر
المستيل ) (X2حجم اليدروا الزراعيدة وبدين المتؽيدر المعتمدد ) (Yقيمدة النداتو الزراعدي ،وتشدير مروندة المعلمدة أند اذا
ازداد حجم اليروا الزراعية بميدار ( )%1ازدادت تبعدا ً لدذلل قيمدة النداتو الزراعدي بميددار ( ،)10161وذلدل ألن زيدادة
اليروا الزراعية تشجع المزارعين علدر تبدوير اإلنتدا الزراعدي وزيدادة اإلنتدا واإلنتاجيدة سدواء فدي مشداريع اإلنتدا
الحيواني أو اإلنتا النباتي .أما فيما يخر ) (X3اللالا والعجز في الموازنة العامة فيد كانت اشارة معلمت الموجبة تددل
علر أن هنال عالقة بردية بين المتؽير المسدتيل ) (X3اللدالا والعجدز فدي الموازندة العامدة وبدين المتؽيدر المعتمدد )(Y
قيمة الناتو الزراعي ،وتشير مرونة المعلمة أن اذا ازدادت نسبة اللدالا فدي الموازندة العامدة بميددار ( )%1ازدادت تبعدا ً
لذلل قيمة الناتو الزراعي بميدار ( ،) 10168وذلل يعني أن زيادة نسبة اللدالا فدي الموازندة العامدة تجعدل ميزانيدة الدولدة
قادرة علر تمويل اليبا الزراعي ودعم وزيادة اإلنتا في سبيل رفع مستو الكلاءة للتنميدة الزراعيدة وهدذا يعمدل علدر
تيوية المكانة المالية للدولدة .أمدا ) (X4سدعر الصدرؾ المحلدي فيدد كاندت اشدارة معلمتد ؼيدر االيجابيدة تددل علدر أن هندال
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عالقدة عكسددية بددين المتؽيددر المسدتيل ) (X4سددعر الصددرؾ المحلددي والمتؽيددر المعتمدد ) (Yقيمددة الندداتو الزراعددي ،اذ تشددير
مرونة المعلمة أن اذا ازداد سعر الصرؾ بميدار ( )%1تنخلا قيمة الناتو الزراعي بميدار ( )10128ويعز سبف ذلل
الر ان ارتلا سعر الصرؾ ميابل العمالت األجنبيدة شدجعت علدر زيدادة االسدتيرادات والحدد مدن الصدادرات األمدر الدذي
جعل المنتجين المحليين يتوقلون عن اإلنتا واالعتماد علر المنتو األجنبي وهذا ل األثر السدلبي علدر قيمدة النداتو المحلدي
األمر الذي ينعكس علر اقتصاد البلد ككل.
ثانياً :نتائج التحليل الكم :لمصا خالل المدة ( :)0101-0991لؽرا التوصل الر األثر الذي تحدث المتؽيدرات المسدتيلة
في قيمة الناتو الزراعي من خالل اعتماد صيػ التيدير اليياسي تبين بؤن الصيؽة اللوؼارتميدة المزدوجدة قدد أعبدت أفضدل
النتالو وكما في المعادلة ارتيةل
LOGY= 4.72– 0.037LOGX1+ 0.024LOGX2+ 0.044LOGX3 + 0.44LOGX4
*t
)(29.5
)(1.75
)(0.51
)(2.87
)(3.47
R2 = 61.7% R-2 = 60.1% F = 6.43 D.W = 1.94

وتبين من خالل المعادلة أعاله معنوية ثالى متؽيرات وهي ) (X1 , X3 , X4بعد اجراء اختبدار ) (tتحدت مسدتو
معنوية ( ،)1012وأمكن تلسدير ( )% 41..مدن التؽيدرات التدي تحددثها المتؽيدرات المسدتيلة فدي المتؽيدر المعتمدد مدن خدالل
معامل التحديد ) (R-2وتبير النسبة ( )%23..تعز الر عوامل أخر لم تخضع لليياس فدي هدذه الدراسدة وهدي تنبدوي
