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التضخم يف سورية)))

د.قدري جميل

 مقدمة:
النامية،  او  اأهمية يف كل االقت�ساديات �سواء املتقدمة منها  تعترب ظاهرة الت�سخم من الظواهر االقت�سادية االأكرث 
نظرًا ملا حتمله هذه الظاهرة من نتائج واأثار �سلبية يف معظم االأحيان على االقت�ساد القومي وعلى االأفراد واملوؤ�س�سات، 
العديد من  انعكا�سات على العالقات االقت�سادية احلقيقية، حيث تنتج عن ح�سول  التي تكون ذات  وهي من الظواهر 
النقود  وانخفا�ض يف قيم  العام لالأ�سعار  امل�ستوى  ارتفاعات م�ستمرة ومتزايدة يف  التغريات يف االقت�ساد منها ح�سول 

وت�سخم الكتلة النقدية وازدياد الطلب ب�سكل اكرب من العر�ض وازدياد التكاليف وغريها. ..
كما يعد انعكا�سًا ونتيجة لل�سيا�سات االقت�سادية املتبعة من قبل الدول،  حيث اأن وجود الت�سخم يف اقت�ساد دولة ما 
يعنى ق�سور ال�سيا�سات االقت�سادية يف تلك الدولة عن حتقيق اأحد اأهم اأهدافها اأال وهو هدف احلفاظ على اال�ستقرار 
العام لالأ�سعار. ومن ناحية اأخرى، فان هناك ارتباطا قويا ومبا�سرًا بني ال�سيا�سات االقت�سادية واأهدافها وكفاءة وفعالية 
هذه  تفادي  يف  الدولة  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  ياأتي  وهنا  ال�سيا�سي،  للنظام  والهيكلية  البنيوية  اجلوانب  وبني  واأدائها 
الظاهرة اأو ا�ستغاللها يف حتقيق بع�ض اأهدافها ال�سيا�سية واالقت�سادية، وبالتايل فاأن الق�ساء على الت�سخم يعترب من 

املهام الرئي�سية للحكومات عندما يكون ذو اآثار تدمريية على االقت�ساد وعلى املجتمع. 
والت�سخم بنهاية املطاف هو انعكا�ض الختالالت بنيوية عديدة يف االقت�ساد ولعل اهمها االختالل وعدم التنا�سب بني 

الكتلة النقدية والكتلة ال�سلعية......
من الوا�سح اأن مفهوم الت�سخم ال�سائع كان مرتبط باالرتفاع املتزايد يف االأ�سعار، لكنه يف الواقع لي�ض من ال�سروري 
ال�سلع  بع�ض  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  توؤدي  التي  الظروف  الكثري من  اأن هناك  ت�سخمًا،حيث  االأ�سعار  زيادة يف  كل  ن�سمي  اأن 
واخلدمات يف فرتة زمنية حمددة، ويف نف�ض الوقت يكون هناك انخفا�ض يف اأ�سعار وخدمات و�سلع اأخرى تبعًا لظروفها 
واأ�سباب تتعلق باملوا�سم الزراعية والتغري التكنولوجي وغريها من االأ�سباب، يف هذه احلالة يبقى امل�ستوى العام لالأ�سعار 
ثابتًا، وكما اأن هذه االرتفاعات واالنخفا�سات موؤقتة ولي�ست م�ستمرة وبالتايل ال ميكن لنا اأن ن�سمي هذه االرتفاعات يف 

االأ�سعار ت�سخمًا.
والتعريف االأكرث حداثة واالأكرث �سيوعًا للت�سخم يتمثل يف االرتفاع امل�ستمر واملتزايد يف امل�ستوى العام الأ�سعار ال�سلع 

واخلدمات عرب الزمن.
ومن املهم اأن نعرف عالقة الكتلة النقدية مع الت�سخم حيث اأن زيادتها توؤدي اإىل الكثري من التغريات يف حياة املواطنني 

1 -هذا البحث اأعد بناء على درا�سة قامت بها الطالبة بروين رجال باإ�سراف د. قدري جميل يف معهد التخطيط بعنوان »بناء �سلة اال�ستهالك وعالقتها 
بالت�سخم« يف 2010/11.
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وتوؤثر يف معظم االأحيان ب�سكل �سلبي يف حياتهم االقت�سادية موؤديا اإىل الكثري من امل�ساكل ومنها الت�سخم حيث يو�سح اأحد 
االقت�ساديني فيقول: )اإذا كان ازدياد الكتلة النقدية كبريًا، فاأن العائالت وامل�ساريع حتاول ا�ستخدام موجوداتها النقدية 
اإىل اأق�سى حد ممكن ل�سراء �سلع جديدة. ينتج عن ذلك تعاظم يف الظاهرة الت�سخمية الأن ت�ساعف �سرعة دوران النقود 
ال�سلع  التوازن بني التدفقات النقدية امل�ستخدمة للم�سرتيات وتدفقات  الثقة بها واإىل تزايد اخللل يف  يوؤدي اإىل فقدان 

املعرو�سة( )اأ. فيوو ج.م.األبريتيني، ترجمة: د. �سايف فلوج،1980،�ض126(.
وهكذا جند اأن اخللل الذي يحدث يف التوازن بني التدفقات النقدية والذي هو الطلب الكلي وبني التدفقات ال�سلعية 
الكلي على  الطلب  زيادة  الت�سخم يف حالة  الت�سخم، حيث يحدث  اإىل حدوث ظاهرة  يوؤدي  ال�سلعي  العر�ض  والذي هو 
التوازن عندما يكون  االأ�سعار، ونح�سل على  تنهار م�ستويات  اإىل ركود حيث  يوؤدي  والعك�ض  الكلي يف االقت�ساد  العر�ض 

التدفقات النقدية متنا�سبة مع التدفقات ال�سلعية. 

1-عودة اىل بع�ض املفاهيم
اإن التطورات االأخرية يف العامل من انفجار االأزمة العاملية اإىل ا�ستداد االأزمات املحلية يف كل مكان ت�ستدعي العودة 
بع�ض  اأراء  وكذلك  االجتماعي  الوعي  يف  ال�سائدة  واالفكار  فاالعالم  واالأفكار...  واملفاهيم  امل�سطلحات  بع�ض  لتدقيق 
االقت�ساديني تتعامل مع الت�سخم كقدر ال راد له.. وكل احللول التي تو�سع ملواجهته هي حلول تلطيفية ال ت�سع بتاتا هدفا 

لها منعه من حيث املبداأ..
واالمر كذلك هل ميكن جتنبه ا�سال..و هل ميكن العي�ض دون هذا امل�سطلح الذي ا�سبح جزءا من احلياة اليومية الي 

مواطن؟
االرجح ان جذر هذا املو�سوع اذا اتبعنا الت�سل�سل املنطقي يف التحليل يعود اىل حجم الكتلة النقدية يف التداول التي 

يجب ان تتقرر ا�ستنادا اىل حجم الكتلة ال�سلعية، على ا�سا�ض املعادلة املعروفة التالية:
 حجم الكتلية النقدية يف التداول= حجم الكتلة ال�سلعية املنتجة خالل فرتة معينة/�سرعة دوران النقد.

لذلك فان اأي ح�ساب غري �سحيح للكتلة ال�سلعية باجتاه تعظيمها يوؤدي تلقائيا اىل زيادة غري مربرة للكتلة النقدية 
وبالتايل اىل الت�سخم الذي يلم�ض على ال�سطح بارتفاع اال�سعار وانخفا�ض القوة ال�سرائية لالجر..

ومو�سوع الكتلة ال�سلعية يدفعنا بالتايل لتدقيق مفاهيم تعرب عنها وهي بالدرجة االوىل الدخل الوطني والناجت املحلي 
االجمايل...

1-2 الدخل الوطني عند اأهم املدار�ض االقت�صادية:
جند اختالفات كثري يف مفاهيم الناجت املحلي االجمايل اأو الدخل الوطني من باحث الآخر ومن زمن الآخر، فقد حاول 
الكثري من املفكرين من خمتلف املدار�ض االقت�سادية اإن يتعرفوا على املفهوم من خالل وجهة نظره التي تاأثرت بالظروف 

االقت�سادية وال�سيا�سية يف املرحلة التاريخية التي عا�سها، فكان لكل منهم تعريفه واآرائه املختلفة. 
ونذكر من هذه املدار�ض:

اأ- املدر�صة الراأ�صمالية التجارية اأو املريكنتيلية: 
خلدمة  تكون  اقت�سادية  �سيا�سة  لقيام  حماولة  يف  ع�سر  اخلام�ض  القرن  من  االأخري  الثلث  يف  املدر�سة  هذه  ظهرت 

التجار. 
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وكان الهدف االأ�سا�سي الذي و�سعته  )املركنتيلية()2( يتلخ�ض يف اجتذاب اأكرب كمية من الذهب والف�سة اإىل داخل 
البالد، وكان الرثوة بالن�سبة للتجاريني تقت�سر على ما حتوزه الدولة من ذهب اأو ف�سة، ولي�ض ما ينتجه املجتمع من �سلع 
وخدمات تفي باحلاجات االإن�سانية. اأما م�سدر الدخل االأ�سا�سي فهو ينح�سر فقط بالتجارة؛ حيث كان يتالئم مع تلك 
الفرتة ال�سائدة براأيهم. حيث كان االإنتاج ال�سلعي قد تطور كثريًا مما تتطلب احلاجة اإىل النقود من اأجل تبادل ال�سلع 

املنتجة، وكان الت�سدير هو الن�ساط االأكرث ربحًا؛ حيث اأن املناف�سة كانت كبري يف الدول االأوروبية. 
وكان اأعظم مفكريهم  )ريت�سارد كانتيليون( الذي كان له م�ساهمة كبرية يف النظرية النقدية حيث قام بو�سع اأ�سول 
الدخل فيها. وقام بتحليل العالقة ال�سببية التي تربط التغريات يف ر�سد النقود ب�سل�سلة التغريات يف االإنفاق الكلي والدخل 
والتوظيف واالأ�سعار. وقد كان يعتمد يف حتليله على بيان التدفق الدائري للدخل يف جمتمع يعتمد على الن�ساط الزراعي، 
حيث اأن املزارعون يدفعون اإيجارات االأر�ض للمالك وهوؤالء يقومون بدورهم باالإنفاق على العمل وحيوانات املزرعة وال�سلع 

امل�سنعة. وما تبقى للمالك بعد ذلك ميثل ر�سيدًا اأو دخالً �سافيًا لهم))(. 
ولكن هذه املدر�سة واجهت الكثري من االنتقادات ب�سبب اعتبارها اأن التجارة هو امل�سدر الوحيد للرثوة وبالتايل فان 

م�سدر الرثوة هو الرثوة بحد ذاته.
واجلدير بالذكر ان االقت�سادات الغربية تلتزم بهذه الروؤية من حيث املبداأ مع تطويراتها وتفريعاتها الالحقة....و 
تقوم كل بنية ح�سباتها القومية على ا�سا�سها معتربة كل دخل هو دخل حقيقي..مما يوؤدي يف نهاية املطاف اىل مبالغة 

م�سخمة يف ح�ساب الدخل الوطني..
وال بد من التذكري ان كل ح�سابتنا القومية منذ اوائل اخلم�سينات حتى اليوم تقوم على هذا اال�سا�ض نف�سه.

