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Economic Inflation  التضخم اإلقتصادي
أو  أية حالة  به، ومثله كمثل  اإلقتصادي والمؤثرة  الوضع  التضخم واحدًا من أهم مؤشرات  يعتبر 
ظاهرة اقتصادية، وال يعتبر بالضرورة حالة مرضية إال بعد أن يتجاوز حدوده. كما ال يعتبر انخفاض 
التضخم  واقع  قراءة  فإن  بالضرورة،  صحية  حالة  متدنية  معدالت  على  وثباته  التضخم  معدالت 

الستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له. 
والمعروف أن التضخم مؤشر تكمن خلفه حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية، وبالتالي فإن 
السيطرة على التضخم قبل أن يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه. وفي هذا العدد سنستعرض 

التضخم، أسبابه وأنواعه واإلجراءات المتبعة للحد من مخاطره.
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تعريف التضخم اإلقتصادي

على  أنه  غير  شيوعًا  اإلقتصادية  أكبراالصطالحات  من 
الرغم من شيوعه إال أنه ال يوجد اتفاق بين االقتصاديين 
حول  الرأي  انقسام  إلى  ذلك  ويرجع  تعريفه،  بشأن 
تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا االصطالح 

لوصف عدد من الحاالت المختلفة مثل:
1. االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار. 

الدخل  أو عنصر من عناصر  النقدية  الدخول  ارتفاع   .2
النقدي مثل األجور أو األرباح. 

3. ارتفاع التكاليف. 
4. اإلفراط في خلق األرصدة النقدية. 

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة 
في اتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن 
أن يحدث ارتفاع في األسعار دون أن يصحبه ارتفاع في 
ارتفاع  يحدث  أن  الممكن  من  أنه  كما  النقدي،  الدخل 
ومن  األرباح،  في  ارتفاع  يصحبه  أن  دون  التكاليف  في 
أن  دون  النقود  خلق  في  إفراط  يحدث  أن  المحتمل 

يصحبه ارتفاع في األسعار أو الدخول النقدية.
أن  يمكن  التي  المختلفة  الظواهر  فإن  أخرى  وبعبارة 
يطلق على كل منها »التضخم« هي ظواهر مستقلة 
عن بعضها بعضًا إلى حد ما وهذا االستقالل هو الذي 

يثير اإلرباك في تحديد مفهوم التضخم.
عليها،  يطلق  التي  الظاهرة  التضخم  اصطالح  ويميز 

وبذلك تتكون مجموعة من االصطالحات وتشمل:

1. تضخم األسعار: أي االرتفاع المفرط في األسعار. 
2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم 

األجور وتضخم األرباح. 
3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف. 

4. التضخم النقدي: أي اإلفراط في إصدار العملة النقدية. 
5. تضخم االئتمان المصرفي: أي التضخم في االئتمان. 

ومن هنا يرى بعض اإلقتصاديين أنه عندما يستخدم 
تعبير »التضخم« دون تمييز الحالة التي يطلق عليها 
األسعار،  تضخم  يكون  االصطالح  بهذا  المقصود  فإن 
المعنى  هو  األسعار  في  المفرط  االرتفاع  ألن  وذلك 
الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطالح 

التضخم.

سمات ظاهرة التضخم

من أبرز سمات ظاهرة التضخم:
تكون  قد  متعددة،  اقتصادية  لعوامل  نتاج  أنها   •
معقدة  ظاهرة  فالتضخم  بينها،  فيما  متعارضة 
ناتجة  واحد  آن  في  األبعاد  ومتعددة  ومركبة 
السلع  أسعار  بين  السعرية  العالقات  اختالل  عن 
اإلنتاج  عناصر  أسعار  وبين  ناحية،  من  والخدمات 
المنتج( من جهة  وتكاليف  واألجور  األرباح  )مستوى 

أخرى. 
انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات،   •

والذي يعبر عنه بـ«انخفاض القوة الشرائية«. 

