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 يت كيفيت الحذ هنهاانوإهك أثاره االجتواػيت واالقتصاديتهن التَّضخن وأ

 

 بارد . عبد السالم محمد عبد السالم الك

 المعهد العالي للعلوم والتقنية / ككلة

 

 ِمذِح

  آثاس الرصادٌح، ٚاخرّاػٍح  ظا٘شج اٌرَّعخُ  ٚاسذفاع األسؼاس ِٓ اٌظٛا٘ش اٌؼاٌٍّح، اٌرً ٌٙا ذُؼذ

رَّعخُ فً اٌؼذٌذ ِٓ اٌذٚي إٌى سلُ ِضػح، حٍث ٚصً فً تؼط اٌذٚي ٚلذ ٚصٍد ٔسثح اٌ ،  سٍثٍح

ٍاخ. أٚائً اٌثّأرٌه  فً أٚاخش اٌسثؼٍٕاخ ٚ اْٚو %9ِا ٌفٛق صٕاػٍح وأِشٌىا ٚاٌذٚي األٚستٍح اٌ

ُْ اٌذٚي إٌاٍِح ِٓ ٘زٖ اَفح، حٍث ذسثثد فً اٌؼذٌذ ِٓ اٌّشاوً ِٓ تٍٕٙا  صٌادج غثاػح  ٌُٚ ذِْسٍ

 . ٚػشض إٌمٛد

ٚخٛد اٌرَّعخُ   اْرصادٌح اٌّرثؼح ٚفً ٚالغ االِش ٚٔرٍدح ٌٍسٍاساخ االل ؼىاطأاٌرَّعخُ  ِا ٘ٛ إال 

 ػٍىفً االلرصاد اٌٛغًٕ  ٌؼًٕ فشً اٌسٍاساخ االلرصادٌح فً ذحمٍك أُ٘ أ٘ذافٙا أال ٚ٘ٛ اٌحفاظ  

 ٌألسؼاس. االسرمشاس اٌؼاَ  

ح ٍاٌاً  تٍٓ اٌسٍاساخ االلرصادٌح ٚأ٘ذافٙا ٚوفاءج ٚفؼٔاحٍح أخشي ٕ٘ان اسذثاغاً لٌٛاً ِٚثاشش ِٓٚ

خفاض لٍّح إٌمذ، فؼٕذِا أة ِٓ حٍث اٌطٍة ٚاٌؼشض. فاٌرَّعخُ ٌؼًٕ أأدائٙا تٍٓ ِخرٍف اٌدٛ

ٌؼٍّح ا اْذضداد لٍّح إٌمذ اٌرً ٌرذاٌٚٙا إٌاط تسشػٗ أوثش ذضداد إٌّرٛخاخ اٌرً ٌسرطٍؼْٛ الرٕائٙا، ف

خفاض لٍّح اٌؼٍّح أاٌضٌادج  إٌاذدح ػٓ اصدٌاد ِؼذي اٌرَّعخُ ٚ اْا، حٍث ذفمذ خضًء ِٓ لٍّرٙ

 ط اٌّاي.أػٍى ساٌٛغٍٕح، ٌؤدي إٌى صٌادج اٌطٍة 

اٌرًٌّٛ اٌّؼشٚض ٚفك اٌؼشض ٚاٌطٍة،  ػٍىٚصٌادج اٌطٍة ٘زا ٌؤدي إٌى صٌادج األسؼاس ٌٍفائذج 

ٍٙا االلرصاد اٌٛغًٕ ٌٍذٌٚح فً حاٌح فٍضداد اٌطٍة ػٍى الرشاض األِٛاي فً اٌحاالخ اٌرً ٌىْٛ ف

اخ اٌفائذج ٚاٌّخاغشج ٌِسرٛرؼاش ٚسٚاج؛ ٚرٌه ٌرٛفٍش فشص اسرثّاسٌح ٌٍّسرثّشٌٓ تاخرالف أ

 اٌّرٛلؼرٍٓ ألي فشصح اسرثّاسٌٗ، ذُ اخرٍاس٘ا.

صٌادج ػشض األِٛاي  اْاألِٛاي صٌادج فً أسؼاس اٌفائذج فً حٍٓ  ػٍىٌٚصاحة اٌضٌادج فً اٌطٍة 

ٌرٛلغ اسذفاع ٔسثح  ٗأخفاض أسؼاس اٌفائذج، حٍث أفاد اٌّصشف اٌّشوضي اٌٍٍثً تأإٌى ٌؤدي 

اٌرَّعخُ ٌشٖٛ إٌّػ االسرثّاسي، حٍث ٌردٗ  اْ عاالسرٙالوٍح. ٌٚالح% خشاء صٌادج اٌسٍغ 7اٌرَّعخُ 

 شطح لصٍشج األخً ٌٚثرؼذ ػٓ ذٍه االسرثّاساخ غٌٍٛح األخً. ٔاٌّسرثّش إٌى ذٍه اال
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 البحث هشكلت 

ذؼرثش ظا٘شج اٌرَّعخُ  ِٓ أشذ اٌظٛا٘ش ذؼمٍذاً، فًٙ راخ غثٍؼح ِشوثح  ٔمذٌح ٚالرصادٌح ٚاخرّاػٍح.  

فً  ،  ٚلذ ذىْٛ ٔرائدٙا خطٍشج ارا ِا اسرششخ  الرصادٌح ٚاخرّاػٍح ٚسٍاسٍح  اً ٌٙا اتؼاد اْوّا 

خفاض انالوفرط في األسؼار. واالرتفاع ِشىٍح اٌذساسح ذرّثً فً   اٍْ٘ىً االلرصاد اٌمًِٛ، حٍث  

ِٓ خالي ذأثش   خفاض القىة الشرائيتانقيوت الؼولت هقابل أسؼار السلغ والخذهاث والوتوثل في 

ُ ذحذٌذ ٚذٕفٍذ اٌثشاِح اٌرإٍٍِٔح ظاٌذخً ٌؼذَ ٚخٛد سٍاسٗ ٚاظحح ذٕ افشاد اٌّدرّغ ٚخاصح ِحذٚدي

 فً ظً اٌرَّعخُ ٚاذفالٍاخ اٌماخ.

 أهداف البحث

 تً: آللبحث فً اهداف اتتمثل أ

 أثاره أسس علمٌة  لعالج  مشكلة التَّضخم و علىتهدف الدراسة لتقدٌم تصور متخصص مبنً   .1

 ثار التَّضخم.أب لمعالجة مشكلة ٌتوصٌات  وأسال اقتراح  .2

 أهمية البحث 

 تبرز أهمٌة البحث فً االتً 

ب متخصصة تبنً ٌالام أسب العلمً تؤتً األهمٌة العلمٌة للبحث من خالل طرح واستخدانالج .1

 أسس علمٌة لتقدٌم العالج لمشكلة أثار التَّضخم.  على

 .ةها لمعالجة هذه الظاهرٌالٌتم التوصل  تًالب التطبٌقً بحٌث ٌتم االستفادة من النتابج انالج .2

 فروض البحث

ت التؤمٌنٌة فً ظل التضخم واالتفاقٌا لسٌاسةعدم وجود سٌاسة واضحة لتنظٌم وتحدٌد وتنقٌذ ا

تدهور سعر الصرف، التضخم المستورد، التوسع  سباب التضخمأمن و (3)اتفاقٌة )القات(الدولٌة مثل 

 ٌةانالمٌزفاق العام وارتفاع عجز نالا زٌادة، فالٌالتك تاج وارتفاع نال، تدنى االنقدي

 منهجية البحث

لتحقٌق أهداف البحث أسلوب الدراسة المكتبٌة  علىسٌتم االعتماد و الوصفً المنهج البحث ستخدمٌ 

كافة وٌة المطلوبة، والوسابل األخرى، من منشورات، ودورٌات، وانالمصادر الث علىوالحصول 

 ثراء البحث وإظهاره بالشكل الجٌد لتعم الفابدة للجمٌع.  المصادر المتنوعة األخرى؛ إل
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  -حدود البحث :

 لٌبٌا.:ٌةانالمك الحدود

( وخالل هذه الفترة مر االقتصاد م2119-2118فترة من عام )ٌتناول البحث ال الحدود الزمنٌة :

اللٌبً بالعدٌد من التقلبات االقتصادٌة كتذبذب معدالت التضخم ،تدهور سعر الصرف ،زٌادة 

