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 المستخلص

 الواقع والطموح    -مؤشرات استقاللٌة البنك المركزي العراقً                           

 عبد صالح*ا.م.د.محمد                                                                               

مارسة استقاللٌته فً صٌاغة لمركزي العراقً ملبنك ال ٕٗٓٓلسنة ٙ٘اجاز القانون رقم

ت المؤشرات التً موقد ساه ٌق اهدافه دون تاثٌرات من الحكومةلتحقالنقدٌة  سٌاسته

لم تصل الى  ولكنها عراقً فً تحقٌق درجة  من االستقاللٌةاعتمدها البنك المركزي ال

فً العراق لمستلزمات  لة بسبب حداثة التجربة وافتقار البٌئة االقتصادٌةالمستوٌات الكام

 نجاحها بشكل تام.

 

Abstract 

Indicators of independence of the Central Bank of Iraq-reality and 

ambition                                                                                                   

Assistant Professor Dr.Mohamed Abd Saleh  

Law No.56 of 2004 authoizes the Central Bank of Iraq to exercise its 

Independence in the formulation of its fiscale policy to archieve its 

Goals without the effects of the government. The indicators adopted 

by the Central Bank of Iraq contributed to a relatively degree of           

Independence but did not reach full levels due to the Modernity of 

Experience and the lack of economic environment in Iraq for the  

requirements of it success fully.                                                             
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 -المقدمة:

فً  م التعارض فً السٌاسات االقتصادٌةقد تكون اكثر القضاٌا اثارة للجدل وتعدد االراء ومن ث

 ومن العراق هً مسألة االستقاللٌة التً تحظى بها السلطات النقدٌة متمثلة مختلؾ بلدان العالم

بمعنى ابعاد التدخالت الحكومٌة عن قرارات السٌاسة  ,مةبالبنك المركزي عن تاثٌرات الحكو

 .النقدٌة

مالً النقد ونموه مرتبطٌن تلقائٌا بالمركز ال لالقتصاد العراقً عرض لقد جعلت الطبٌعة الرٌعٌة

وهو  وبسٌاستها االنفاقٌة وان تكون السٌاسة النقدٌة مساٌرة للسٌاسة المالٌة التوسعٌة مةللحكو

ات من القرن الماضً عندما ٌفً عقد التسعٌن "خصوصا ماضاعؾ من الضؽوط التضخمٌة

التموٌل  لسٌاسة النقدٌة التً كانت تعتمد على سٌاسةالقتصادي اضرارا كبٌرة  باالحق الحصار ا

نحو  بدأت توجهات الحكومة 2003بعد عام ل االصدار النقدي الجدٌد, وبالعجز من خال

لسنة  56,فاصدرت قانون البنك المركزي العراقً رقم قتصاد الحر واالبتعاد عن المركزٌةاال

بموجب  " البنك المركزي درجة عالٌة من االستقاللٌة حٌث اتخذت السٌاسة النقدٌةمانحا 2004

وفق االهداؾ التً تم اعتمادها لتحقٌق االستقرار فً االسعار والحفاظ  "هذا القانون اطارا نقدٌا

 على نظام مالً ٌعزز من النمو واالستقرار االقتصادي. 

" فً عمل السٌاسة النقدٌة تدرٌجٌا "استقرارا هذه االستقاللٌة لقد حقق البنك المركزي بموجب

ا تعود االسباب الى حداثة وربم ت كاملةولٌس رؼم ان هذه االستقاللٌة كانت والتزال جزئٌة

اٌتضح من خالل مؤشرات بشكل مناسب وهذا م التجربة وعدم اكتمال البٌئة االقتصادٌة

 تلك التصورات. زي التً تكشؾ عبر اوزانها الفعلٌةمن قبل البنك المرك االستقاللٌة المعتمدة

 

,اعطت ٖٕٓٓبالتحول نحو الٌة السوق الحر بعد  ان توجهات الحكومة  -مشكلة البحث:

رغم ان بٌئة االقتصاد العراقً  ٕٗٓٓه عام تالمجال للبنك المركزي العراقً لٌمارس استقاللٌ

تقال الى السوق الحر وهو ماانعكس على عدم تحقٌق التزال تحتاج الى الكثٌر من مقومات االن

 .بالشكل الكامل للبنك االستقاللٌة

 

 ٙ٘مفادها: ان قانون البنك المركزي العراقً رقم  ٌنطلق البحث من فرضٌة -ث:فرضٌة البح

بشكل جزئً ولٌس  تهوبٌئة االقتصاد العراقً قد اتاحت للبنك ان ٌمارس استقاللٌ ٕٗٓٓلسنة 

 بشكل كامل.

  

هدف البحث: ٌهدف البحث الى توضٌح اهم المؤشرات التً اعتمدها البنك المركزي العراقً 

 .ترحات الالزمه لتحقٌق االستقاللٌة التامةوتقدٌم المق تهدرجة استقاللٌفً تحدٌد 
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  بٌن المفهوم والمؤشرات االستقاللٌة -المحور االول:

كثٌر من دول العالم نحو تعددت وجهات النظر حول مفهوم االستقاللٌة خاصة بعد ان توجهت 

 توسع المفاهٌم وعدم تحدٌد مفهوم انعكس بشكل واضح حولماوهذا  استقاللٌة بنوكها المركزٌة

 .وحٌد معتمد لالستقاللٌة

 :مفهوم االستقاللٌة -ٔ

نً االنفصال التام للسلطة النقدٌة المتمثلة بالبنك تع قد ٌعتقد البعض ان استقاللٌة البنوك المركزٌة

 ناحٌةمن م ادارة السٌاسة النقدٌة واالئتمانٌة أ شٌئ سواء من ناحٌة بكل المركزي عن الحكومة

ي لٌس سوى مؤسسة ن البنك المركزلخ ولكن من خالل الواقع الفعلً فأالهٌكل التنظٌمً...أ

 . وعلى هذا االساس فان استقاللٌة البنوك المركزٌة (1)تعمل ضمن االطار المؤسسً للدولة

