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اهتم الفكر االقتصادي خالل عقدي التسعينات والسنوات األولى من االلفيـة بدراسـة وتحليـل    
ا ظاهرة التضخم عبر الفترات الزمنية المختلفة حيث اشارت الدراسات الى التغيرات التي شهدته

ان التضخم كظاهرة قد شهد بعض التغيرات الديناميكية في عدد مـن االقتصـادات المتقدمـة    
اتساع نطاق العولمة وما نتج عنهـا مـن تزايـد    مع والنامية بداية من منتصف عقد الثمانينات 

ية والمستوردة وتركز عمليات اإلنتاج للمناطق األقل كلفة بما ساهم المنافسة بين المنتجات المحل
في خفض مستويات األسعار وانخفاض مستويات جمود األسعار واألجور وتحسـن السياسـات   

واتجاه معدالت التضخم الن تكون اقل مـن حيـث   المالية باتجاه خفض مستويات العجز المالي 
مية النسبية لمكون التضخم المدفوع بعوامـل جـ ب   االستمرارية عبر الزمن بسبب تراجع األه

الطلب بسبب فاعلية السياسة النقدية في استهداف التضخم في عدد من الدول ،فيمـا انخفضـت   
مستويات تأثر معدالت التضخم بصدمات جانب العرض نظرا الرتفاع مستويات مرونة استجابة 

جة التركيز على تطوير بدائل للعديد من االقتصادات المختلفة لصدمات أسعار السلع األساسية نتي
السلع ومن أهمها سلع الطاقة .وك لك انخفاض مستويات تأثر التضخم بالتغيرات فـي فجـوات   
الناتج نتيجة تزايد األهمية النسبية لبعض المحددات األخرى المفسرة وعلى رأسها متغير توقعات 

 التضخم .

 

بارتفاع معدل التضخم الكلي في االقتصادات المتقدمة واألسـواق الناشـئة    2018اتسم العام  
والنامية على الرغم من التباين الحاصل في أسعار السلع الرئيسة المتمثل باالرتفاع الحاصل في 
أسعار الطاقة مقابل االنخفاض الحاصل في أسعار الغ اء، فيما اليزال التضخم األساس مستبعدا 
منه )الغ اء والطاقة( دون المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في معظم االقتصادات 

اقترب معدل التضخم األساس من مستواه حيث ‘ المتقدمة باستثناء التضخم المفرط في فنزويال 
%( بقليـل فـي المملكـة    2) ـ%( في الواليات المتحدة ،فيما تجاوز ال2المستهدف عند الـ )

وهو اقل من المعدل المسجل في العـام السـابق و لـك     2018دة للنصف األول من عام المتح
-2016بسبب االنحسار التدريجي ألثار التراجع الكبير في قيمة الجنيه اإلسترليني خالل عامي 

 المقدمة
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في كل من منطقة اليورو  %(0.3%( و)1على األسعار المحلية ، فيما سجل ما نسبته ) 2017
 .واليابان

جموعة األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية احتواء التضـخم األسـاس ليسـجل    وتواصل م
%( في كل من البرازيل والمكسيك على التوالي وسجل اقل 3.5%( و)2.5%( في الصين و)2)

 روسيا.%( في 2من )
التضـخم  وعلى صعيد الدول العربية وبحسب توقعات صندوق النقـد الـدولي سـجل معـدل     

متأثرا بعدد من العوامل الداخلية  2019%( عام 8.3ويتوقع ان يسجل ) 2018%( عام 11.4)
المتعلقة بالزيادة في مستويات الطلب الكلي مع تحسن األداء االقتصادي الى جانـب ججـراءات   
الدعم المتبعة وججراءات خاصة متعلقة بفرض الضرائب ورفع الرسـوم الكمركيـة وعوامـل    

النفط العالمية الى جانب رفع أسعار الفائدة العالميـة   ألسعارثل باالتجاه التصاعدي خارجية تتم
ويؤدي الى ارتفـاع أسـعار السـلع    االمر ال ي سيدعم قيمة الدوالر مقابل العمالت األخرى ،

 المستوردة من الخارج .

ى العـام  استقرارا واضحا في المستوخالل ه ا العام شهد اما بخصوص االقتصاد العراقي فقد 
عكـس  ،  2017%( للعام السابق 0.6%( مقابل )0.2بلغ )أساس لألسعار تمثل بمعدل تضخم 

قدرتها التمكينية علـى احتـواء التضـخم    والمركزي العراقي السلطة النقدية ممثلة بالبنك نجاح 
في سوق الصرف وعليه فأن التوقعات التضخمية التـي يولـدها سـعر     وتوفير استقرار عاٍل

المستوى العام لألسعار ، فبحسب مؤشرات الرقم القياسي السعار استقرار انعكست في الصرف 
تراجعت معدالت نمو خمس مجاميع سلعية مقارنة بعـام  المستهلك في عموم العراق له ا العام 

األخرى مقابل ثبات معدل النمو في مجموعة واحدة وارتفاع متباين في المجاميع السلعية  2017
 لة المستهلك .الداخلة ضمن س
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اظهر الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق له ا العام كمؤشر للتضخم ارتفاعًا ضئياًل      
( نقطـة عـام   104.7ليسجل ) السابق،عام لل%(  0.2%( مقابل ) 0.4في معدل نموه ليبلغ )

، فيما سجل الرقم القياسي ألسعار المسـتهلك بعـد   2017( نقطة عام 104.3مقابل ) 2018
لرقم القياسي ألسعار المستهلك مستبعدًا المشـتقات النفطيـة )الـنفط والغـاز(     االستبعاد، أي ا

، 2017( نقطة عام 105.1مقابل ) 2018( نقطة عام 105.3ومجموعة )الخضر والفواكه( )
 . 2017%( عام  0.6%( مقابل )0.2بزيادة بلغت ) اي

يتضـ  أن هنـاك    السابق،مع العام  2018وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لعام 
مجموعـة   النمـو فـي  ( مجموعات، وثبات 5انخفاضا في )مقابل ( مجموعات، 6ارتفاعا في )

 2017مقارنـة بعـام    2018مفصال لتطورات معدالت التضخم لعام تحلياًل واحدة، وفيما يلي 
 (.1جدول رقم ) ،وبحسب المجاميع السلعية

 
 .2017مقارنة بعام  2018لعام ية حسب المجاميع السلعتطورات معدل التضخم  -1

ويعود %( 4.1)خالل ه ا العام ليبلغ سجلت مجموعة )الترفيه والثقافة( اعلى معدل تضخم     
زيادة عدد الشركات السياحية والتنافس فيما بينها في تقديم عـروض   لك بالدرجة األساس الى 