 معدالت البطالة

  وسماته مفهوم التضخم

 :مدخل حول ظاهرة التضخم

 الًالمفالتعرٌف  واالقتصاد، ةالٌالملتضخم عند علماء ل ا  أو معنى وحٌد تعرٌف موحد هناك لٌس

أو  ستهالكً عن العرض الكلً نتٌجة التوسع النقدي الجدٌدزٌادة الطلب الكلً اال"للتضخم هو

 "فً قٌمة النقـود  خفاضانومستمر فً األسعار  ارتفاعها ٌعلالمصرفً ٌترتب  اناالبتمالتوسع فـً 

ا ه ٌعلعن العرض الكلً ٌترتب  تهالكًاالسزٌادة الطلب الكلً "للتضخم  االقتصاديالتعرٌـف  أمَّ

، وذلك نتٌجة عوامل نقدٌة أو عوامل عٌنٌة "فً قٌمة النقد خفاضانومـستمر فـً األسعار  ارتفاع

 (4)..هٌكلٌة

ا اَدة النُّقُود أَو َوَسابِل الّدفع اأْلُْخَرى على َحاَجة اْلُمَعاَماَلتفهو  ِفً االقتصاد  التضخم أمَّ ٌَ ِز
((5 

العام  لألسعار من فترة إلى أخرى  ىه االرتفاع المستمر فً المستوانب كذلك ضخمف التَّ ٌُعرَّ و

قدرتهم  علىالمستهلكٌن  ٌإثر التَّضخم   مستوىات الدولة  فعلى ٌمستووٌنعكس عنه أثار تمس كل 

معٌشتهم  وبالمثل الشركات الصناعٌة،  حٌث ترتفع  أسعار المواد  ىعلى مستوالشرابٌة مما ٌنعكس 

االدولة  حٌث تنخفض  القوه الشرابٌة لعمالتها  مستوى علىم ، وكذلك الخا  م العمالت األخرى.أمَّ

ج عن زٌادة كمٌة النقود األسعار النات مستوى) ارتفاع مستمر فً هانوٌعّرف االقتصادٌون التَّضخم ب

 .سرع  من معدل الناتج المحلً(أبمعدل 

على الرغم من شٌوع استخدام  هاندٌة شٌوعا  غٌر من أكبر االصطالحات االقتصا التَّضخموٌعتبر 

قسام الرأي حول انتعرٌفه وٌرجع ذلك إلى  انبٌن االقتصادٌٌن بش تفاقاٌوجد  ال هانهذا المصطلح ف

تحدٌد مفهوم التضخم حٌث ٌستخدم هذا االصطالح لوصف عدد من الحاالت المختلفة مثل: االرتفاع 

 ر.المفرط فً المستوى العام لألسعا
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 انللتضخم هو زٌادة فً حجم النقود فً السوق والذي ٌنتج عنه فقد ناك عدة تعرٌفات أخرىوه

ال والمجال  للقٌمة الحقٌقٌة للعمالت، وٌقابله ارتفاع فً سعر السلع والخدمات فً األسواق التجارٌة 

 (6).ٌسع لذكرها

سمات التضخم:
(7)

 

متعارضة فٌما بٌنها، •ة متعددة، قد تكون ا نتاج لعوامل اقتصادٌهانمن أبرز سمات ظاهرة التضخم 

واحد ناتجة عن اختالل العالقات السعرٌة بٌن  انفالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة األبعاد فً 

ف ٌالمستوى األرباح واألجور وتك) تاج نأسعار السلع والخدمات من ناحٌة، وبٌن أسعار عناصر اال

 ة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي ٌعبر عنه بـخفاض قٌمة العملان .من جهة أخرى( المنتج

 ٌة.خفاض القوة الشرابان

 :واع التضخم اى

ٌعنً عـدم وجـود  واع متعددة لها وهذا الانوجود  تعدد المفاهٌم الخاصة بكلمة التضخم أدى إلى ان

  واع التضخم هً:انو واع فقد تشترك فً مظاهر وسمات خاصةنعالقات أو روابط بٌن هذه اال

التضخمٌة بمدى  االتجاهاتواع انتتحدد بعض : انتحكم الدولة في جهاز األثممن ناحية  .1

 :وهً والتؤثٌر فٌها، ،ات العامة لألسعارٌمستولتحركـات ال ومراقبته  اناألثمتحكم الدولة فً جهاز 

 األسعار دون أي قٌد أو حد ٌوقفه ،كما ٌتسم هذا ارتفاعٌعنً :المكشوف التضخم الطليق أو   - أ

سـافر فـً األسعار واألجور والنفقات األخرى التً تتصف حركاتها  بارتفاعالنوع من التضخم 

أو التؤثٌر فٌها  االرتفاعاتودون أي تدخل مـن قبـل الـسلطات الحكومٌة للحد من هذه  بالمرونة،

حتى (ةتدهور قٌمة العملة الوطنٌ ًالمما ٌإدي إلى تفشً هذه الظـواهر التـضخمٌة وبالت ووقفها،

 .الثقة بها انفقد

ملحوظ فً الدخول  ارتفاعالتضخم الكامن ٌتمثل فً :)المقيد (أو المكبوت التضخم الكامن -ب 

بفـضل تـدخل الدولة، حٌث حالت بإجراءاتها المختلفة دون  فاقنلإلتجد لها منفذ ا  انالنقدٌة دون 

فً  كماشانٌسمح له بالظهور فً شكل  وخفٌـا ال فـاق هذه الدخول المتزاٌدة فٌبقى التضخم كــامناان

عن الحالة  التضخم قد ٌعبر ان،وعلـى ذلك ف االستثمارٌةوالغذابٌة و  االستهالكٌةفاق على السلع ناال

ا التً تضعف فٌها قدرة النقـود على أدابها وظٌفتـها  (8) .مةعا    كقوة شرابٌةأو  للقٌم كمقٌاس أمَّ

  االقتصاديةحسب تعدد القطاعات  .2

 9):)الموجودة كما ٌلً  االقتصادٌةالتضخمٌة بتنوع القطاعات  االتجاهاتوع تتن
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 :واع التضخم المتفشٌة فً سوق السلع إلىان ((كٌنز))  االقتصاديٌصنف 

وهو التضخم الذي ٌحصل فً قطاع صناعات االستثمار، حٌـث : يالالتضخم الرأسم - أ

 انالتضخمٌة ف االتجاهاتوكنتٌجة لتفشً هذه تاجها انعلى نفقة  االستثمارٌعبـر عن زٌادة قٌمة سلع 

  .واالستهالك االستثمارقطاعً  من كبٌرة تتحقق فً كل رٌةٌقدتأرباحا 

حٌث ٌعبر عـن  االستهالكوهو التضخم الذي ٌحصل فً قطاع صناعات :التضخم السلعي - ب

 .االدخار ىاالستثمار علتاج سلع انزٌادة نفقة 

ا  ٌمٌز بٌن نوعٌن آخرٌن من التضخم ((كٌنز)) انفالتضخمٌة  لالتجاهاتبالنسبة  أمَّ

بصفة عامة بحٌث تتحقق أرباح  دخاراالعلى  االستثمارعن زٌادة  وهو ٌعبر: التضخم الربحي- - أ

 .واالستثمار االستهالكقدرٌة فً قطاعً صناعات سلع 

 لعمال وقد ورداتاج ومنها أجور نوتزاٌد نفقات اال ارتفاعوٌحصل نتٌجة : يالداخلالتضخم  - ب

، فهو  االثنتٌناألسعار فً معادلتٌه  اتمستوٌهذا التقسٌم فً تحلٌل كٌنز للتغٌرات الحاصلة فً 

 .االستثماروأسواق سلع  استهالكٌقـسم األسواق إلى أسواق سلع 

ٌمكن تصنٌف التضخم من حٌث حدته ودرجة قوته إلى : حسب مدى حدة الضغط التضخمي - 3

 (10)واع أهمهاانعدة 

التضخم الزاحف ٌعبر عن رغبة أصحاب رإوس األموال لزٌادة ):التدريجي (التضخم الزاحف  - أ

للعمال،  ًالمال االستغاللة المتقدمة وهذ ا أسلوب ٌالمعدل الربح فً المنشآت و الهٌاكـل الرأسم

