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على مستوى االقتصاد الكلي  2011- 2003تهدف الدراسه الى تحليل معدالت التضخم في العراق خالل المدة 

والجزئي والعوامل المؤثره فيه ، وقد قامت الدراسه بتحليل معدالت التضخم والمؤشرات المتعلقه به على مستوى 

اعتمدت التقارير والنشرات الصادره عن الجهاز المركزي لالحصاء والبنك وقد ) بما فيه ذلك اقليم كردستان(العراق 

المركزي العراقي باالضافه الى ماتم تقديره من مؤشرات التضخم من قبل الباحث لعدم توفر سلسله كامله من االرقام 

  .القياسيه باساس واحد 

 العراقوتجربه  CPIقياسي السعار المستهلك ال رقمقامت الدراسه باستعراض انواع التضخم وطرق قياس التغير في ال

في تركيب االرقام القياسيه السعار المستهلك مع تطور هيكل االنفاق االسري وقياس القوى الشرائيه باستخدام مؤشر 

  .التضخم 

مستخدمه   2011-2003 قامت الدراسه بتحليل مؤشرات التضخم في العراق على المستوى الكلي والجزئي خالل المدة

 والتضخم على مستوى اقسام الرقم القياسي السعار المستهلك باالضافه الى  Haed Line CPI التضخم الكلي مؤشر

 الرئيسيه لبعض المجاميعوقد استوجب التحليل تقدير االرقام القياسيه   Core Inflationاستخدام مؤشر التضخم االساس 

لعدم توفر  1993ه زمنيه لالرقام القياسيه باساس واحد لسنه عن طريق ربط السالسل الزمنيه لتكوين سلسل والفرعيه

  .سلسله باساس واحد للمدة المدروسه 

لقد قامت الدراسه بتحليل التضخم على مستوى المجاميع الرئيسيه واسباب االرتفاعات واالنخفاضات فيها ومدى تأثيرها 

  . Contribution Rate   لكل مجموعه على الرقم القياسي العام من خالل احتساب مايعرف بنسب المساهمه

كما تم تحليل العوامل المؤثره على التضخم خالل مدة الدراسه وهي عرض النقد واسعار الفائده والصرف ومعدالت 

  .البطاله والنشاط االقتصادي 

لحكومي واالسري كما تم دراسه نمو الناتج المحلي االجمالي ومكوناته ذات العالقه بالتضخم وهي االنفاق االستهالكي ا

ونسب االستيرادات والصادرات وتعويضات العاملين في الحكومه العامه ونسبتها من االنفاق الحكومي ، كما تم تحليل 

  .المخفضات الضمنيه حسب االنشطه االقتصادية 

االرتباطات بين اخيرا فقد تم اعداد نموذج احصائي للعالقه بين التضخم واهم العوامل المؤثره فيه ودراسه هيكل 

  .التضخم والعوامل المؤثره فيه 
  

  

  

  



  االستنتاجات والتوصيات

  

  االستنتاجات

 

  : 2011 – 2003يمكن تمييز ثالثة اتجاهات في معدالت التضخم للمدة  .1

لكل من الرقم القياسي  2003يتمثل بارتفاع معدالت التضخم بدرجات كبيرة ابتدأ من سنة :. األولاالتجاه  -

لتضخم في مجموعة المواد الغذائية ، اإليجارات ، الوقود النقل والمواصالت ومجاميع أخرى االعام ، 

ونعتقد أن السبب في ذلك ارتفاع هوامش النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود  2006لتصل أوجها في سنة 

ض في هذه ومحدودية العروباسعار ايجار اعلى وكذلك تخليه الدور المستأجرة وإبدالها بمستأجرين جدد 

  .السعار االيجارات  Demand-Pull Inflation  بسبب الطلب التضخم ب مايعرف  الفترة وسيادة

النه يستبعد  2006-2004للمدة % 30التضخم االساس على معدل ثابت تقريباً بحدود  في حين حافظ

المنتجات النفطية ويتأثر بعاملين اساسيين هما المواد الغذائية وااليجارات اللذان كان لهما معدالت تضخم 

  .باتجاهين متعاكسين خالل المدة المشار اليها 

  

 2007التضخم في الرقم القياسي السعار المستهلك ابتداء من سنة  مثل بانخفاض معدلتي :.االتجاه الثاني -

نتيجة النخفاض معدالت التضخم في اسعار المنتجات  2009في سنة % -2.8ليصل ادنى مستوياته 

  . 2010في السنه التالية % 2.5الى  هعالنفطية وارتفا

ليصل ادنى  2007اءا  من سنة اما عند استبعاد الوقود فان التضخم االساس ينخفض بدرجة كبيرة ابتد

مستهلك وهي لانخفاض معدالت التضخم لمجاميع مهمة ل بسبب% 2.9حيث بلغ  2010مستوياته سنة 

