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 التضخم مقدمة الى ظاھرة: اوال
ان زمة االئتما : وھناك عدة عوامل اثرت في ھذا االرتفاع منھا.  واسعار الطاقة الغذاء منتجاتالأسعار ومن صوره ظاھرة ارتفاع   ان ازمة التضخم ھي ازمة عالمية،

الصين  في حالةباالخص ( لطلب العالمي المتزايدونمو ا، مناخيةالتغييرات الو  ،واالوليةالدوالر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية  العقاري غير المحّصن، وانخفاض قيمة
استخدام تحول واخيرا  . )كيلوغرامات من القمح 8 يلوغرام منھا إلىإنتاج كالتي يستلزم (للحوم ااستھالك وزيادة الطلب على  ءالغذاتغيير نمط و زيادة دخول االفرادو )والھند

 في 20في المئة من موسم قصب السكر البرازيلي، و 50ستھلك أعلى سبيل المثال سبب ھذا التحول (االنتاج الزراعي  ت والى نقص فيلمحروقالإلى إنتاج ي الزراعالمنتوج 
  .)المئة من محصول الذرة في أميركا

فبينما ارتفع معدل التضخم في أمريكا . وصلت في بعض الدول العربية إلى مستويات قياسية وخطرة بالنسبة الى بقية دول العالم  العالم  العربياقتصاديات على  صعيد 
ستوى التضخم في بعض الدول العربية إال أن م ، %8سنوياً ووصل ھذا المعدل في بعض االقتصاديات سريعة النمو مثل الصين والھند إلى حدود % 4-3وأوروبا إلى حدود 

  %. 14ويصل في بعض دول الخليج إلى حدود % 10يعتبر األعلى حيث يتجاوز في مصر واألردن 

، دولي بالعامل ال %34: الدولي دراسة لتفسير ظاھر التضخم العالمي،  وجد فيھا ان التضخم في اي دولة وبشكل عام يمكن ان يفسر بما يلي النقد اصدر صندوق  امؤخر
وضعف التشابك  ب الحالة االقتصادية الحاليةبويس.   التضخم العالميبوعليه ان التضخم في اي دولة مرتبط بدرجة .  امل ظروف الدولةبع% 50العامل االقليمي ، ب% 16

التضخم في العراق تعتمد على شدة ارتباط اقتصاده بالعالم  دةد سواء على العالم الخارجي،  فشالقطاعي، واعتماد العراق في توفير السلع االستھالكية واالستثمارية على ح
  .الخارجي

ا ينجم عن ومن ثم سوف نشھد ھبوط في اسعاره، وم ،الطلب العالمي على النفطفي قل تؤدي الي ركود اقتصادي ومن ثم سوف ، ان تداعيات االزمة النقدية الدولية الحالية
للمزارعين  " قد يكون ضارة لربما نافعة "ارتفاعھا  النعلم بمداھا، ولكن المواد الغذائيةمن جانب اخر،  كما ان ارتفاع اسعار  . على ايرادات الحكومة مابشرانعكاس ذلك 



 

العامل الدولي تقليل اعتماد العراق على ان االستثمار في الزراعة ھو االستثمار االكثر حظا في .  لقروض الميسرة والتسھيالت االخرىاذا ما توفرت لھم االعراقيين، 
  . استيراد المواد الغذائيةوباالخص 

انوناستمرار فرض في ظل  اني  سيادة الق ا تع ى خالف م ا في نسبة التضخم، وعل ه يشھد االقتصاد العراقي ھبوط المن اع شاھقدول الع في  م دون استثناء ارتف
ا) مركزي لالحصاءالتي يصدرھا الجھاز ال( 2009االسعار القياسية لشھر اب ان .  معدالت التضخم وط االسعار السنوية ءج دة الستمرار ھب ززة ومؤك حيث (ت مع

  .ودور السياسة النقدية في التصدي لھا مشكلة التضخم والمراحل الزمنية التي مرت بھاالى في ھذه الدراسة سوف نتطرق ).     2007عن اب % 5انخفظت ب 
  