ب-املدر�صة الطبيعية اأو الفيزوقراطية: 
العامة وكذلك نظرة  ويعتمد النظام الطبيعي جمموعة من املفكرين الذين تعتمد االأفكار االقت�سادية الطبيعية 
الطبيعيني العامة للعامل، فلقد اعتقد الطبيعيون))( اأن العامل حمكوم بقوانني عامة ثابتة ال تتغري، واأن هذه القوانني 
ال تقت�سر على العامل الطبيعي فح�سب بل ت�سمل املجتمع االإن�ساين اأي�سًا. وكان من ابرز مفكريها  )فران�سوا كيناي(
الذي كان طبيبًا يف البالط الفرن�سي، ويعتقد فران�سوا كينيه والطبيعيون اأن الرثوة تتمثل يف االأموال الالزمة للحياة 
ولتجدد االإنتاج ال�سنوي لهذه االأموال، فالرثوة تتمثل يف املنتجات، اأي الرثوة يف نظر فران�سوا كينيه تنتج يف جمال 
هو  الزراعة  اأن  وحيث  الرثوة،  ينتج  ال  كينيه  عند  اخلدمات  فن�ساط  وبالتايل  التبادل  جمال  يف  ال  املادي  االإنتاج 
اأي يكون هناك ناجت  الزراعة فقط يزيد املنتج على امل�ستخدم  االإنتاج املادي، ويف  الوحيد املنتج يف جمال  الن�ساط 

�سايف. 
اأن  وبالتايل ميكن  امل�ستهلك،  ي�ساوي  املنتج  اأي  اإنتاجًا �سافيًا،  تعطي  اإن  الطبيعيني فال ميكن  راأي  ال�سناعة يف  اأما 
نعرف االإنتاج ال�سايف باأنه عبارة عن الرثوة املنتجة مطروحًا منها الرثوة امل�ستهلكة يف العملية االإنتاجية، حيث اأن الفرق 

2 - اطلق م�سطلح املركنتيليون اأو )التجاريون( على كل من الكتاب الذين كانوا لهم دور يف ال�سيا�سة االقت�سادية التي �سادت ع�سر الراأ�سمالية التجارية 
يف اأوروبا الغربية منذ بداية القرن ال�ساد�ض ع�سر وحتى القرن الثامن.

) - الدكتور حممد عمر اأبو عيده والدكتور عبد احلميد حممد �سعبان، تاريخ الفكر االقت�سادي، ال�سركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات بالتعاون 
مع جامعة القد�ض املفتوحة، القاهرة، 2008، �ض121.

وا�ستمر فكرهم ظاهرا يف  ال�سابع ع�سر  القرن  اأواخر  الذين ظهروا يف فرن�سا يف  الفيزوقراطيون: هم جمموعة من االقت�ساديني  او  الطبيعيون   - (
احلياة العلمية اأ�سا�ض النظام يف املذهب الطبيعي هو امللكية الفردية، واحلرية االقت�سادية، و�سعار الطبيعيون )الفيزوقراطيون( هو: دعه يعمل دعه مير 

 .)Passer Laissey Fair،  Laissey(



4

عندما يكون موجبًا فاإن الن�ساط االقت�سادي يعترب منتجًا؛ اأي انه يخلق اإنتاجا �سافيًا، اأما يف احلالة التي يكون فيها الرثوة 
املنتجة ي�ساوي الرثوة امل�ستهلكة يف العملية االإنتاجية فاإن الن�ساط يعترب عقيمًا. 

ويرى الفيزوقراطيون اإن الن�ساط الزراعي ال ميكن اإن يتم باالأر�ض وحده، بل ال بد من تعاون العمل مع االأر�ض اأي يجب 
وجود طبقة املزارعني، حيث اإن هذه الطبقة هي الطبقة الوحيدة املنتجة يف راأي الطبيعيني. 

وكما يعرف فران�سوا كينيه ب�سياغته للجدول االقت�سادي وهو اجلدول الذي ميثل تداول الناجت والدخل من الزراعة يف 
احلياة االقت�سادية و�سبهه بالدورة الدموية يف ج�سم االإن�سان، 

وكما ق�سم )كيناي( املجتمع اإىل ثالث طبقات وافرت�ض اأن ال�سلع تدور داخل هذه الطبقات، وهذه الدورة ال�سلعية قد 
اأو�سحت على �سورة جدول، وحيث اأن اإنفاق اأي طبقة من الطبقات هو الذي يحدد دخول الطبقات االأخرى، ولكن هذا 
اجلدول يتجاهل دوران ال�سلع والناجت داخل كل طبقة، كما يقرت�ض ثبات اأ�سعار املحا�سيل الزراعية ويفرت�ض اإعادة اإنتاج 

نف�ض الناجت ال�سايف من الزراعة عاما بعد عام. 
كما نعلم اأن واقع احلياة يبني اأن كال ًمن ال�سناعة والتجارة حتقق هي االأخرى ناجتًا �سافيًا، وبالتايل نرى ان الزراعة 

لي�ض الن�ساط االقت�سادي الوحيد الذي يعطي اإنتاجًا �سافيًا.
ج-املدر�صة الكال�صيكية)�صميث - ريكاردو - مارك�ض(:

كانت املدر�سة الكال�سيكية من اأ�سهر املدار�ض التي ا�ستطاعت اأن تقدم الكثري من االأفكار االقت�سادية، التي كانت لها 
دور يف فهم الظواهر االقت�سادية، وهذه املدر�سة ن�ساأت حتت تاأثري الكثري من العوامل منها ن�سوء الثورة العلمية التقنية 
والثورة الفرن�سية والثورة ال�سناعية والزراعية، وكان لروادها الف�سل الكبري يف وجود الكثري من النظريات االقت�سادية 
املرحلة  تلك  يف  الغام�سة  االقت�سادية  الق�سايا  من  والكثري  االقت�سادية  العالقات  من  الكثري  تو�سيح  يف  �ساهمت  التي 

التاريخية ومن اأ�سهر روادها اآدم �سميث 
قدمت الكثري من املفاهيم والنظريات االقت�سادية، ومن هذه النظريات التي تناولت فيها مو�سوع الدخل الوطني منها 

نظرية التوزيع حيث اأ�سارتنا اىل: اأن الدخل الوطني اأو الرثوة تتاألف من االأجور وواالأرباح. 
واالأجر يتحدد عند م�ستوى الكفاف اأي اأن االأجر هو ذلك االأجر الذي يكاد يكفي العامل ل�سمان معي�سته، اأي االأجر 
للعامل  االعتيادية  للحياة  الالزمة  وال�سروريات  الغذاء  الإنتاج كمية  الالزم  العمل  يتوقف على مقدار  الكال�سيكيني  عند 

والأ�سرته.
كانت م�ساهمة مارك�ض كبرية يف تطوير هذه املدر�سة اذ اكت�سف:

1-ان الدخل الوطني ينتج يف خم�سة فروع من االقت�ساد الوطني وهي الزراعة وال�سناعةاما يف النقل والبناء والتجارة 
فبقدر ما تخدم الفرعني االولني..

2-اماط اللثام ان دخول كل الفروع االخرى يف االقت�ساد ما هي اال اعادة توزيع ملا ينتج يف الفروع االوىل..
)-دقق مفهوم الربح عند �سميث وريكاردو وا�ستنتج ان للربح ا�سكال خمتلفة هي الربح ال�سناعي والتجاري والريع 

الزراعي والعقاري والربح امل�سريف )الفائدة(..
)-طور مفهوم الدخل الوطني من حيث التوزيع)اجور+ارباح(... و من حيث اال�ستخدام)تراكم+ا�ستهالك(...

5-اكت�سف مفهوم القيمة الزائدة
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2- الت�صخم العاملي يف الفرتة  )2001 -2010 م(:
كان الت�سخم يف بداية هذه الفرتة الزمنية يف 2001م يف االقت�ساديات النامية وال�ساعدة مبعدل  )7،9%( ثم ا�ستمر 
االنخفا�ض حتى عام 2006 م حيث و�سل اىل )5،6%( ثم بداأ باالرتفاع ثانية من 2007م ولكن ارتفع ب�سكل كبري يف 2008م 
مبعدل)9،2%( ب�سبب االزمة املالية العاملية التي ت�سببت بارتفاع اال�سعار وخا�سة اأ�سعار الطاقة وا�سعار املواد الغذائية، فمثاًل 
يف الهند بلغ ))،8%( وم�سر )11،7 %( وذلك لنف�ض العام. نالحظ ارتفاع الت�سخم يف ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا يف 
عام 2008، حيث بلغ )5،)1%( حيث كان معدل الت�سخم يف ال�سعودية لنف�ض ال�سنة  )9،9%( ويف االردن)9،)1%( اما يف 

لبنان فقد كان )10،8%( و�سورية )15،2%( وذلك ح�سب االأرقام الر�سمية ل�سندوق النقد الدويل. 
وحيث اأن االأزمة كانت نتيجة الراأ�سمالية واالقت�ساديات املتقدمة فقد بلغ معدل الت�سخم لديها يف عام 2008 حوايل  
))،) %( وهي ن�سبة كبرية باملقارنة مع ال�سنوات االألفية املا�سية وذلك باالعتماد على التغريات ال�سنوية املئوية يف و�سطي 
معدالت  كان  حيث  مرتفعا  املتحدة  والواليات  وبريطانيا  فرن�سا  الدول  من  كل  يف  الت�سخم  كان  فقد  امل�ستهلك،  اأ�سعار 
الت�سخم لهذه الدول على التوايل يف �سنة 2008م )2،) %، 6،)%،8،)%(، ولكن هناك دول تعلن معدالت منخف�سة رغم 

اأن الواقع ال يظهر ذلك. 
 وبالن�سبة اىل العامل ككل فقد بلغ الت�سخم  )6%( عام 2008 م، 

وباملقابل جند انخفا�ض النمو يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي يف كل االقت�ساديات يف �سنة 2008 حيث و�سل يف 
االقت�ساديات املتقدمة اىل )0،5%( واالقت�ساديات النامية وال�ساعدة اىل )%6،1(. 