تليهـا  الرحالت السياحية المنظمة داخـل وخـارج العـراق    تفاضلية  للمستهلك تخص اسعار 
و لك الرتفاع أجور النقل البري من العاصمة %(  3.6مجموعة النقل لتسجل معدل تضخم بلغ )

وسجلت مجموعة التعليم معـدل تضـخم بلـغ    بغداد والى بعض المحافظات والى دول الجوار 
  ان السعر يصب  هو العامل األساسي ج،%( ويعود  لك الى ارتفاع أجور التعليم الخاص 2.7)

%( وه ا يعود الى اسـتمرار  2.2)الصحة ( معدل تضخم بلغ ) فيما سجلت مجموعة،  للمنافسة
أجور األطباء في العيادات الخاصة والتحاليل في المختبرات االهلية الى جانب ارتفـاع   ارتفاع 

وسجلت مجموعتي )السـلع  أجور التصوير الشعاعي والسونار والرنين في المستشفيات االهلية 
% 0.9والخدمات المتنوعة واالغ ية والمشروبات غير الكحولية( معـدالت تضـخم بلغـت )   

 %( على التوالي.0.3و
%( وال ي يعزى -1.6) ته نسببلغت   بالمقابل سجلت مجموعة )االتصال( اعلى معدل انخفاض

خـدمات االنترنيـت   من خـالل مكاتـب    توفر البدائل في الحصول على خدمة االنترنيتالى 
تليهـا   ،ختيار الخدمة وبالسعر المناسـب  للمستهلك اتتي   وبأسعاروعروض شبكات االتصال 

زيادة عدد المطاعم في %( وال ي يعزى جلى -1.3انخفاضًا بنسبة )لت ج  سجمجموعة المطاعم 
عموم العراق والتنافس الكبير فيما بينها بغية ج ب الزبائن من خالل تعديل األسعار )تخفيضها( 

بنسـبة  انخفاضـًا  كما سجلت مجموعة )التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة( تنافسي  بشكل
%( -2.0اض الحاصل في أسعار األثاث والتجهيزات  بنسـبة ) %( و لك بسبب االنخف-1.1)

       وسجلت فقرة المياه والغاز والكهربـاء انخفاضـًا بنسـبة   %( -0.5)واألجهزة المنزلية بنسبة 
 (وصيانة وخدمات السكن ارـفي فقرتي )االيجالحاصل نخفاض اال لك الى  زى%( ويع1.1-)

 2018– 2017لعامياتجاهات الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق  -أواًل:
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له ا %( على التوالي، فيما لم تشهد فقرة المالبس واالح ية اي تغيير 3.5-و) %(2.2-بنسبة )
 . 2017مقارنة بعام العام 

 
 

 (1جدول )
 2017مقارنة بعام  2018الرقم القياسي ألسعار المستهلك في العراق لعام 

(2012=100)                                                                            
 معدل  القسم / المجموعة الرئيسية /المجموعة الفرعية ت

 2017عام 
 معدل 

 2018عام 
معدل التضخم لعام 

2018 % 

 0.3 97.5 97.2 االغ ية والمشروبات غير الكحولية 01

 0.1- 121.4 121.5 التبغ 02

 0.0 103.1 103.1 المالبس واالح ية 03

 1.1- 115.4 116.7 السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 04

 1.1- 97.7 98.8 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 05

 2.1 119.7 117.2 الصحة 06

 3.7 98.5 95.0 النقل 07

 1.6- 111.2 113.0 االتصال 08

 4.0 90.1 86.6 الترفيه والثقافة 09

 2.7 131.3 127.9 التعليم 10

 1.3- 110.1 111.5 المطاعم 11

 1.0 104.0 103.0 السلع والخدمات المتنوعة 12

 0.4 104.7 104.3 الرقم القياسي العام 00

 0.2 105.3 105.1 الرقم القياسي العام بعد االستبعاد 

 المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء 

0.3 

-0.1 

0.0 

-1.1 

-1.1 

2.1 

3.7 

-1.6 

4.0 

2.7 

-1.3 

1.0 

0.4 

0.2 

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

االغذية والمشروبات غير 4.0
 الكحولية

 التبغ 

 المالبس واالحذية

  السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية 
 والصيانة

 الصحة 

 االتصال النقل

 الترفيه والثقافة

 التعليم

 المطاعم 

 السلع والخدمات المتنوعة 

 الرقم القياسي العام

 الرقم القياسي العام بعد االستبعاد

 2017مقارنة بعام  2018معدل التضخم لعام ( 1)شكل 
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 2018- 2017لعامي  السعار المستهلك لرقم القياسيفي االتغيرات الفصلية  -2

تحتل التغيرات الفصلية أهمية كبيرة في التحليل االقتصادي النعكاسات تأثيراتها على أسعار     
ان بعد تحليل المجاميع السـلعية بحسـب اوزانهـا ،   (  2السلع والخدمات ويتبين من الجدول ) 

أسعار األغ ية والمشروبات غير الكحولية سجلت انخفاضا خالل الفصلين األول والثاني بنسـبة  
بسيطة بلغـت  %( على التوالي ،اال انها ارتفعت خالل الفصل الثالث بنسبة -%1.1( ،)-1.2)
قياسا بالعام السابق %( 2.6%( لتعود لترتفع وبشكل ملحوظ خالل الفصل الرابع وبنسبة )0.8)

عيـد األضـحى المبـارك )موسـم    الى حلول بالدرجة األساس ويعزى  لك االرتفاع  2017
االضاحي( وحلول شهر محرم الحرام الى جانب تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة ومن التغيرات 
األخرى  ات األهمية في تقرير اتجاه تقلبات الرقم القياسي العام هي فقـرة )السـكن ،الميـاه،    

%( ،اال 0.2بنسـبة )  2018تفاعا خالل الفصل األول من عام ج  سجلت ار،الكهرباء ،الغاز( 
%( -2.1%( ،)-1.9%( ، )-0.8انها سجلت انخفاضا خالل الفصول الثالثة األخرى بنسبة )

الـى  ويعود  لك االنخفاض  2017فصول عام  لكل فيما كانت قد سجلت ارتفاعا  ،تواليعلى ال
بعد عودة النازحين الى منـاطق سـكناهم    سيما  لإليجارعلى الدور المعروضة  تراجع الطلب

وتوفر القروض السكنية المعروضة من قبل المصارف العاملة في البلد الى جانـب القـروض   
.امـا  المقدمة من قبل صندوق اإلسكان و الممول من خالل مبادرة البنك المركـزي العراقـي   

لغاية  2017  الفصل الثاني من عام بخصوص أسعار النقل فيالحظ استمرار ارتفاع أسعاره من
و لك %( 6.2اعلى نسبة ارتفاع خالل الفصل الثالث ،ا  بلغت ) ،ا  سجل 2018الفصل الرابع 