  التضخم في االقتصاد العراقي: ثانيا
ذ  شھد االقتصادلقد  ر من المرافق االقتصادية، و  2003العراقي من ادة مضطردتعطل في كثي دل التضخم ةزي د . في مع ىالتضخم ادى وق ة معيشة  ال اع كلف ارتف

دمات الموجودة ويشمل معظم السلع والخ ،مستوى العام لألسعار لفترة غير قليلةالمستمر في الرتفاع االيعرف التضخم بأنه  .  على السواء المواطنين وكلف االنتاج
ع اتجھت معدالت التضخم نحو االرتفاع السريع خالل السنوات لقد .  في االقتصاد رةاالرب ام ألسعار المستھلك   ، األخي رقم القياسي الع ع ال د ارتف خالل االعوام  فق

  .على التوالي% 53و % 36.9 و% 26.9و %  33.6بمعدل  2006و  2005و  2004و  2003
  
  

 ) 100= 1993(ياسية السنوية جدول باالرقام الق
  

  %نسبة التغير   الرقم القياسي  السنوات
  ــــ  5196.6  2002
2003 6943.5 33.6 
2004  8815.6  26.9  
2005  12073.8  36.9  
2006  18500.8  53.2 
2007  24205.5  30.8 
2008  25572.6  3.7  

  
 
 
 



 

 التضخم السنوي التضخم الشھري ) 2008( االشھر 

 1.3 3.4  كانون الثاني 
 8.1 0.6- شباط
 5.6 1.1- آذار
 5.5 1.8 نيسان
 4.6 1.3- ايار

 6.3- 5- حزيران
 1.4- 1.9 تموز
 5.8- 1.8 آب
 11.9 3 ايلول

 7.6 2.7 تشرين اول
 6.7 1.1- تشرين ثاني
 6.8 0.8 كنون اول
 3.72 0.53 المعدل

 
 

نسبة التغيــر 
 المجمـــــوعة %الســـــنوي   

 المواد الغذائية 23.2

 الدخان والنشوق والكحوليات 11.1

 أألقمشة والمالبس واألحذية 4.4

 )االثاث(السلع المنزلية 12.0

 الوقود واإلضاءة 24.0-

 النقل والمواصالت 2.4

 الخدمات الطبية واألدوية 16.2

 سلع وخدمات متنوعة 11.6



 

 اإليجـــار 16.5

 الرقم القياسي العـــام 5.6
 
 
 
 
 
 
 
 

ھنا يجب ان نميز    %.2ثم  ارتفع في تموز باقل من % 5-استمر انحسار التضخم، ففي حزيران انخفض )  اتي وتموزاي القترة الممتدة بين كانون الث( 2008وخالل 
  :تينيتين زمنحقيق

 ا ينجم عنھما من ارتفاع في اسعارموماالمنية  تالطاقة والمشكالي فشحة الھو   مصدر ارتفاعھاكان واالسعار  عترتفاالحقبة ه خالل ھذففي   :)2004 – 2003(االولى 
في استيراد السلع وشھدت الفترة زيادة .  زيادة في انتاج السلع والخدمات المنتجة ولم يصاحبھا في المرتبات واالجور تحسننفسھا كما صاحب الفترة ، وتكاليف االنتاج النقل

عن مثيالتھا في الدول المجاورة، كانت ھناك ظاھرة تھريب بعض السلع،  وانعكست ھذه في العراق انخفاض مستوى االسعار  بسبو.  لتغطية متطلبات السوق المختلفة
  .  مقارنة باسعارھا في بقية المحافظات) كالحوم والمشتقات النفطية(الحالة في ارتفاع اسعار بعض السلع في المحافظات الحدودية 

  
ر المشتقات النفطية، مما كان له تأثير كبير اتم اول تصحيح السع 2005عوامل الحقبة االولى مؤثرة، اال ان في نھاية عام  ت نفسيبقحيث  : ) 2007 – 2005 ( والثانية

 في الرقم القياسي فيحتى بلغت نسبة الزيادة ومضت االسعار في االرتفاع  اخرى السعار المشتقات النفطية، اجريت اصالحات  2006في عام و . االسعارعموم  على ارتفاع
ز ھذه الفترة عدم انتظام عمل االسواق، االمر الذي ادى الى ضعف المعروض من السلع والخدمات مع زيادة البأس بھا يان مايم  .)2005في عام  مقارنة(% 77 2006اب 