ثم نالحظ انخفا�ض الت�سخم يف عام 2009 م حيث ي�سل اأدنى م�ستوى يف االقت�ساديات املتقدمة اىل )0،1%( اأما 
االقت�ساديات النامية وال�ساعدة فقد كان م�ستوى الت�سخم فيها )5،2%( لنف�ض العام حيث و�سل الت�سخم اىل م�ستويات 
منخف�سة يف بع�ض الدول مثل العراق واالردن ولبنان وو�سل النمو يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي اىل م�ستوى منخف�ض 

مبعدل ))،%2(.
اما عام 2010 م فكانت هناك ارتفاع طفيف يف معدالت الت�سخم مقارنة مع 2009 يف معظم الدول ومعظم االقت�ساديات، 

الحظ معدالت الت�سخم يف اجلدول رقم 1-). 

اجلدول رقم 1 -2 معدالت الت�صخم العاملية، التغريات ال�صنوية 
يف و�صطي ا�صعار امل�صتهلك  )%( خالل الفرتة )2001-2010م(

2001200220032004200520062007200820092010ال�صنوات
0،11،5)،)2،2)،2)،2،21،61،822االقت�صاديات املتقدمة
االقت�صاديات النامية 

7،96،96،75،95،95،66،59،25،26،2وال�صاعدة

7،))،62)7،)8،)6،)7،)5،))،)العامل
source: IMF DataMapper، سندوق النقد الدويل� http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
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يتبني لنا من ال�سكل 1-2 من خالل اخلط البياين الذي يعرب عن التغريات ال�سنوية املئوية يف و�سطي الرقم القيا�سي 
ارتفاع  نالحظ  حيث  العامل  يف  امل�ستهلكة  ال�سلع  اأ�سعار  يتغري  كيف  م(  )1980م-2010  الفرتة  خالل  امل�ستهلك  الأ�سعار 
االأ�سعار يف الن�سف االأول من الت�سعينيات يف كل من االقت�ساديات النامية وال�ساعدة والعامل اأما االقت�ساديات املتقدمة 

فتكون االأ�سعار م�ستقرة يف تلك الفرتة ومرتفعة يف اأوائل الثمانينيات ومنخف�سة خالل الفرتة )2000 م- 2007 م(.
ون�ستنتج من خالل هذه املقارنات اأن هناك معدالت ت�سخم مرتفعة يف معظم البلدان وخا�سة النامية وهناك دول تعلن 

معدالت ت�سخم منخف�سة ولكن ت�سورات النا�ض تراها مرتفعة. 
االقت�سادي  االأداء  قيا�ض  جلنة  تقرير  يف  ورد  كما  واملقايي�ض  املوؤ�سرات  تلك  ح�ساب  طريقة  يف  خلل  اإىل  يعود  وهذا 
الأنه  �ساركوزي وذلك  نيكوال  الفرن�سي  الرئي�ض  ت�سكلت بطلب  التي  االأول 2009  ت�سرين  تاريخ 19  والتقدم االجتماعي)5( 
كان غري را�ض عن الو�سع الراهن للمعلومات االإح�سائية اخلا�سة باالقت�ساد واملجتمع لذا قام بتكليف جوزيف �ستيغليتز 
االأداء  بلجنة قيا�ض  باإن�ساء جلنٍة �سميت الحقًا  واأمارتيا�سني )م�ست�سارًا( وجان بول فيتو�سي )من�سقًا(  للجنة(  )رئي�سًا 
اللجنة  هذه  اأهداف  واأهم  االقت�ساديني،  من  الكثري  ت�سم  كانت  حيث   .CMEPSP االجتماعي  والتقدم  االقت�سادي 
تعيني حدود للناجت املحلي االإجمايل GDP بو�سفه موؤ�سرًا على االأداء االقت�سادي والتقدم االجتماعي، ومن �سمن ذلك 
امل�سكالت التي تعرت�ض قيا�سه، كي توؤخذ باالعتبار املعلومات االإ�سافية التي يتطلبها اإنتاج مزيٍد من املوؤ�سرات املت�سلة 

بالتقدم االجتماعي.

5 - جميل، قدري، الدرو�ض امل�ستخل�سة من اخلطة اخلم�سية العا�سرة، ندوة الثالثاء االقت�سادية الثالثة والع�سرون، جمعية العلوم االقت�سادية ال�سورية،  
)2010م(، دم�سق.
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 وتوؤكد اأن املوؤ�سرات االإح�سائية ذات اأهمية يف و�سع ال�سيا�سات التي تهدف اإىل دفع تقدم املجتمع، 
وي�سري اىل اأن ما نقوم بقيا�سه يوؤثر على عملنا. فاإن كانت قيا�ساتنا خاطئة، فقد ت�سبح قراراتنا م�سوهة، مع ذلك غالبًا 
ما تالحظ م�ساقٌة وا�سحٌة بني املقايي�ض املعيارية للمتغريات االقت�سادية واالجتماعية الهامة من قبيل النمو االقت�سادي 
والت�سخم والبطالة وغريها، وبني الت�سورات وا�سعة االنت�سار. قد تفرت�ض املقايي�ض املعيارية على �سبيل املثال وجود ت�سخم 
اأقل اأو منو اأكرث مما يت�سوره االأفراد عن الو�سع، واأّن الفجوة كبرية و�ساملة اإىل درجٍة ي�سعب فيها على مرجعية وهم 
املال اأو ال�سيكولوجيا الب�سرية تف�سريها. ففي بع�ض البلدان، تقو�ض هذه الفجوة الثقة باالإح�سائيات الر�سمية )على �سبيل 
التاأثري  ا�ستثناًء(، مع  البلدان  ي�سكل هذان  الر�سمية، وال  باالأرقام  املتحدة  واململكة  املواطنني يف فرن�سا  ثلث  يثق  املثال، 

الوا�سح للطريقة التي يتخذها اخلطاب العلني حول الظروف االقت�سادية وال�سيا�سات ال�سرورية.
ـ  قد يكون هنالك الكثري من التف�سريات املتعلقة بالفجوة بني القيا�سات االإح�سائية اخلا�سة بالظواهر االقت�سادية 

االجتماعية وت�سور املواطن عن هذه الظواهر:
- قد تكون املفاهيم االإح�سائية �سحيحة، لكّن عملية القيا�ض قد تكون منقو�سة.

- يف العديد من احلاالت، هنالك نقا�ساٌت حول ماهية املفاهيم ال�سحيحة، واال�ستخدام املالئم للمفاهيم املختلفة.
- حني تكون هنالك تغرياٌت كبريٌة يف التفاوت )ب�سورٍة عامة، تغري يف توزيع الدخل(، فقد ال يقّدم موؤ�سر الناجت املحلي 

االإجمايل اأو اأي موؤ�سر اإجمايل اآخر حم�سوب على اأ�سا�ض الفرد الواحد، قيمًة دقيقًة عن الو�سع الذي يعي�سه اأغلب النا�ض.
اإّن تنامي التفاوت مبا يكفي قيا�سًا لزيادة معدل الناجت املحلي االإجمايل �سيجعل و�سع الكثريين اأ�سواأ حتى لو تزايد 

متو�سط الدخل.
- قدال يطال اال�ستخدام ال�سائع لالإح�سائيات بع�ض الظواهر، التي يتزايد تاأثريها على رفاه املواطنني. 

- قد توفر الطريقة التي تذكر فيها االأرقام االإح�سائية اأو ت�ستخدم بها روؤيًة م�سوهًة الجتاهات الظواهر االقت�سادية. 
وعلى �سبيل املثال، كثريًا ما يتم الت�سديد على الناجت املحلي االإجمايل، مع اأّن الناجت القومي ال�سايف )الذي يرّكز على 
الدخل احلقيقي لالأ�سر �سمن االقت�ساد( قد يكون معنيًا اأكرث. قد تختلف هذه االأرقام على نحٍو ملحوظ. اإذ اأن الناجت 
املحلي االإجمايل لي�ض خاطئًا بحد ذاته، لكنه ي�ستخدم على نحٍو خاطئ. تقت�سي احلاجة فهمًا اأف�سل لال�ستخدام املالئم 

لكال املقيا�سني.
قد يكون الرتكيز خ�سو�سًا على ما هو قائم )على �سبيل املثال يف الناحت املحلي االإجمايل اأو الناجت القومي االإجمايل، 
ـ فقط من خالل ما  اأق�سى حّد  اإىل  ـ  لة  التقدم(، مربرًا يف املح�سّ اآالف الدرا�سات االقت�سادية حول  بوؤرة  اللذين كانا 
فمن  ذلك،  على  عالوًة  مبا�سر.  غري  اأو  مبا�سٍر  نحٍو  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي  الب�سرية  احلياة  على  االأمور  تلك  تقدمه 
الوا�سح اأّن الناجت املحلي االإجمايل موؤ�سٌر غري منا�سب لقيا�ض الرفاه مبرور الزمن، خا�سًة يف اأبعاده االقت�سادية والبيئية 

واالجتماعية، وغالبًا ما ت�سري اإليه عدة مظاهر بو�سفه غري م�ستدام.
وهم يعتقدون اأّن اأحد االأ�سباب التي جعلت االأزمة مفاجئًة للكثريين، هو اأّن نظام القيا�ض الذي ن�ستخدمه ت�سبب يف 
ف�سلنا، ولو اأّن امل�ساركني يف ال�سوق وامل�سوؤولني احلكوميني مل يركزوا على املجموعة ال�سحيحة للتقرير االإح�سائي الذي 
و�سعته جلنة قيا�ض االأداء االقت�سادي وموؤ�سرات التقدم االجتماعي. فمن وجهة نظرهم، مل يكن بو�سع اأنظمة املحا�سبة 
اأّن ظاهر االأداء املتاألق لالقت�ساد العاملي بني العامني  يف القطاعني اخلا�ض والعام تقدمي اإنذاٍر مبكر، ومل حتذرنا من 
)200 و2007 قد يكون على ح�ساب النمو امل�ستقبلي. من الوا�سح اأي�سًا اأّن بع�ض هذا االأداء كان جمرد »�سراب«، االأرباح 

الناجتة عن اأ�سعاٍر �سّخمتها الفقاعة.
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بكاملها  فاللجنة  كافًة،  اللجنة  اأع�ساء  بال�سرورة  بها  ي�سرتك  ال�سابقة ال  الفقرات  التي عرّبت عنها  النظرة  اأّن  ومع 
تعتمد على ما نقوم  اأفراد(  التي يتخذونها )وكذلك نحن كمواطنني  تعّلمنا در�سًا هامًا، فالقرارات  االأزمة  باأّن  مقتنعٌة 
بقيا�سه، وعلى جودة قيا�ساتنا، وعلى ح�سن فهمنا لتلك املقايي�ض. غالبًا ما نكون عميانًا حني تكون املوؤ�سرات التي ي�ستند 