،فيمـا سـجلت نسـبة    لحلول موسم الصيف وازدياد عدد الرحالت السياحية خارج وداخل البلد 
 %( و لك النتهاء موسم االجازة وحلول موسم الخريف .3.5االرتفاع )

خـالل الفصـول   انخفاضا واضحا التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة مجموعة  تسجل   
سـجلت   ، ا 2017واستمرارا لالنخفاض الفصلي المسجل للعام السـابق  العام ه ا األربعة من 

على التوالي ويعزى  لك الى اغـراق السـوق   %( -%1.2(، )-%1.2(، )-0.3، )%(-1)
من الثالجات والغساالت وأجهزة التبريد الى غيرها مـن األجهـزة   واألجهزة المنزلية  باألثاث

 والمفروشات.والسجاد والمنسوجات 
وشهدت أسعار المالبس واالح ية ارتفاعا خالل الفصلين األول والثاني من ه ا العام وبنسـبة   
ية و لك يعود بالدرجة األساس الى ارتفاع أسعار األح قياسا بالعام السابق %( 1.3%( و)0.2)

سجلت انخفاضا للفصـلين الثالـث    الشتوية، فيماالنسائية الشتوية والمالبس الرجالية والنسائية 
و لك لحلول موسم الصيف الى جانب اغراق السـوق  %( -1.4%( و)-0.2والرابع وبنسبة )

 السلعتين.بهاتين 

ـ له ا العام وسجلت التغيرات الفصلية لمجموعة الصحة   تمرا ومكمـال لالرتفـاع   ارتفاعا مس
%( علـى  2.8) %(،2)%(، 2.1%(، )1.5وبنسـب )  2017الحاصل في جميع فصول عام 

األجور األطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة وارتفاع  رويعود  لك الى ارتفاع اجوالتوالي 
 االدوية.في المختبرات وارتفاع أسعار 

ة عامي ـــأكثر وضوحا في التغيرات الفصليفيها اما مجموعة االتصال فقد بدت الصورة   
قياسـا بالعـام السـابق    حيث سجلت انخفاضا واضحا خالل الفصول األربعة  2018و 2017
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ويعـزى  لـك   %( على التوالي -2.8%(، )-2%(، )-0.4%(، )-1)بلغت وبنسب  2017
 شـبكات  وتـوفر عـروض  تفاضـلية   وبأسعاربالدرجة األساس الى انتشار خدمات االنترنيت 

 االتصال.

سجلت التغيرات الفصلية في مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضا واضحا خالل الفصلين األول     
%( ويعود  لك الـى  -1) %(،-1.5وبنسب ) 2017والثاني من ه ا العام قياسا بالعام السابق 

سـجلت   البلد، فيمـا وتراجع الطلب على الرحالت السياحية داخل وخارج حلول موسم الشتاء 
%( قياسـا بالعـام   10.8%( و)8ارتفاعا واضحا خالل الفصلين الثالث والرابع وبنسب بلغت )

السابق ويعود  لك الى حلول كل من موسم الصيف وموسم األعياد )ميالد السيد المسي  وراس 
 .الميالدية(السنة 

لسابق انخفاضـا  التغيرات الفصلية في مجموعة المطاعم خالل ه ا العام قياسا بالعام اوشهدت 
%(، -2.4)%(،-1.7%(، )-0.7) %(،-0.2واضحا وطوال الفصول األربعة وبنسب بلغت )

توصيل الطعام من قبـل  خدمات  لك الى عروض األسعار التنافسية للمأكوالت وانتشار  ويعزى
 المطاعم )الدلفري ( .

الفصل الثالث و لـك  اما أسعار مجموعة التعليم فقد سجلت ارتفاعا طوال فصول السنة باستثناء 
%( قياسا بالعـام  -1.4انخفاضا بنسبة ) تسجل للطالب، حيثيعود الى حلول العطلة الصيفية 

 السابق.
وبنسـب  اما بخصوص مجموعة التبغ فقد سجلت ارتفاعا طفيفا خالل الفصلين األول والثـاني  

سجلت انخفاضا خـالل الفصـلين الثالـث     السابق، فيما%( قياسا بالعام 0.4%( و)0.2بلغت )
%( على التوالي ويرتبط االرتفاع واالنخفاض فـي هـ ه   -0.5%( و)-0.3والرابع وبنسب )

 والطلب.المجموعة بعوامل العرض 
 (2جدول )

    2018-2017التغيرات الفصلية للرقم القياسي لعامي 
فصول عام  2018 فصول عام 2017   

 الرابع الثالث الثاني األول  الرابع الثالث الثاني األول  الوزن الفقرات

 2.6 0.8 1.1- 1.2- 1.7- 2.8- 1.2- 2.7- 29.605 األغ ية والمشروبات غير الكحولية

 0.5- 0.4- 0.4 0.2 0.2- 0.2- 1.8 6 0.615 التبغ

 1.4- 0.2- 1.3 0.2 0.1 0.3- 0.1- 0 6.472 المالبس واالح ية

 2.1- 1.9- 0.8- 0.2 3.4 3.8 2.2 0.7 25.359 الكهرباء، الغازالسكن، المياه، 

 1.6- 1.2- 0.3- 1- 1.4- 1.7- 1.8- 2- 6.524 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 2.8 2 2.1 1.5 0.9 0.9 1 1.2 4.142 الصحة 

 3.5 6.2 4.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2- 15.185 النقل

 2.8- 2- 0.4- 1- 1.3- 1.4- 1.2- 0.4- 3.109 االتصال

 10.8 8 1.3- 1.5- 3.1- 3.1- 5.8- 5.9- 1.998 الترفيه والثقافة

 3.2 1.4- 3.2 2.9 14.2 21.9 21.8 22 0.922 التعليم

 2.4- 1.7- 0.7- 0.2- 0.6 0.2- 0.8- 0.6- 1.527 المطاعم

 0.6- 0.3- 2.2 2.4 1.7 0.6 0.8 2.9 4.542 السلع والخدمات المتنوعة

 المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء
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من األرقام القياسية التـي يعتـد   الناتج المحلي اإلجمالي  ألسعاريعد المخفض الضمني         
فهو يمثـل األسـعار   صلة في المستوى العام لألسعار االتغيرات الحعليها كمؤشر شامل لقياس 

سـعار   الحقيقية موزونة بسلة متحركة من السلع في الوقت ال ي نجد فيـه الـرقم القياسـي ال   
المستهلك يتحرك بسلة ثابتة من السلع عند اعتماد االوزان المطلوبة لتقدير  لك الرقم ، بعبـارة  

هو حاصل قسمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريـة   أخرى فأن المخفض الضمني ال ي
ثابته فهو خلـيط   بأوزانيعد رقما قياسيا خالصا لألسعار  ال الثابتةباألسعار  المحلي  على الناتج