   بتخفـٌض قـدرتهم الشرابٌة وتحقٌق وفرات لصالـح األسعار تسمحالزٌادة فـً  انحٌث 

 .3%، 2%ـادات األسعار تتراوح غالبـا بٌنوتكـون زٌ ، ٌنالٌالرأسم

 11))فً األسعار ٌحصل على مدى فترة طوٌلة من الزمن نسبٌا االرتفاعهذا  انكما 

 منالمستمر فً األسعار  االرتفاعٌطلق اسم التضخم الماشً عندما ٌكون :التضخم الماشي - ب

بحٌث تدخل حركة  وهوما ٌستوجب توقٌفه والحد منه لتالشً خطورته المحتملة، سنوٌا %10-5

  (12).قد تصل إلى معدالت كبٌرة  تزاٌد األسعار فً حلـقة مفرغة

التـضخم  اسمٌطلق  انبكثٌر وٌمكن 10% من أكبر االرتفاععندما ٌكون  وهذا:التضخم الراكض - ت

، إذ ارتفعت 1973،1974،1979الـراكض علـى التضخم مثل الذي واجهته الهند فً السنوات 

 . .% 25وبنسبة تقارب 1974سنة  19%وبنسبة  1973 ام عـ 26%األسعار بنسبة 
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على االقتصاد،  و آثارا  أا  ضرارإوا ع التضخم و أشدها انتبر أخطر ٌع :الجامح التضخم - ث

تصل إلى قد  وٌكون عندما تتزاٌـد األسـعار بمعدالت مرتفعة خالل فترة قصٌرة من الزمن 

  .سنوٌا وأكثر 60%أو %50

ٌإدي  هانود وتتوقف عن أداء وظٌفتها كمستودع للقٌمة ، فإذا استمر ذلك فوتزداد سرعة تداول النق

بالحروب  اقترنتوهً حاالت  معه قٌمة الوحدة النقدٌة، النظـام النقدي وتنهار رهٌاانإلـى 

 .واالجتماعً ةواالقتصادٌالسٌاسً  االستقراروالثورات وعدم 

عبر عن حركات حٌث ٌ ًالرأسمال من سمات النظام التضخم الدوري ٌعتبر:التضخم الدوري

دورٌة اهر التضخمٌة الالمتجددة ومنها الظو االقتصادٌةكاألزمـات   ة المتجددةٌالالظواهر الرأسم

ألسباب تتعلق بالطلب  االقتصادٌةوهذا التضخم ٌرتبط بالتقلبات  التً تتصف بالحركة الدورٌة،

 االقتصادستوى العام لألسعار كلما قارب المـ ارتفاعالكلً أو العرض الكلً وتنعكس تؤثٌراته فً 

 .الشامل االستخداممن حالة 

هو زٌادة الطلب الكلً على السلع والمنتجات عن نسبة المعروض منها محددة بثمن : تضخم الطلب

عام فً  ارتفاعالخلل فً التوازن ما بٌن العرض والطلب  ذلكمعـٌن ثابـت بحٌث ٌنتج عن 

و طلب األفراد على شراء السلع والمنتجات أ اشتدادعن  ٌعبر هوف المستوى العـام لألسـعار ؛

روض من هذه السلع والمنتجات المتوفرة فً األسواق فً ظل بنسبة تفوق المعـ علٌهاالحصول 

  فً المستوى العام لألسعار ارتفاعالقومً لمرحلة التشغٌل الكامـل مما ٌإدي إلى  االقتصادوصول 

تاج بنسبة تفوق عن معدل الزٌادة فـً ناال)عوامل ( فالٌتك رتفاعاٌنشؤ نتٌجة :فاليالتكتضخم 

 تاجٌـة ارتفاعـا ٌإدي إلى الزٌادة فً المستوى العام لألسعار السابدة ، بحٌث ٌختل التوازن ماناال

تاجٌة من نتـاج من منتجات وخدمات وبٌن ما تستنفذه هذه العوامل االنبٌن ما تدره عوامـل اال

 فالٌوتكنفقات 

 تعتبراج، وقد رالمحلً من الخا االقتصادٌقصد به التضخم الذي ٌنساب إلى  :ضخم المستوردالت

 انمشكلة ناتجة عن تقوٌم العملة بؤقل من سعرها الحقٌقً فً سوق الصرف ،وٌظهر فً البلد

األسعار فً الدول  الرتفاعالنامٌة التً تستورد معظـم الـسلع والخدمات من الخارج نتٌجة 

  .المستوردة

وهو ال ٌستلزم  ة خـاصة،ٌالٌحدث هـذا فً الدول الرأسم: )أو التلقائي (التضخم الذاتي 

المستمرة  االرتفاعاتما ٌنشؤ نتٌجة انبالضرورة وجود فابض فـً الطلـب بحٌث ٌزٌد عن العرض 

، 1960و1957بٌن  فً معدالت األجور واألسعار، كما حـصل فً الوالٌات المتحدة فً الفترة ما
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ة بمعدالت األسعار واألجور ٌالالمتو االرتفاعاتعـن  سادت الظواهر التـضخمٌة النــاتجةحٌث 

(13)ٌكون هناك فابض الطلب فً األسواق اندون 
 

 النظرياث االقتصاديت والتَّضخن

على دراسة أسباب ن  فعكفوا ٌعلى اهتمام  المفكرٌن  االقتصادٌلقد سٌطرت مشكلة التَّضخم المزمنة 

ج  هذا االرتفاع لعال ةإلى   حلول مناسب  جل الوصولأاالزمات التَّضخمٌة  من  أو  ةزمهذه األ

االقتصادٌون (14)باالقتصاد القومً  ةثار ضارآه  من ٌعلوما ٌترتب   ،األسعار ىالمستمر فً مستو

  ةخالص ةنقدٌ ةإلى ظاهر ٌرجع االقتصادٌون الكالسٌكٌون التَّضخم  التقلٌدي أساسا  ، الكالسٌكٌون 

ارتفاع  هعلٌتتمثل فً ارتفاع معدل الطلب كنتٌجة لزٌادة كمٌة النقود فً االقتصاد مما ٌترتب 

ه النظرٌة ٌال النقود وهو نفس ما ذهبت انتاج وسرعة دورنلثبات حجم اال األسعار نظرا   اتمستوٌ

 ةالٌالح حٌث تتبلور ماهٌة حجم التَّضخم فً وجود فابض فً الطلب  ٌفوق  المقدرة  ،العامة لكنز

 .(15)تاجٌة وتكون الفجوة التَّضخمٌة  هً التعبٌر عن هذا االختالل بٌن الطلب والعرضنللطاقات اال

  جدٌدا   إلى النظرٌة الكمٌه للنقود عامال   اضافت المدرسة السوٌدٌة ،المدرسة السوٌدٌة  .1

وتري هذه  فً تحدٌد العالقة بٌن الطلب  الكلً والعرض  الكلً ةخاص ةهمٌأفجعلت للتوقعات 

ما انالنظرٌة الكنزٌه و ىعلى مستوى التَّضخم  كما تر طهذه العالقة ال تتوقف  فق انالمدرسة  

استمرار التَّضخم النقدي  مع وجود  ىدأالعالقة بٌن خطط االستثمار واالدخار وقد  علىتتوقف 

  (16) تشار ظاهرة التَّضخم  الركوديان أو من البطالة ةالٌعمعدالت 

 علىمدرسة شٌكاغوا و شٌكاغوا أدت ظاهرة التَّضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ  مدرسة - 2

 ىالمد على ةال توجد عالق هانحٌث ٌرون  ،للنقود ةإلى النظرٌة الكمٌ انسهم مٌلتون فرٌدمأر

كبر أ ةترجع إلى نمو النقود بكمٌ  ةثبح ةالتَّضخم ظاهرة نقدٌ انو،  الطوٌل  بٌن التَّضخم والبطالة

فً متوسط نصٌب  وحدة   ةواضح ةحالة التَّضخم  ترجع إلى زٌاد ان تاج  أينمو كمٌة االمن ن

 .تاج  من كمٌة النقود المتداولةناال

 وآثاره:التَّضخن  نشىء أسباب

:أسباب التَّضخنأوال ـ 
 (17)

 

 ةخفاض فً القونهً المسإولة عن هذا اال ةو فردٌأ ةمن المسببات قد تكون مجتمع ةهناك مجموع 