الفعل اإليها �سيئة االإعداد، اأو حني ال تكون مفهومًة على نحٍو كاٍف. لعّدة اأغرا�ض، نحن بحاجٍة ملوؤ�سراٍت اأف�سل. 
وما ي�سعى التقرير له هو التاأكيد على �سرورة االعتماد على نظام قيا�ض خا�ض بالن�ساط االقت�سادي، واأي�سًا االعتماد 
م�ستويات  مقيا�ض  على  والرتكيز  التفاوتات  ب�سكل �سحيح  املوؤ�سرات  تراعي هذه  وان  القيا�سات،  املعي�سة يف  نوعية  على 

معي�سة، وت�سري اإىل اأزمة حقيقية يف معاجلة مفهوم الناجت املحلي االإجمايل. 
وهذا ما يراه اأي�سًا الكثري لدينا حيث ا�سار مقال ن�سر يف جريدة االقت�سادية)6( اإنه وبناًء على ا�ستناد االقت�ساديات 
الغربية للنظرية النقدية يف ح�ساب الدخل الوطني، يظهر يف تلك االقت�ساديات دائمًا اأن »الت�سخم قدر ال راد له«، وذلك 
ي�ستند  النقد  اإ�سدار  كان  اإذا  اأنه  الطبيعي  ال�سلعية، ومن  للكتلة  تت�سمن ت�سخيمًا  نف�سها  اأن طريقة احل�ساب  اإىل  عائد 
باالأ�سا�ض اإىل كتلة �سلعية حم�سوبة ب�سكل خاطئ، اأن يكون ح�ساب الكتلة النقدية خاطئًا يف هذه احلالة، ومن ثم فاإن املهمة 
املو�سوعة يف الغرب هي لي�ست اإلغاء الت�سخم واإمنا تخفي�سه ب�سكل م�ستمر وكاأن الت�سخم �سر ال بد منه، على حني واقع 
االأمور والتجربة التاريخية امللمو�سة تثبت اأنه باالإمكان ح�ساب الكتلة ال�سلعية ب�سكل دقيق ا�ستنادًا اإىل نظرية القيمة والعمل 
ومن ثم ميكن حينها اإ�سدار كتلة نقدية متوازنة مع الكتلة ال�سلعية بحيث ي�سبح الت�سخم )0%(، وبالتايل من الطبيعي اأن 
تلجاأ بع�ض الدول اإىل الت�سخم امل�سطنع ب�سكل واٍع عرب زيادة الكتلة النقدية، الأن زيادة الكتلة النقدية يف ظل منط معني 
من توزيع الرثوة توؤدي اإىل ارتفاع االأ�سعار، وارتفاع االأ�سعار يعني ارتفاع االأرباح، وهذا يعني اإعادة توزيع الدخل الوطني. 
لذلك اأ�سبح الت�سخم ب�سكل واٍع )امل�سطنع( يف القرن الع�سرين وخا�سة يف الن�سف الثاين منه اأداًة اأ�سا�سية الإعادة توزيع 

»الدخل« مل�سلحة »الربح « اأي امل�ستفيدون هم اأ�سحاب االأرباح ولكن على ح�ساب اأ�سحاب الدخل املحدود. 
واأخريًا جند اأن هناك الكثري من االأنظمة االقت�سادية التي تعاين من االأزمات وامل�ساكل وهذا ب�سبب اعتمادها على 
موؤ�سرات حم�سوبة على اأ�س�ض خاطئة تتعلق بالناجت املحلي االإجمايل، الذي يجب اإعادة النظر بح�سابه من اجل احل�سول 

على معلومات اإح�سائية تعرب عن الواقع بحيث توجه ال�سيا�سات الهادفة خلدمة املجتمع ب�سكل �سحيح. 

3- اأرقام الت�صخم

-الت�صخم يف االقت�صاد ال�صوري خالل الفرتة)2000-2005م(: اأواًلُ
�سهدت االقت�ساد ال�سوري خالل اخلطة اخلم�سية التا�سعة اجتاهًا ت�سخميًا امتد على مدار هذه الفرتة. ويف ال�سنوات 
االأخرية،  كان العامان )200و)200م ا�ستثنائيني من حيث ارتفاع امل�ستهلكني. حيث �سجل موؤ�سر االأرقام القيا�سية الأ�سعار 
امل�ستهلكني ح�سب اجلهات الر�سمية ارتفاعًا ملحوظًا بلغت ن�سبته 8،) و6،) يف املئة وذلك يف العامني )200 و)200م على 
التوايل. وجاء هذا االرتفاع على الرغم من وجود االإعانات املالية والتحكم يف االأ�سعار،  وهو االأمر الذي من �ساأنه تقييد 
االرتفاع يف اأ�سعار امل�ستهلكني اإىل حد ما. وبخالف ارتفاع م�ستوى توافر العملة املتداولة، يبدو اأي�سًا اأن اإنفاق امل�ستهلكني على 
االأمور ال�سرورية، مثل التعليم والثقافة، االإيجارات، وال�سكن، والعالج والعقاقري، واملوا�سالت واالت�ساالت، والوقود،االإ�ساءة 
واملاء وغريها قد ارتفع ب�سكل ملحوظ. وخالل االأعوام 2001 اىل،  )200ارتفعت االأرقام القيا�سية الأ�سعار التعليم والثقافة 

http://www.syria-stocks.com/forum/t981.html - 6، الدهان،و�سيم، يف �سورية الت�سخم حالة نف�سية، جملة االقت�سادية،2010
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القيا�سي الأ�سعاره من 101 وذلك لعام 2001م اىل ))1  للتعليم والثقافة فقد ارتفع موؤ�سر الرقم  واالإيجارات، وبالن�سبة 
يف)200، اأي هناك ارتفاع ن�سبي مبقدار ))% يف الرقم القيا�سي لعام )200 وذلك باملقارنة مع عام 2000

اأما مكون االإيجارات فقد ارتفع هو االآخر منذ العام 2000 حيث ارتفع موؤ�سر االأرقام القيا�سية الأ�سعار االإيجارات من 
101 يف العام 2001 اىل ))1 يف العام )200، الحظ اجلدول رقم 2-1 الن االإيجارات يف �سورية اأخذت يف االرتفاع على 
نحو كبري جدًا منذ �سقوط نظام �سدام ح�سني. ومع التدفق الذي �سهدته �سورية، اأدى تزايد الطلب على تاأجري امل�ساكن 
اإىل ارتفاع االإيجارات ارتفاعًا كبريًا، كما اأثمر عن ازدهار يف الن�ساط العقاري. وهذا القطاع �ساهم بدور كبري يف رفع 
موؤ�سر الرقم القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك لغاية عام 2005 فقد بلغ ن�سبته اىل 7،5% ولكن يف الواقع اأن هناك ارتفاعات اأكرث 
من هذه االأرقام، ومن خالل اجلدول رقم 2-2نالحظ اأن االأرقام القيا�سية املعلنة من قبل املكتب املركزي لالإح�ساء وان 
كانت تظهر ارتفاعات ن�سبية يف االأ�سعار اإال اأن الواقع وت�سورات النا�ض تظهر اأن هذه االأرقام يجب اأن تكون اأعلى مما هو 

عليه وذلك ما �سنحاول األقاء ال�سوء عليه الحقًا. 
   

اجلدول رقم 1-3االرقام القيا�صية الأ�صعار التجزئة 
خالل الفرتة )2000-2005م( ح�صب �صنة اال�صا�ض)2000=100(

الوقود الغذاءالفرتة
واال�صاءة

االحتاجات
ال�صخ�صية

مواد واأدوات 
نظافة

معاجلة 
واأدوية

التعليم 
والثقافة 
والرتفية

النقل 
واملوا�صالت

خدمات 
�صخ�صية

2000100100100100100100100100
2001105100100100105101102102
200210(11010110111011211010(
200(10712010510(1221(212(116
200(11(1201071091271((125116
200512212211(1251(716512812(

تكملة اجلدول رقم 3-1

بيا�صات الك�صاء الفرتة
ومنا�صف

االأثاث 
واالدوات 

املنزلية

لعب واأدوات 
الرقم االيجارال�صلع املعمرةت�صلية

القيا�صي العام

2000100100100100100100100
200110110098010010110(
20029910298010(10510(
200(10(10999010(12(109
200(10(110108-1071((11(
200510911(116-10916212(

امل�صدر: املكتب املركزي لالإح�صاء، دم�صق
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ثانيًا - الت�صخم يف االقت�صاد ال�صوري يف الفرتة )2005-2009م(:
اأن االقت�ساد ال�سوري يف هذه الفرتة من اخلطة اخلم�سية العا�سرة يعي�ض فرتة تاأ�سي�ض للتحول اإىل » اقت�ساد ال�سوق 
االجتماعي« الذي ميثل اإخ�ساع ال�سوق ال�سورية لقوانني العر�ض والطلب وحترير االقت�ساد من القيود، وعلى الرغم من 
حت�سن االقت�ساد يف هذه الفرتة يف بع�ض النواحي كما اأعلنت احلكومة مثل حتقيق معدالت منو عالية، وتدفق اال�ستثمارات 
وغريها. اإال اأن م�ستوى املعي�سة مل يتح�سن، ويعود ذلك الأ�سباب كثرية منها انخفا�ض م�ستوى االأجور والدخل املتاح اأمام 
اال�ستهالك احلقيقي، واأي�سًا وجود ارتفاع يف امل�ستوى العام لالأ�سعار احلقيقية ب�سكل ملحوظ، اأما االأرقام القيا�سية املعلنة 

ملختلف القطاعات وخا�سة مكون الغذاء الذي يظهر ارتفاعًا متوا�سعًا خالل الفرتة  )2006 -2009(
ال�سادرة، وكما  الر�سمية  االأرقام  الغذاء من 112اىل 8)1، وذلك ح�سب  القيا�سي الأ�سعار  الرقم  حيث يرتفع موؤ�سر 
نالحظ ارتفاع االأ�سعار يف عام 2008 ب�سكل اكرب مقارنة مع ال�سنوات املا�سية ب�سبب االأزمة املالية العاملية؛ حيث ارتفعت 
اأ�سعار الوقود وهذا انعك�ض بدوره على النقل الذي ارتفع اأي�سا فقد ارتفع موؤ�سر الرقم القيا�سي للنقل من111عام 2007 

اإىل 151عام 2008 وهذا املوؤ�سر �ساهم اأي�سًا يف الت�سخم حيث و�سل معدل الت�سخم اإىل )%15،2( 
تاأثر هذا  اإىل ما يقارب6)1 وقد  وقد كانت الرقم القيا�سي العام لالأ�سعار خالل الفرتة )2005- 2009( قد و�سل 
االرتفاع الب�سيط اأمام واقع ال�سوق بارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية وارتفاع اأ�سعار النقل بعد االأزمة املالية العاملية يف 2008.
الحظ اجلدول رقم 2-) الذي يظهر االرقام القيا�سية ال�سعار التجزئة خالل الفرتة )2005-2009( وذلك ح�سب �سلة 
2005 واملن�سورة من قبل املكتب املركزي لالإح�ساء، حيث نالحظ اأن هناك ارقام بعيدة عن الواقع اأي يجب اأن تكون اأعلى 