  .2010على الترتيب في سنة % 6.8،% 2.8الغذائية ، االيجارات  والتي بلغت معدالت التضخم فيها 

  

اسي العام ، التضخم االساس ، المواد الغذائية ، مثل بارتفاع معدالت التضخم للرقم القيتي:. االتجاه الثالث -

على الترتيب وكذلك %  3.0، % 10.2، % 3.1، % 5.6االيجارات ، الوقود وبمعدالت تضخم قدرها 

ارتفاع التضخم في معظم المجاميع السلعية االخرى ويعزى ذلك الى عوامل عدة التضخم المستورد ، 

، عروض النقدي مزيادة الطلب على االيجارات ، زيادة البتاثير ارتفاع اسعار الغذاء عالمياً ، التضخم 

عدم استغالل األيدي العاملة المعطلة في سد الطلب المتزايد على السلع  ،زيادة االستهالك الحكومي 

والخدمات ونتوقع أن يستمر هذا النوع من التضخم في السنوات القادمة وبمعدالت متباطئة نسبياً وهو ما 

                               . Creeping Inflation  م الزاحفيعرف بالتضخ

 قد  2006-2003تفاوت تباين التضخم بين القطاعات االقتصادية المختلفة وان التضخم الذي ساد لفترة  .2

- 2003فقد بلغ معدل التضخم للفترة  One-Digit Inflation انحسر بدرجة كبيرة ليبلغ مرتبة واحدة 

على % 26.8،%28.1،%77.1معدالت كبيرة لمجاميع معينه وهي الوقود ، االيجار ، النقل، 2011

المواد الغذائية ، السلع  بالتضخم مثل مجاميع الترتيب ، في حين ان مجاميعاً اخرى تأثرت بشكل اقل 

معدل ، حيث بلغ  )حسب اهميتها النسبية ضمن سلة المستهلك( الخدمات الطبية ، والخدمات المتنوعة

في حين ان مجاميعاً ،  2011- 2003على الترتيب خالل المدة % 10.4، %17.7، %12.9التضخم لها 

قد اثر بشكل ولهذا فان التضخم في العراق  الدخان االثاث، اقتصادية تأثرت بشكل طفيف مثل المالبس،

  .متفاوت على االنشطة االقتصادية المختلفة



مرتبة حسب ( 2011-2003ان اهم المجاميع الفرعية التي ساهمت في تضخم المواد الغذائية للمدة  .3

هي اللحوم، الخضروات الحليب ومشتقاته ، الفواكه  وبمعدالت )نسبية ضمن سلة المستهلكالاهميتها 

على الترتيب حيث ان معظم سلع هذه المجاميع %) 13.6، %19.6،% 12.8، %13.8(تضخم قدرها

ستورد  بالكامل من الخارج وخصوصاً مجموعة الخضروات مما قد يعرضها للتضخم العالمي في اسعار ت

  .المواد الغذائية

اما باقي المجاميع الغذائية فأما لها معدالت تضخم منخفضة نسبياً او انها التمثل اهمية كبيرة ضمن فقرات 

 .سلة انفاق المستهلك

التضخم السنوي هي مجموعة المواد الغذائية التي بلغ معدل نسبة لقد كانت اكثر المجاميع مساهمة في  .4

تليها مجموعة االيجارات بنسبة مساهمة تقارب  2011- 2003خالل المدة % 60مساهمتها   في التضخم 

باعتماد ( خالل نفس المدة ويرجع ذلك الى ارتفاع وزن المواد الغذائية مقارنة بوزن االيجارات % 25

تكون المسألة معكوسة تماماً حيث ترتفع مساهمة ) 2007اعتماد اوزان(عند ولكن ) 1993اوزان 

  .2007االيجارات وتنخفض مساهمة المواد الغذائية بسبب تساوي اوزان المجموعتين في سنة 

اما مساهمة بقية المجاميع فهي اقل من ذلك واعالهما مساهمة هي مجموعتي الوقود والنقل بنسبة مساهمة 

  . 2011-2003هما بسبب تضخم اسعارها لفترة كبيرة خالل المدة لكل من% 4تقارب

اال ان االقتصاد اليزال  2011-2008سنوياً خالل المدة % 6.7نمو االقتصاد العراقي بمعدل قدره  .5

منه في حين التزيد مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة % 44احادي الجانب يكون نشاط النفط الخام 

فانه باالمكان استغالل هذه %  15ظراً لوجود معدل بطالة يقارب على الترتيب ون% 7و% 10عن

لسد الطلب المتزايد على  Demand-Pull Inflation  بسبب الطلبالطاقات االنتاجية لمعالجة التضخم  

  .   سلع قطاعي الصناعة والزراعة

حيث  2011-2003 لناتج المحلي خالل المدةلتباين معدالت التضخم بين االنشطة االقتصادية المكونة  .6

