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  اآلثار االجتماعیة لتذبذب قیمة أسعار العمالت
  

  شبیرشالش الدكتور ولید / إعداد 
  رئیس قسم الخدمة االجتماعیة

   الجامعة اإلسالمیة بغزة–كلیة اآلداب 
  

  
   :امل المؤثرة في تحدید أسعار العمالتالعو

  
جة عدد من العوامل إن عملة أي دولة تشبھ أي سلعة أخرى ، وتتغیر أسعار صرف ھذه العملة نتی

  .االقتصادیة المؤثرة على العرض والطلب على ھذه العملة 
  

  :وأھم ھذه العوامل 
  
  : معدل التضخم السائد 1
  

إذا كانت إحدى الدول تعاني من ارتفاع معدل التضخم بھا ، فھذا یعني انخفاض القوة الشرائیة 
 في مركز عملة ھذه الدولة انخفاضة لزیادة عرضھا ، وبالتالي لعملة ھذه الدولة ، وذلك نتیج

بالنسبة لعمالت الدول األخرى ، أي انخفاض سعر صرفھا بالنسبة للعمالت األخرى ، والعكس 
 .صحیح في حالة انخفاض معدل التضخم 

  
  : الفائض التجاري للدولة 2
  

دولة عن الواردات ، فیؤدي كبر الفائض لتجارة یشیر الفائض التجاري للدولة لزیادة الصادرات 
ما إلى زیادة الطلب على عملة ھذه الدولة ، ومن ثم قوة مركز ھذه العملة بالنسبة للعمالت 
األخرى ، والعكس یحدث نتیجة لكبر العجز التجاري ، أي زیادة واردات الدولة عن صادراتھا 

  .بشكل كبیر ، حیث یؤدي ذلك إلى خفض مركز العملة بالنسبة للعمالت األخرى 
  
  :ئدة المصرفیة  معدالت الفا3
  

یؤدي ارتفاع معدالت الفائدة المصرفیة على عملة دولة ما إلى زیادة الطلب على ھذه العملة من 
خالل زیادة االستثمار في عملة ھذه الدولة لالستفادة من العائد البنكي المرتفع علیھا ، وفي 

ه العملة بالنسبة المقابل زیادة عرض العمالت األجنبیة مما یؤدي إلى زیادة قیمة مركز ھذ
للعمالت األجنبیة ، ومثال ذلك ما حدث في الوالیات المتحدة األمریكیة في بدایة الثمانینات من 



 - 2 - 

القرن العشرین ، عندما قام البنك المركزي األمریكي برفع معدالت الفائدة المصرفیة على 
  .خرى الدوالر مما أدى إلى ارتفاع مركز الدوالر األمریكي بالنسبة للعمالت األ

  
  : المضاربة على العمالت 4
  

تؤدي المضاربات التجاریة ألسباب اقتصادیة على العمالت على أسعار الصرف لھذه العمالت ، 
( ومثال ذلك ما حدث في تسعینیات القرن العشرین على عمالت بعض دول جنوب شرق آسیا 

البلدان بالنسبة للعمالت حیث أدت إلى انخفاض حاد في قیمة عمالت ھذه ) مالیزیا ، أندونیسیا 
  .األخرى 

  
 :دخل الحكومات في أسواق الصرف ت 5
  
  

قد تتدخل حكومة دولة ما من خالل بنكھا المركزي للتأثیر في قیمة العملة المحلیة مقابل باقي 
العمالت ، وذلك بدخول البنك المركزي في عملیات شراء أو بیع كبیرة للعملة المحلیة للتأثیر في 

 .على ھذه العملة ، ومن ثم التأثیر في قیمتھا العرض والطلب 
وتلجأ الحكومات لھذا التدخل عند رغبتھا في جمع العمالت األجنبیة من أسواق الصرف ، أو 

  .لغرض تحقیق التوازن التجاري على المستوى الدولي 
لمحلیة نجد أن ھناك مطالبة للصین الشعبیة من الوالیات المتحدة بوقف دعمھا لعملتھا ا: ًفمثال 

ًلتحسین موقف المیزان التجاري بین الصین والوالیات المتحدة حیث سجل فائضا تجاریا بلغ  ً
  .م لصالح الصین 2006 ملیار دوال عام 200

  
  ) :المالیة والنقدیة (  السیاسات االقتصادیة 6
  

قتصادیة وذلك لعالج بعض المشكالت اال) المالیة والنقدیة ( وتلجأ الدول للسیاسات االقتصادیة 
التي تعاني منھا ، فقد تلجأ الدولة إلى خفض السیولة النقدیة من خالل خفض اإلنفاق الحكومي ، 
وذلك لخفض معدل التضخم مما یؤدي إلى خفض عرض العملة ، وارتفاع مركز ھذه العملة 