مما هي عليه. 
اجلدول رقم 2-3 االرقام القيا�صية الأ�صعار التجزئة 

ح�صب ال�صلة اجلديدة)2005=100( خالل الفرتة )2005-2009م(

الفرتة
الغذاء 

وامل�صروبات الغري 
الكحولية

املالب�ض 
واالحذية

ال�صكن واملياه 
والكهرباء، الغاز 

واأنواع الوقود االأخرى

التجهيزات واملعدات 
املنزلية واعمال ال�صيانة 

االعتيادية املنزلية

امل�صروبات 
الكحولية 

والتبغ
النقلال�صحة

2005100100100100100100100

200611211510611110(115110

200712211710811210(11(111

20081(7127120127116120151

20091(812(1291(612512(171

امل�صدر: املكتب املركزي لالإح�صاء، دم�صق



11

تكملة اجلدول رقم3-2

الرتويج االت�صاالتالفرتة
املطاعم التعليموالثقافة

والفنادق
�صلع وخدمات 

متنوعة

الرتويج 
والثقافة 

–غري املربحة

الرقم 
القيا�صي العام

2005100100100100100100100

20069810(110108107100110

20079510111(111109106115

2008891071201221191161(2

2009901111(51(81071(81(6

اجلدول رقم 3-3معدل الت�صخم ال�صنوي )الر�صمي( 
ح�صب �صنة اال�صا�ض2000=100 خالل الفرتة )2000-2009م(

الرقم القيا�صي العام ال�صنة
CPI

معدل الت�صخم 
ال�صنوي%

�سنة ا�سا�ض2000100

200110((،0

200210(1،0

200(109(،8

200(11((،6

2005122،57،5

20061((،810،0

20071(0،8(،5

2008162،2115،2

20091662،(

 امل�صدر: ح�صابات املكتب املركزي لالإح�صاء، دم�صق

ومن ال�سكل رقم 1-) نالحظ اأن الت�سخم يكون يف اأدنى م�ستوياته يف 2002 مبعدل )1%( ومن ثم ي�ستمر يف االرتفاع 
حتى ي�سل اإىل )10%( يف عام 2006 وبعدها ينخف�ض يف 2007ولكنه ب�سب االأزمة املالية العاملية يرتفع ب�سكل كبري يف عام 
2008 ب�سبب ارتفاع ا�سعار الغذاء والنقل ب�سكل اأكرب مبعدل )15،2 %( ومن ثم يبداأ يف االنخفا�ض يف عام 2009 لي�سل 
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اإىل معدل ))،2%( وذلك وفقًا لالأ�سعار الر�سمية ال�سادرة من املكتب املركزي لالإح�ساء. ولكننا جند اأن هذه االرتفاعات 
اأمام ما ي�سهده ال�سوق من ارتفاعات حقيقية يف االأ�سعار والتي توؤثر ب�سكل كبري يف ارتفاع  يف االأرقام القيا�سية ب�سيطة 
تكاليف املعي�سة، وهذا يعني اأن هناك خلاًل يف واقعية يف ارقام الت�سخم وطريقة ح�سابها املعتمدة على �سلة اال�ستهالك 

التي يجب اإعادة لنظر يف تق�سيماتها. 

4- تطور االأ�صعار الفعلية 

اأواًل: االإيجار ال�صعبي: 
بالنظر اإىل واقع ال�سكن وخا�سة االإيجار جند اأن هناك معوقات كثرية جتعل من م�ساألة احل�سول على ال�سكن اأمرًا يف 

غاية ال�سعوبة. 
ل  حيث نالحظ ارتفاع اأ�سعار االإيجار نتيجة امل�ساربات اجلنونية والتي ت�سبب يف ارتفاع تكاليف املعي�سة يف �سورية، �سَكّ
حالة اإحباط حقيقية لدى املواطنني، حيث اأن حمدودي الدخل هم اخلا�سر االأكرب يف الواقع الراهن، وكثريًا ما تغَيّبت 
ز ارتفاع االإيجارات يف  فكرة االإيجار متامًا عن اأذهان العائالت اجلديدة لعدم تنا�سب بدل االإيجار مع دخولهم، وقد تعَزّ
عام 2006 حيث و�سل و�سطي االيجار اإىل 8500لرية وذلك بعد اأن كان حوايل 000)لرية عام 2000 اأما ن�سبة االرتفاع 
الفعلية لو�سطي ال�سعر لنف�ض العام فقد و�سل اإىل %212،5مبعدل منو �سنوي )،21% ذلك ب�سبب الظروف التي مرت بها 
الدول املجاورة من حروب، ونزوح عدد من مواطني تلك الدول؛ حيث جاء العديد منهم اإىل مدينة دم�سق، ونظرًا للطلب 
اإيجارات  دفع  على  الوافدين  ولقدرة  بكثري من جهة،  العر�ض  فاق  الذي  العراقيني  الوافدين  قدوم  اأحدثه  الذي  الكبري 
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مرتفعة يعجز عن دفعها املواطن ال�سوري، مما دفع العديد من اأ�سحاب ال�سقق لتف�سيل امل�ستاأجر العراقي على ال�سوري. 
ونالحظ ارتفاع الرقم القيا�سي لالأ�سعار الفعلية لالإيجار ب�سكل كبري يف عام 2008 ب�سبب االأزمة املالية العاملية حيث 

و�سل اإىل 262،5 اأي ارتفع  )162،5%( وذلك باملقارنة مع عام 2000م. 
وذلك   %275 بن�سبة  الو�سطية  اال�سعار  ارتفعت  وحيث   11000 اإىل   2009 عام  يف  الو�سطي  االيجار  �سعر  و�سل  وكما 
باملقارنة مع �سنة 2000، اأنظر اجلدول رقم 2-) والذي قمنا بجمع بياناته باالعتماد على بع�ض املكاتب العقارية يف حي 
اأحياء املزة يف دم�سق. وهذا وقد كان االرتفاعات متفاوتة بني �سنة واأخرى وذلك ح�سب الظروف واالأزمات  �سعبي من 

االقت�سادية �سواء املحلية اأو العاملية التي مرت بها البالد خالل هذه الفرتة. 
الدكتور عابد  املو�سوع حيث يرى  االآراء حول  العديد من  القطاع فقد كان هناك  الت�سخم يف هذا  اأ�سباب  اأما حول 
ف�سلية )اخلبري االقت�سادي( اأن �سبب االرتفاع يف االأ�سعار كان نتيجة زيادة الن�ساط يف هذا القطاع واىل دخول روؤو�ض 
ارتفاع  �سبب  اأن  البع�ض  يرى  اأخرى  ومن جهة  الكبرية)7(،  ال�سياحية  امل�سروعات  واىل  فيه  لال�ستثمار  االأجنبية  االأموال 
اأ�سعار العقارات فقد كان ناجتًا عن �سخ كتلة هائلة من االأموال وب�سعي من احلكومة اإىل داخل االقت�ساد ال�سوري، وهي 

اأموال البرتودوالر بالدرجة االأوىل، وهذه الكتلة مل يقابلها كتلة �سلعية لذلك �سببت يف ظهور االآثار الت�سخمية. 

اجلدول رقم 1-4 و�صطي اأ�صعار اإيجار ال�صكن 
يف بع�ض االحياء ال�صعبية يف مدينة دم�صق خالل الفرتة )2000 -2009م( باللرية ال�صورية

ايجار غرفتني ال�صنة 
التغريات ال�صنوية املئوية الرقم القيا�صي لاليجارو�صالون غري مفرو�صة

يف الرقم القيا�صي 
�سنة ا�سا�ض000100)2000

2001(500112،512،5

2002500012511

200(55001(7،510

200(60001509

2005700017517

20068500212،521،(

200790002256

200810500262،517

2009110002755

http://www.syria-stocks.com/forum/t981.html - 7
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ثانيًا: اأ�صواق الذهب: 
من الوا�سح ان ال�سوق ال�سورية ت�سهد الكثري من االرتفاعات يف االأ�سعار مبا فيها ارتفاع اأ�سعار الذهب، ويوؤكد الكثري 
من اخلرباء يف هذا املجال اإىل وجود عوامل كثرية توؤثر يف اأ�سعار الذهب ب�سكل عام ومن هذه العوامل نذكر:اجتاهات 
امل�ستثمرين و�سعر الدوالر يف اأ�سواق ال�سرف العاملية، باالإ�سافة اإىل اأ�سعار البرتول والتوترات املالية وال�سيا�سية، وكذلك 
االحتياطيات لدى البنوك املركزية من الذهب، واأي�سًا العر�ض والطلب من الذهب يف االأ�سواق. ومن خالل النظر اإىل 
ال�سنوات  معظم  يف  كان  الذهب  اأ�سعار  اأن  جند  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  الذهب  اأ�سعار  يف  احلا�سلة  التطورات 

والفرتات يعاين من االرتفاع ونادر ما جند انخفا�سًا. 
ففي بداية العام2000 كان �سعر الغرام لعيار 21 ي�سجل 05)لرية �سورية ثم كان ال�سعر يتاأرجح خالل نف�ض العام حيث 
و�سل اإىل اأعلى م�ستوى له ب�سعر 0)) لرية للغرام يف ذلك العام وذلك ب�سب ارتفاع اأ�سعار الذهب العاملية، ومن ثم تراجعت 
يعك�ض  وذلك  الواحد،  للغرام  65)لرية  �سعر  اإىل  م�ستوياته  اأدنى  اإىل  و�سل  حيث   2001 التايل  العام  يف  الذهب  اأ�سعار 
انخفا�ض الطلب ب�سبب الظروف التي كانت متر بها البالد من جفاف وغريها من والظروف الدولية، ولكن جند اأن ال�سعر 
ي�ستمر باالرتفاع يف االأعوام التالية حيث ي�سل اإىل م�ستويات قيا�سية يف عام 2009 حيث بلغ �سعر الغرام 0)15 لرية بينما 
كان ال�سعر الو�سطي يف 2008 قد بلغ حوايل 1290 لرية للغرام الواحد اأي ازداد مبعدل 178،9% عن �سعره يف عام 2000 
ب�سبب االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية يف بع�ض الدول االأوروبية، االأمر الذي دفع امل�ستثمرين اإىل االإقبال على �سراء 
اآالف اأون�سات الذهب باعتباره ي�سكل مالذًا اآمنًا، ولكن االرتفاع يف اأ�سعار الذهب م�ستمر، وي�ساهم يف ارتفاع معدالت 
الت�سخم وبالتايل ارتفاع اال�سعار، ويعود ذلك اإىل اأن الذهب يتاأثر باالأزمات االقت�سادية وب�سعر الدوالر االأمريكي، وهذا 
التاأثر الذي ينعك�ض على االأ�سواق املحلية بالتايل يوؤثر يف حركة البيع وال�سراء، وُي�ساف اإىل هذه االأ�سباب القلق امل�ستمر على 
االقت�ساد العاملي وم�سرتيات امل�سارف املركزية للذهب ومعدالت الفائدة املنخف�سة التي ت�سجع امل�ساربني يف البور�سات 