ن لمركزي فً تحدٌد االهداؾ النهائٌة للسٌاسة النقدٌة وانما ٌكون باالتفاق بٌالتعنً انفراد البنك ا

السٌاسة ب منها تعلقان تكون قرارات البنك وخصوصا" ماٌ والبنك المركزي على الحكومة

( , بمعنى 2النقدٌة مستقلة ومنسجمة الى حد كبٌر مع السٌاسة االقتصادٌة العامة للدولة)

لبلوغ تلك االهداؾ مع الحفاظ  هداؾ وفً اختٌار االدوات المناسبةالبنك فً تحدٌد اال استقاللٌة

تعنً ان  اللٌةوبهذا فان االستق قدر ممكن من االنسجام بٌن السٌاسة النقدٌة والمالٌة .على اكبر 

 ركزي السلطات والصالحٌات المستقلة للعمل على تحقٌق اهداؾ السٌاسة النقدٌةتكون للبنك الم

 :(3)ماٌأتً من خالل

 

 .عن تاثٌرات الحكومةالبنك المركزي استقاللٌة ادارة  - أ

 االستؽناء عن خدماتهم وفق الفترة المحددة استقاللٌة المسؤؤلٌن الرئٌسٌن فً التعٌٌن وعدم - ب

 لهم بموجب القانون.

القرارات  وبهذا فان البنك المركزي له الحرٌة فً تقرٌر عملٌة الوصول الى اهدافه, كما ان

المركزي فً ادارة تعنً حرٌة البنك  ةالتً ٌتخذها تكون ملزمة, وهكذا ٌتضح ان االستقاللٌ

مع وجود  لالعتبارات او التدخالت السٌاسٌة من قبل الحكومة دون الخضوع السٌاسة النقدٌة

 بٌنهما.  اق وتنسٌق فً تحدٌد اهداؾ السٌاسة النقدٌةاتف

( ان سامٌلسون" الراء بعض االقتصادٌٌن.فٌرى )وفقا وٌنصرؾ مفهوم االستقاللٌة

ن فروع السلطات الثالث تبعٌة البنك المركزي الى اي فرع م ممثل بعدتت االستقاللٌة

ت وفقا لوجها اؼة السٌاسة النقدٌة( وان ٌعمل البنك على صٌ)التشرٌعٌة,التنفٌذٌة,القضائٌة

" ماٌكون البنك المركزي مسؤؤال "وعادة النظر التً تملٌها علٌه المصلحة االقتصادٌة للدولة

 (4)التشرٌعٌةبشكل مباشر امام السلطة 

( فٌرى ان االستقاللٌة تعنً عدم تأثر صانعً قرارات السٌاسة النقدٌة ماٌكل ابدجماناما)

ح والمالحظات التً تقدمها من النصائ ة اذ ٌمكن للبنك االستفادةللحكوم بالضؽوط السٌاسٌة

 (5دارة البنك)ن قرار التنفٌذ ٌبقى فً األخٌر ألحول عمل البنك ولك الحكومة
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 فً الرأي ٌنص على ان السٌاسة النقدٌة تكون اكثر فاعلٌةجماع رون الى ان هناك إوأكد أخ

ن الحكومة .بمعنى اخر ان االستقاللٌة اذا نفذت من قبل البنك المركزي وبشكل مستقل ع

 للوصول الى التضخم المستهدؾ او اذ القرار فٌما ٌخص اسعار الفائدةباتخ تعنً الحرٌة

ار بتنفٌذ وصٌاؼة السٌاسة شكل حر لتحقٌق ذلك مع االستمروضع االهداؾ واالدوات ب 

 (6)النقدٌة

فً شؤؤن  تدخل السلطة السٌاسٌةوتقؾ امام  "تضع حدا ان تبنً قواعد محدده للسٌاسة النقدٌة

 تً كانت تتمٌز بقواعد وشروط ثابتةادارة البنك المركزي كما هو الحال فً قاعدة الذهب ال

عملٌة االصدار النقدي. ولكن خروج الدول من هذه القاعدة السلطات فً ضمنت عدم تدخل 

من خالل التحكم االداري فٌها بعرض النقد واالئتمان دون التقٌد بكمٌات  والبدء بمرحلة جدٌدة

مع .الذهب قد اثر فً تلك القواعد من خالل اٌجاد قواعد جدٌده لتقؾ بوجه الحرٌة فً التصرؾ 

" من االستقاللٌة عن السلطات لمركزي اال انها ضمنت قدراان هذه القواعد قٌدت عمل البنك ا

 .السٌاسٌة للدولة

من تعٌٌن محافظ البنك  "تاخذ مدٌات اوسع ابتداءا من ناحٌة اخرى فان استقاللٌة السٌاسة النقدٌة 

, فكلما كانت مدة تعٌٌنه اقالته ةالى طرٌق وادارته من قبل السلطه التنفٌذٌة او التشرٌعٌة المركزي

كلما كان البنك ٌتمتع باستقاللٌة اكبر كذلك فان االستقاللٌة االقتصادٌة تتجه نحو العملٌات  ولاط

مثل تقٌٌد  مركزي ومدى استقاللٌته عن الحكومةالتً ٌقوم بها البنك ال االعتٌادٌة الدورٌة

 (7اكثر...ألخ ) او القٌام بعملٌات السوق المفتوحة بحرٌة االقراض لوزارة المالٌة

 

 -:ب االستقاللٌةاسبا -ٕ

 

ات وجزء من عقد ٌفً عقد السبعٌن "وخصوصا ادت التطورات االقتصادٌة والمالٌة

فً بعض دول  مٌة الستقاللٌة البنوك المركزٌةات من القرن الماضً الى ظهور اهٌالثمانٌن

 التً ادت الى المناداة باستقاللٌة البنوك المركزٌةه عالم,وكان من اهم االسباب الرئٌسال

 (8هً)

خالل  من سعً الحكومات لتوجٌه السٌاسة النقدٌة بما ٌخدم سٌاستها المالٌة واالقتصادٌة - أ

 لتضخم وتخدم الموازنة العامةالتً تساهم فً ا تطبٌق بعض السٌاسات النقدٌة

 كاالصدار النقدي بدون مقابل.