  :الشرابٌة منها
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 ةما ٌقوم البنك المركزي بطباعة النقود  فً محاول ا  انحٌث نجد أحٌة، زابد ةطباعة النقود بصور .1

تإدي إلى التَّضخم  انا هانمن ش  الزٌادة فً المعروض انفلزٌادة  الطلب فً االقتصاد ولألسف 

  .خفاضنوضعف قٌمة العملة  فً هذه الحالة ستبدأ عملٌة التداول فً اال

  ة.زٌادة كمٌة النقود المتاحة عن كمٌة  السلع والخدمات المعروض .2

 .المدفوعات للدولة نتٌجة  لزٌادة قٌمة الواردات عن قٌمة الصادرات انوجود عجز فً مٌز  .3

 ة.حجم االستثمارات الخارجٌة وعابداتها لكل دول .4

 ة.مصدر ىخرأ ةمن دول ا  التَّضخم قد ٌكون مستورد .5

كل من العجز فً الموازنة العامة للدولة وزٌادة كمٌة النقود  ٌعد تضخما   هانى إلاإلشارة وهنا تجدر 

 .حد مسبباتهأقد ٌكون  ودابما  

 ها:التَّضخم بفعل عوامل اقتصادٌة مختلفة من ؤوٌنش 

 فالٌالتكٌنشا هذا النوع من التَّضخم بسبب ارتفاع  : فالٌالتكالتضخم الناشا بسبب زٌادة  –أ 

ركات الصناعٌة وغٌر الصناعٌة كمساهمة إدارات الشركات فً رفع رواتب التشغٌلٌة فً الش

تاجٌة والذي ٌؤتً بسبب مطالبة نوأجور منسبٌها من العاملٌن والسٌما الذٌن ٌعملون فً المواقع اال

 .العاملٌن برفع األجور

ي والذي عن الطلب :ٌنشؤ هذا النوع من التَّضخم عن زٌادة حجم الطلب النقدالناشا تضخم ال –ب 

تاج مما نارتفاع الطلب الكلً ال تقابله زٌادة فً اال انٌصاحبه عرض ثابت  من السلع والخدمات إذ 

 إلى ارتفاع األسعار.  ٌإدي

حاصل من متغٌرات كلٌة فً مركب الطلب الكلً فً االقتصاد أو تغٌرات فً الطلب التضخم ال –ج 

األسعار تكون قابلة  انناك تركز اقتصادي إذ أو لم ٌكن ه هذا الطلب مفرطا   انلو ك ىتحالنقدي 

 الطلب . خفاضانخفاض رغم نلالرتفاع وغٌر قابلة لال

 ىتمارس من قبل قو ىخرأناشا عن ممارسة الحصار االقتصادي تجاه دول التضخم ال–ت 

خارجٌة كما حصل للعراق وكوبا من قبل أمرٌكا ونتٌجة لذلك ٌنعدم االستٌراد والتصدٌر فً حالة 

خفاض قٌمة العملة الوطنٌة  ان الًوبالتارتفاع معدالت التَّضخم  إلى ار الكلً مما ٌإديالحص

 .(18)وارتفاع األسعار بمعدالت غٌر معقولة 

الزٌادة فً قٌمة الفوابد النقدٌة عن  انإلى عض الباحثٌن مإخرا بزٌادة الفوابد النقدٌة: ورجع  –ث 

ٌَّ تاجٌة  أو الحقٌقٌة  من أحد أكبنقٌمتها اال  (19)(انفٌلٌب بثم انن ذلك )جوهر أسباب التَّضخم كما ب
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وهذا لٌس غرٌبا فاالقتصادي كٌنز عبر عن ذلك بقوله فً كتابه )ٌزداد   (كارثة الفوابد) :فً كتابه

 .(20)االزدهار فً الدولة كلما اقتربت قٌمة الفابدة من الصفر(

 :التضخن ثاريا ـ آانث

من  اناالقتصادٌة  واالجتماعٌة ما ٌتجاوز خاصٌة النقود حٌث  له من االثار ةالتَّضخم كظاهر ان 

هم وظابفها  وهً كونها مقٌاس للقٌمة  ومخزنا لها فكلما ارتفعت النقود أل انثاره فقدأكبر أ

األسعار وتدهورت قٌمة النقود  متسببة  بذلك فً اضطراب المعامالت بٌن  الدابنٌن والمدٌنٌن  

الناس  ؤشٌع الفوضى  داخل االقتصاد  فٌلجبٌن المنتجٌن والمستهلكٌن فتوبٌن البابعٌن والمشترٌن و

ه انواثار التَّضخم منها ما هو اٌجابً ومنها ما هو سلبً اال  إلى البحث عن بدٌل لعملتهم المحلٌة 

التَّضخم فً حدود ونسبه  انال اذا كإابٌة للتضخم  محدودة  وال تتحقق ثار اإلٌجاآل انٌالحظ  

اعقوله  بسٌطة  وم  االثار السلبٌة فهً متعددة وتزداد حدتها كلما ارتفع معدل التَّضخم ومن ا أمَّ

  (21):برزها ما ٌلًأثار وهم هذه اآلأ

 ألثار االقتصادية ا .1

المدفوعات  اناالقتصاد تدهور قٌمة العملة فً سوق الصرف واختالل مٌز علىثار التَّضخم آمن 

ة شدٌده  بسبب المنتجات المستوردة  فٌنجم عن ذلك فسإلى منا حٌث تتعرض الصناعات المحلٌة

جدر اإلشارة تمستوى المعٌشة  وفً هذا السٌاق  خفاض فًانتعطٌل الطاقات وزٌادة فً البطالة  و

كما ارتفعت  التجاري هاانمٌزإلى ما حدث فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث تقلص الفابض فً 

تاجٌة فٌها نة االبنسالت انودول السوق المشتركة  التً ك انابٌال سرع منه فًأفٌها األسعار بمعدل 

هم أالعملٌات التجارٌة  وٌمكن اٌجاز  انونتج عن ذلك  العجز الذي عرفته  فً مٌز مستوى ىعلأ

   (22):ثار االقتصادٌة  فٌما ٌلًاآل

 التَّضخم ٌعمق التفاوت فً توزٌع األجور والثروات  - أ

 االدخار علىلوطنٌة كحافز فراد فً العملة ااضعاف ثقة األ - ب

تاجٌة نتاج من حٌث جذب رإوس األموال العامة إلى القطاعات االنالتؤثٌر فً هٌكل اال - ت

بعض الصناعات  ان علٌهشطة  االستثمارٌة مما ترتب نحساب اال علىالمخصصة لالستهالك 

 ً من فابض فً الطاقةانخري تعأً من عجز  فً الطاقة  وقطاعات انتع



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 948)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

المدفوعات حٌث ٌإدي التَّضخم إلى خفض الصادرات وزٌادة  انمٌزً فكته األثر الذي تر - ث

 المدفوعات  انٌنشا عجز فً مٌز الًوبالتالواردات  

 تدهور القٌمة الحقٌقٌة للنقود  - ج

القوه الشرابٌة تكون  انفً حاالت التَّضخم  تكون األسعار فً ارتفاع  مستمر ومن ثم  ف - ح

  .لمدفوعاتخفاض وكذلك القوه الشرابٌة لانفً 

 ثار االجتماعيةاآل .2

تمع  بطرٌقه غٌر ٌعٌد توزٌع الدخل القومً بٌن طبقات المج نهألثار اجتماعٌه آالتَّضخم أٌضا له 

ولً هم أصحاب األجور الثابتة والمحدودة الذٌن تتدهور دخولهم األ ةن بالدرجوعادله  فالمتضرر

فاع  قل من نسبة االرتأجدا  وبنسبة  ءطًوتغٌرها ٌحدث بشكل ب  انلكونها ثابته  فً اغلب األحٌ

كالودابع طوٌلة المدي بالبنوك كثٌرا  ما  هالٌمالمدخرٌن  ألصول  انللمستوى العام لألسعار كما 

ٌتعرضون  جراء التَّضخم لخسابر كبٌره بسبب التؤكل فً القٌمة الحقٌقٌة بٌنما تحضً المدخرات 

  :ثار االجتماعٌة فٌما ٌلًهم اآلأز ابدة  وٌمكن اٌجافلفً األراضً والعقارات والمعادن  الثمٌنة با