العاملية، وموافقة ال�سني على ت�سنيع وت�سدير الذهب، و�سماح الهند بتداول الذهب بعد اأن كان يعترب مقد�سًا)8(. 
 جند كيف ترتفع اأ�سعار الذهب بعد اأن كان منخف�سًا ب�سعره الو�سطي عام 2001 مبقدار 5،) % عن عام 2000 الذي 
اعتربناه �سنة اأ�سا�ض ومن ثم ي�ستمر باالرتفاع يف باقي ال�سنوات حيث و�سل موؤ�سر الرقم القيا�سي الفعلي يف عام 2009 

حوايل 21)% وهذا االرتفاع كري باملقارنة مع العام 2000.
اأن  اإال  ال�سنة  االأيام من  بع�ض  انخفا�ض يف  كان هنا  واأن  ا�ستقرارها،  وعدم  الذهب  اأ�سعار  ارتفاع  لنا  يثبت  كل هذا 

االرتفاع هو امل�سيطر على �سوق الذهب. 

http://www.syria-news.com - 8
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اجلدول رقم 2-4 اال�صعار الفعلية لغرام الذهب يف الفرتة )2000-2009م( باللرية ال�صورية
التغريات املئوية ال�صنوية الذهب 

 التغريات
 املئوية

 ال�صنوية
% الذهب

 الرقم
 القيا�صي ل�صعر

 الذهب

 ال�صعر
الو�صطي

 �صعر الذهب
يف نهاية العام

 �صعر الذهب
يف بدايةالعام

 اعلى �صعر يف
ال�صنة

 ادنى �صعر يف
ال�صنة ال�صنة

�سنة اال�سا�ض 100 (08 (80 (05 ((0 (75 2000

(،5- 95،5 (90 (05 (75 (15 (65 2001

17،8 112،5 (59 50( (10 507 (10 2002

(،5- 109 ((5 60( 50( 60( (85 200(

(6،6 1(9،2 609 6(0 608 662 555 200(

20،6 180 7(5 790 6(7 855 615 2005

22،( 220،2 900 900 805 1000 800 2006

11 2((،6 998 1115 910 1120 875 2007

1( 278،9 11(8 11(0 1115 1290 985 2008

15 (21 1(10 1196 11(5 15(0 1090 2009

 امل�صدر: اجلمعية احلرفية لل�صياغة و�صنع املجوهرات بدم�صق، نقابة الذهب

ثالثًا: اأ�صواق اللحمة
وقد  واالجتماعية  االقت�سادية  م�ستوياتهم  باختالف  املواطنني  اأغلب  لدى  �سروريًا  مطلبًا  اأ�سكالها  بكل  اللحم  مادة  تعترب 
اعتمدناها يف البحث كونها كانت تعترب يف غياب وجود �سلة اأ�سعار يف اخلم�سينات اأ�سا�ض لقيا�ض احلد االأدنى لالأجر، فقد كان �سعر 
كيلو اللحمة يف اخلم�سينيات القرن املا�سي يعادل اأجور العامل ال�سوري ليوم واحد، اأي اأن الرواتب ال�سهرية كانت تعادل 0) كيلو 
حلمة، وهذا ما اأعطى اللحمة اأهمية كمعيار جتريبي يقيم من خالله حاجة النا�ض ال�سهرية من النقود، ومبالحظة التحول الكبري 
الذي طراأ على هذه املادة من حيث �سعرها فقد كان �سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم يف عام 2000 يرتاوح بني  )00-200) 
لرية �سورية( ومن ثم توا�سل ارتفاع ال�سعر يف ال�سنوات الالحقة وقد ف�سره البع�ض �سبب هذه االرتفاعات بتاأثرها مبوجة اجلفاف 
التي مرت بها البالد حيث اأدى ذلك اإىل زيادة ال�سادرات من الغنم اإىل الدول املجاورة وبالتايل اأدى اإىل تدنى عدد القطيع يف 

�سورية وقلة العر�ض، وباالإ�سافة اإىل عوامل امل�ساربات من قبل التجار وعوامل اأخرى تتعلق بالعر�ض والطلب يف ال�سوق. 
ومن الوا�سح اأن االأزمة املالية العاملية يف عام 2008كان لها دورها يف ارتفاع خمتلف اأنواع اللحمة وخا�سة حلم الغنم، 
فقد تراوح ال�سعر بني )650-750لرية �سورية(، وهذا يعني اأن ال�سعر ارتفع مبقدار )180 %( عما كان عليه عام 2000، 
اأما عام 2009 م فقد كان قد ارتفعت االأ�سعار الفعلية مبعدل 220% باملقارنة مع عام 2000 كما و�سلت اأ�سعار اللحمة يف 

بع�ض الفرتات اإىل اأعلى م�ستوياته ب�سعر 850 لرية �سورية للكيلو الغرام الواحد للحم الغنم. 
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وبالتايل جند من خالل اجلدول رقم)-) اأن االرتفاع يف اأ�سعار اللحمة  )الفعلية( م�ستمر ويتزايد من �سنة الأخرى، 
ينعك�ض على  اأن  اال�ستهالك، وهذا ما يجب  �سلة  ن�سبة 2)% فقط من حجم  ي�سكل  الذي  الغذاء  يوؤثر يف مكون  وبالتايل 

ح�ساب الت�سخم ومعدالته وحيث اأن هذا االرتفاع يف تكاليف الغذاء كبري اأمام ما يح�سل عليه املواطن من دخل. 

 التغريات ال�صنوية
املئوية

 الرقم القيا�صي
ل�صعر اللحم

 ال�صعر الو�صطي
للكلغ اعلى �صعر للكلغ ادنى �صعر للكلغ ال�صنة

�سنة ا�سا�ض 100 250 (00 200 2000

20 120 (00 (50 250 2001

12،5 1(5 ((8 (75 (00 2002

7،( 1(5 (6( (00 (25 200(

10،( 160 (00 (50 (50 200(

12،5 180 (50 500 (00 2005

11،1 200 500 575 (25 2006

10 220 550 600 500 2007

27 280 700 750 650 2008

1(،2 (20 800 850 750 2009

 اجلدول رقم 2-4 تطور اأ�صعار الكيلوغرام الواحد للحم الغنم 
يف بع�ض اأحياء دم�صق ال�صعبية باللرية ال�صورية خالل الفرتة )200-2009م( باللرية ال�صورية 

5- حجم الهوة بني ارتفاع االأ�صعار الفعلي ون�صب الت�صخم املعلنة 

اأواًل – الت�صخم بني االأرقام والواقع ال�صوري: 
عانى االقت�ساد ال�سوري يف كثري من الفرتات من معدالت مرتفعة للت�سخم، ولكن كثريًا ما كانت االأرقام غري معربة 
عن ذلك. فمن خالل مالحظتنا الأرقام الت�سخم املعلنة واأرقام االأ�سعار الفعلية يف االأ�سواق وجدنا اأن هناك الكثري من 
الفروقات، حيث جند تدين اأرقام الت�سخم املعلنة اأمام ما ي�سهد ال�سوق من ارتفاعات يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات، وذلك 
من خالل اختيارنا لثالث مكونات رئي�سية وهي: االإيجارات الذي يعترب من املكونات الرئي�سية كما راأينا، واللحمة التي تعد 
اإحدى املكونات الرئي�سة للغذاء الذي ي�سكل بدوره  )2)%(من �سلة اال�ستهالك، وكذلك الذهب كمعادل عام لكل ال�سلع. 
وبالرجوع اإىل ال�سنوات الع�سر املا�سية ن�ستطيع اأن نعرف حجم االرتفاعات احلقيقية يف اأرقام الت�سخم بالن�سبة الأرقام 

الت�سخم الر�سمية.
ومن خالل درا�ستنا لواقع ال�سكن يف بع�ض االأحياء ال�سعبية يتبني اأن هذا القطاع �سهد الكثري من الن�ساط واالزدهار 
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ب�سبب احلروب التي مرت بها الدول املجاورة ولكن مل تكن ل�سالح املواطن ذوي الدخل املحدود بل كان ل�سالح اأ�سحاب 
العقارات وامل�ساربني فقط...

وخا�سة يف فرتة )200-2006م، اأما ن�سب الت�سخم الر�سمية يف تلك ال�سنة فلم تعرب عن ذلك حيث كان الرقم القيا�سي 
املعلن لالإيجار )162%( فقط يف 2006، ولكن ح�سب االأرقام الفعلية جند االإيجار اأكرث ارتفاعا يف عام 2006 اأي اأن الرقم 
القيا�سي االإيجار يجب اأن يكون اأعلى اأي 212،5%. وكما نالحظ اأن الرقم الفعلي يزيد على الر�سمي بحوايل )%50،5( 

وهي ن�سبة كبرية كما نالحظ. 
ونعلم اأن ال�سكن وخا�سة االإيجار والذي ياأخذ ح�سة كبرية من متو�سط دخل االأ�سرة املقدر ح�سب اجلهات الر�سمية 
لدى  املعتمدة  اال�ستهالك  �سلة  ي�سكل )22%( من  الذي  ال�سكن  وبالتايل خم�س�ض  اأدنى(  ال�سورية نحو 11األف  )كحد 
اجلهات الر�سمية �سوف يكون ح�سب هذا الرقم فقط 2،5 األف لرية �سورية وكما نعلم اأن هذا املبلغ ال يكفي الإيجار غرفة 

واحدة يف حي �سعبي، 
الفرتة   الفعلية خالل  االإيجار  اأ�سعار  و�سطي  ارتفعت  فقد  دم�سق  ال�سعبية يف  االأحياء  بع�ض  االإيجار يف  واقع  وح�سب 
)2000 – 2009( من 000)لرية اإىل 11000لرية اأي ارتفع بن�سبة )275 %( خالل الفرتة )2000-2009(، علمًا اأنه مت 
قيا�ض ن�سبة التغري يف االأ�سعار اأو يف عملية ح�ساب الت�سخم ب�سكل تراكمي قيا�سًا بالتغري ال�سنوي، ا�ستنادًا اإىل �سنة اأ�سا�ض، 

ولي�ض ب�سكل اإجمايل، 
اأعلى م�ستوياته يف 2009  اإىل  اأما بالن�سبة الأ�سعار الذهب فتظهر ارتفاعًا م�ستمر فقد و�سلت �سعر الغرام لعيار 21 
ب�سعر 0)15لرية، فقد بلغ و�سطي ن�سبة االرتفاع الفعلية الأ�سعار الذهب خالل الفرتة 2000-2009 مبقدار )21)%(،اأما 