التضخم فً كل من الدول الرأسمالٌة ن وودز( وظهور ظاهرة وتانهٌار نظام)برٌ - ب

ر الى ظاهرة التضخم كنتاج للسٌاسة النقدٌة المطبقة من ,حٌث كان ٌنظوالنامٌةالمتقدمة 

 .قبل البنوك المركزٌة

وهذا ٌظهر من خالل تاثٌر نتائج  سٌاسة النقدٌةتاثٌر االقتصاد السٌاسً على ال - ت

االنتخابات االنتخابات على الوضع االقتصادي وان كان قصٌر المدى لحٌن نجاحهم فً 

 للنشاط االقتصادي(. السٌاسٌة ما ٌسمى )الدورةوهذا 
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فً مجال مكافحة التضخم فً بعض  "خصوصا عدم فعالٌة وكفاءة السٌاسة النقدٌة - ث

تائج اذ اظهرت ن الحكومة بدرجة كبٌرة فً رسم السٌاسة النقدٌةالدول نتٌجة لتدخل 

ت بٌن استقاللٌة البنك المركزي وخفض معدال بعض الدراسات ان هنالك عالقة

التضخم دون التاثٌر السلبً على معدالت النمو وهذه الدراسات نادت بضرورة 

 استقاللٌة البنك المركزي.

تجعله الٌخضع لها وذلك فً حالة طلبها او  ومةعن الحك ان استقاللٌة البنوك المركزٌة - ج

 الحاحها على االصدار النقدي الن ذلك سٌؤدي الى ارتفاع االسعار وزٌادة التضخم.

 

 -:ت قٌاس استقاللٌة البنوك المركزٌةمؤشرا -ٖ

 

ٌد مدى استقاللٌة البنوك المركزٌة,وهذه الدراسات من الدراسات لتحد مجموعة لقد اجرٌت

من المؤشرات التً ٌمكن استخدامها لقٌاس درجة استقاللٌة البنك المركزي  حددت مجموعة

ان نعطً مجموعة  بً لكل منها,وٌمكنمع التباٌن فً ترتٌب هذه المؤشرات والوزن النس

 (9)من خالل ماٌأتً من هذه المؤشرات المعتمدة

 

 -المحافظ:-أ 

من مجموع درجة  %ٕٓمن الفقرات التً تشكل بمجموعها  وٌتضمن بند المحافظ مجموعة

  قٌاس االستقاللٌة وتشمل الفقرات التالٌة:

 

 وتشمل عدد السنوات التً ٌشؽل فٌها المحافظ المنصب.  :_الوظٌفة مدة -

-  

 وتتضمن تحدٌد الجهة التً تعطً االوامر بتعٌٌن المحافظ.  -تعٌٌن المحافظ: -

-  

 وتشمل االسباب التً تدعو الى رفض او طرد المحافظ.  الرفض:_ -

 

 .ؾ االخرى التً تقلدها المحافظ فً الحكومةوتشمل الوظائ -وظائف المحافظ االخرى: -

 

للبنك  من االستقاللٌة , ولكً تكون هنالك درجة عالٌةقرات المذكورةوبحسب الف

(سنوات 8اطول من) ٌكون المحافظ قد شؽل المنصب لمدةالمركزي ٌفترض انً 

 .ومةمن قبل البنك المركزي مع عدم تقلده لوظائؾ اخرى فً الحك وتعٌٌنه
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  -:صٌاغة السٌاسة النقدٌة - ب

من مجموع  %٘ٔمن الفقرات التً تشكل بمجموعها  وٌتضمن بند السٌاسة النقدٌة مجموعة

 ستقاللٌة, وتشمل الفقرات التالٌة:درجة قٌاس اال

 

وتشٌر الى الجهة التً تعمل على صٌاؼة  -:صٌاغة السٌاسة النقدٌةالمسؤؤل عن  -

 ة.السٌاسة النقدٌ

-  

 وتشٌر الى الجهة التً تعمل على حل التعارض. -حل التعارض: -

-  

من  لبنك فً اعداد الموازنةت مساهمة اوتشٌر الى مدٌا -:دور البنك فً اعداد الموازنة -

  مه.عد

 

نك المركزي بتحدٌد وصٌاؼة السٌاسة النقدٌة دون وبحسب الفقرات اعاله فان قٌام الب

 .ستقاللٌةمن اال تدخل الحكومة ٌجعل البنك المركزي ٌتمتع بدرجة عالٌة

 

  -االهداف: - ت

من مجموع  %٘ٔمن الفقرات التً تشكل بمجموعها  وٌتضمن بند االهداؾ مجموعة

  ستقاللٌة وتشمل الفقرات التالٌة:درجة قٌاس اال

 

وتشٌر الى مدى مساهمة البنك فً تحقٌق االستقرار فً االسعار  -ستقرار االسعار:إ -

 بنك.وهل ٌمثل الهدؾ االساس ام هنالك اهداؾ اخرى لل

الهدؾ  باالهداؾ, ولكً تكون للبنك استقاللٌة اكبر ٌجب ان ٌكون وبحسب الفقرات الخاصة

 .االسعار واستقرار سعر صرؾ العملة على الرئٌسً للبنك هو المحافظة

 :_حدود اقراض الحكومة - ث

من  %ٓ٘من الفقرات التً تشكل بمجموعها  وٌتضمن بند اقراض الحكومة مجموعة

 ستقاللٌة وتشمل الفقرات التالٌة:مجموع درجة قٌاس اال

 

 .ضعلى االقرا وٌشمل الحدود المفروضة التسلٌف:_ -

-  

 ض.على القرو وتشمل مستوٌات اسعار الفائدة المفروضة -:اسعار الفائدة -

-  

شراء  مل موافقة او عدم موافقة البنك على_ وتش:مسؤؤلٌة البنك عن االوراق المالٌة -

 ة.او بٌع االوراق المالٌ

 