من التغيرات السعرية والتغيرات الكمية في ان واحد السيما عند اعتماد السالسل الزمنيـة فـي   
ـ  وبالتالي فهو يعكس احتسابه  ت التغير ال ي يطرأ على أسعار كافة السلع والخدمات سـواء كان

و يتأثر بدرجة وه ،ك معا لكما انه يضم أسعار الجملة والمسته ،استهالكية ام وسيطة ام جنتاجية
يولد فجـوة بـين   االمر ال ي  ، كبيرة بأسعار النفط كونه يشكل نسبة مهمة من القيمة المضافة 

وبين احتساب التضخم عن طريـق األرقـام القياسـية     فض ريق المخاحتساب التضخم عن ط
 .المستهلك  ألسعار

 2017 ( عـام 112.3من )مخفض الناتج المحلي اإلجمالي ( الى ارتفاع 3)يشير الجدول رقم 
،ا   ويعزى  لك بالدرجة األساس الى ارتفاع أسعار الـنفط الخـام   ،2018عام ( 126.1)الى 

، 2017( دوالر لعـام  49.3مقابـل )  2018عـام  ( دوالر 65.6معدل سعر البرميل )سجل 
 .( 2) الشكل

 

 المصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإلحصاء  

112.3 

126.1 

2017 2018 

 (100=2007)مخفض الناتج المحلي االجمالي سنة االساس ( 2)شكل 

 ( مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 3جدول )
 ( 100=2007سنة االساس )

  2017 2018 

 الناتج المحلي االجمالي )مليار دينار(

 251065 225722 باألسعار الجارية

 199129 201059 باألسعار الثابتة 

 126.1 112.3 مخفض الناتج المحلي االجمالي 

 12.3 ــــــ التغير السنوي )%( 

 الناتج المحلي االجمالي غير النفطي )مليار دينار(

 133208.1 137057.6 باألسعار الجارية

 71243.9 71470.3 باألسعار الثابتة 

  2017مقارنة بعام  2018في العراق لعام  ناتج المحلي االجماليللثانيًا: المخفض الضمني 
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 .2018 االقتصادية لعاممخّفض الناتج المحلي اإلجمالي حسب االنشطة 
 2018يتض  من بيانات مخّفض الناتج المحلي اإلجمالي حسب االنشطة االقتصادية  لعـام      

( عـام  67.6  ارتفع من )ج ،%(34.5تفاع بلغت )تسجيل نشاط التعدين والمقالع اعلى نسبة ار
الـى  2018لـنفط خـالل عـام    معدل سعر برميل ارتفاع النتيجة ( و لك 92.3الى ) 2017

 %(9، ، يليه نشاط البناء والتشـييد بنسـبة )  2017( دوالر لعام 49.3( دوالر مقابل )65.6)
%( ، فيما سجلت باقي األنشطة )النقل واالتصـاالت  3.9شاط الكهرباء والماء بنسبه )نومن ثم 

والغابات وصيد االسماك وتجارة الجملة والمفـرد  الصناعات التحويلية و الزراعة ووالخزن و 
%( علـى   0.1%،  0.5، % 0.6، %1.1متفاوتة بلغـت ) ارتفاع شابه نسب  والفنادق وما

التوالي ، وه ا يفسر مالم  الركود وتدهور القطاعات االنتاجية في االقتصاد العراقي في ظـل  
الجانب. في حين سجل نشاط حادي القتصاد الريعي األاوهيمنة استمرار ضعف الجهاز االنتاجي 

%( بسبب انخفاض نشاط الحكومة -6.8خدمات التنمية االجتماعية والشخصية انخفاضًا بنسبة )
االنكماشي لسياسة مالية  نتيجة لألثراالنفاق العام تراجع يعزى  لك الى و%( -8العامة بنسبة )

فيما سجل نشاط المـال والتـامين والعقـارات     النفطية،الحكومة والناجم عن تراجع اإليرادات 
 (.3%(، شكل )2.5-بنسبة ) اواالعمال انخفاض
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-6.8 

-2.5 

-2.5 

-2.5 

0.2 

1.1 

9.0 

3.9 

0.6 

9.1 

34.7 

34.5 

0.4 

 الناتج المحلي االجمالي

 رسم الخدمة المحتسب 

 المجموع حسب االنشطة

 الخدمات الشخصية

  الحكومة العامة 

 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

 ملكية دور السكن 

 البنوك والتأمين  

 المال والتامين وخدمات العقارات واالعمال

 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

 النقل واالتصاالت والخزن

 البناء والتشييد

 الكهرباء والماء

 الصناعة التحويلية

 االنواع االخرى من التعدين

 النفط الخام  

 التعدين والمقالع 

 الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

 2018مخفض الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام ( 3)شكل 
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)الفجوة التضـخمية(   بشكل واض  مدى الضغوط التضخميةB) يفسر معامل االستقرار النقدي )   
التي يعاني منها االقتصاد. وجوهر ه ا المقياس هو أن عدم التناسب بين الزيادة في كمية النقود مع 
الزيادة في الناتج المحلي سيؤدي جلى اختالل بين التيار النقدي وتيار العرض للسلع والخدمات ممـا  

( من الواحد ازدادت حالة االستقرار B)يدفع األسعار نحو االرتفاع المستمر. وكلما اقترب المؤشر 
أمـا ج ا ازداد   النقدي في البلد وكلما كانت قيمته مساوية للواحد فه ا يعني حصول استقرار نقـدي، 

المعدل عن الواحد فه ا يعني أن هناك ضغوطا تضخمية وارتفاعات محتملة في األسعار، وج ا قـل  
 ي.المعدل عن الواحد فه ا يعني تالشي الضغط التضخم

سّجل رصـيد   ج  ،2017%( لعام  0.1مقابل )%( 0.4) 2018بلغ معامل االستقرار النقدي لعام 
ارتفاعاً  بنسـبة   2018و 2017ي ( )السيولة المحلية( نهاية عامM2عرض النقد بمعناه الواسع )

بينما بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمـالي لعـامي   على التوالي ،%(  4.8و) %(1.5)
اتجاه االقتصاد العراقـي نحـو   وه ا يعني  التوالي،على %( 11.2) ،%(14.6) 2018و 2017

 االستقرار النقدي وعدم وجود ضغوط تضخمية وال ي اتض  من خالل معامل االستقرار النقـدي

 (.4، شكل ) %(0.4)  لـ مساويا كان ال ي
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

الفارق بين مستويات النـاتج المحلـي الحقيقـي     Output Gapيمثل متغير فجوة الموارد   
الى مستوى توظيف ، فيما يشير  Potential Output  هومستويات الناتج الممكن الوصول الي