تحت ما يسمر بالمتؽير العشوالي ،وأشار اختبار ) (Fالر معنوية الدالة ككل وبلؽت قيمة ) (D.Wالمحسوبة ( )1036وهذا
دليل علر عدم وجود مشكلة ارتباب ذاتي بين قيم المتؽيدرات العشدوالية فدي النمدوذ الميددر .أمدا بالنسدبة إلشدارة المعلمدات
التي تعكدس ببيعدة العالقدة بدين المتؽيدر المعتمدد والمتؽيدرات المسدتيلة فديمكن أن تلسدر علدر النحدو ارتديل حيدى أن )(X1
التضدخم فيد د كانددت اشددارة معلمتد ؼيددر االيجابيددة تدددل علددر أن هنددال عالقددة عكسددية بددين المتؽيددر المسددتيل ) (X1والمتؽيددر
المعتمددد ) (Yقيمددة الندداتو الزراعددي ،اذ تشددير مرونددة المعلمددة أن د اذا ازداد التضددخم بميدددار ( )%1تددنخلا قيمددة الندداتو
الزراعي بميدار ( )10121وذلل يعني أن ارتلا المستو العام ألسعار يجعل أسعار مستلزمات اإلنتا الزراعي مرتلعدة،
وبما أن اؼلف المزارعين ال يملكون المدال الكدافي لسدد احتياجدات مدزارعهم ،فدذلل يحدد مدن قددرة المدزارعين علدر زيدادة
انتاجهم وهذا بدوره ينعكس سلبا ً في قيمة الناتو الزراعي .أما بالنسبة لـ ) (X2حجم اليروا الزراعية فيدد أثبتدت الدراسدة
عدم معنويت اإلحصالية عند مستو ( ) 1012علر الرؼم من العالقة البردية بينها وبين قيمة الناتو الزراعي ،اذ ان سوء
استؽالل هذه اليروا من قبل المزارعين أو استخدامها ألؼدراا أخدر خدار نبداق اليبدا الزراعدي أد الدر رهدور
التؤثير المنخلا أو المحدود للي روا الزراعيدة علدر الدرؼم مدن كبدر أحجمهدا .أمدا مدا يخدر ) (X3اللدالا والعجدز فدي
الموازندة العامدة فيدد كاندت اشدارة معلمتد الموجبدة تددل علدر أن هندال عالقددة برديدة بدين المتؽيدر المسدتيل ) (X3اللددالا
والعجز في الموازنة العامة وبين المتؽير المعتمد ) (Yقيمة الناتو الزراعي ،اذ تشدير مروندة المعلمدة أند اذا ازدادت نسدبة
اللالا في الموازنة العامة بميدار ( )%1ازدادت تبعا ً لذلل قيمة الناتو الزراعدي بميددار ( )10166وذلدل ألن زيدادة نسدبة
اللالا في الموازنة العامة تجعل ميزانية الدولة قادرة علر تمويل ودعم اليبا الزراعي وزيادة اإلنتا األمدر الدذي يزيدد
من قيمة الناتو الزراعي وهذا بدوره ييدوي مكاندة البلدد الماليدة .أمدا ) (X4سدعر الصدرؾ المحلدي فيدد كاندت اشدارة معلمتد
الموجبة تدل علر أن هنال عالقة بردية بين المتؽير المستيل ) (X4سعر الصرؾ المحلي وبين المتؽير المعتمد ) (Yقيمة
الناتو الزراعي وتشير مرونة المعلمة أن اذا ازداد سدعر الصدرؾ بميددار ( )%1ازدادت تبعدا ً لدذلل قيمدة النداتو الزراعدي
بميدار ( ) 1066وذلل يعني أن مصر اتبعت سياسة سعر الصرؾ المعوم وذلل أد الر انخلاا قيمة الجنيد المصدري ثدم
زيادة نسبة الصادرات األمر الذي شجع المزارعين الر التوج نحو زيادة اإلنتا وهذا بدوره يعمل علر زيادة قيمدة النداتو
الزراعي المحلي.