تقاللٌة البنك المركزي تكون عالٌة عندما ٌتم فرض قٌود وبحسب الفقرات اعاله فان اس

 فقط. على عملٌة اقراض الحكومة, وان ٌكون المقترض هوالحكومة المركزٌةشدٌدة 
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 مؤشرات استقاللٌة البنك المركزي العراقً فً العراق.: الثانًالمحور 

من المؤشرات التً تستخدم فً قٌاس درجة استقاللٌة البنوك  اوضحت الدراسات ان هناك العدٌد

مؤشرات وعن طرٌق جمع فقرات ؤشر من هذه ال, حٌث ٌتم اعطاء اوزان نسبٌة لكل مركزٌةالم

 .تعبر عن درجة االستقاللٌة نهائٌة هذه المؤشرات نحصل على درجة

 استقاللٌة البنك المركزي العراقً . -ٔ

بدأت فكرة حصول البنوك المركزٌة على استقاللٌتها منذ خمسٌنٌات القرن الماضً لتمارس  

وبقدر تعلق االمر بالبنك  ٌر من سلطة الحكومة .ٌة وبدون تأثحرٌتها  فً تنفٌذ السٌاسة النقد

لسنة  56المركزي العراقً فقد بدأت بوادر هذه التوجهات عندما أصدر قانونه الجدٌد رقم 

الذي اتاح له االستقالل المالً واالداري ولٌعمل على تحقٌق بعض االهداؾ المتعلقة  2004

ومراقبة  التحوٌل  دارة االحتٌاطٌات النقدٌةازن فً ابضمان استقرار العملة المحلٌة وتحقٌق التو

. لقد اتٌحت (10ـهة االزمات النقدٌه)ة وتوجٌه الجهاز المصرفً ومواجالخارجً وتنظٌم ومراقب

ق االستقرار فً االسعار والمحافظة على بموجب القانون المذكور امكانٌة تحقٌ للسٌاسة النقدٌة

ً ٌعزز من التنمٌة المستدامة وٌتٌح فرص والحفاظ على نظام مال مستوٌات تضخمٌة مناسبة

اهاتها مــــع التـحفٌز والســــٌطرة علـــى اتج ل التأثٌر فــــً الكمٌات النقدٌةالعمل وذلك من خال

فً العراق تحاول  التقلٌل من  لـمؤشرات السوق  . ان استقاللٌة البنك المركزي لالستجابة

التً أثقلت كاهل االقتصاد  بمشكالت المدٌونٌة الخارجٌةلسابقة المتمثل االرث المالً للسنوات ا

ضاعؾ  . وقدالعراقً وجعلت التحرك داخل المحٌط المالً الدولً ٌعانً من مشكالت كبٌرة

وفق احكام  مستقلة عن السلطة التنفٌذٌة من أهمٌة البنك المركزي العراقً بأعتباره مؤسسةهذا 

 ( :11أتً)تنفٌذٌة بماٌالذي حدد مهام السلطة ال  قانونه النافذ

لقٌمة الدٌنار العراقً  عملٌة استبدال العملة القدٌمة وإحالل العملة الجدٌدة ثقة اضافٌة منحت-أ

للعملة المحلٌة وادت الى استقرار الطلب النقدي الى جانب الؽاء ظاهرة تعدد اسعار الصرؾ 

 .ازاء العمالت االجنبٌة

تمان المفروضة على ئلفائدة وتقلٌل أشكال خطط االتحرٌر القطاع المالً والسٌما اسعار ا-ب

 تمانٌة بٌن القطاعات االقتصادٌة المختلفة .ئحرٌة تخصٌص الموارد اال

شكل فروع أو شركات مستقلة فتح المجال للمصارؾ االجنبٌة للعمل فً العراق سواء ب -ت

 وخلق مناخ منسجم مع توجهات السٌاسة االقتصادٌة نحو اقتصاد السوق .

القٌام بالوظائؾ  كزي والجل تنفٌذ احكامه ٌتطلب من البنكناحٌة اخرى فأن قانون البنك المرمن 

 :(12)االتٌة واالعمال

 صٌاؼة السٌاسة النقدٌة وتنفٌذها فً العراق بما فً ذلك سٌاسة الصرؾ االجنبً . - أ

 ادارة االحتٌاطٌات االجنبٌة .  - ب

 للحكومة . تقدٌم الخدمات االستشارٌة والمالٌة  - ت

 اصدار العملة المحلٌة وادارتها .  - ث

 حة ؼسٌل االموال وتموٌل االرهاب مكاف - ج
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     قٌاس درجة أستقاللٌة البنك المركزي العراقً : -ٕ

هنالك العدٌد من المؤشرات التً ٌمكن أعتمادها فً معظم بلدان  العالم للتعرؾ على درجة 

والمتعلقة  "التً ذكرت سابقا المركزٌة وتعد المؤشرات االساسٌة االربعة استقاللٌة البنوك

بمؤشر )المحافظ وصٌاؼة السٌاسة النقدٌة وتحدٌد االهداؾ واقراض وتموٌل الحكومة( من اهم 

المؤشرات التً تقاس من خاللها درجة استقاللٌة البنك المركزي ,اذ ٌتم تحدٌد أوزان لكل مؤشر 

المذكورة)  ةلمؤشرات الرئٌسٌد درجات ترتٌبٌة للمؤشرات الفرعٌة التً تتفرع من اوكذلك تحد

13). 