الت�سخم الر�سمي فقد كان متوا�سعًا وكما نعلم اأن ارتفاع اأ�سعار الذهب له اأثر يف الت�سخم. 
واأي�سًا �سهدت اأ�سواق اللحمة الكثري من االرتفاعات حيث كان �سعر الكيلوغرام 800 لرية يف عام 2009 وكان و�سطي 
اال�ستهالك  �سلة  دليل على  اأي�سًا  ال�سابقة.وهذا  الت�سعة  االأعوام  اللحمة جتاوز )20)%( خالل  اأ�سعار  االرتفاع يف  ن�سبة 

املثقوبة. 
وبالنتيجة جند اأن االرتفاعات التي �سهدتها اأ�سعار ال�سلع الثالث ال�سابقة، يعطينا موؤ�سرًا تقريبيًا على و�سطي ارتفاع 
اأ�سعار �سلة اال�ستهالك ب�سكل عام، والذي و�سل خالل االأعوام املدرو�سة )2000-2009( اإىل )05)%(،اأي اأن الفارق بني 
اأرقام الت�سخم الر�سمية وارتفاعات االأ�سعار الفعلية يف االأ�سواق و�سل اإىل )8)1%(!.. وهذا لي�ض بفرق طبيعي بالتاأكيد 
ب�سكل  وتغريها  ت�سحيحها  نقل  مل  اأن  اأرقامه،  وتدقيق  ح�ساباته  مراجعة  لالإح�ساء  املركزي  املكتب  من  يتطلب  وهذا 

جذري!..
وهكذا جند اأن املقارنة من خالل احل�سابات الب�سيطة ال�سابقة توؤكد حجم الهوة الوا�سع بني ت�سخم االأ�سعار الفعلية 
واأرقام الت�سخم املعلنة، وبالتايل املقارنة تنطبق اأي�سًا على الكثري من ال�سلع واخلدمات التي مل نذكرها وخا�سة املواد 
الغذائية، حيث اأن امل�سكلة يف االرتفاع امل�ستمر يف م�ستوى االأ�سعار، هذا االرتفاع الذي يعك�ض م�ستوى الت�سخم الذي ي�سعف 

القيمة ال�سرائية للرية ال�سورية على الدوام، وبالتايل يخف�ض م�ستوى املعي�سة لل�سوريني، 
حيث اأن االأجور ال تغطي االحتياجات اليومية للمواطن العادي وهذا ما يجب اأن يظهره معدالت الت�سخم ولكن معدالت 
الت�سخم املعلنة ال تزال تخفي تلك االرتفاعات كما نالحظ من ال�سكلني رقم 2-5 ورقم2-6،  وبالتايل الهوة كبرية بني 

االأرقام املعلنة واالأ�سعار الفعلية. 
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اجلدول رقم1-5 االرقام القيا�صية لال�صعار الر�صمية واالرقام القيا�صية الفعلية 
لكل من ا�صعار الذهب وااليجار واللحمة واالرقام القيا�صية العامة الفعلية 

خالل الفرتة )2000-2009م( ح�صب �صنة اال�صا�ض )2000=100( 

 الرقم القيا�صي
لال�صعار الفعلي

 الرقم القيا�صي
ل�صعر اللحم

 الرقم القيا�صي
ل�صعر الذهب

 الرقم القيا�صي
لاليجار

 الرقم القيا�صي
لال�صعار الر�صمية ال�صنة

109،( 120 95،5 112،5 10( 2001

12( 1(5 112،5 125 10( 2002

1(0،5 1(5 109 1(7،5 109 200(

15( 160 1(9،2 150 11( 200(

178 180 180 175 122،5 2005

211 200 220،2 212،5 1((،8 2006

2(0 220 2((،6 225 1(0،8 2007

27( 280 278،9 262،5 162،21 2008

(05 (20 (21 275 166 2009

ال�صكل رقم 5-1
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االرقام القيا�سية العامة لال�سعار )الر�سمية( واالرقام القيا�سية الفعلية لكل من ا�سعارالذهب وااليجار واللحمة باعتبار 
�سنة اال�سا�ض 2000 خالل الفرتة )200-2009م(

من خالل املقارنات الب�سيطة ال�سابقة ن�ستك�سف انحدار وتهاوي م�ستوى املعي�سة، وحيث اأن الهوة بني االأ�سعار واالأجور 
اإىل ازدياد وذلك ب�سبب ال�سيا�سات الليربالية التي اأ�سبحت مثل الوباء يف االقت�ساد. 

اجلدول رقم 2-5 الت�صخم الر�صمي والت�صخم الفعلي 
باعتبار �صنة اال�صا�ض 2000وخالل الفرتة )2000-2009م(. 

معدل الت�صخم )الفعلي( معدل الت�صخم )الر�صمي( ال�صنة 
9،( ( 2001

1(،( 1 2002
5،2 (،8 200(
17 (،6 200(

16،( 7،5 2005
18،5 10 2006

9 (،5 2007
19 15،2 2008

11،( 2،( 2009

ال�صكل رقم 2-5 الت�صخم الر�صمي والت�صخم الفعلي 
باعتبار �صنة اال�صا�ض 2000 وخالل الفرتة )2000-2009م(. 
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 ثانيًا: ملاذا الهوة بني االأ�صعار الفعلية ون�صب الت�صخم املعلنة؟
 ويعود �سبب حجم الهوة بني اأرقام الت�سخم الر�سمية واأرقام الت�سخم الفعلية لالأ�سعار ل�سببني هما:

1-اأما اأن تثقيالت ال�سلة �سحيحة وبالتايل اخللل الوحيد الذي ي�سبب الفجوة هو وجود غلط بح�ساب االأ�سعار. 
 2-اأو اأن االأ�سعار حم�سوبة ب�سكل �سحيح وبالتايل اخللل هو بتق�سيمات �سلة اال�ستهالك وتثقيالتها. 

ومن خالل درا�ستنا جند اأن امل�سكلة لي�ست باالأ�سعار وح�ساباتها واإمنا امل�سكلة هي بتق�سيمات وتثقيالت �سلة اال�ستهالك 
التي يجب اأعادة النظر يف بنائها وت�سكيلها وح�سابها وفقًا الأ�س�ض ومنهجيات واقعية حتى تكون ارقام الت�سخم املعتمدة 
عليها اأكرث دقة وواقعية بحيث تعك�ض احلاجات املتجددة وتطورات م�ستوى املعي�سة واأي�سًا تعرب عن واقع احلال الذي يعي�سه 

املواطن ال�سوري. 
مكونات �صلة اال�صتهالك يف �صورية: 

اأكرث من 00) �سلعة وخدمة موزعة على جمموعات االأنفاق الرئي�سية والفرعية، بحيث تعك�ض تركيبة  تت�سمن ال�سلة 
اإىل جانب مكون  الرئي�سية  الغذائية احل�سة  ال�سلة تف�سيالت امل�ستهلكني داخل االقت�ساد الوطني، وت�سكل ح�سة املواد 

ال�سكن والوقود، على الرغم من انخفا�ض هذه احل�سة يف ال�سلة احلالية باملقارنة مع �سلة اال�ستهالك ال�سابقة. 
اأوزان مكونات �صلة الرقم القيا�صي الأ�صعار امل�صتهلك )9(: 

وبالنظر اإىل مكونات ال�سلة جند اأن مكوناتها االأ�سا�سية ال تعك�ض باحلد االأدنى الن�سب الالزمة لتغطية تكاليف املعي�سة، 
وهذه املكونات من اأ�سل 1000 نقطة على ال�سكل التايل:

حيث  من  احلالية  ال�سلة  مكونات  من   )%(2( نحو  اأي  نقطة،   (18،6 الكحولية  غري  وامل�سروبات  االأغذية  ت�سكل   -
االأهمية. 

- مكون ال�سكن واالإ�ساءة والوقود فتاأتي يف املرتبة الثانية من حيث االأهمية 220،6 نقطة، اأي نحو)22%( ومنها االإيجار 
.)%15(

- املالب�ض واالأحذية فت�سكل8،)8 نقطة،اأي )8%( من حيث االأهمية. 
- ال�سحة ت�سكل )،)6 نقطة اأي)6%( من حيث االأهمية. 

- التجهيزات املنزلية ت�سكل )%6(. 
- االت�ساالت 26،6 نقطة، اأي نحو))%(. 

- النقل 1،9) نقطة، اأي نحو ))%(. 
- �سلع وخدمات اأخرى نحو))%(. 

- مطاعم وفنادق 17،7 نقطة، اأي نحو)%2(. 
- التبغ وامل�سروبات الكحولية21،5 نقطة، اأي نحو )%2(.

- الرتويج والثقافة )%2(. 
- التعليم 9،7 نقطة، اأي )%1(.
- ثقافة غري مربحة )%0،0(. 

9 - املكتب املركزي لالإح�ساء، وح�سابات م�سرف �سورية املركزي
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ال�صكل رقم 3-5 يو�صح لنا تق�صيمات �صلة اال�صتهالك من خالل االهمية الن�صبية ملختلف املكونات التي 
تدخل  يف اال�صتهالك اليومي لال�صر واملعتمدة لدى املكتب املركزي لالح�صاء واجلهات الر�صمية ال�صورية 

 

امل�صدر: املكتب املركزي لالإح�صاء، وح�صابات م�صرف �صورية املركزي،دم�صق.
ال�صكل البياين رقم 3-5 اأوزان �صلة الرقم القيا�صي ال�صعار امل�صتهلك

ثالثًا: ثغرات �صلة اال�صتهالك يف �صورية: 
اأن نتيجة التطورات التي ي�سهدها احلياة االقت�سادية مبختلف املجاالت، وخا�سة يف جمال االإنتاج والت�سنيع، وظهور 
اأ�ساليب واأمناط املعي�سة واال�ستهالك، وما رافقها من ارتفاع االأ�سعار الأ�سباب  �سلع وخدمات جديدة يف االأ�سواق، وتغري 
كثرية تتعلق باالأزمات �سواء العاملية اأو املحلية، وكان نتيجة ذلك زيادة االإنفاق احلقيقي للمواطن مقارنة بالدخل الذي 
اأن يكون وا�سحًا من خالل �سلة اال�ستهالك التي تعرب عن االإنفاق احلقيقي  يح�سل عليه، وباملقابل فاأن هذا كله يجب 
وحتدد توجه الدخل. اإال اأن �سلة اال�ستهالك احلالية التي قدمها اجلهات الر�سمية ال تعرب عن واقع اال�ستهالك واالإنفاق 



22

احلقيقي الذي يعي�سه املواطنون، وذلك ب�سبب اعتبارها بع�ض ال�سلع على اأنها هام�سية، بينما التطور احلايل يف اأ�سلوب 
املعي�سة جعلها من متطلبات احلياة االأ�سا�سية، وحيث اأنها اأ�سبحت من �سرورات احلياة. 