المقاانة بين تأثياات السياسات المالية والنقديمة فم :قيممة النماتج الزااعم :للعمااق ومصما :تبدين مدن خدالل النتدالو التدي
توصل اليها البحى أن للتضخم التؤثير السلبي في قيمة الناتو الزراعي اذ ان لزيادة معدالت التضخم يإدي الدر ارتلدا فدي
أسدعار مسددتلزمات اإلنتدا وعدددم اليدددرة علدر التنبددإ باألسددعار المسدتيبلية ،علددر هدذا األسدداس اتبعددت مصدر منددذ التسددعينات
سياسة نيدية انكماشية من أجل تحييق االسدتيرار االقتصدادي وكدان مدن أهمهدا تخلديا معددل التضدخم لكدن بسدف اسدتخدام
مصددر سددعر الصددرؾ المعددوم تزايدددت معدددالت التضددخم ووصددلت الددر ( )%11عددام  8112بسددبف انخلدداا قيمددة الجني د
المصري (محمد .)8113،أما في العراق فبسبف ما شدهدت السياسدة النيديدة فدي العدراق قبدل  8112مدن خضدو ليدرارات
السلبة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بسياسة اإلصدار النيدي المتبع اذ كانت البيلة العراقية باردة لالسدتثمارات المحليدة
واألجنبية بسبف التضخم الجدامح الدذي أد الدر احدالل النيدد األجنبدي محدل النيدد المحلدي أمدا بعدد  8112فيدد كدان لخلدا
التضخم والحلار علر مستو األسعار الهدؾ الرليس الذي سعت الي السياسة النيدية في العراق (الخزرجدي .)8111،أمدا
فيما يخر اليروا الزراعية فيد كان الرتلا أسعار اللالدة علر اليروا الزراعية في مصدر واتبدا سياسدات انكماشدية
منذ التسعينات من أجل تحييق االسدتيرار االقتصدادي ولتبندي مصدر سياسدة اإلصدالح االقتصدادي (محمدد ،)8113،كمدا أن
سوء استخدام اليروا وابتعادها عن الؽرا الذي منحت من أجل بالتدالي كدان تدؤثير اليدروا ؼيدر معندوي علدر الدرؼم
من اإلشارة االيجابية في قيمة الناتو الزراعي ،أما فدي العدراق فيدد كدان للتسدهيالت االلتمانيدة ومدنح قدروا نيديدة وعينيدة
للمدزارعين وبؤسدعار فالددة مدعومددة األثدر االيجدابي فددي قيمدة النداتو الزراعدي خاصدة مدا قبدل عددام  .8112أمدا العجدز فددي
الموازنة ونتيجة اتبا مصر سياسة مالية تييدية استهدفت الحد من التوسدع فدي اإلنلداق الحكدومي كوسديلة للدتحكم فدي حجدم
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البلددف الكلددي .اذ شددهدت انخلاض دا ً ملحور دا ً فددي مسددتو العجددز الكلددي ،فددي حددين تباينددت اتجاهددات التؽيددر فددي اإليددرادات
الحكومية ،فيد شهد االقتصاد المصري تحسنا ً ملحورا ً في نمو اإليرادات بنحو ( ،)%81واسدتمر هدذا التحسدن فدي الوضدع
المالي حتر عام ( ،)1332اذ انخلا العجز المالي الر اقل من نصؾ مدا كدان عليد فدي العدام السدابق ،ليصدل الدر ()104
مليار دوالر ،أي ما ييارف ( )%206من الناتو المحلي اإلجمدالي ،ويرجدع هدذا السدبف معرمد الدر حدرر الحكومدة علدر