فً تعٌٌن أو اقالة  فكلما كانت مدة عمل المحافظ طوٌلة وتناقصت صالحٌة السلطة التنفٌذٌة

ن المحافظ فأن ذلك ٌنعكس أٌجابٌا" فً  تمتع السلطة النقدٌة )البنك المركزي (  بدرجة اعلى م

فً رسم وصٌاؼة سٌاسته النقدٌة , كما ان تمتع البنك المركزي بصالحٌات واسعة  االستقاللٌة

ٌعطً مؤشرا" علــى تمتع البنــك بأسـتقاللٌة أكبر, كما ان قٌام البنك بتحدٌد اهدافه دون ان 

تتعارض مع االهداؾ االخرى ٌجعله اكثر استقاللٌة واخٌرا" فأن تحدٌد عملٌة أقراض وتموٌل 

 . الحكومة بقٌود شدٌدة ٌزٌد من درجة استقاللٌة البنك المركزي

(على البنك المركزي العراقً ومن خالل  ٕ,ٔان تطبٌق المؤشرات الواردة فً الجدولٌن  )

فً ضوء هذه  تحققةمجموع االوزان الفعلٌة لهذه المؤشرات ٌظهر ان درجة استقاللٌته الم

عن  درجة االستقاللٌة لعدم اكتمال وهو مؤشر واضح 2017لعام  %(5٘المؤشرات تبلػ) 

تعٌن المحافظ والجهة المسؤؤلة عن التعٌٌن  ) الحكومة( , اذ ٌتضح ان مدةذٌة السلطة التنفٌ

النقدٌة فقد كانت  اما مؤشر صٌاؼة السٌاسة %ٕٓمن مجموع  %ٓٔواالقالة حصلت على 

فً حٌن كان مؤشر هدؾ استقرار االسعار الذي  %٘ٔمن مجموع  %ٙاهمٌته النسبٌة بحدود

 المصرفً ٌحظى بأهمٌةذي ٌتناؼم مع استقرار النظام ٌعتبر الهدؾ االهم للسٌاسة النقدٌة ال

بلؽت مؤشر اقراض وتموٌل الحكومة الذي  فأن, واخٌرا" %٘ٔمن مجموع  %7نسبٌة بلؽت 

شٌر الى ان البنك لدٌه قٌود ولكنها لٌست ٌ  %ٓ٘من مجموع  %ٖ٘اهمٌته النسبٌة بحدود

ت الى النصؾ تقرٌبا" وان البنك بدلٌل ان احتٌاطٌات البنك انخفضعلى اقراض الحكومة  شدٌدة

 .ركز على االستقرار النقدي واهمل التنمٌة

فً العراق  بنك المركزي هو تحقٌق االستقاللٌة الكاملة , لكن البٌئة االقتصادٌةان طموح ال

وان عملٌة تحول االقتصاد العراقً  "التزال بحاجة الى المزٌد من القدرات لتحقٌق ذلك خاصة

نحو اقتصاد السوق تعترضها الكثٌر من العوائق وهو ماٌنعكس بشكل سلبً نحو أمكانٌة البنك 

 المركزي ومؤسسات الدولة من تحقٌق استقاللٌتها بشكل كامل .
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 (ٔجدول )

 7ٕٔٓمؤشرات استقاللٌة البنك المركزي العراقً لعام                                   

                      

 الدرجة الترتٌبٌة الوزن الفعلً الوزن مؤشرخصائص ال المؤشرات

  %ٓٔ %ٕٓ  اوأل:المحافظ

    .مدة الوظٌفة1 

 1   سنوات 8اطول من  

    سنوات 8-6من 

 0.75   سنوات 5 

 0.50   سنوات 4 

 0.25   سنوات 4اقل من  

    .الجهة التً تعٌن المحافظ2 

    مجلس ادارة البنك المركزي 

 1   هٌئة من ادارة البنك 

السلطة التنفٌذٌة والسلطة  
 التشرٌعٌة

  0.75 

 0.50   السلطة التشرٌعٌة 

السلطة التنفٌذٌة)مجلس  
 الوزراء(

  0.25 

    الرفض)الطرد( 

 1   ؼٌر منصوص على الطرد 

 0.83   اسباب ؼٌر سٌاسٌة 

 0.67   تنسٌب مجلس البنك 

 0.50   تنسٌب السلطة التشرٌعٌة 

طرد ؼٌر مشروط متاح من  
 خالل السلطة التشرٌعٌة

  0.33 

 0.17   تنسٌب السلطة التنفٌذٌة 

طرد ؼٌر مشروط من خالل  
 السلطه التنفٌذٌة 

   

. هل ٌتقلد المحافظ وظائؾ 4 
 اخرى فً الحكومة

   

 1   كال  

 0.50   باذن من السلطه التنفٌذٌه 

    الٌوجد تشرٌع ٌمنع ذلك 
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 (Grill:cukierman)المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على مقٌاس  