 أصحاب الدخول الثابتة نتٌجة ارتفاع األسعار  ىتناقص الدخول الحقٌقٌة لد - أ

خفاض مستوى انحال خفاض الدخول الحقٌقٌة  لدي أصحاب المرتبات)موظفً المإسسات(ان - ب

  .النشاط االقتصاديعملهم بحكم تدهور  همانلفقدقطع دخولهم نتٌجة نت لم اناألسعار 

لوجود   نظرا    خفاض القوه الشرابٌة لدخولهمننجد أصحاب األجور هم األقل تعرضا ال - ت

  .التً تطالب برفع األجور النقدٌة ةالٌالعماالتحادات 

  ...ٌستفٌد االفراد الذٌن تتجمد ثرواتهم  فً األصول العٌنٌة)أراضً( عقارات ذهب  - ث

والنقدٌة والسندات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة   ةالٌالم ٌتضرر من التَّضخم أصحاب  األصول - ج

 .وودابع التوفٌر

  .هجرة الكفاءات للخارج - ح

 .تشار الفساد والرشوة داخل أوساط المجتمعان - خ

 عالقة التضخم بعدد من المصطلحات االقتصادية

ٌن الطلب انالبسٌطة التً تتضمنها قو ئد فابض الطلب ٌستند إلى المبادتفسٌر التَّضخم بوجو

ٌتحدد  السعر عندما ٌتعادل الطلب مع العرض فحده  علىبالنسبة لكل سلعه   هانوالعرض تقرر 

بٌن الطلب والعرض وتإدي هذه الفجوة إلى رفع  ةفجو ؤٌنش هاناذا حدث افراط فً الطلب فو

https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/151166
https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/151166
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وعندما ٌستقر السعر ٌعنً  اما  ، تمتزول  ىرتفاع فً السعر حتالسعر وتضٌق الفجوة مع كل ا

االفراط فً الطلب  انلذلك ف ؛إلى رفع سعرها  ةسلعه واحد علىذلك حدوث افراط  فً الطلب 

العام لألسعار وهذه  ىإلى ارتفاع المستو  و الجزء األكبر منها ٌإديأجمٌع السلع والخدمات   على

  .التَّضخم هاعلٌالحالة ٌطلق 

 :العالقة بين التَّضخم وسعر الصرف - أ

من المإشرات  االقتصادٌة  ا  ة  واحدرف الموازٌة ألسعار الصرف الربٌستعتبر أسعار الص

و الدول النامٌة  أت من الدول المتقدمة انسواء ك ةة االقتصاد ألي دولانتوالمعبرة عن م ةالٌوالم

شد هذه العوامل  االقتصادٌة أدة ومن متعد  ةوتتؤثر أسعار الصرف  بعوامل سٌاسٌه واقتصادٌ

ثرهما  فً سعر الصرف للعملة أ انٌعكس انالفابدة فً السوق اللذالتَّضخم  ومعدالت أسعار 

 .الوطنٌة فً السوق الموازٌة  لسعر الصرف الرسمً الوطنً

: شهد االقتصاد العالمً عدة تقلبات وموجات من التضخم  العالقة بين التضخم والكساد - ب

ة النشاط عادإ علىعدم مقدرة األدوات التً تعتمد سعر الفابدة إلى  تعود فً األساس والكساد

حقق ت إلىت المصارف  أهم أدوات تنفٌذ السٌاسات االقتصادٌة الرامٌة  اناالقتصادي، ولما ك

ت انالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبٌر حدثت  بطالة قاسٌة فك

العالم االقتصادي )كٌنز( لدراسة تلك الظاهرة   ر، عندبذ تصدمن المجاعات والبإس نتٌجة مزٌدا  ال

س المال أالحدٌة لر ةعلٌللفا ااجفو الركود ٌعنً الهبوط المأالكساد  انووضع تعرٌف لها جاء فٌه 

 تاج.نفً االستثمارات ومن ثم اال نقصا   بإحداثه

  :قتصاديتعاش االنالتَّضخم وعالقته باال -ب 

تعاش باالرتفاع فً معدالت  التَّضخم مما ٌدعو الدولة للتدخل للحد من كمٌة عرض نٌرتبط اال

المإسسات إلى ارتفاع سعر الفابدة وفً حال الركود االقتصادي  قد ال تحتاج  النقود  التً تقود

ناقص معدالت لك تإلى ذ ةضافإر الفابدة اسعأخفاض  فً انلمبالغ تموٌل اضافٌة  مما ٌنتج عنه 

ابدة بالتَّضخم ففعالقة ال ،ابدة فخفاض أسعار الانإلى  ثناء الركود االقتصادي وهذا ٌعودأالتَّضخم 

و أابدة  فً الوقت ذاته تتناقص فعالقه طردٌه فكلما ارتفعت معدالت التَّضخم كلما زادت أسعار ال

تتسم باالستقرار فً  ةابدة لعملفسعار الالمستثمر ٌبحث عن ارتفاع فً أ انال إتتهالك  قٌمة العملة  

لرإوس  ققٌمتها  فالجمع بٌن أسعار فابدة مرتفع واستقرار فً قٌمة العملة عامل جذب وتدف

 ةابدفب ةاقتراض  عمل علىابدة المنخفض  قد ٌعمل فاألموال  كما ٌستفٌد المستثمر من أسعار ال
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هامش ربح ٌتمثل  علىسٌحصل  الًوبالتذات أسعار فابدة مرتفع    ةوٌحولها إلى عمل  ةمنخفض

الفرق بٌن أسعار العملة قصٌر  انابدة  والفرق بٌن قٌمة العملة، حٌث ففً الفرق بٌن أسعار ال

عكاسات لتوقعات التَّضخم كالعالقة بٌن معدالت انالطوٌل  فهً  ىالمد علىابدة فوسعر ال ىالمد

  (23).ابدةفا هٌكل أسعار الهانتعرف ب ىابدة قصٌرة المدفومعدالت ال ىابدة طوٌلة المدفال

 :إجراءات الحد من التَّضخم

 : ةالٌالتوالنقدٌة  ةالٌالمٌمكن الحد من التَّضخم باتخاذ السٌاسات 

  (24)تًوتشمل اآل  السياسة االقتصادية .1

للدولة  وبموجبها تتحدد مصادر اإلٌرادات   ةالٌالمالسٌاسٌة  المالٌةتضع وزارة  - أ

سٌإدي إلى  الًوبالتتقلٌل حجم السٌولة المتاحة  إلىض فً الموازنة ٌإدي والفاب اماتهاواستخد

  .خفض معدل التَّضخم

تسحب النقود المتوفرة فً السوق   الًوبالتببٌع الدٌن العام للجمهور  ةالٌالمتقوم وزارة  - ب

  .لٌحد ذلك من النقد المعروض

من أصحاب الدخول  انسكمن ال ةالتً تتداولها قل ةالٌالكمالسلع  علىزٌادة الضرابب  - ت

 .المرتفعة

حد األسباب المإدٌة إلى زٌادة المتداول أفاق الحكومً نفاق الحكومً  حٌث ٌعد االنخفض اال-ث 

فاق وتقلٌصه سٌإدي إلى خفض النقد فً نالحد من هذا اال انف الًوبالتمن النقد فً السوق  

 .(25)األسواق 

النقدٌة التً ٌستخدمها البنك المركزي للتؤثٌر  تاألدوامجموعة هً  (26) -:السياسة النقدية - 2

 .عن طرٌق تغٌٌر عرض النقود االقتصاديعلى النشاط 

تتولً المصارف المركزٌة فً الدول المختلفة بما فٌها الدولة اللٌبٌة وضع وتنفٌذ السٌاسات النقدٌة 

 -:باعتماد مجموعه من األدوات الكمٌه والنوعٌة منها

  :تًوتتمثل فً اآل ةأوال األدوات الكمي

زٌادة سعر إعادة الخصم وهً النشاطات االعتٌادٌة التً تقوم بها المصارف التجارٌة  .1

البنك المركزي   ىتقوم بإعادة خصمها لد ىخرأكخصم األوراق التجارٌة لألفراد وفً حاالت 

ٌة اناالبتم وفً هذه الحالة ٌقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم  بهدف التؤثٌر فً الفترة
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من اإلجراءات لمكافحة  عد هذا االجراء واحدا  جل تقلٌل حجم السٌولة فً السوق وٌُ أللمصارف من 