عة التحويلة و صنالل% 8.2للزراعة و % 11.2لقطاع التعدين والمقالع و % 18.2تراوحت بين 

للناتج % 15.2 السنويلخدمات الحكومة العامه وبلغ التضخم % 28.4لملكية دور السكن و % 17.7

 .االجمالي

اال ان الحجم الكبير لالستيرادات  على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات النفطية وتوفيرها للعملة الصعبة .7

من الناتج المحلي االجمالي خالل مدة الدراسة ان % 7.5يجعل صافي الصادرات ال تكون اال ما نسبته 

الحجم الكبير لالستيرادات يجعل االنشطة غير النفطية غير قابلة على المنافسة خصوصاً اذا علمنا ان 

-2003من مكونات الناتج المحلي االجمالي خالل المدة % 24االنفاق االستهالكي الحكومي يكون نسبة 

وان معظم هذا االنفاق يصرف كرواتب ومزايا لموظفي الدولة حيث ارتفعت نسبة تعويضات  2011

مما يساهم في زيادة التضخم في  2011سنة % 80المشتغلين من االنفاق الحكومي لتصل الى ما يقرب 

 .الطلب المحلي المتزايد  ظل عدم وجود انتاج زراعي وصناعي يسد

انخفاض معدالت الفائدة على القروض وعلى الودائع الثابتة وهذا ليس في صالح التضخم كما ان زيادة  .8

  . Demand-Pull Inflation   بسبب الطلبعرض النقد يعرض البلد للتضخم 

-1بما ان االقتصاد العراقي يتحول من االقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق فان التضخم بمرتبة واحدة  .9

Digit Inflation   يعتبر مناسباً النه يعد جيداً لالقتصادات االنتقالية. 

يشير ان اهم العوامل المؤثرة في التضخم االساس هي   Stepwiseان نموذج االنحدار بطريقة  .10

 .م المواد الغذائية وتعويضات المشتغلين الحكوميين االيجارات ث

  

  



 

  التوصيات

 

تقليل االنفاق الحكومي على المرتبات واالجور النه سوف يقلل من الطلب على السلع والخدمات وبهذا  .1

ومن المهم ان يكون ذلك    Demand – Pull  Inflationسوف يقلل من الطلب الساحب للتضخم 

االستثمار الن ذلك سوف يوسع طاقات البلد االنتاجية ويعالج مشاكل متعددة في االقتصاد مصحوباً بزيادة 

العراقي ومنها مشكلة البطالة التي تمثل طاقات معطلة يمكن ان تساهم في العملية االنتاجية وتقلل من 

 .الطلب الساحب للتضخم

ا يتوجب اعتماد سياسة مالية ولهذ  Supplyمشكلة عرض  باالساس ان مشكلة التضخم في العراق هي  .2

حل طويل االمد لمشكلة  امما سوف يزيد من العرض وهذ) زراعي ، صناعي( تتبنى زيادة االستثمار 

وفي الوقت الذي سوف يساعد ذلك على توفير العملة  الصعبة نتيجة التقليل من االستيرادات ،التضخم 

 .ة بدرجة كبيرة فان ذلك سوف يؤدي ايضاً الى التقليل من معدالت البطال

وااليجارات فانه  )وخصوصاً الخضراوات(  على المدى القصير وبما ان التضخم يبرز في المواد الغذائية .3

يتوجب على الحكومة حل ازمة السكن وبناء مساكن باسعار مناسبة مما يساعد في الحد من ارتفاع 

قروض ميسرة للمزارعين بهدف زيادة تحسين البنية التحتية الزراعية واعطاء و  ايجارات الدور السكنية

 .االنتاج المحلي عوضاً عن منع االستيرادات

تحسين االنتاج المحلي من السلع الصناعية واالنشائية والزراعية ويفضل ان يكون ذلك مصاحباً  .4

  Appreciation كثيرابالمحافظة على سعر صرف الدينار ثابتاً عند حدود معينة اي عدم تقوية الدينار 

of the Dinar  بهدف جعل الصناعة المحلية قادرة على المنافسة.   

تكون مقترنة بخفض معدالت التضخم او السيطرة عليه وبوجود  انان عملية حذف االصفار يجب  .5

 ان لها اصالحات هيكلية الن عملية حذف االصفار بحد ذاتها قد تخفض او ال تخفض من التضخم رغم

 .الكبير محلياً وعالمياً يتأثير النفسال

وضع تظام ضريبي بهدف السيطرة على الزيادة الكبيرة في االنفاق الحكومي الذي يزيد من مستوى  .6

 .الطلب 

  .التقليل من الكتلة النقدية المتداولة عن طريق رفع اسعار الفائدة على القروض والودائع  .7
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