الوزن  الوزن خصائص المؤشر المؤشرات
 الفعلً

الدرجة 
 الترتٌبٌة

ثانٌا:صٌاغة السٌاسة 
 النقدٌه

 ٔ٘% ٙ%  

    .من المسؤؤل عن صٌاؼة السٌاسة النقدٌة1 

 1   البنك فقط 

 0.67   البنك ٌشارك ولكن تأثٌره قلٌل 

 0.33   البنك ٌوصً الحكومه فقط 

    لٌس للمصرؾ قول 

    .من له الكلمة االخٌرة فً حل التعارض2 

 1   البنك فً حالة المشكلة مبٌنه فً التشرٌع )القانون( 

الحكومة اذا كان القانون الٌوضح ذلك او اذا كانت  
 البنكالمشكلة داخل 

  0.80 

هٌئة من مجلس البنك والسلطة التنفٌذٌة والسلطة  
 التشرٌعٌة

  0.60 

 0.40   السلطة التشرٌعٌة  

 0.20   السلطة التنفٌذٌة 

    .دور البنك فً عملٌة اعداد الموازنة3 

    للبنك دور فعال 

    لٌس للبنك تاثٌر 

  %7 %٘ٔ  ثالثا:االهداف

الهدؾ الرئٌسً او الوحٌد حسب استقرار االسعار  
 القانون

  1 

 0.80   استقرار االسعار الهدؾ الوحٌد 

 0.60   استقرار االسعار هدؾ واحد مع اهداؾ اخرى 

 0.20   استقرار االسعار هدؾ واحد مع اهداؾ متعارضه 

 0.20   الاهداؾ منصوص علٌها فً القانون 

    االسعاراالهداؾ المحددة التتضمن استقرار  

دود اقراض رابعا:ح
 الحكومه

 ٘ٓ% ٖ٘%  

 1   .التسلٌؾ)الحدود على االقراض (1 

 0.67   التسلٌؾ ؼٌر مسموح به 

 0.33   التسلٌؾ مسموح بحدود مشدده 

    التسلٌؾ مسموح بحدود مرنه 

    التوجد حدود قانونٌة لالقراض 

.اسعار الفائده على القروض ٌجب ان تكون 2 
 اعلى من الحدود الدنٌا

  1 

 0.75   اسعار السوق 

 0.50   اقل من الحدود العلٌا 

 0.25   سعر الفائدة ؼٌر مذكور 

.البنك المركزي ممنوع من شراء اوبٌع اوراق 3 
 مالٌه للحكومه فً السوق االولً

   

 1   نعم 

    كال 

  %5٘ %ٓٓٔ  المجموع
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 (ٕجدول)

 7ٕٔٓمجموع االوزان الفعلٌة للمؤشرات االساسٌة الستقاللٌة البنك المركزي العراقً لعام

  
 المؤشرات

 
 الوزن

 
 الوزن الفعلً

 

 
 اوال:المحافظ

 
ٕٓ% 

 
ٔٓ% 

 
 ةثانٌا:صٌاغة السٌاسة النقدٌ

 
ٔ٘% 

 
ٙ% 

 
 ثالثا: االهداف

 
ٔ٘% 

 
7% 

 
 ةالحكوم رابعا:حدود اقراض

 
٘ٓ% 

 
ٖ٘% 

 
 المجموع

 
ٔٓٓ% 

 
٘5% 

 

 (ٔالمصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )
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ٌُقلّل من درجة استقاللٌة البنك المركزي خالل المّدة   2017- 2013و ٌرى الباحث أّن ما 

( , وعلى وفق المؤشرات ودرجات االستقاللٌة الواردة فً 2013 -2004)مقارنًة بالمدة من 

 ( هو ما ٌأتً:ٕو  ٔالجدولٌن )

بالنسبة لمؤّشر "التعٌٌن" , فإّن ُمحافظ البنك المركزي قد تّم تعٌٌنه من قبل رئاسة مجلس  -1

. كما تعاقب على رئاسة البنك الوزراء , ولٌس من قبل السلطة التشرٌعٌة )أو بالتنسٌق معها(

"ُمحافِظان" اثنان خالل هذه المدة . وهذا من شأنه أْن ٌجعل درجة االستقاللٌة بموجب هذا 

 المؤّشر فً السنوات األخٌرة , أقلّ من السنوات العشر التً تلت صدور قانون البنك.

السابق من التدخل بالنسبة لمؤّشر "صٌاغة السٌاسة النقدٌة" , فإّن هناك قدر أكبر من  -2

الحكومً فً صنع السٌاسة النقدٌة , وتحدٌد توجهاتها الرئٌسة , وبما ٌتّسق مع التزامات 

العراق واتفاقاته مع المنظمات االقتصادٌة الدولٌة)صندوق النقد الدولً , والبنك الدولً 

قدٌة ما بالذات( . ومع أّن درجة مشاركة السلطة التنفٌذٌة فً صٌاغة تفاصٌل السٌاسة الن

تزال فً حدودها المقبولة , وتسعى الى المزٌد من اسهام البنك المركزي فً تموٌل الموازنة 

العامة للدولة , والتخفٌف من حّدة أزمتها المالٌة , إالّ أّن ذلك من شأنه أن ٌقلّل اٌضاً من 

 درجة استقاللٌة البنك وفقاً لهذا المؤّشر. 

تعارض بٌن البنك المركزي والحكومة" , اذ ما ٌزال هذا و ٌسري ذلك على ما ٌسمى بـ "حلّ ال

الموضوع  وما ٌرتبط به من اشكالٌات وتفاصٌل مهمة محصوراً بالسلطة التنفٌذٌة)والتزاماتها 

 الدولٌة( , أكثر من سواها من الجهات وسلطات الدولة األخرى.

. ففً حٌن نجح البنك  إّن أكثر مؤشرات االستقاللٌة اثارًة للجدل , هو مؤشر "األهداف" -3

المركزي فً تحقٌق معدالت جٌدة للتضخم , وحافظ على استقرار سعر صرف الدٌنار مقابل 

الدوالر األمرٌكً , لٌحّقق بذلك درجة عالٌة من االستقاللٌة , إالّ أن البنك قد منح بذلك ما 

بهذا الصدد ٌعرف بـ "االستقرار النقدي" أولوٌة قصوى على ما عداه من أهداف تنموٌة. و

ٌّا طوال المدة  , بالرغم من كلّ ما مّر به العراق  2017 – 2004فإن معدل التضخم ظلّ متدن

ٌّة واقتصادٌة خالل هذه المدة .   من أزمات سٌاسٌة وأمن

% فً 1.9وبرغم العجز المستمر فً الموازنة العامة للدولة , فقد انخفض معدل التضخم من 

وهو معدل ٌعتقد الكثٌر من االقتصادٌٌن  (ٗٔ) 2016عام % فً  0.1, لٌصل الى 2013عام 

أّنُه ُمتدٍن جداً , وأّنُه ٌعكس ركوداً كبٌراً فً النشاط االقتصادي , و ٌترافق مع معدالت 

منخفضة للنمو االقتصادي , فً بلٍد هو أحوج ما ٌكون الى اعادة اعمار محافظاته الُمدمّرة , و 

 وتفعٌل نشاطه االقتصادي فً مختلف المجاالت. بناء مرافقه التحتٌة المنهارة ,

وٌنطبق ذلك على نجاح البنك فً السٌطرة على تذبذبات سعر الصرف فً السوق , والتً 

بقٌت عند مستوى مقبول خالل السنوات األخٌرة , دون أن ٌعنً ذلك اغفال ما قاد الٌه هذا 

صناعة الوطنٌة )رغم تواضعها النجاح من آثار سلبٌة )مباشرة , وغٌر مباشرة( على قدرة ال

الشدٌد( على النمو والتطور , والتدهور الشدٌد فً قدرتها على منافسة المنتجات االجنبٌة 

المستوردة , وما ترتب على ذلك من آثار ضارة على دور القطاع الخاص المحلًّ فً النشاط 

وق الوطنٌة , هذا االقتصادي , و التراجع الكبٌر فً قدرته على تلبٌة ابسط احتٌاجات الس

اضافًة الى زٌادة درجة انكشاف االقتصاد الوطنً تجاه الخارج , واعاقة عملٌة تنوٌع االقتصاد 

 , وتنّوع مصادر االٌرادات , وتكرٌس منهج االعتماد على الرٌع النفطً فً االدارة المالٌة.