 .التَّضخم 

جل أوذلك من  ةالٌالمألوراق ا ًإلى أسواق بابعدخول المصارف )البنوك المركزٌة( .2

  .و ما ٌسمى بدخول السوق المفتوحةأسحب جزء من السٌولة المتداولة فً السوق 

البنوك  ىونً حٌث تحتفظ المصارف التجارٌة بجزء من الودابع لدانزٌادة االحتٌاطً الق .3

 .المصارف ىٌة لدانخفضت الفترة االبتمان زٌة وكلما ارتفعت هذه النسبة المرك

تتلخص هذه الطرٌقة فً  القٌام بطرٌقة االقناع لمدراء المصارف  يا األدوات النوعيةانث

المصرفً بسٌاسة الدولة الهادفة إلى خفض السٌولة  اناالبتم علىا التجارٌة والمسإولٌن فٌه

 .كبر مما فً الدول األخرى أفً الدول النامٌة بشكل  اعلةالمتداولة فً األسواق  وهذه السٌاسة ف

ابدة بمصادر التموٌل  المقترحة فما تقترن هذه السٌاسة بمعالت ال غالبا   :ثالثا معدالت الفائدة

طار النظري إلمال فً االس أذ ٌخصص رإ ،و طوٌلةأو متوسطة أصادر قصٌرة ت المانكأ سواء 

 علىفالفوابد  ،جال اإلقراضآوتتفاوت هذه األسعار حسب تفاوت  ،ابدةفومن خالل أسعار ال ةالٌملل

 جل على القروض طوٌلة األابدة  ففً حٌن تكون أسعار الأقل جل تكون القروض قصٌرة األ

ابدة فجل تكون بٌن السعرٌن وتزداد أسعار الالقروض متوسطة األ علىابدة فبٌنما أسعار المرتفعة  

 .(27)على الرواج االقتصاديرإوس األموال الحاصلة  علىعند تزاٌد  الطلب 

% رغم اإلصالحات:11م2222توقعات التضخم في ليبيا العام 
(28)

 

م فً لٌبٌا ٌصل إلى 2119توقع صندوق النقد العربً  ارتفاع معدل التضخم السنوي خالل العام 

% والذي ٌبقً رهن تداعٌات الظروف الداخلٌة فً البالد ، وفً تقابل توقعات بارتفاع نسبً 18

م مما سٌدعم مستوٌات النمو االقتصادي  2119-2118تاج النفطً خالل العامٌن نلكمٌات اال

سٌسجل نموا معدل التضخم  انوأشار الصندوق فً تقرٌر أفاق االقتصاد العربً الصادر الى 

م لكنه نوه بتواصل االتجاه التنازلً فً معدل التضخم السنوي فً لٌبٌا 2119% خالل العام 15

بعد االتجاه التصاعدي الذي سلكه قبل هذا التغٌٌر،  2118خالل العام نفسه الذي بدأ منذ عام 

الشهر المماثل وبلغت نسبة التغٌر القٌاسً لألسعار خالل شهر ٌناٌر وفبراٌر الماضٌٌن مقارنة ب

% على الترتٌب حسب صندوق النقد العربً، ورصد التقرٌر 1.6% ، 4.8من العام السابق نحو 

تراجع معدالت التضخم فً أسعار المواد الغذابٌة والتبغ والنقل والمواصالت واالتصاالت والتعلٌم 
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الصحٌة وأرجع هذا  والثقافة ،لكنه أشار الى ارتفاع أسعار المالبس والسكن ومستلزماته والعناٌة

خفاض فً معدل التضخم السنوي خصوصا فً األشهر األخٌرة الى إجراءات اتخذتها حكومة ناال

م فً اطار برنامج اإلصالح االقتصادي ومن أهم اإلجراءات 2118الوفاق فً سبتمبر من العام 

غراض حسب التقرٌر تخفٌف القٌود وتسهٌل اإلجراءات على عملٌات شراء النقد األجنبً لأل

خفض انالتجارٌة مباشرة مما أدي بدوره الى تراجع كبٌر فً متوسط سعر صرف الدٌنار اللٌبً، و

م مقابل 2119دٌنار فً شهر فبراٌر  4.25سعر صرف الدوالر فً السوق الموازي الى نحو

م حسبما رصد الصندوق، هذا وقال تقرٌر صندوق النقد 2118دٌنار فً شهر سبتمبر  6.15

% من إجمالً الصادرات اللٌبٌة مشٌرا الى 95لصادرات النفطٌة تسهم بما ال ٌقل عن ا انالعربً 

% من إجمالً إٌرادات الموازنة العامة ،مما ٌجعلها 91اإلٌرادات النفطٌة تسهم فً تموٌل  ان

المحفز الربٌس للنمو االقتصادي حٌث ٌعتمد التنبإ بمستوٌات النمو االقتصادي بشكل كبٌر على 

تاج وصادرات النفط الخام أضافة الى التطورات الداخلٌة وحسب انفً أسعار والتطورات 

تاج نالصندوق فقد شهدت كمٌات النفط فً لٌبٌا زٌادة ملحوظه العام الماضً اذ ارتفعت كمٌات اال

تاج فً القطاع النفطً، ورغم ارتفاع نم وهو مما ٌساعد على دعم اال2117النفطً المسجلة عام 

ملٌون  1.6م البالغة  2111التزال أقل من المستوٌات المسجلة عام  فإنهاج النفطً تانمستوٌات اال

ملٌون برمٌل  2.1تاج الى نالمإسسة للنفط تستهدف رفع مستوى اال انبرمٌل ٌومٌا، وأكد التقرٌر 

تاج نفً الٌوم وهو ما ٌستلزم االستقرار النسبً لألوضاع الداخلٌة، متوقعا ارتفاع نسبً لكمٌات اال

م خاصة فً ظل إعفاء لٌبٌا من االلتزام بالسقف المفروض على 2121-2119النفطً خالل عامً 

تاج النفط فً اطار منظمة أوبك وهو ما سٌدعم مستوٌات النمو االقتصادي ، إضافة الى تبنً ان

حكومة الوفاق حزمة من اإلصالحات االقتصادٌة تمثلت فً خفض مستوٌات الدعم للوقود وإعادة 

دٌنار للطفل فً السنة وكذلك رفع مستوى  111بتخصٌص تحوٌالت االسر بواقع  العمل 

دوالر الى ألف دوالر فً السنة ، وفرض  511المخصصات المتاح للفرد من النقد األجنبً من 

% على التعامالت بالنقد األجنبً مما اسهم فً تقلٌل مستوٌات الفارق فً سعر 183ضرٌبة بواقع 

 لرسمٌة والموازٌة ،الصرف بٌن السوقٌن ا

 -:عالج التَّضخم

و كالهما  حٌث ٌختلف عالج  أو النقدٌة أ ةالٌالمتعالج التَّضخم  باستخدام السٌاسة  انٌمكن للدولة 

 .التَّضخم باختالف مسبباته
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عن زٌادة الطلب عن السلع والخدمات وهو النوع الشابع فً معظم   ففً حالة التَّضخم الناشا

فاق الحكومً  والضرابب  نوهً اال ةالٌالمما ٌسمً بالسٌاسة بستخدم الدولة  حاالت التَّضخم  ت

المطلوب هو تخفٌض  الطلب الكلً لٌتساوى مع العرض الكلً من السلع والخدمات  حٌث  انحٌث 

وٌمكن تستخدم  ةالٌالحو زٌادة الضرٌبة أو فرض ضرابب أفاق الحكومً نتقوم الدولة بتخفٌض  اال

فاق نٌة  فهً تخفض  االانفاقها  فً المٌزانو كالهما  فعندما تقلل الحكومة من أالوسٌلتٌن  ىحدإ

حٌث  ، فراداأل  علىثر الضرٌبة ٌقع أ انصاحب ذلك زٌادة الضرٌبة فا ذا مإالكلً  فً المجتمع  و

السلع والخدمات  علىتسحب الحكومة منهم جزءا من النقود التً فً أٌدٌهم فٌقل الطلب  من االفراد 

تستخدم السٌاسة النقدٌة حٌث تخفض كمٌة النقود  ان قل الطلب الكلً وبمكن للدولة أٌضا  فٌ

ٌدي أونً مما ٌقلل السٌولة فً انالمعروضة فً االقتصاد  عن طرٌق رفع  نسبة االحتٌاطً  الق

 (29) .فراد والبنوك والمإسساتاأل

-:دور البنك المركزي
(30)

 

المدي المتوسط  والطوٌل دون  علىقٌق استقرار األسعار مهمة البنك المركزي تتركز أساسا فً تح

لكافٌة  من الكتلة النقدٌة التسبب  بركود متسبب فً البطالة  فدوره ٌتلخص فً تحدٌد الجرعة ا

 .النمو االقتصادي  مع استقرار األسعار ىعل ظللحفا

  -:همة وهًألداء هذه الم الكمسعدة  تهج ٌنالبنك المركزي  ان إلىوتجدر اإلشارة هنا  

األسعار  على إثر كثٌرا  تتحركة للكتلة النقدٌة  والتً ال ٌتم عن طرٌق السٌاسة المو ك األوللسالم

  .القصٌر ىفً المد

 ةل النقد المتقلبة خالل هذه الفترسعر تداو وهو يانك الثلسالمو

 ملخص البحث

فها )التضخم النقدي الذي ٌتهدد من المشكالت االقتصادٌة الكبرى التً تواجه دول العالم على اختال

 اقتصادٌات كثٌر من الدول وٌزعزع استقرارها وٌعٌق نموها أو ٌربكه.