تاريخ التضخم

التركيز على جانب واحد  التاسع عشر كان  القرن  في 
من جوانب التضخم وهو )التضخم النقدي(، )بحيث إذا 
ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت 
وإذا  األسعار،  مستوى  ارتفع  أخرى،  وبعبارة  قيمتها، 
ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت 

قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى األسعار(.
على  ركز  حيث  »كينز«،  االقتصادي  تحليالت  كانت  ثم 
العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، 
الفائدة،  وسعر  لالستهالك،  بالميل  يتعلق  ما  وخاصة 
»كينز«  توصل  وهكذا  المال.  لرأس  الحدية  والكفاءة 
على  الكلي  الطلب  حجم  زيادة  هو  التضخم  أن  إلى 
ومستمرة،  محسوسة  زيادة  الحقيقي  العرض  حجم 
مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من االرتفاعات المفاجئة 
والمستمرة في المستوى العام لألسعار، وبعبارة أخرى 
الطلب  في  فائض  وجود  في  التضخم  ماهية  تتبلور 

على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة اإلنتاجية.
ظهرت  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  وفي 
للتوقعات  جعلت  التي  الحديثة،  السويدية  المدرسة 
أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، حيث ترى 
أن العالقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي ال تتوقف 
اإلنتاج  وخطط  جهة  من  القومي  االنفاق  خطط  على 
على  تتوقف  أدق  بعبارة  أو  أخرى،  جهة  من  القومي 

العالقة بين خطط االستثمار وخطط االدخار.

أنواع التضخم

التضخم  من  النوع  هذا  يتحقق  األصيل:  التضخم   .1
في  زيادة  الكلي  الطلب  في  الزيادة  يقابل  ال  حين 

معّدالت اإلنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع األسعار.
بارتفاع بطيء  النوع  الزاحف: يتسم هذا  التضخم   .2
عندما  يحصل  التضخم  من  النوع  وهذا  األسعار،  في 
)مستقر(  ثابت  اإلنتاج  أو  العرض  بينما  الطلب  يزداد 
يصل  طبيعي  بشكل  األسعار  في  ارتفاع  إلى  فيؤدي 

إلى %10.
منع  خاللها  يتم  حالة  هي  المكبوت:  التضخم   .3
بوضع  تتمثل  سياسات  خالل  من  االرتفاع  من  األسعار 

ضوابط وقيود تحول دون انفاق كلي وارتفاع األسعار.
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4. التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدالت التضخم 
النقد  تداول  في  سرعة  معها  يترافق  عالية  بمعدالت 
إلى  التضخم  من  النوع  هذا  يؤدي  وقد  السوق،  في 
انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا 
جمهورية  حكم  فترة  إبان  و1923م   1921 عامي  بين 
1945م، بعد الحرب العالمية  فايمار، وفي هنغاريا عام 
 %50 األسعار  االرتفاع في مستوى  يتجاوز  الثانية. وقد 
في الشهر الواحد )كل شهر( أو أكثر من 100% خالل 

العام.

أسباب نشوء التضخم

ومن  اقتصادية مختلفة  عوامل  بفعل  التضخم  ينشأ 
أبرز هذه األسباب:

1. تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع بسبب 
ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو 
رفع  في  الشركات  إدارات  كمساهمة  الصناعية،  غير 
رواتب وأجور منتسبيها من العاملين والسيما الذين 
بسبب  يأتي  والذي  اإلنتاجية  المواقع  في  يعملون 

مطالبة العاملين برفع األجور.
من  النوع  هذا  ينشأ  الطلب:  عن  ناشئ  تضخم   .2
والذي  النقدي  الطلب  حجم  زيادة  عند  التضخم 
يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع 
الطلب الكلي ال تقابله زيادة في اإلنتاج، مما يؤدي إلى 

ارتفاع األسعار.

تركيب  في  كلية  تغييرات  من  حاصل  تضخم   .3
الطلب الكلي في االقتصاد أو تغيرات في الطلب 
النقدي، وإن كان هذا الطلب مفرطًا أو لم يكن هناك 
تركز اقتصادي، إذ أن األسعار تكون قابلة لالرتفاع وغير 

قابلة لالنخفاض رغم انخفاض الطلب.
االقتصادي  الحصار  ممارسة  عن  ناشئ  تضخم   .4
خارجية،  قوى  قبل  من  تمارس  أخرى  دول  تجاه 
حالة  في  والتصدير  االستيراد  َينعدم  لذلك  ونتيجة 
ارتفاع معدالت التضخم  الحصار الكلي مما يؤدي إلى 
وارتفاع  الوطنية  العملة  قيمة  انخفاض  وبالتالي 

األسعار بمعدالت غير معقولة.
5. زيادة الفوائد النقدية: ورجح بعض الباحثين مؤخرا 
أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها اإلنتاجية 
أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك 
وهذا  الفوائد.  كارثة  كتابه  في  بتمان  فيليب  جوهان 
في  بقوله  ذلك  عن  عبر  كينز  فاالقتصادي  غريبًا  ليس 
الدولة  في  االقتصادي  االزدهار  )يزداد  األمم:  ثروة  كتابه 

كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر(.