لسعر الصرف , كما أّدت سٌاسات المحافظة على معدالت منخفضة للتضّخم , وأسعار مقبولة 
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ملٌار  45.3الى  2013ملٌار دوالر فً عام  77.4الى خفض احتٌاطٌات البنك المركزي من 

 (. ٘ٔ) 2016دوالر فً عام 

 

 2013-أّما فٌما ٌتعلّق بـ مؤّشر "حدود االقراض للحكومة المركزٌة" , فقد شهدت المدة  -3

ة بهدف الحّد من التداعٌات , بدأ البنك المركزي بعملٌات اقراض الحكومة المركزٌ 2017

السلبٌة ألزمتها المالٌة , وخاصة بعد تراجع العائدات النفطٌة بسبب انخفاض اسعار النفط , 

ٌّة كبٌرة بسبب تصّدي الحكومة لتمّدد  وأٌضاً بسبب ما ترتب على الحكومة من التزامات مال

ذلك بالضرورة الى أن  التنظٌمات االرهابٌة , وما رافقها من انفاق عسكري هائل. وقد أّدى

ٌجد البنك المركزي نفسه فً وضع ال ٌمكن معه "االستقالل" تماماً عن الحكومة فً هذا 

الجانب , وأّن الظروف الصعبة التً ٌمّر بها البلد , تستدعً التنازل عن جزء من هذه 

ة , للحفاظ على وحدة البلد , و صٌانة أمنه الوطنً . ٌّ  االستقالل

 

 .تصادٌة العامة نك المركزي العراقً والسٌاسة االقالثالث: أستقاللٌة الب لمحورا

" الستقاللٌة البنك المركزي الذي تم احتسابه رئٌسً لقد ٌتساءل البعض ,هل ان هذا المؤشر ا

العراقً هو فً مصلحة االقتصاد العراقً والسٌاسة االقتصادٌة ؟ واالجابة على ذلك تتحمل 

 :وجهتً نظر هما

توى تمثل  وجهة نظر السلطات النقدٌة )البنك المركزي ( ومؤٌدٌها , وتتعلق بأن المس لى :االو

لنقدٌة فً ٌحدد بوضوح المهام والمسؤولٌات التً تقوم بها السلطة ا المذكور أنفا"من االستقاللٌة

, ومن ثم امكانٌة مسائلتها عن االختالالت التً تحدث ضمن نطاق  تحقٌق اهدافها االساسٌة

سؤولٌتها ,بمعنى ان السٌاسة النقدٌة ؼٌر مستعدة ان تتحمل تكالٌؾ ؼٌرها ,أو انها لٌست م

مسؤولة عنها ,على سبٌل المثال أن ضعؾ مرونة الجهاز االنتاجً الحكومً والخاص وقصوره 

و االمر الذي ٌؤكده عن سد حاجة الطلب المتزاٌد  الٌقع ضمن مسؤولٌة البنك المركزي , وه

 لسٌاسة البنك المركزي انفسهم من ان المشكلة هً لٌست مشكلة نقدٌة .ن المنتقدو

ن هذه الى ان التكوالمالٌٌن ومؤٌدٌهم , فهً تنظر  من  هً التً ؼالبا" ماٌكون اطرافها الثانٌة:

من االستقاللٌة على حساب السٌاسة االقتصادٌةالعامة للدولة والحكومة ,خاصة وان  الدرجة

سة النقدٌة ان تعمل ضمن اطار مشكلة التضخم الركودي وعلى السٌا جهاالقتصاد العراقً ٌوا

 السٌاسة االقتصادٌة بأعتبارها جزء منها وان تتكامل معها .

ان المشكلة الكبٌرة التً تواجه االقتصاد العراقً عموما"ولٌست السٌاسة النقدٌة والمالٌة فقط هً 

لم بمعنى وجود االجراءات والمؤسسات عدم تبلور مالمح سٌاسة اقتصادٌة عامة واضحة المعا

والتشرٌعات الواضحة والقابلة للتنفٌذ , فمعظم الوزارات العراقٌة تلقً اللوم على بعضها البعض 

م وجود التنسٌق المطلوب بٌن السٌاسات االقتصادٌة وتنسب الخلل الى بعضها وهو ماٌؤكدعد

لبطالة وهو ماٌتطلب توسعها فً االنفاق فالسٌاسة المالٌة تهدؾ الى مواجهة الركود واالمختلفة. 