الموارد في أي دولة ، ففي حال وجود فجوة موارد سالبة يعني  لك ارتفاع مسـتويات النـاتج   
الممكن الوصول اليه مقارنة بالمستويات الفعلية للناتج وهو ما يعني وجود موارد معطلة وفـي  

الناتج وهو ما حالة وجود زيادة في مستويات الطلب يمكن استغالل ه ه الموارد المعطلة لزيادة 
يؤدي الى خفض معدالت التضخم وبالتالي تكون العالقة بين المتغيرين عالقة عكسية ، اما في 
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0.4 

0
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0.45

2017 2018 

   2017مقارنة بعام  2018معامل االستقرار النقدي لعام ( 4)شكل 

 2017مقارنة بعام  2018لعام  عامل االستقرار النقدي )مقياس الضغط التضخمي(م -ثالثا  
  

 2018-2008للمدة  وفجوة الناتجالفجوة بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والمحتمل -رابعاً 
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حالة وجود فجوة موارد موجبة فأن  لك يعني ان مستويات الناتج الحقيقي تفوق مستويات الناتج 
يات األسـعار  المحتمل وبالتالي فأن زيادة مستويات الطلب في ه ه الحالة تؤدي الرتفاع مسـتو 

 .كون العالقة بين المتغيرين طرديةكونها تمثل ضغطا على الموارد المحدودة وبالتالي ت

وتعد فجوة الناتج من المتغيرات الحقيقية المؤثرة في االقتصاد وفي معدالت التضـخم وأسـعار   
  .الفائدة

 (4جدول )
  2018-2008 للمدةوفجوة الناتج والناتج المحتمل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

 مليار دينار                                                                            
الناتج المحلي باألسعار  السنة 

 الثابتة
فجوة الناتج باألسعار  الناتج المحتمل

 الثابتة

2008 120627 119381 1246 
2009 124703 1289968 -4293.8 
2010 132687 138658.6 -5971.6 
2011 142700 148352.5 -5652.5 
2012 162588 158005.2 4582.8 
2013 174990 167486.7 7503.3 
2014 178951.4 176712.8 2238.6 
2015 183616.3 185674.4 -2058.1 
2016 208932.1 194384.8 14547.3 
2017 201059.4 202836.6 -1777.2 
2018 199129.3 211168 -12038.7 

 
( ، ان فجوة الناتج كانت سالبة وألغلب السنوات ماعدا 4يالحظ من تحليل بيانات الجدول )    

في فجوة الناتج تعكـس االخـتالل    السلبيةوه ه  2016و  2014و 2013و 2012األعوام 
الكبير ال ي يعانيه الناتج الحقيقي في االقتصاد العراقي و ابتعاده عن المعدل المحتمل له نتيجـة  
لما يتصف به االقتصاد العراقي من الريعية واختالل الهيكل اإلنتاجي واعتماده على االستيرادات 

 ان يبتعد الناتج المحتمل بشكل كبيـر  لسد النقص الحاصل في العرض السلعي وه ا ينعكس في
 عن الناتج الفعلي المتحقق لعدم المرونة وضعف االستجابة للتغيرات التي تحصل في االقتصاد. 

 
 
 
 

من العرض الكلي حيث  أكبرض  الفجوة التضخمية عندما يكون فيها الطلب الكلي المخطط تت    
ان مستوى الناتج ال يستجيب لمستوى االنفاق الكلي ج  ان ارتفاع حجم الطلب الكلـي وعجـز   
العرض الكلي عن مالحقة الطلب الكلي ستؤدي الى وجود فجوة بينهما تـنعكس فـي ارتفـاع    

 األسعار.  

 2018-2016في االقتصاد العراقي للمدة  الفجوة التضخمية -خامسا  
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 (-4803.2)ج  بلغت كانت سالبة،  2018التضخمية لعام ان الفجوة  (5)يالحظ من الجدول  
وه ا يعود الى السيطرة على االصدار النقدي وتطور نمو عـرض النقـد والـ ي     مليار دينار،

توفير قاعدة استقرار نقدي ومـالي  نجحت في سياسة نقدية حصينة يعكس اتباع السلطة النقدية 
 ضبط نسبة التضخم والحفاظ على المستوى العام لألسعار.خالل و لك من 

 
 (5جدول )

 )مليار دينار( 2018-2016الفجوة التضخمية في االقتصاد العراقي للمدة 
 2018 2017 2016 المؤشرات

 104.7 104.3 104.1 ) نقطة(الرقم القياسي

 0.4 0.2 0.4 %معدل التضخم السنوي

 74034.6 71161.5 70733 (مليار دينار) M1عرض النقد 

 M1 % 8.1 0.6 4.03معدل تغير 

 199129.3 201059.4 208932.1 مليار دينار GDP ) ) باألسعار الثابتةالناتج المحلي االجمالي  

 % GDP معدل تغير    13.8 -3.8 -1 

 5.03- 4.4- 5.7  %الفجوة التضخمية

GDP 1930.1- 7872.7- 25315.8 تغير 

 M1 5298 428.5 2873.1تغير  

 4803.2- 8301.2- 20017.8 دينار( )مليارالفجوة التضخمية باألرقام المطلقة 

 
 

 

 

 
 

يتأثر االقتصاد العراقي بتضخم الشركاء التجاريين و لك بسبب زيادة اعتماده على الواردات    
ألنه يخلـق مـا   ، هبالتضخم المستورد( وال ي ينعكس سلبا على اقتصاداو ما يعرف ) األجنبية

يسمى بـ )حالة التوقعات التضخمية( التي هي أخطر من التضخم بحـد  اتـه السـيما علـى     
، فيما يعتبر تضخم الشركاء موازنات الدول ألنها تسرع من وتيرة تصاعد الرقم القياسي لألسعار

التجاريين الرئيسيين من اهم المحددات التضخمية الطويلة االجل ،فضال عن ان زيادة مسـتوى  
تصادي قد ال تؤدي بالضرورة الى تراجع معدالت التضخم و لك لتركز هـ ا النمـو   النمو االق

بشكل كبير في القطاع النفطي وليس في القطاعات غير النفطية والتي يسـاعد نموهـا علـى    
ان االستقرار الحاصل حاليًا في سعر صرف الدينار العراقي امتصاص الضغوط التضخمية ،جال 

ر التعامالت نسبيا والتي تمثلت بوضوح من خالل مؤشـر سـرعة   أوال وال ي ادى الى استقرا
وال ي ابقـى   2017( عام 3.2مقارنة بـ ) 2018( عام 3.4دوران النقود أوال وال ي سجل )