     ).بقصد تحسين مستوى معيشة المواطنين( في االنفاق الحكومي
  

بالھبوط ، رغم التذبذب في االسعار من شھر الخر )  2007بالنسبة السعار عام (واصلت االسعار القياسية  لالشھر من كانون ثاني الى تموز حيث :  2008عام الحقبة ل: ثالثا
ان مشكلة مما تقدم نجد .  يةبصورة اساسية الى توفير المشتقات النفطية والبطاقة الوقود 2008يعود سبب انخفاض التصخم خالل . ). )واضح من الجدول المرفقھو كما (

    : م في العراق تعود الي العوامل التاليةخالتض
  

 ع اسعارھاا، وشحة الطاقة وارتفتكاليف جديد متجسدة بتكاليف الحمايات االمنيةعدم انتظام عرض السلع والخدمات في السوق وظھور الى والتي  ادت   المشكلة االمنية
ارتفاع مستوى االجور والمدفوعات النقدية والى   ،اتالسلع والخدمفي انتاج نجم عنھا من نقص وما  ، )من موازنة االسرة% 40دود نسبة استھالك الطاقة بححيث شكلت (
كشف احصاءات حيث ت .  جود نسبة عالية من البطالة المقنعةيتمثل في والذي و بنية الھيكل االقتصادي في يضاف الى ذلك وجود خلل. )شبكة الحماية االجتماعية تطبيق(

في حين في من الناتج المحلي،  %  64وتسھم بأنتاج % 10قطاع النفطي  التشكل القوى العاملة في ف . وجود خلل في انتاجية  القوى العاملة الناتج المحلي االجمالي الى 



 

اما عالقة    ).تطيع القول عن ضعف انتاجية الصناعة والزراعةوبنفس القوة نس( من الناتج المحلي االجمالي % 29وتساھم % 66قطاع الخدمات تشكل القوى العاملة  
  ). وسوف نرجئ الموضوع لدراسة مستقبلية(قوية التضخم باالسياسة النقدية ، فاننا النعتقد ان السياسة النقدية قدساھمت مساھمة 

  
انخفاض القيمة الحقيقية و، القوة الشرائية لدى األفرادانخفاض في  تجانب سبب فمن. وقد ادت ظاھرة التضخم الى إنتاج العديد من االثار السلبية على االقتصاد المحلي

ً التضخم على ز عملومن جانب اخر، . لودائعللمدخرات وا     . ومن ثم ضعف جھود االستثمار يادة اسعار السلع المنتجة محليا
  
  

ماتلجأ  اوھو اجراء كثير.  حيث عمد الى عدد من االجرات التي من شأنھا رفع سعر الفائدة  مقابل ذلك اجرى البنك المركزي سلسلة من الخطوات بقصد احتواء اثار التضخم،
فقد اقبل البنك المركزي على رفع .   اليه الدول المتصاص السيولة النقدية وخلق التوازن بين المعروض النقدي من جھة والمعروض من السلع والخدمات من جھة اخرى

ة اجراء دان استخدام رفع الفائ الشك    %.20الى   2007،  وھكذا الى ان وصلت في كانون االول %7 من نفس العام الى ،  ثم في ايلول%6الى   2004سعر الفائدة اب 
 نتوقع من سياسة رفع ولكن التضخم في العراق كما اسلفنا يعود الى عوامل اخرى، ولھذا ال.  اذاما كان التضخم متأتي من توفر سيولة نقدية غير مرغوب بھا يتوقف نجاحه

  .   سعر الفائدة ان تعالج المشكلة
  

االسواق والتحسن النسبي لتحسن في الحالة االمنية والتي شھدتھا المدن العراقية،  وعودة انتظام عمل بسب احقق قد ت ان االنخفاض في مستوى التضخم من وجھة نظرنا 
اضف الى ذلك ان سلوك المواطنين حاليا .  حدھاوالنخفاض الحالي في التضخم للسياسة النقدية ان نعزي ابعبارة اخرى انه من الصعب .  في عرض المشتقات النفطية