متابعة اجراءات ضبب اإلنلداق وتحسدين اإليدرادات فدي ابدار برندامو اإلصدالح االقتصدادي الياضدي بتيلدير دور اليبدا
العام ،مع توسع دور اليبا الخار ،ألن زيادة دور اليبا الخدار يتوقدؾ الدر حدد كبيدر علدر تيددم السياسدة الماليدة مدن
حددواجز مش دجعة لنشدداب هددذا اليبددا (خلددؾ .)8111 ،وممددا سددبق يمكددن اليددول أن مصددر تعمددل جاهدددة للنهددوا باليبددا
الخار ،من خالل تيديم بعا الحوافز اإلنتاجيدة واالسدتثمارية مثدل تخلديا الضدرالف علدر األربداح فدي نبداق األنشدبة
اإلنتاجية ،وهذا ما كان ل دور كبير في رفع قيمة الناتو الزراعي .أما في العراق فيد اعتمدت السياسة المالية علدر برييدة
االقتدراا المباشددر مدن البنددل المركدزي ،وان األداة االلتمانيددة المسدتخدمة فددي ذلدل الوقددت هدي ببددع النيدود لتمويددل العجددز
الحاصل في الموازنة العامة ،وأدت هذه السياسة الر ارتلا كبير في معدالت التضخم سبب الزيدادة المسدتمرة فدي معددالت
نمو عرا النيد من النيود عالية اليوة ميارنة في معدالت النمو في الناتو المحلي اإلجمالي (قاسم ،)8111،علر الرؼم من
ذلل كان هنال أثر ايجابي في قيمة الناتو الزراعي بسبف التحسن في الموازنة العامة وتخصير جزء منها لتمويل اليبا
الزراعي .وأخيرا فيد كدان الرتلدا سدعر الصدرؾ األجنبدي فدي مصدر بسدبف انخلداا قيمدة العملدة المحليدة إلتبدا مصدر
سياسة سعر الصرؾ المعوم األثر فدي تشدجيع الصدادرات الزراعيدة علدر حسداف االسدتيرادات ،أمدا فدي العدراق فدؤن لعددم
اسددتيرار سددعر الصددرؾ قبددل  8112وارتلددا قيمددة العملددة بعددد ذلددل شددجع االسددتيرادات علددر حسدداف الصددادرات وخاصددة
الزراعية.
و ان من أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحى هي أن تؤثير السياسات المالية والنيدية في العراق كاندت محددودة
بسبف الرروؾ االقتصادية التي مر بها العدراق فدي فتدرة التسدعينات ومدا بعدد عدام ( )8112التدي لدم تكدن واضدحة وبشدكل
كبير عكس ما كانت علي في مصر  .كمدا أن سياسدة ببدع النيدود التدي اتبعهدا البندل المركدزي العراقدي لمعالجدة العجدز فدي
الموازنددة العامددة للدولددة أدت الددر ارتلددا كبيددر فددي معدددالت التضددخم ،أمددا فددي مصددر فيددد اسددتعانت بسياسددات اإلصددالح
االقتصادي لمعالجة التضدخم فدي االقتصداد اليدومي والدذي لد دور مهدم فدي رسدم سياسدات الدولدة االقتصدادية ومدا يدنعكس
وبشكل مباشر في اليباعات االقتصدادية السديما اليبدا الزراعدي .وقدد كدان لليدروا الزراعيدة عددم المعنويدة علدر قيمدة
الناتو الزراعدي فدي مصدر لسدوء اسدتخدام هدذه اليدروا ،فدي حدين العدراق كدان تؤثيرهدا ايجدابي ولكدن بشدكل قليدل بسدبف
انخلاا حجم اليروا المعباة من قبل المإسسدات المصدرفية وامتندا بعدا المدزارعين عدن االقتدراا ألسدباف دينيدة.