فً ظل عدم مرونة االجهزة االنتاجٌة وهو ما  ي ٌؤدي الـــى خلق اتجاهات تضخمٌةالذ

 ٌتعارض مع السٌاسة النقدٌة التً تهدؾ الى مواجهة التضخم مما ٌزٌد من معدالت البطالة
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نقدٌة وال اهداؾ السٌاسة وتستمر حلقة الجدل والتعارض وبالنتٌجة التتحقق اهداؾ السٌاسة ال

 ٌرها  من االمور الجٌدة والمهمةالمالٌة .ولكن تبقى مسألة استقاللٌة اي سٌاسة سواء النقدٌة او ؼ

ولكن االهم هو ان تكون  تحمل مسؤولٌتها لتحقٌق اهدافها . التً تعطً لكل سٌاسة فرصتها فً

داعمة لها وهذا الٌتحقق اذا لم هذه االستقاللٌة تصب فً مصلحة السٌاسة االقتصادٌة العامة و

تحدد كل سٌاسة مهامها واهدافها بوضوح ضمن السٌاسة االقتصادٌة العامة , ومن ثم التنسٌق 

 والتكامل بٌن هذه السٌاسات بعد تأشٌر وتحدٌد مكامن الخلل والتعارض .
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 الخاتمة:

اهنمامات الحكومات السابقة باعتبار  لم ٌكن موضوع استقاللٌة البنك المركزي العراقً ضمن

الذي شهد تؽٌٌر نظام الحكم ,  2003ان مؤسساتها كانت تخضع للمركزٌة االدارٌة , وبعد عام 

ت  صانعً القرارات للتحول باالقتصاد العراقً نحو ابدأت بوادر وافكارتقع ضمن اهتمام

فً النشاط االقتصادي بشكل لممارسة دورها  سسات الدولةاقتصاد السوق لفتح المجال امام مؤ

للبنك المركزي العراقً ممارسة  2004لسنة  56حر ودون قٌود, وهكذا أجاز القانون رقم 

اهدافه المتمثلة دون تأثٌرات من قبل الحكومة من اجل تحقٌق  استقاللٌته وصٌاؼة سٌاسته النقدٌة

 استطاع البنك  على استقرار االسعار والسٌطرة على مستوٌات التضخم , وقد بالمحافظة

 من االستقاللٌة مقبولة من تحقٌق درجة المعتمدة لٌةالستقالالمركزي العراقً عبرمؤشرات ا

ولكنها لم تصل الى المستوٌات الكاملة بسبب افتقار البٌئة االقتصادٌة فً العراق لبعض 

السوق وهذا المقومات التً التزال تقؾ عائقا" امام قدرة االقتصاد العراقً للتحول نحو اقتصاد 

) ان البنك المركزي العراقً مارس التصور ٌنسجم مع فرضــٌة البحث الــــتً تؤكد على 

    استقاللٌته بشكل جزئً ولٌس بشكل كامل (.
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 االستنتاجات

 

 البنك استقاللٌة درجة بٌن متبادلة عالقة وجود واالبحاث الدراسات من العدٌد اثبتت. ٔ

 . الكلٌة االقتصادٌة المتغٌرات وبعض المركزي

 درجة اكتسابه وبفضل  ٖٕٓٓ عام اعقبت التً المدة فً العراقً المركزي البنك تمكن. ٕ

 والمحافظة,   التضخم استهداف ابرزها كانت التً مهامه ٌحدد ان االستقاللٌة  من  مقبولة

 .الوطنٌة العملة صرف سعر على

 السٌاسة عزلة التعنً كما,  الحكومة عن التام االنفصال المركزي البنك استقاللٌة التعنً. ٖ

 السٌاسة فصل فً حقٌقً معنى الٌوجد اذ.  الشامل بمعناها االقتصادٌة السٌاسة  عن النقدٌة

,  السٌاسات بٌن التنسٌق قوة من تاتً االستقاللٌة فقوة,  االخرى السٌاسات عن النقدٌة

 .للموارد االمثل واالستخدام,  والتنمٌة لالقتصاد الكلً االستقرار مع والتناغم

 بالقدر تنموٌة" اهدافا تحقق لم ولكنها نقدٌة" اهدافا حققت  المركزي البنك استقاللٌة ان. ٗ

 وعملٌة جهة من العراقً االقتصاد منها ٌعانً التً الصعبة الظروف ظل فً منها المطلوب

 . اخرى جهة من الشاملة التنمٌة

,   ومالئمة مستقرة اقتصادٌة بٌئة الى تحتاج تام بشكل العراقً المركزي البنك استقاللٌة ان.٘

 .  فاعلة سٌاسٌة وارادة
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 التوصٌات                                         

 

.ضرورة احترام استقاللٌة البنك المركزي من اجل مواصلة الجهود االصالحٌة بما ٌتالءم مع 1

 اقتصاد السوق. سٌاسات التحول نحو

. تبنً سٌاسة نقدٌة مرنة تستطٌع التكٌؾ مع المتؽٌرات السٌاسٌة و االقتصادٌة بهدؾ الحفاظ 2

على معدالت مقبولة  لنمو الناتج الحقٌقً ؼٌر النفطً لٌتماشى مع حجم الكتلة النقدٌة فً 

 االقتصاد .

 

اسة النقدٌة للمحافظة على . االهتمام باعداد الكفاءات االقتصادٌة المتخصصة فً مجال الس3ٌ

مؤشرات مرتفعة استقاللٌة البنك المركزي وتفعٌل صٌاؼة السٌاسة النقدٌة وقراراتها بعٌدا عن 

 تاثٌرات الحكومة.

 

.ضرورة التنسٌق بٌن السٌاسة النقدٌة والسٌاسة المالٌة فً الحاالت االستثنائٌة التً ٌتعرض 4

السٌاسة االقتصادٌة بشكل عام وسٌاسة البنك لها االقتصاد كاالزمات المالٌة وبما ٌخدم 

 المركزي بشكل خاص.

.ضرورة قٌام السٌاسة النقدٌة بتحدٌد معدالت معقولة ومسٌطرعلٌها من التضخم بهدؾ رفع 5

 معدالت النمو والتخفٌؾ من الركود وتشجٌع الصناعة الوطنٌة .

كما فعلت مصر والتثبٌتها .تحدٌد سعر صرؾ معقول مقابل الدوالر, فالٌنبؽً تعوٌم العملة 6

بشكل قسري كما فً االقتصاد العراقً من اجل تحقٌق معدالت مقبولة من النمو والتنمٌة , 

وعدم االكتفاء بتحقٌق الهدؾ الرئٌس للسٌاسة النقدٌة المتمثل بتحقٌق االستقرار النقدي بمعزل 

 عن االستقرار االقتصادي بشكل عام .
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