  .بالنسبة للعمالت األخرى 
  . في المجتمع ویحدث العكس عند زیادة اإلنفاق الحكومي للحد من مشكلة البطالة

  
  : االستقرار السیاسي 7
  

تشجع درجة االستقرار السیاسي في الدولة المستثمرین للدخول إلى أسواق ھذه الدولة خاصة 
االستثمارات األجنبیة ، مما یؤدي إلى زیادة عرض العمالت االجنبیة والطلب على العملة المحلیة 

األخرى ، ویحدث العكس عند حدوث ، ومن ثم رفع مركز العملة المحلیة مقابل العمالت 
االضطرابات السیاسیة حیث تھرب االستثمارات األجنبیة مما یؤدي إلى خفض قیمة العملة 

  .المحلیة مقابل العملة األجنبیة 
  
  : ربط العملة المحلیة بالعمالت األجنبیة 8
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یة قد یؤدي االرتباط عندما تقوم الدولة بربط عملتھا المحلیة بعملة أجنبیة أو سلة العمالت األجنب
ًإلى التأثیر على صرف العملة المحلیة بالنسبة لباقي العمالت غیر المرتبطة األخرى ارتفاعا أو 

ًانخفاضا طبقا للتغیر في العمالت المرتبطة بھا ً)1(.   
  
  

  التضخم
  
، والتضخم ھو ارتفاع كبیر وسریع في المستوى العام تبر ظاھرة التضخم ظاھرة عالمیةتع

، ویكون مصحوبا بأسعار مرتفعة والذي یؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائیة أو في لألسعار
ویعرف التضخم بأنھ الحالة التي یكون فیھا قیمة النقود تنخفض أي األسعار . قیمة وحدة النقد 

فالخاصیة العامة . ي تكون فیھا االسعار ترتفع بسرعةترتفع وعلیھ فان التضخم ھو الحالة الت
ادي عوالتضخم ھو إصدار قدر كبیر من العملة یفیض عن الحجم ال .سعار ارتفاع األللتضخم ھو

ًوقد عرف التضخم بأنھ قدر كبیر من النقود تطارد قدرا قلیال من السلع، وینتج  .للسلع والخدمات ً
  .عن ذلك ارتفاع في األسعار

  
  

  غالء األسعار
  

اء واألدویة واإلیجارات ، امتد اآلن لیشمل الغالء الذي بدأ منذ أكثر من سنة في أسعار مواد البن
ًالمواد الغذائیة وخدمات التعلیم والصحة ، فضال عن الخدمات المھنیة ، لكنھ مازال مستمرا  ً
ویضرب في كل اتجاه بال ھوادة ، ولھ نتائج ظاھرة من خالل عجز الناس عن توفیر حاجاتھم 

 من تحول نسبة كبیرة من الطبقة المتوسطة األساسیة والقدرة على شرائھا ولھ نتائج غیر مباشرة
الدخل إلى قسم الطبقة الفقیرة وسعي بعض الناس للحصول على المال بطرق غیر شرعیة 

  .كالسرقة والرشوة 
  

الغالب في المشكالت أنھا ال ترجع إلى سبب واحد بل إلى عدة أسباب  -:أسباب غالء األسعار 
ة ، وإن تحدید ھذه األسباب بدقة ھو نصف حل ولكل سبب نسبة معینة في حدوث تلك المشكل

  -:المشكلة ، ولذا فأسباب مشكلة الغالء تتلخص فیما یلي 
ھو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار أو االنخفاض المستمر في : التضخم  -1

  .قیمة النقود ، ومن ھنا یحدث ارتفاع عام لألسعار 
 المحروقات ، وألن  سعرًالشحن نظرا الرتفاعارتفاع أسعار النفط ورفع تكلفة النقل و -2

الزیادة الملحوظة في أسعار البترول ستؤدي إلى زیادة ملحوظة في أسعار كل السلع 
 .والخدمات التي نستوردھا من الدول الصناعیة 

 .تدھور سعر صرف الدوالر المستمر تجاه العمالت الرئیسیة  -3
 .ارتفاع سعر الیورو كبدیل عن الدوالر المنھار -4
 .تالعب التجار بأسعار السلع ، وممارسة بعض التجار لالحتكار  -5
 .ارتفاع أسعار المواد المستوردة ، واالعتماد على المنتجات المستوردة  -6
 .الحصار المفروض على شعبنا الفلسطینى -7