 (2018- 2014للمدة ) التضخم المستورد-سادسا  
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%( مقابـل  0.4)على تدفق االستيراد مستقرا ،ومعامل االستقرار النقدي ال ي سجل ما نسـبته  
عدالت التضخم )العام واالساس( ثانيًا والتي وال ي انعكس في استقرار م 2017%( لعام 0.1)

%( على التوالي يعود الى االجراءات الناجعة للسياسة النقديـة للبنـك   0.2%( و) 0.4سجلت )
 ،المركزي العراقي في تحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار ضمن أهدافه التشغيلية 

لخـدمات المسـتوردة فـي مكونـات     بالنظر لعدم توفر بيانات تتضمن اثر تغيرات السـلع وا 
الحساب االدق للمساهمة النسبية المجموعات الرئيسية والفرعية للرقم القياسي لألسعار وال ي يعد 
حتساب التضخم المستورد تم ا ، للتضخم المستورد في تحقيق التغيرات في الرقم القياسي العام

عن طريق حساب االثر على المستوى الكلي من خالل قسمة الواردات على الناتج وضربها في 
 العالمية.معدالت التضخم 

للعالم الخارجي وبدرجة عالية كنتيجة طبيعية لتـدني مسـاهمة    هانكشافيتسم االقتصاد العراقي ب
ان مكونات سـلة المسـتهلك   والمحلي االجمالي  القطاعات السلعية )عدا النفط( في توليد الناتج
أغلـب  ، ج  تـوفر االسـتيرادات   (%80-%70)العراقي استيرادية بامتياز وبنسبة تقع ما بين 

احتياجات العراق من السلع الوسيطة والنهائية، ل ا فأن الصدمات الخارجية المختلفة ستكون لها 
يفتقد الى قاعدة انتاجيـة واسـعة ومتنوعـة     مردوداتها السلبية في االقتصاد السيما وان العراق

 وقوية توفر بالقدر الكافي احتياجاته ومن مختلف السلع.

%( وان 44.6( بلغ )2018-2014( ان معدل التضخم المستورد للمدة )6يالحظ من الجدول )
%(، فيما تـم احتـواء هـ ا    54.2ج  بلغت ) 2018اعلى نسبة للتضخم المستورد سجلت عام 

وتحقيق االستقرار في المستوى العام لألسعار من خالل السياسة النقدية للبنك المركزي التضخم 
 العراقي ونجاحها في استيعاب الصدمات الكبيرة التي يتعرض لها االقتصاد.

 
 (6جدول )

 (2018- 2014التضخم المستورد للمدة )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التضخم  السنة

 العالمي

االستيرادات  

 مليار دينار

ناتج محلي اجمالي  

باألسعار الجارية 

 مليار دينار 

التضخم 

 المستورد

2014 2.29 71518.5 266332.7 53.2 

2015 1.43 72359.1 194681 50.1 

2016 1.47 67075.9 196924.1 46.4 

2017 2.19 47873.7 225722.4 54.2 

2018 2.5 54426.1 251064.5 54.2 
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 الفصل الثاني     
 ضبط التضخمووسعر الفائدة دور السياسة النقدية في استهداف سعر الصرف 

 
The role of monetary policy in targeting the exchange rate and 

interest rate and controlling inflation 
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ان تركيبة االقتصاد العراقي المعتمد على عوائد تصدير الموارد الطبيعية في تحقيـق التـدفقات   
الداخلة وسلوك السوق في توليد التدفقات الخارجة عبر السوق المصرفية، جعل السياسة النقديـة  

ة( المحلي وصافي الموجوداتفي حالة التغطية الكاملة للنقد األساس )صافي الموجودات األجنبية 
بالعملة االجنبية من جانب المطلوبات النقدية وهي حالة مستمرة في تشكيل النظام النقدي كـون  
االقتصاد العراقي هو ريعي وبامتياز. ل ا فأن الميزانية العمومية للبنك المركـزي فـي جانـب    

دت غ . وبه اموجوداتها مالت تركيبتها لمصلحة الموجودات االجنبية وليس الموجودات المحليةً 
 الموجودات االجنبية المكون الرئيس للنقد األساس.

من االهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي  لألسعاريعتبر تحقيق االستقرار في المستوى العام 
وعليه استخدم البنك المركزي سياسة اسـتقرار   (،3( المادة )56والتي حددها في قانونه رقم )

حقيق االستقرار السعري في العراق من خالل ناف ة بيـع  سعر صرف الدينار كأداة اساسية في ت
مـا  وه ا االمر يتطلب ان يحتفظ البنك المركزي باحتياطيات رسمية تغطي او  االجنبية،العملة 
%( من حجم الدنانير التي يصدرها وتصب  خارج خزانته للحفاظ على اسـتقرار  100) تعادل

 االسعار.
( ترليون 44.3لتسجل ) %(0.1مصدرة بنسبة ضئيلة بلغت )ال ارتفاع العملةتشير البيانات الى 

بالمقابل سـجلت   ،31/12/2017( ترليون دينار في 44.2مقابل ) 31/12/2018دينار في 
، التـوالي على  2018و 2017ترليون دينار لعامي  (76.0( و )57.9الرسمية )االحتياطيات 

 ( .7جدول )
 
 

 

 

 

 

 

ان قيام البنك المركزي بتبني مثبت اسمي لسعر الصرف جعل منه أداة مهمـة فـي مكافحـة    
تدخل البنك المركزي بالسوق من اجل الحفاظ على قيمـة  خالل  السوق منلية آالتضخم وعبر 

 الدوالر.العملة الوطنية ورفع قيمتها جزاء العمالت األخرى ومن أهمها 

  2018و 2017يوضح نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة المصدرة لعامي  (7)جدول

                 مليار دينار                         

نسبة االحتياطات الرسمية  العملة المصدرة االحتياطيات الرسمية السنة
 / العملة المصدرة %

2017 57.9 44.2 131 

2018 76.0 44.3 172 

  2017مقارنة بعام  2018لعام  المصدرةتحليل نسبة االحتياطيات الرسمية الى العملة  -أوال
 

 2018-2008وفجوة سعر الصرف للمدة سعر الصرف  -ثانيًا 
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الرسمي وسعر الصـرف فـي السـوق    السعر مالم  االقتراب الكبير بين  (8)يوض  الجدول 
تقلصت الفجوة مـن   السوق(، ج )تقلص الفجوة بين السعر الرسمي المعتمد وأسعار  ، الموازي

تحقق االستقرار في سعر الصرف من خـالل  فيما  2018%( لعام 0.8الى ) %2017( 4.8)
ضبط نسبة التضخم والوصـول بهـا جلـى    الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وانعكاس  لك في 

 لألسعار.%( للحفاظ على المستوى العام 1مستويات متدنية تقل عن )
 (8جدول )