و بعد تبني مصر لسياسات اإلصالح االقتصادي بدأت بتعويم سعر الصدرؾ المحلدي مدن اجدل جدذف االسدتثمارات األجنبيدة
وتعزيز الصادرات الذي كان ل األثر االيجابي في زيادة حجم الصادرات الزراعية أما في العراق فإن خلا قيمة الددينار
العراقددي وبشددكل كبيددر أدت الددر اسددتخدام الدددوالر األمريكددي بوصددل خزيندا ً للعملددة أو كوسدديب للتبددادل فددي تسددعينات اليددرن
الماضي وما بعد ( .) 8112كما أن أي تؽيير فدي أسدعار الدنلب العالميدة يدنعكس علدر االقتصداد العراقدي بشدكل كبيدر نتيجدة
العتماده وبشكل كبير علر واردات النلب ،أما في مصر فؤن لليبا الزراعي دور اكبر واعتماد أكثر لييمدة النداتو المحلدي
اإلجمالي عكس ما هو عليد فدي العدراق .بنداءا علدر مدا تيددم مدن اسدتنتاجات توصدل اليهدا البحدى يوصدي البحدى اسدتخدام
سياسدات ماليدة ونيديددة أكثدر وضدوحا ً مددن قبدل المشدرعين وضددرورة تددخل الدولدة فددي رسدم هدذه السياسددات بشدكل متكامددل
لتحسين أداء االقتصاد وعجلة التنمية والتدي تدنعكس وبشدكل مباشدر فدي رفدع مسدتو أداء اليباعدات ومدن ضدمنها اليبدا
الزراعي .و معالجة حالة التضخم السالدة في االقتصداد ومحاولدة السديبرة عليهدا والحدد مدن آثارهدا ممدا يدإدي الدر حددوى
تبور حييي ي في الدخل اليومي والحد والسيبرة علر األسعار مما ل مردود ايجابي علر حجم اإلنتدا الزراعدي .واعبداء
المإسسددات الماليددة مزيددداً مددن االسددتياللية الماليددة واإلداريددة فددي معالجددة أوضدداعها فددي ضددوء المسددتجدات الحديثددة وضدمن
السياسات العامة للدولة مع مراعاة الجدية في األخذ بالصيؽة اإلسالمية البديلة لما لها من أثر في زيدادة تعامدل الميترضدين
مع المإسسات المالية ممن يعزفون عن التعامل معها بسبف تحريم اللالدة مدع ضدرورة اإلشدراؾ والمتابعدة علدر اليدروا
المعباة من قبل المصارؾ الزراعية .واعادة تيييم ألسعار الصدرؾ المحليدة وتركهدا تتحددد علدر أسداس آليدات السدوق فدي
ضوء قوتها الشدرالية الحييييدة واألداء االقتصدادي بشدكل عدام وعددم المؽداالة فيهدا لمدا لد مدن دور فدي زيدادة المنافسدة فدي
األسواق الخارجية وتحليز الصادرات .وأخيرا اعباء أهمية أكبر لليباعات االقتصادية عدا النلب السيما اليبا الزراعدي
ألن من أهم اليباعات االقتصادية والتؤكيد علر الصادرات ؼير النلبية وتنشيبها.
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ABSTRACT
The research aims to identify some of the effects of fiscal and monetary policies in the
value of agricultural output in selected Arab countries during the period (1990-2010). It has
become necessary to know the role of fiscal and monetary policies tools applied during the
study period, and its objectives towards the agricultural sector in the countries of the research
sample. So the research presumer to know a number of factors affecting the value of
agricultural output, to present these factors are: (inflation , the size of agricultural loans,
surplus or budget deficit, the exchange rate), was the search explore know the effect of these
factors on the value of agricultural output in Iraq and Egypt during the period (1990-2010)
and the comparison between the two, so the search method depends on two main aspects:
first, the descriptive side which was based on previous studies , who studied the same subject,
and secondly, the quantitative aspect, which is based on the multiple linear regression model,
and then interpret the results of the quantitative aspect to assess the practical side of the study.
It also included research on the most important conclusions was including: the impact of
fiscal and monetary policies in Iraq were limited due to economic conditions experienced by
Iraq in the nineties and after the year (2003 ), which were not clear and dramatically reverse
of what it was in Egypt, Accordingly, the research recommends: the use of fiscal and
monetary policies more clearly by lawmakers and the need for state intervention in the
formulation of these policies in an integrated manner to improve the performance of the
economy and accelerate development and which are reflected directly in upgrading the
performance of sectors , including the agricultural sector.
Keywords: policies, fiscal, monetary, the value of agricultural output.
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