ب عدٌدة انل جواطتُ قد  كثٌرة آثار   علٌه ما ٌترتب كذلك الواسع و هلتؤثٌرنظرا  التضخم رشح  وقد 

 .ة، سواء االقتصادٌة واالجتماعٌة أو السٌاسٌمن حٌاة الناس

بهذه المنزلة فقد تنادى االقتصادٌون وخبراء المال والمختصون فً مراكز  النقدي التضخم انولما ك 

: حقٌقته وأسبابه وآثاره ووسابل التضخم النقديالبحوث والدراسات االقتصادٌة فً العالم لدراسة 

 معالجته. 
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بحث االقتصادي بالدراسة واللى التضخم عبعض المسابل المترتبة فقد تناول جماعة من الباحثٌن 

 ظاهرة التضخم تعود ألسباب داخلٌة وخارجٌة وهً مرتبطة بحالة االزدهار االقتصادي. انحٌث 

ا فً األسعار مرشحة  لالستمرار، عوتعتبر بعض األسباب الخارجٌة لالرتفا  األسباب الداخلٌة  أمَّ

المحدود أو  ذوي الدخل علىفٌمكن اتخاذ السٌاسات المالبمة للتعامل معها وٌإثر التضخم بشكل عام 

 المنخفضة .

عد استمرار وٌُ  انسكوقع أكبر لتركزه فً مجموعة السلع الغذابٌة وفً اإل الً ذاالتضخم الحٌعتبر و

مثل جدول  ىقد ٌستدعً النظر إلى سٌاسات أخروالذي التضخم باالرتفاع بعد سلسلة اإلجراءات 

 . نتابج والتوصٌاتالتوصل إلى جملة من ال مَّ شابٌة لفترة أطول وتَ نالمشارٌع اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 955)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

 نتائج  ال

 تتلخص فً اآلتً: من  النتابج ة من خالل دراسة ظاهرة التَّضخم  توصلنا إلى جمل

  .ابدةفخفاض معدل التَّضخم  سٌإدي إلى ارتفاع معدالت أسعار الانارتفاع و .1

 انحٌن  االقتراض  فً علىابدة ٌقلل من اقبال المستثمرٌن ورجال االعمال فارتفاع أسعار ال .2

مضاعفة  االستثمار وتحسٌن قٌمة  علىاالقتراض واالستثمار مما ٌنعكس  علىخفاضها ٌشجع ان

  .العملة الوطنٌة

خفاض قٌمة العملة انتؤثر سعر الصرف بمعدالت التَّضخم حٌث ٌإدي ارتفاع التضخم إلى   .3

  .الوطنٌة وتبعا لذلك ٌتغٌر سعر الصرف

 .ا ال ٌنسجم مع الظروف االقتصادٌة المتغٌرةسعار الصرف فً بعض الدول وهذأثبات  .4

  التوصيات

شطة التً نعلى ربحٌة االشكاله ورفع معدل الضرٌبة أفاق الحكومً بكافة ناال حجم تقلٌص .1

 .االقتصاد الوطنً علىاٌجابٌة  ا  ثارآال تعكس 

لتؤثٌر تفعٌل دور المصارف المركزٌة)البنوك المركزٌة( فً ممارسة السٌاسٌة النقدٌة باتجاه  ا .2

  .فً السٌولة المتداولة فً السوق

للتؤثٌر فً السٌولة المتداولة فً األسواق  ةالٌالمفً ممارسة السٌاسة  ةالٌالمتفعٌل دور وزارة  .3

 .أٌضا  

اات انتاحة البٌإ .4 ابدة وأسعار الصرف الرسمٌة  فم الباحثٌن عن معدالت  التَّضخم وأسعار الأمَّ

   .والموازنة تحدٌدا

  .تاجٌة لزٌادة  وتحسٌن األداءنمإسسات االتنشٌط دور ال .5

 

 

 

 

 



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 956)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

 الخاتمة

تناولت موضوع التضخم االقتصادي بالدراسة والبحث، ، وتوصلت إلى عدة نتابج. من أبرزها  ما 

 ٌؤتً:

 ةالمإثرات به وهو مثله مثل أي حالهم المإشرات للوضع االقتصادي  وأمن  ٌعتبر التَّضخم واحدا  

 ٌتجاوز حدوده وبالعكس أٌضا   انال بعد إ ةٌَّ ضِ رَ مَ  ةٌعتبر بالضرورة حالال و ةو ظاهرة اقتصادٌأ

 .بالضرورة ةٌَّ حْ صِ  ةمعدالت متدنٌة حال علىخفاض  معدالت التَّضخم  وثباته انٌعتبر 

ً ضِ رَ التَّضخم  عّ  انالمعروف من و، رهن بالظروف المرافقة له هو قرار واقع التَّضخم  انو

 علىالسٌطرة  انف الًوبالت ة وقد تكون سلبٌ ةبٌاٌجا حقابقه   قد تكون  هو مإشر ف .ولٌس مرض 

 .بؤسبابه رهنالخطورة  مستوىٌصل إلى  انالتَّضخم قبل 

ا أجمعت فً معظمها هانال إحول ظاهرة التَّضخم التً ثمَّ تقدٌمها وبالرغم من تضارب التعارٌف  

زٌادة فً  سبب  مما من حٌث قٌمة النقود خفاضها  انعبر عن ارتفاع األسعار وا ظاهرة تُ هان على

كما حاولت النظرٌات االقتصادٌة  تقدٌم تفسٌر   .خفاض فً العرض الكلًانالطلب الذي ٌقابله  

ب انحٌث فسرها النقدٌون من خالل أسبابها فتمحورت نظرٌاتهم حول الج  ،حول هذه الظاهرة

 ةالٌالممن السٌاسات  ةخالل جمل ة األخرى منالنقدي  فً حٌن قصرته  النظرٌات االقتصادٌ

تهدف كلها إلى التقلٌل من حجم الطلب الكلً  وجعله مساوٌا  بالٌأسوالنقدٌة  وبواسطة عدة  

 .للعرض

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 957)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

 الهوامش

 القات : االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة )معاهدة دولٌة لتنظٌم التجارة الدولٌة ( .- 1

         1991  بيروت ،الجبلبالتضخم المالى، دار  االقتصادية تنميةال حسين غازي، تمويل  .2
            .  20ص ،

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، مجمع المغة العربية  - 3
 .1/536ضخم(،التبالقاهرة المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،مادة)

غير  رسالة ماجستيررة التضخم في الجزائر، ٘لظا  وقياسية اقتصاديةدارسة  ات،هته سعيد .4
 .27م، ص 2006،االقتصاديةالحقوق و العموم  كمبةمنشورة، جامعة ورقمة 

 221م ، ص1997تقال الدولي لمتضخم،ن، مجمة اإلدارة العامة ، االان.البازعي،حمد سميم 5

 الدولٌة  االقتصادٌة عالقاتوال والبنوك لنقودا اٌؼماد، ِحّذ ِذحد ،لشصٍح ذادسط صثحً .6

 249 ص ، 1983 اٌؼشتٍح إٌٙعح داس ،
 ص ،2006 ،اإلسىٕذسٌح اٌداِؼح، شثاب ِؤسسح ،المالى التضخم ػٕاتح، غاصي حسٍٓ . 7