 2018-2008سعر الصرف للمدة وفجوة سعر الصرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألبحاث /النشرة االحصائية لسنوات متفرقة . ءالمصدر : دائرة االحصا          

 
 

 (8على قوته الشرائية خالل ه ا العام ،جدول )العراقي فاظ الديناروتجدر اإلشارة الى ِح
 100× /  الرقم القياسي العام 1القوة الشرائية للنقود =

                            =1 /104.7  ×100 

                            =1  

 100× /  الرقم القياسي العام  بعد االستبعاد 1القوة الشرائية للنقود  = 

                            =1/105.3×100 

                            =1 
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سعر الصرف الرسمي وسعر ( 5)شكل 
 (2018 -2008)صرف السوق للمدة 

 سعر صرف السوق سعر صرف الرسمي

0.8 1.0 1.3 
2.2 

5.7 5.7 

4.1 

6.9 
6.3 

4.8 

1.0 

 فجوة سعر الصرف( 6)شكل 

 فجوة سعر الصرف

 سعر الصرف الرسمي  السنة
 دينار/ دوالر

 سعر صرف السوق
 دينار/ دوالر

  فجوة سعر الصرف %

2008 1193 1203 0.8 
2009 1170 1182 1.0 
2010 1170 1185 1.3 
2011 1170 1196 2.2 
2012 1166 1233 5.7 
2013 1166 1232 5.7 
2014 1166 1214 4.1 
2015 1167 1247 6.9 
2016 1182 1275 6.3 
2017 1184 1258 4.8 
2018 1190 1209 1.0 
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اتخ  سعر السياسة )سعر الفائدة قصير جدا( المثبت االسمي الداخلي مسـارا طرديـا بعالقتـه     
( من خالل استمراره بالتراجع تماشـيا مـع انخفـاض معـدالت     10بمعدالت التضخم جدول )

 التضخم، ج  سجلت أسعار الفائدة قيم موجبة.
 (10جدول )                                       

 2018-2014للمدة  العالقة بين سعر السياسة والتضخم                     
 معدل التضخم السنوي % سعر السياسة )سعر فائدة البنك( السنة
2014 6.00 2.2 
2015 6.00 1.4 
2016 4.33 0.5 
2017 4.00 0.2 
2018 4.00 0.4 

 .2018-2016المصدر: البنك المركزي العراقي / النشرة اإلحصائية السنوية             
 

( العالقة العكسية بين تراكم راس المال الثابت للقطاع الخـاص وأسـعار   11ويوض  الجدول )
%( بالمقابل انخفـض   4.33%( الى ) 6.0انخفض سعر الفائدة من ) 2015الفائدة ففي عام 

 2016( مليار دينار عام 16812.0من ) 2015الثابت للقطاع الخاص عام تراكم رأس المال 
وه ا يوض  الدور الضعيف لسعر السياسة وغير المطابقة للنظرية االقتصادية في تحول العالقة 
السلبية بين الفائدة وتراكم رأس المال الثابت الى عالقة جيجابية و لك يعود الى تشـوه الهيكـل   

 بة الناتج للتغيرات في سعر الفائدة.االقتصادي وعدم استجا
 

 

 2017مقارنة بعام  2018( القوة الشرائية للنقود لعام 9جدول )

 المستهلك سعارألالرقم القياسي  السنة
 (100=2012بأساس )

القوة الشرائية 
 للنقود

2017 104.3 1.0 

2018 104.7 1.0 

0

1

2

2017 2018 

 2017مقارنة بعام  2018القوة الشرائية للنقود لعام ( 7)شكل 

 القوة الشرائية للنقود

 2018-2014للمدة  العالقة بين سعر السياسة والتضخم - ثالثًا
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 (11جدول )

 (2016 – 2015اجمالي تراكم رأس المال الثابت لعامي )العالقة بين سعر السياسة و
  (مليار دينار)                                                                                                

 . 2016المصدر: وزارة التخطيط / المجموعة اإلحصائية        

 .2016البنك المركزي العراقي / النشرة اإلحصائية السنوية        
 
 

     
يعتبر مؤشر سرعة تداول النقودة مؤشرًا تحليليًا لمعدل التضخم ويكشف في احيان كثيرة واقع  

 2015( مرة في عـام  3.0معدل التضخم ، حيث يتض  ان سرعة تداول النقود انخفضت من )
 2017( مرة في عامي 3.4( ، )3.2ثم عادت وارتفعت الى ) 2016( مرة في عام 2.8الى )

، وه ا يعني ان عدد المرات التي ينفق فيها الدينار العراقي الواحد خالل على التوالي  2018و
السنة قد عاد لالنتعاش مرة اخرى ، وه ا نتيجة السياسات المتبعة من قبـل الحكومـة والبنـك    

 .(12جدول ) المركزي لتالفي الوقوع في ازمة مالية في االقتصاد العراقي
 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
  كونها بيانات أولية. 2017استبعاد بيانات تم 

المال الثابت للقطاع  اجمالي تراكم رأس السنة
 الخاص

 سعر السياسة )سعر فائدة البنك(

2015 16812.0 6.00 
2016 11313.6 4.33 

 2018-2015والعوامل المؤثرة فيها للمدة ( سرعة تداول النقود 12جدول )

 السنة
 

الناتج المحلي االجمالي باالسعار 
 الجارية )مليار دينار( 

(1) 

( M1عرض النقد )
   (2)مليار دينار

 سرعة تداول النقود 
(1/2) 

2015 194681 65,435 3.0 

2016 196924.1 70,733 2.8 

2017 225722.4 71,162 3.2 

2018 251065.0 74,035 3.4 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

100000

200000

300000

2015 2016 2017 2018 

 (2018-2015)سرعة تداول النقود والعوامل المؤثرة فيها للمدة ( 8)شكل  

 سرعة تداول النقود  (M1)عرض النقد  الناتج المحلي االجمالي 

 2018-2015سرعة تداول النقود للمدة  -رابعًا 
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 لثالفصل الثا

 التنبؤ بالتضخم

Forecast Inflation 
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يعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به ألغراض ه ا التقرير على ثالث متغيرات 
 مؤشر أسعار السلع العالمية.، والثالث الصرف أسعار، الثاني النمو االقتصاديأساسية: األول 

على مجموعة مـن   2019وقد بنيت التنبؤات األساسية ألداء التضخم في العراق خالل العام  
 االفتراضات األساسية، وتداعياتها على الحالة االقتصادية وهي: 

تنموية. جضافة الى بيئة أكثر استقرارًا لتنفي  السياسات الوتحقق تحسن افاق النمو بفضل التحسن  -
التأثير اإليجابي المتوقع في مستويات النشاط في القطاع النفطي مع انتظـام تـدفق االمـدادات    
وتحسن طاقات التصدير مع توقع زيادة كميات اإلنتاج في ظل قيام الدولـة بسـداد مسـتحقات    

اإلصـالحات   شركات انتاج النفط. من جهة أخرى سيستفيد االقتصاد العراقي ايجابيًا من تطبيق
التـي   Arrangement (SBA)) By (Standالهيكلية بموجب اتفاقية االستعداد االئتماني. 