  
   -:معالجة غالء األسعار 

                                                
  .م 2008. 70 – 67 ،ص- غزة –رأفت حسین مطیر ، المحاسبة الدولیة ، الجامعة اإلسالمیة .   أ )1(
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ھلك ونشر مراقبة األسواق والتجار ومحاسبتھم على الزیادات وتفعیل ھیئة حمایة المست -1
  .الوعي االستھالكي 

تصحیح مفھوم الحریة االقتصادیة ومفھوم اقتصاد السوق ، فالحریة االقتصادیة ال تعني  -2
 .أن التاجر حر في ممارسة االحتكار ووضع األسعار التي یرید 

إنھ إلزام بالعدل ومنع عن الظلم وھو رفع الضرر عن : قد بینھ ابن القیم فقال : التسعیر  -3
 .العامة ، إلغاء االحتكار في استیراد السلع 

 .تعزیز اإلنتاج المحلي وتحقیق االكتفاء الذاتي  -4
 .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العملیة اإلنتاجیة وتحدید أسعار المنتجات االستھالكیة  -5
 .رفع الحصار عن شعبنا الفلسطیني -6

  
     إن غالء األسعار لھ آثاره السلبیة لیس على المستوى االقتصادي بل على المستوى 
ًاالجتماعي ایضا حیث یحول بین جھاز التنمیة االقتصادیة والقیام بوظیفتھ في توجیھ اإلنتاج وفقا  ً

ع األسعار فیزیدون طلبھم الحالي للطلب الفعلي للمستھلكین ، وقد یتوقع الناس حدوث ارتفا
ًفترتفع األسعار من جدید أو یتخلص الناس من النقود ویحلون محلھا سلعا استھالكیة كما یؤدي 
إلى فقدان النقود لوظیفتھا كوسیط للتبادل ومخزن للقیمة ، فنتیجة للتضخم یزداد المیل لالستھالك 

ید التوازن لألشخاص االقتصادیة القویة ًكما أن تأثیره في توزیع الدخول لیس محایدا حیث یع
ًعلى حساب األشخاص االقتصادیة الضعیفة ، فھو یعمل غالبا لصالح أصحاب الدخول المتغیرة 
على أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة ، وھذه من أھم اآلثار السلبیة الرتفاع األسعار حیث 

ھدید السالم االجتماعي بین الطبقات یؤدي إلى خلخلة األوضاع الداخلیة بین فئات المجتمع ، وت
ًالمختلفة ، فضال عما یسببھ من إعاقة الزواج وفتح السبل للطالق ، وانتشار النمط االستھالكي 

 .الترفي ، وتدھور قیمة العمل المنتج وھجرة العقول أصحاب الكفاءات 
ًصوصا وأن وتذبذب أسعار العمالت یؤثر في ارتفاع الذھب و تناقص اإلقبال على الزواج خ

ھذا االرتفاع لم یصاحبھ ارتفاع في متوسط الدخل لدى الشریحة األكبر من الشباب ، بل على 
الكس من ذلك ھناك تآكل للدخل بسبب ارتفاع أسعار الكثیر من السلع األساسیة ومن جانب آخر 

قبول ًیضطر البعض إلى رفع قیمة المھر لیكون قادرا على شراء مصاغ ذھبي للخطیبة بالحد الم
  ً.اجتماعیا

  
ًوارتفاع من قیمة المھور بغض النظر عما یوازیھ من الذھب یعتبر عائقا وحائال دون التئام مثل  ً
ھذه العالقات الشرعیة المطلوبة لحصانة النفس وحصانة المجتمع في المجمل وسیؤدي إلى تقلیل 

ء غیر السلیمة إلى البحث ًااللتزام الدیني واألخالقي عموما ، ویلجأ األفراد في ظل ھذه األجوا
ًعن منافذ لیست شرعیة ولیست مقبولة خلقیا ودینیا الستكمال احتیاجاتھم البیولوجیة  ً.  

