
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بين اسعار الصرف جل العالقة التوازنية طويلة اآلتحليل 

 والفائدة والتضخم في االقتصاد العراقي
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 : المقدمة

 وطالضغ مواجهة اي االسعار استقرار هو الكلية االقتصادية للسياسة الرئيسة االهداف بين من أن

 الطلب جمح على السلبي والتأثير لها الشرائية القوة اضعاف شانها من والتي العملة على التضخمية

 عدلم أن بالذكر الجدير ومن ، االقتصادي النمو ومعدل االستثمار حجم على ينعكس والذي ، الكلي

 العوامل تلك على وللسيطرة ، اقتصادية غير أم كانت اقتصادية العوامل من بالعديد يتأثر التضخم

 من اراتالقر ومتخذي السياسات صانعي ليتمكن ثانياا  النسبية اهميتها واكتشاف اوالا  تحديدها يجب

 تناولت لتيا السابقة البحوث من العديد ناكوه ، المرتفعة التضخم معدالت بمواجهة الكفيلة السبل اتخاذ

 لفائدةا وسعر الصرف سعر يتناول البحث لهذا التحليلي االطار لكن ، للتضخم الرئيسة المحددات

 . الطويل االجل في التضخم ومعدل المتغيرين هذين بين العالقة طبيعة معرفة ومحاولة

 :البحث أهمية

 لشرائيةا القوة انخفاض الى بدوره يؤدي والذي التضخم معدالت ارتفاع من العراقي االقتصاد يعاني

 الرقم في التغير يبينه ما وهذا العراقي للمواطن االقتصادية الرفاهية مستوى وتدني العراقي للدينار

 على لتأثيرا في اساسيين عاملين على يركز كونه أهميته البحث ويكتسب المستهلك السعار القياسي

 . الفائدة وسعر الصرف سعر هما المعدالت تلك

 :البحث مشكلة

 على بلدال في االقتصادية السياسة صانعي قدرة عدم الى يشير التضخم معدالت ارتفاع استمرار أن

 ذلك يف والمؤثرة الحاسمة العوامل تحديد من البد لذا االسعار، ارتفاع لمواجهة الالزمة التدابير اتخاذ

 واجتماعياا  ادياا اقتص السيئة اثاره من والحد بمواجته الكفيلة والسبل االجراءات تحديد ليتسنى االرتفاع

. 

 :البحث فرضية

 الفائدة روسع الصرف سعر تربط االمد طويلة توازنية عالقة هناك ان مفادها فرضية الى البحث إستند

 . المتغيرات تلك بين مشترك تكامل وجود على يؤشر بما بالتضخم

 :البحث هدف

  : الى البحث يهدف

 معدل ، الفائدة سعر ، الصرف سعر) الدراسة متغيرات بين االجل طويلة عالقة وجود تحليل -

 .  التضخم

  .عراقيال االقتصاد في التضخم معدالت على الفائدة وسعر الصرف سعر تأثير مدى تحديد -

 

 

 



  :البحث منهجية

  منهجية ىعل الثالثة المتغيرات بين الطويل االجل في التوازنية العالقة اختبار في الدراسة تعتمد

 Autoregressive ِ(ARDL) الذاتي لالنحدار الموزع االبطاء نموذج خالل من السببية اختبار

Distributed Lag . 

 :البحث هيكل

 : التالية الفقرات الى البحث يقسم

 وأهميته مفهومه الصرف سعر -اوالا 

 ومحدداته مفهومه الفائدة سعر -ثانياا 

  التضخم معدل -ثالثا  

 التضخم معدل مع الفائدة وسعر الصرف سعر من كل بين التوازنية العالقة تحليل -رابعاا 

 والتوصيات االستنتاجات -خامساا 
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