العالقة بين التضخم وسعر الصرف

الرسمية  الصرف  ألسعار  الموازية  الصرف  أسعار  تعد 
المعبرة  والمالية  االقتصادية  المؤشرات  من  واحدًا 
الدول  من  كانت  سواء  دولة  ألية  االقتصاد  متانة  عن 
الصرف  أسعار  وتتأثر  النامية،  الدول  أو  المتقدمة 

بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه 
العوامل االقتصادية، التضخم، ومعدالت أسعار الفائدة 
السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر 
لسعر  الموازية  السوق  في  الوطنية  للعملة  الصرف 

الصرف الرسمي الوطني.
وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل من أبرزها:

الذي  األمر  األجنبية  للعمالت  الصرف  معدالت  ارتفاع   .1
هذه  تجاه  الوطنية  العملة  قيمة  انخفاض  إلى  يؤدي 

العمالت.
2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم 

التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.
3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في االقتصاديات 
الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختالل قوة االقتصاد 
العملة  قيمة  انخفاض  إلى  يؤدي  الذي  األمر  الوطني 

الوطنية تجاه العمالت األخرى.
في  التضخم  معدل  ارتفاع  يؤدي  التضخم:  معدل   .4
العملة  قيمة  انخفاض  إلى  الوطنية  االقتصاديات 
الوطنية تجاه العمالت األخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف 
مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية 
أجنبية  عملة  من  واحدة  بوحدة  تبادلها  يتم  التي 

مقابلة لها.
المديونية  تعد  الديون:  وخدمة  الخارجية  الديون   .5
الخارجية واحده من األعباء التي تثقل كاهل االقتصاد 
الوطني فضاًل عن خدمة المديونية المتمثلة بأقساط 
جدولة  إلى  الدول  بعض  تلجأ  وقد  السنوية  الفوائد 

الذي  األمر  عالية،  فوائد  مقابل  الدائنين  مع  ديونها 
األصلية  األقساط  ال  الفوائد  تسدد  الدول  هذه  يجعل 
العمالت  تجاه  الوطنية  العملة  اختالل  يعني  وهذا 

األخرى.
أسعار  في  الفــائدة  أسعــــار  تؤثـــر  الفائدة:  أسعار   .6
الفائدة  أسعار  فانخفاض  مباشر،  غير  بشكل  الصرف 
مع توفر فرص استثمارية، يؤدي إلى زيادة الطلب على 
االستثمار  ويتحقق  استثمارها،  بهدف  األموال  رؤوس 
االستثمار  ويتضاعف  الوطني.  اإلقتصاد  وينشط 
إلى  يؤدي  مما  الوطني،  االقتصاد  متانة  لتحقيق 
األخرى.  العمالت  تجاه  الوطنية  العملة  قيمة  تحسن 
في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب االتجاه 
ذلك  عن  وينتج  المستثمرين  قبل  من  االقتراض  نحو 
انحسار االستثمار وينخفض النمو االقتصادي مما يؤدي 
الوطني  االقتصاد  متانة  تقلل من  نتائج عكسية  إلى 
تجاه  الوطنية  العملة  قيمة  على  ذلك  وينعكس 

العمالت األخرى.

أبرز اآلثار اإلقتصادية  للتضخم والمؤثرة في 
 مسيرة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

يترتب  المتداولة:  النقدية  والكتلة  األسعار  ارتفاع   .1
المواد  أسعار  ارتفاع في  التضخم  ارتفاع معدالت  على 
االرتفاع  بهذا  المتضررة  الفئات  أولى  وإنَّ  اإلستهالكية 
المحدودة، فضاًل عن وجود كتلة  الدخول  هم أصحاب 
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هذه  تكون  وقد  السوق  في  متداولة  كبيرة  نقدية 
الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة ال تشكل 
آثاره  يعكس  مما  السكان،  من  جدًا  ضئيلة  نسبة  إال 
المعيشية  المستويات  على  السلبية  اإلقتصادية 

للسكان.
القيمة  خفــض  إلى  تؤدي  التضخم  معدالت  ازدياد   .2
علــى  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  مما  للنقد  الشرائية 
وزيادة  المقترحة،  المشروعات  لتمويل  األموال  رؤوس 
أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  األموال  رؤوس  على  الطلـــب 

الفائدة.
ازدياد  إن  الدولية:  األسواق  إلى  الصادرات  من  الحد   .3
معدالت التضخم يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية 
للمنتجات الوطنية في األسواق الدولية وهذا يسبب 
بالتالي  اإليرادات  انخفاض  مقابل  المدفوعات  زيادة 