6 

عبد المطمب عبد الحميد، اقتصاديات النقود والبنوك، اإلسكندرية، الدار الجامعة . 8
 .288-287،ص2007

 اْداس ص٘ش اٌشّشي  ،النقدٌة  والنظرٌة والمصارف النقود ي،اٌشّش ٔٛسي ِحّذ ٔاظُ . 9

 406 ص م ،2009،ٌٍٕشش 
 ، م  2002ِصش، اٌداِؼح شثاب ِؤسسح ،البنوك و النقود اقتصادٌات ِدٍذ، ظٍاء -  11 

   81 ص

 7 ،ص تك ،اس ِشخغ ،ػٕاتح  غاصي حسٍٓ -  11

–ر ابن الجوزي لمنشر والتوزيع دا-التَّضخم النقدي في الفقه اإلسالمي-خالد المصمح - 12
 .84م ص2009السعودية ،الطبعة االولي 

 .45م، ص1983، دار المعرفة/ الكويت 2مبادئ االقتصاد ،ج 1983األمين، - 13
 مرجع سبق ذكره. 12م ص1991إلىازعً.  -14

مجلة  –ر الصرف على التَّضخم فً االقتصاد الكوٌتً عتؤثٌر عرض النقد وس-العمر وحسٌن - 15

 .41ص ـه 1416امعة الملك سعود ج



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 958)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

العدد األول  –تقال الدولي لمتضخم ناال –مجمة اإلدارة العامة  ان،أحمد سمي الىازعي - 16
 91م.ص1997

 األردن والتوزيع لمنشر الكندي دار ،(المبادئ األسس)والبنوك النقود اقتصاديات ني،ھ بن حسين .17

 .163 ص   ، 2002
 م2006 ،اإلسكندرية الجامعة، شباب مؤسسة ،المالى تضخمال عنابة، غازي حسين    -18

  .106ـ103ص،
  إترابك  ،العربٌة  الدول  على  عكاساتهاان و الدولٌة  المحاسبة  ،زبد أبو  المبروك  محمد .19

 3 ص ،  2005 ،القاهرة  التوزٌع و النشر و  للطباعة

 ٌٍٕشش  اٌدذٌذج اٌداِؼح سدا ، المال و النقود  اقتصادٌات شٙاب، ِحّٛد  ِدذي.  20

 .28ـ20،ص0222ِصش،

 .2م.ص2010سبتمبر  21 ينشرت ف"موسوعة ويكيبيديا "النسخة العربية - 21
ً التحلٌل االقتصادي لظاهرة التضخم وعالجها فً اقتصاد انمحمد حسن سعٌد الزهر - 22

 .147م، ص1989/ قسم الدراسات العلىا الشرعٌة،إسالمً: ، جامعة أم القرى، كلٌة الشرٌعة

م 1997تقاد الدولي لمتضخم العدد األول /ن،مجمة اإلدارة العامة ،اال انالىازعي ،احمد سميم- 23
 . 188ص

محمد ضٌف هللا القطابري، دور السٌاسة النقدٌة فً االستقرار والتنمٌة االقتصادٌة، نظرٌة - 24

 19، ص2119لى تحلٌلٌة قٌاسٌة، األردن، دار غٌداء للنشر والتوزٌع، الطبعة األو

ة السياسة النقدية، رسالة ماجستير، كمية العموم استقاللىة البنوك وأثرها في فعاليمريم ماطي،  -25
 40. ص2009االقتصادية وعمم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي 

 2119سبتمبر  21جرٌدة الوسط، الجزابر، عبدالرحمن أمٌنً  -26

دار غرٌب  عالج التضخم والركود االقتصادي فً اإلسالم ، انممجدي عبد الفتاح سلٌ . 27

 78م، ص2117 القاهرة – للطباعة والنشر والتوزٌع

 1ة البنوك وأثرها فً فعالىة السٌاسة النقدٌة، مرجع سابق،مرٌم ماطً، استقاللٌ - 28

 

 

 

 



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 959)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

 المراجع

جمع اللغة العربٌة )إبراهٌم مصطفى / أحمد الزٌات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، م .1

 .بالقاهرة المعجم الوسٌط ،دار الدعوة 

االقتصاد الكلً -ًانالجزء الث ،مبادي االقتصاد-األمٌن ذٌاب، عبد الوهاب زكرٌا عبد المجٌد .2

 1983دار المعرفة الكوٌت 

 األردن والتوزٌع للنشر الكندي دار ،(المبادئ األسس)والبنوك النقود اقتصادٌات هنً، بن نحسٌ .3

2002 

 .1991 بٌروت ،الجبل، دار الًالمبالتضخم  االقتصادٌة التنمٌة حسٌن غازي، تموٌل  .4

السعودٌة –ر والتوزٌع دار ابن الجوزي للنش-التَّضخم النقدي فً الفقه اإلسالمً-خالد المصلح .5

 م2119ولً ،الطبعة األ

غٌر  ٌرماجستلظاهرة التضخم فً الجزابر، مذكرة   وقٌاسٌة اقتصادٌةدارسة  هتهات، سعٌد .6

 م. 2006،االقتصادٌةمنشورة، جامعة ورقلة كلٌة الحقوق و العلوم 

 دار ، الدولٌة االقتصادٌة والعالقات والبنوك لنقودا العقاد، محمد مدحت ،قرٌصة تادرس صبحً .7

 1983 .العربٌة النهضة

 . م  2002مصر، الجامعة شباب مإسسة ،البنوك و النقود اقتصادٌات مجٌد، ضٌاء .8

 2119سبتمبر  21جرٌدة الوسط، الجزابر، مٌنً عبدالرحمن أ .9

مجلة  –ر الصرف على التَّضخم فً االقتصاد الكوٌتً عتؤثٌر عرض النقد وس-العمر حسٌن .11

 ـه 1416جامعة الملك سعود 

عبد المطلب عبد الحمٌد، اقتصادٌات النقود والبنوك، اإلسكندرٌة، الدار الجامعة  .11

 .288-287،ص2117

للنشر  اندار زهر الشمري  ،النقدٌة  والنظرٌة والمصارف النقود ،الشمري نوري محمد ناظم .12

 م2009،

 و للطباعة إٌتراك ،العربٌة الدول على عكاساتهاان و الدولٌة المحاسبة ،زبد أبو المبروك محمد .13

 ، 2005 ،القاهرة التوزٌع و النشر

تصاد إسالمً: ً التحلٌل االقتصادي لظاهرة التضخم وعالجها فً اقانمحمد حسن سعٌد الزهر .14

 م1989ا الشرعٌة،علٌ، جامعة أم القرى، كلٌة الشرٌعة/ قسم الدراسات ال



 م 9102  النسانيتواهجلت الجبل للؼلىم التطبيقيت 

 

 ( 962)   صفحة  م (                             9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

،ػالج اٌرعخُ ٚاٌشوٛد االلرصادي فً اإلسالَ، داس غشٌة ٌٍطثاػح  اِْدذي ػثذ اٌفراذ سٍٍّ .15

 2007َاٌما٘شج  – ٚإٌشش ٚاٌرٛصٌغ

 2000ِصش، ٌٍٕشش جاٌدذٌذ اٌداِؼح داس ، اٌّاي ٚ إٌمٛد الرصادٌاخ شٙاب، ِحّٛد ِدذي .16

َ 2009ٌٍٕشش، اْداس ص٘ش إٌمذٌح،  ٚإٌظشٌح ٚاٌّصاسف إٌمٛد اٌشّشي، ٔٛسي ِحّذ ٔاظُ .17

 406،ص

ِشٌُ ِاغً، اسرمالٌىح اٌثٕٛن ٚأثش٘ا فً فؼاٌىح اٌسٍاسح إٌمذٌح، سساٌح ِاخسرٍش، وٍٍح اٌؼٍَٛ  .18

 .2009االلرصادٌح ٚػٍُ اٌرسٍٍش، خاِؼح اٌؼشتً تٓ ٍِٙذي، أَ اٌثٛالً 

 َ.1997اٌؼذد األٚي  –رماي اٌذًٌٚ ٌٍرعخُ ٔاال –ِدٍح اإلداسج اٌؼاِح  اْاٌىاصػً ،أحّذ سٍٍ .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