  
  

  البطالة
المقصود بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت لھ القدرة على العمل والرغبة 

  . فیھ
  

  : اآلثار االجتماعیة للبطالة
  
  :  الجریمة واالنحراف-1
 عدم حصول الشاب على األجر المناسب للمعیشة أو لتحقیق الذات فبالتالي یلجأ إلى االنحراف إن

  . أو السرقة أو النصب واالحتیال لكي یستطیع أن یحقق ما یریده سواء المال أو ذاتھ
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  :  التطرف والعنف-2
ًدا وأیضا كونھ ًنجد أن البعض من الشباب یلجأ إلى العنف والتطرف ألنھ ال یجد لنفسھ ھدفا محد ً

  . ًضعیفا بالنسبة لتلك الجماعات المتطرفة فبالتالي تكون ھذه الجماعات مصیدة لھؤالء الشباب
  
  :  تعاطي المخدرات-3

ونجد أن ھناك منھم من یجد أن الحل في تعاطي المخدرات ألنھا تبعده عن التفكیر في مشكلة عدم 
  . النحرافوجود العمل وبالتالي توصل الفرد إلى الجریمة وا

  
  ): ضعف االنتماء( بعدم االنتماء  الشعور-4

وھو شعور الشاب بعدم االنتماء إلى البلد الذي یعیش فیھ ألنھا ال تستطیع أن تحقق لھ أو توفر لھ 
  . ًمصدرا للعمل وبالتالي ینتمي الشاب إلى أي مجتمع آخر یستطیع أن یوفر لھ فرصة عمل

  
  :  الھجـــــــرة-5

 أن الھجرة إلى بالد أخرى ھي حل لمشكلة عدم الحصول على عمل وأن ندوبعض الشباب یج
  . العمل في بلد آخر ھو الحل األمثل

  
  :  التفكك األسري-6

ویكون السبب الرئیسي لھذا التفكك ھو عدم الحصول على فرصة عمل وبالتالي تحدث كل ھذه 
  .  عن المشكلة الرئیسیة وھي البطالةاألبعاد السابقة والتي تزید من المشكالت األسریة وكلھا ناتجة

  
  -: أسعار العمالت  قیمةاآلثار االجتماعیة لتذبذب

 أدى إلى حدوث العدید من المشكالت في األسرة من حیث عدم كفایة ما یتقاضاه رب األسرة -1
  .ًنظرا النخفاض دخل األسرة في شراء حاجات األسرة 

   . احتكار السلع من بعض التجار ورفع أسعارھا-2
یؤثر على ظاھرة الزواج من حیث المھور وقیمتھا وقد یسبب عزوف الشباب عن الزواج -3

  .لفترة مؤقتة نتیجة ارتفاع المھور
 .ًمما یؤثر سلبا على الفرد واألسرة ) زیادة األسعار ( ارتفاع القیمة الشرائیة للسلع والخدمات -4
 .عدم توفیر الحاجات األساسیة لألسرة -5
 .وارتفاع نفقات التعلیم ، معدات ولوازم ورسوم ) العملیة التعلیمیة ( علیم الطلبة یؤثر على ت-6
 .ارتفاع  قیمة إیجار العقارات والسكن -7
  .تؤثر على نشاطات الجمعیات الخیریة التي تقدم المساعدات لألسرة المحتاجة -8
ى ظاھرة الزواج حیث  ارتفاع أسعار النفط والذھب والفضة وارتفاع سعر ھذه المواد أثر عل-9

  .ارتفعت تكالیفھ مما قد یؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج 
  . ظھور الفقر نتیجة النخفاض سعر العمالت -10
  . وجود البطالة وتدني فرص العمل -11
  .ً انخفاض االنتاج نظرا النخفاض أسعار العمالت -12
  . التأثیر السلبي على الزراعة والتجارة والصناعة -13
 .رتفاع قیمة أسعار الخدمات التعلیمیة والصحیة على أفراد المجتمع ا-14
 .تؤثر على سداد الدیون بین الناس ، وتؤثر على العالقات االجتماعیة بینھم-15
قد یؤدي تذبذب األسعار إلى نوع من التفكك االسري واضطرابات أسریة نتیجة عدم القدرة -16

الشباع ) السرقة ، والقتل (  إلى االنحراف والجنحة على توفیر الحاجات األساسیة ، وقد یؤدي
  .الحاجات األساسیة 
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 ظھور مشكالت اجتماعیة داخل المجتمع نتیجة لتذبذب أسعار العمالت مثل السرقة وظاھرة -17
  .انحراف األحداث

  . ظاھرة التفكك األسري مما قد یؤدي إلى حدوث الطالق انتشار -18
الجتماعیة على رب األسرة مما قد یضطره إلى زیادة ساعات  ازدیاد الضغوط النفسیة وا-19

  .عملة نتیجة النخفاض أسعار العملة 
  . تسرب الطلبة من المدارس وحدوث ظاھرة عمالة األطفال -20
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