حصول عجز في الميزان التجاري.
4. زيادة أسعار الفائدة وتبعًا لذلك تزداد أرباح منشآت 
معدالت  بانخفاض  األرباح  هذه  وتنخفض  األعمال، 
الموجودات بإصدار سندات  الفائدة، حيث يتم تمويل 
في  الخصائص  هذه  تسري  ال  حين  في  مديونية، 
المشروعات الصناعية في اإلقتصاديات ذات  عدد من 
التضخم المنخفض، بل يحصل ذلك في اإلقتصاديات 
ارتفاع  يسبب  إذ  للتضخم،  العالية  المعدالت  ذات 
الفائدة. وهي  اإليرادات ومعدالت  ارتفاعًا في  التضخم 
معدالت ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى 

األسعار الثابتة.

إجراءات الحد من التضخم

المالية  السياسات  باتخاذ  التضخم  من  الحد  يمكن 
والنقدية التالية:

السياسة االقتصادية
للدولة  المالية  السياسة  المالية  وزارة  تضع  أوالً: 
واستخداماتها  اإليرادات  مصادر  تتحدد  وبموجبها 
حجم  تقليل  إلى  يؤدي  مما  الموازنة  في  والفائض 
خفض  إلى  ذلك  سيؤدي  وبالتالي  المتاحة،  السيولة 

معدل التضخم.
الجمهور  إلى  العام  الدين  المالية  وزارة  تبيع  ثانيًا: 
وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك 

من النقد المعروض.
ثالثًا: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها 

القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
الحكومي  اإلنفاق  الحكومي: يعد  اإلنفاق  رابعًا: خفض 
أحد األسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في 
وتقليصه  اإلنفاق  هذا  من  الحد  فإن  وبالتالي  السوق، 

سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في األسواق.

السياسة النقدية
وضع  المختلفة  الدول  في  المركزية  المصارف  تتولى 
من  مجموعة  باعتماد  النقدية  السياسات  وتنفيذ 

األدوات الكمية والنوعية:

أواًل: األدوات الكمية:
1. زيادة سعر اعادة الخصم: ومن النشاطات اإلعتيادية 
التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم األوراق التجارية 
لألفراد وفي حاالت أخرى تقوم باعادة خصمها لدى البنك 
برفع  المركزي  البنك  يقوم  الحالة  هذه  وفي  المركزي 
سعر اعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة االئتمانية 
للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في 
السوق ويعد هذا اإلجراء واحدًا من اإلجراءات لمكافحة 

التضخم.
2. دخول المصارف )البنوك المركزية( إلى األسواق بائعة 
لألوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة 
السوق  بدخول  يسمى  ما  أو  السوق.  في  المتداولة 

المفتوحة.
المصارف  تحتفظ  القانوني،  اإلحتياط  نسبة  زيادة   .3
المركزية وكلما  البنوك  الودائع لدى  التجارية بجزء من 
االئتمانية  القدرة  انخفضت  كلما  النسبة  ارتفعت هذه 

لدى المصارف.
ثانيًا: األدوات النوعية:

تتلخص األدوات النوعية بطريقة اإلقناع لمدراء المصارف 
المصرفي،  االئتمان  عن  فيها  والمسؤولين  التجارية 
بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة 
في األسواق، وهذه السياسة فعالة في الدول النامية 

بشكل أكبر مما في الدول األخرى.
ثالثًا: معدالت الفائدة:

التمويل  بمصادر  الفائدة  معدالت  تقترن  ما  غالبًا 

المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، متوسطة 
أم طويلة األجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية 
المالية من خالل أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه األسعار 
القروض  على  فالفوائد  االقتراض،  آجال  تفاوت  حسب 
قصيرة األجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة 
الفائدة  أسعار  بينما  أعلى  األجل  القروض طويلة  على 
السعرين،  بين  تكون  األجل  متوسطة  القروض  على 
رؤوس  على  الطلب  تزايد  عند  الفائدة  أسعار  وتزداد 

األموال الناتجة عن الرواج االقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على 
المستثمرين  توقعات  وتلعب  الفرص.  هذه  استغالل 
أثرًا واضحًا في زيادة الطلب على رؤوس األموال، إذ تنِبئ 
توقعاتهم بأن الحالة االقتصادية في تحسن وأن رواجًا 
متاحة  استثمارية  فرص  توفر  إلى  سيؤدي  اقتصاديًا 
رؤوس  على  الطلب  يزداد  ولذلك  المستثمرين،  أمام 