 االقتصادي.ابرمها مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الحكومة لإلصالح 

االنتعاش التدريجي لالستثمارات من اجل جعادة االعمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئـة   -
علـى دفـع النمـو    سـتعمل  األرضية لتحقيق الشراكة معه من اجل تطوير االقتصاد العراقي 

ان العراق يمتلك اإلمكانيات التي تجعله مكانًا مشجعًا ومحفـزًا وجا بـًا   خصوصا ي االقتصاد
 ي قطاعات جنتاجية كثيرة ومتنوعة باالستفادة من الدعم الدولي واإلقليمي.لالستثمار ف

وال ي سينعكس في على خلفية تحسن األوضاع الداخلية  النفطيةغير في القطاعات لنمو اتحسن  -
دعم الطلب الداخلي، ويستفيد منه عدد من القطاعات االقتصادية السيما قطاع الزراعـة علـى   

 زراعية.ضوء استعادة األراضي ال

 تحسن مستوى النشاط االقتصادي. السوق معسعر و الصرف الرسميتراجع الفجوة بين سعر  -

ووفق االفتراضات سالفة الذكر يمكن طرح أفضل سيناريوهات للتنبؤ بالتضخم، وهذه 

 السيناريوهات تتمثل باآلتي:

 
 

 

  2021-2019للمدة  التنبؤ بمعدل التضخم العام
( 2019)بحسب تقرير آفاق نيسـان   معدل النمو االقتصادي المتوقع من قبل البنك الدولي اعتماد  

للتنبؤ  على التوالي مع ثبات العوامل األخرى 2020و 2019%( عامي 1.7%( و )3.8) والبالغ 
علـى   2021-2019%( للمدة 2.0%( و)1.6%( و)1.5يبلغ )وال ي يتوقع ان التضخم بمعدل 

الداخلية التي من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا لتنفي   بفضل التحسن المسجل في األوضاعالتوالي، 
التنموية، واالنتعاش التدريجي لالستثمارات من اجل جعادة االعمار، وتعزيز دور القطاع  السياسات

اتج غير ونمو الن ،الخاص، وتهيئة األرضية لتحقيق الشراكة معه من اجل تطوير االقتصاد العراقي
عـدد مـن    نمـو النفطي ايجابيًا على خلفية تحسن األوضاع الداخلية حيث سيدعم الطلب الداخلي، 

 .القطاعات االقتصادية السيما قطاع الزراعة 

 االفاق المستقبلية لمعدالت التضخم في العراق

 السيناريو األول
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( دينـار للـدوالر   1190)الرسمي البالغ سعر الصرف اعتماد ،التنبؤ بمعدل التضخم االساس - أ
في ظل التوقع بالتزام البنـك  للتنبؤ بمعدل التضخم على التوالي  2020و 2019لعامي الواحد 

ومن المتوقع ان يبلغ مع ثبات العوامل األخرى المركزي بالمحافظة على سعر الصرف )أعاله( 
 .على التوالي 2021-2019%( للمدة 1.9%( ،)2.1%( و)2.4معدل التضخم األساس )

 

 

 

 

 

 
 
البنك بتقليص الفجوة بين السـعر الرسـمي    التزام في ظل تنبؤلل  الصرفاعتماد فجوة سعر   - ب

التعليمات واإلجراءات الجديدة التي تـم  خالل  التضخم منللتنبؤ بمعدل  المعتمد وأسعار السوق
      من المتوقع ان يبلـغ معـدل التضـخم االسـاس     األجنبية،اتباعها في ناف ة بيع وشراء العملة 

  التوالي.على  2021- 2019%( للمدة 1.7%( و)2.0%( و) 2.3)
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معدل التضخم االساس المتوقع اعتمادا على سعر الصرف ( 10)شكل 
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معدل التضخم االساس المتوقع اعتمادا على فجوة سعر ( 11)شكل 
 2021-2019الصرف للمدة 
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في أهم ثالث مجموعات سلعية أو خدمية )وفقًا للوزن التنبؤ بالرقم القياسي ألسعار المستهلك 
-1920للمدة  متضمنة في سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلكينالالنسبي في ججمالي السلة( 

2120 : 
تشير التوقعات لمؤشر اسعار المستهلك الهم ثالث مجموعات سلعية او خدمية وفقًا للوزن      

 و( النسبي الى ارتفاع الضغوط التضخمية في اسعار قسمي )السكن ، المياه ، الغاز ، الكهرباء 
( نقطة للمـدة مـن   101.8، 100.5، 99.1( و) 130.9، 126.8، 112.6لنقل( لتسجل ))ا

على التوالي ، ويعزى سبب  لك الى التوقعات العالمية بارتفاع اسعار الطاقة ،   2019-2021
 95.0فيما شهدت اسعار قسم )االغ ية والمشـروبات غيـر الكحوليـة( انخفاضـًا لتسـجل )     

على التوالي، وجاءت التوقعات متوافقة مع توقعات  2021-2019( نقطة للمدة  93.3،91.7،
بانخفاض فاتورة استيراد األغ ية العالمية في ظل وفرة المعـروض مـن     لألغ يةمنظمة الفاو 

 .األساسية السلع الغ ائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( التنبؤ بالرقم القياسي السعار المستهلك في أهم ثالث مجموعات سلعية أو خدمية )وفقًا للوزن  النسبي في 13جدول )
 2021-2019للمدة  ججمالي السلة (

 بيانات فعلية 

 
 السنوات

 بيانات مقدرة 

 السنوات
االغ ية 

والمشروبات 
 غير الكحولية 

السكن ، المياه 
، الكهرباء ، 

 الغاز

االغ ية  النقل
والمشروبات 
 غير الكحولية 

السكن ، المياه 
، الكهرباء ، 

 لغاز

 النقل 

2015 102.3 102.3 93.9 2019 95.0 112.6 99.1 

2016 99.1 114.1 95.0 2020 93.3 126.8 100.5 

2017 97.2 116.7 95.0 2021 91.7 130.9 101.8 

2018 97.5 115.4 98.5 ------ ------ ------ ------ 

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

الرقم القياسي  السعار المستهلك في أهم ثالث مجموعات سلعية أو خدمية (  12)شكل 

 (وفقاً للوزن  النسبي في إجمالي السلة )

 االغذية والمشروبات غير الكحولية 

 السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

 النقل

 بيانات مقدرة                                بيانات فعلية

 ثالثالالسيناريو 