ف وب الظربن بمالھم الى الخارج بسومال فھم ينؤ ومن اصحاب رأس يسورينوحتى ھؤالء من الم.  يتصف بالميل نحو االنفاق وليس االدخار) ب النزعة االستھالكية ببس(
 مال اكبر منال فالتأكل الذي يحدثه التضخم لرأس(التضخم  المعلن غير مجزي اذ ان سعر الفائدة اقل من نسبة معدل سعر الفائدة اناضف الى ذلك .  شجعةمالحالية غير ال

اسعار السلع المستوردة وتحسين القوة ر من شأنھا خفض الولكن من المؤكد قوله ان سياسة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدو).  سعر الفائدة الفائدة المتحققة من 
   .  دور سياستھا  النقدية في ھذا المجالعن  مدعوة الغناء الحوار واماطة اللثام  النقديةالسلطة ان   .الشرائية للعملة العراقية

  
عة تتصف باالنفتاح، داعمة للقطاع الخاص المرھق باالم الحقبة لقد ادى ارتفاع سعر الفائدة الى صعوبات جمة للمقترضين في وقت كانت وال زالت السياسة االقتصادية المتب

حيث سعت (ال شك ان السياسة النقدية ادت الى انكماش وجمود النشاط االقتصادي الخاص، ومن ثم ظھور حالة تناقض بين السياستين النقدية والمالية .  السياسية السابقة
  ).  السياسة المالية للدولة للتوسع في االنفاق
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  الملحق االحصائي

  
  2008- 2003  التضخم في االقتصاد العراقي

  
  

 االشھر
كانون 
الثاني 
2006

حزيران ايار نيسان آذار شباط تشرين  ايلول آب تموز
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

التضخم 
 15.1 8.3 0.7 1.2 1.2- 1.7 13.1 5.8 الشھري

-
12.8 7.2 3.8 11.3 

 64.8 51.7 52.8 51.6 76.6 69.6 52.5 35 48.1 53.4 41.9 22.3 التضخم السنوي

  

 االشھر
كانون  

الثاني  
2007

حزيران ايار نيسان آذار شباط تشرين  ايلول آب تموز
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

التضخم 
 0.4- 1.7 0.2 2.9 2.7 0.8- 0 1.7- 1.9 1.3 6.8- 6.8 الشھري
 15.5 14.4 15.9 16.9 15.0 15.3 19.6 25.6 40.9 36.6 37.1 66.4 نويالتضخم الس

  

 االشھر
كانون 
الثاني  
2008 

 آب تموز حزيران ايار نيسان آذار شباط

 5.2- 1.9 5- 1.3- 1.8 1.1- 0.6- 3.4 التضخم الشھري
 1.8 1.4- 6.3- 4.6 5.5 5.6 8.1 1.3 التضخم السنوي



 

  

  

 

 التضخم السنوي ھريالتضخم الش 2006االشھر
 22.3 5.8 كانون الثاني
 41.9 13.1 شباط
 53.4 1.7 آذار
 48.1 1.2- نيسان
 35 1.2 ايار

 52.5 0.7 حزيران
 69.6 8.3 تموز
 76.6 15.1 آب
 51.6 12.8- ايلول

 52.8 7.2 تشرين االول
 51.7 3.8 تشرين الثاني
 64.8 11.3 كانون االول

 التضخم السنوي ھريالتضخم الش 2007االشھر
 66.4 6.8 كانون الثاني
 37.1 6.8- شباط
 36.6 1.3 آذار
 40.9 1.9 نيسان
 25.6 1.7- ايار

 19.6 0 حزيران
 15.3 0.8- تموز
 15.0 2.7 آب
 16.9 2.9 ايلول

 15.9 0.2 تشرين االول
 14.4 1.7 تشرين الثاني
 15.5 0.4- كانون االول

 التضخم السنوي يالتضخم الشھر 2008االشھر
 1.3 3.4 كانون الثاني
 8.1 0.6- شباط
 5.6 1.1- آذار
 5.5 1.8 نيسان
 4.6 1.3- ايار

 6.3- 5- حزيران
 1.4- 1.9 تموز