وهذا ما اأ�سار اإليه الكثري من االقت�ساديون اأي�سًا حيث اأكد الدكتور عابد ف�سلية )اخلبري االقت�سادي()10( على اأهمية 
اإعادة النظر يف تثقيالت �سلة اال�ستهالك احلالية، وذلك يف �سوء م�ستوى االأ�سعار اجلديد من جهة، ويف �سوء االحتياجات 
اجلديدة للمواطن ال�سوري والتي مل تعد مقت�سرة على مكونات ال�سلة احلالية من جهة اأخرى، واأي�سًا يجب اإدخال خدمات 
اأخرى اإىل ال�سلة مل تكن موجودة كاالت�ساالت احلديثة وم�ساريف االنرتنت وال�سوفت وير واأجهزة التعليم والتعلم، وتكاليف 
اأ�سلوب املعي�سة وحاجات املواطنني  اأن تراعي التطورات اجلديدة يف  اأن ال�سلة يجب  املدار�ض والتعلم يف اجلامعات، اأي 

اجلديدة املتزايدة با�ستمرار.
وقد تبني من درا�سة مكونات �سلة امل�ستهلك اأن مكون الغذاء ياأخذ حجمًا كبريًا من ا�ستهالك االأ�سر املعي�سية ح�سب 
االأغذية  تكلفة  بلغ  الغذائية، حيث  اال�ستهالكية  ال�سلع  الرئي�سي على  اإنفاقهم  يكون  النا�ض  اأن جزء كبري من  اأي  ال�سلة، 
اجلهات  قبل  من  املحددة  اال�ستهالك  �سلة  ح�سب  االأ�سر  اإنفاق  متو�سط  من  ل.�ض   10080 الكحولية  الغري  وامل�سروبات 
اأكرب من ذلك بكثري وتكاليف الغذاء  اأن متو�سط االأنفاق احلقيقي لالأ�سر  الر�سمية بـ 000)2 لرية �سورية. ولكننا جند 
اأي�سًا اأكرب من الرقم ال�سابق ب�سبب ارتفاع االأ�سعار ب�سكل كبري لتاأثرها بعوامل خمتلفة وكثرية، وهذا يجعل من الن�سبة 

املعتمدة لدى املكتب املركزي لالإح�ساء )2)% من جممل ال�سلة اال�ستهالكية( غري كافية. 
اأما تكلفة ال�سكن واملياه والكهرباء فيبلغ5280 ل.وبالتايل هذا الرقم يخالف الواقع ؛ب�سبب ارتفاع اأ�سعار االإيجارات 
اأكرث مما كان عليه يف ال�سابق. وحيث اأن الن�سبة املخ�س�سة لل�سكن وخا�سة االإيجار )15%( لي�ست كافية والتي ت�سكل مع 
االإ�ساءة والوقود )22%( فقط، اأي اأنها اأكرث من ذلك الرقم، كما اأن تكلفة االت�ساالت والتي كانت حم�سوبة على الهاتف 
الثابت فقط فمحددة بـ720 ل.�ض، ولكن يف الواقع هي اأ�سعاف هذا الرقم بكثري ب�سبب ظهور اأجهزة اخلليوي واالنرتنت 
اليوم الذي بات ي�سرّي اأمور احلياة والعمل يف ظل غالء تكلفة االت�ساالت اأ�سا�سًا، وهذه اخلدمة مل تكن موجودة اأو �سرورية 
الأن  تراجع،  الطبية  واخلدمات  التعليم احلكومي  اأن  وكما  �سئيلة.  ن�سبة  وهي  ال�سلة فقط ))%(  ووزنها يف  ال�سابق،  يف 
املواطن اأ�سبح م�سطرًا لدفع قيمتها لدى القطاع اخلا�ض، وهذا اأي�سًا �سبب يف ارتفاع تكاليفها ب�سكل اكرب من ال�سابق، 
ر�سمي،  ب�سكل  الوقود  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  االأخرية  ال�سنوات  يف  اأكرب  ب�سكل  واملوا�سالت  النقل  تكاليف  ارتفعت  واأي�سًا 

وبالتايل الن�سبة املحددة للنقل ))%( غري كافية. 
اأن ارتفاع االأ�سعار وخا�سة الوقود اأثر يف خمتلف القطاعات االإنتاجية واخلدمية من خالل زيادة تكاليف االإنتاج التي 
انعك�ست على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات اال�ستهالكية وغريها، و�سببت يف ارتفاعها، وهذا ما اأدى اإىل زيادة تكاليف املعي�سة 
ب�سكل اأكرب من ال�سابق، وبالتايل ارتفاع االأ�سعار اأمام م�ستوى الدخل الذي يح�سل عليه املواطن، وظهور �سلع وخدمات 

جديدة وتغري اأمناط اال�ستهالك �سببت خلاًل يف اأوزان �سلة اال�ستهالك وجعلها بعيدًا عن الواقع 
 اأي اأن الن�سب املعتمدة لدى املكتب املركزي لبع�ض مكونات ال�سلة مثل الغذاء وال�سكن والنقل وغريها مل تعد كافية 
يف تغطية هذه املكونات ب�سبب ارتفاع تكاليفها، واأ�سبح من ال�سروري اإعادة النظر مبكونات واأوزان �سلة اال�ستهالك كمًا 

ونوعًا وفقًا للتطورات يف م�ستوى املعي�سة واأي�سًا يف م�ستوى االأ�سعار. 

قا�سيون  جريدة  احلالية،  التغريات  مع  يتنا�سب  مبا  اال�ستهالك  �سلة  بتثقيالت  النظر  اإعادة  ف�سلية:يجب  عابد  د.  )2010م(،  ح�سان،  منجه،   -  10
)العدد60)حزيران 2010م، �ض7(، دم�سق.
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6- نحو بناء �صلة جديدة وواقعية:
يبدو اأن ما�سي ال�سلة وحا�سرها مل يكونا تعبريًا حقيقيًا عن واقع احلال الذي يعانيه املواطن من ارتفاع يف تكاليف 
يدل  اال�ستهالك  املتو�سطة  االأ�سرة  و�سطي دخل  الب�سيطة من خالل  اأن احل�سابات  كما  له.  املتاح  الدخل  املعي�سة مقابل 
على اأن م�ساهمة كل من مكونات االأغذية وامل�سروبات غري الكحولية ومكون ال�سكن والوقود واملياه واالإ�ساءة ومكون النقل 
واملوا�سالت اأكرب مما هو عليه يف ال�سلة احلالية، وبالتايل فاإن معادلة الت�سخم الكلي �ستختلف باختالف ن�سبة م�ساهمة 
هوؤالء يف �سلة اال�ستهالك املعتمدة، حيث جند اأن مكون االأغذية وامل�سروبات غري الكحولية 180) نقطة اأي 2)% من �سلة 
اال�ستهالك، بينما هو يف الواقع ي�ستحوذ على ن�سبة ت�سل اإىل اأكرث من50%، واأن زيادة حجم هذا املكون يف ال�سلة دليل على 

انخفا�ض م�ستوى املعي�سة وانخفا�ض الدخل الذي يح�سل عليه املواطن العادي. 
وكما نعلم اأن االإيجار ي�سكل العامل االأول يف ارتفاع م�ساهمة ال�سكن ومالحقاته يف ال�سلة، والذي ي�سكل ح�سب ال�سلة 
اأن  نقطة، وحيث  اآالف  املكونة من 10  املركزي لالإح�ساء  املكتب  لدى  املعتمدة  ال�سلة  اإجمايل  نقطة من  احلالية 2200 
ال�سكن والوقود واالإ�ساءة واملاء ت�سكل ح�سة كبرية من متو�سط اأنفاق االأ�سر احلقيقية الأ�سرة متو�سطة الدخل واال�ستهالك 
وهذا يعني ارتفاع تكاليفه باملقارنة مع و�سطي الدخل الذي يح�سل عليه االأ�سر املتو�سطة اال�ستهالك، فاإنه �سي�سكل ما ال 
يقل عن 000) نقطة، اأي اأن ن�سبة م�ساهمة ال�سكن وملحقاته يف الت�سخم االإجمايل �ستكون اأكرث، وهذا يو�سلنا اإىل اأن 

معدل الت�سخم االإجمايل �سريتفع يف هذه احلالة.
وباالنتقال اإىل مكون النقل الذي كان وزنه يف ال�سلة القدمية واحلالية ))%( ومن خالل ح�ساباتنا الب�سيطة لو�سطي 
الدخل الذي نح�سل عليه وزيادة تكاليف النقل فاأن االأهمية الن�سبية للنقل واملوا�سالت يجب اأن تكون مرتفعة، اأي اأنه على 
االأرجح يجب اأن ي�سكل حوايل 1000نقطة من وزن ال�سلة اأي نحو )10%(، واعتمادًا على التغري الذي طال تثقيالت ثالث 
مكونات اأ�سا�سية من مكونات �سلة اال�ستهالك، فاإن معدل الت�سخم االإجمايل احلا�سل �سوف يتغري وفقًا لذلك وبالتايل 

�ستكون االأرقام اأكرث واقعية مما كانت عليه. 

�صلة اال�صتهالك املكون
1996

�صلة اال�صتهالك 
ال�صلة املقرتحة2005

املواد الغذائية وامل�سروبات 
50%2)%62%الغري الكحولية

الوقود وال�سكن واملاء 
0)%22%10%واالإ�ساءة

10%)%)%النقل وموا�سالت

90%67%75%االإجمايل

اجلدول رقم 1-6 مقارنة بع�ض اأوزان املكونات االأ�صا�صية لل�صلة القدمية واحلالية واملقرتحة

يف اجلدول ال�سابق رقم 1- 6 الذي قمنا بت�سكيله بعد اختيارنا لثالث مكونات نعتربها اأ�سا�سية يف �سلة اال�ستهالك 
ن�ستطيع  لكي  املقرتحة؛  و�سلتنا  القدمية واحلالية  ال�سلة  املكونات وذلك يف  لهذه  الن�سبية  االأهمية  حيث نبني من خالله 

املقارنة بني تثقيالت هذه املكونات ومعرفة حجم م�ساهمتها الكلية يف ال�سالت الثالث. 
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املواد  هي  املكونات  وهذه  ومعدالته  الت�سخم  اأرقام  تغري  اىل  توؤدي  ال�سلة  يف  املكونات  هذه  م�ساهمة  تغري  اأن  وحيث 
الغذائية وامل�سروبات الغري الكحولية، وال�سكن والوقود واملاء واالإ�ساءة، ومكون النقل واملوا�سالت، وبعد التعديل يف اأوزان 

هذه املكونات وفقًا لواقع اال�ستهالك احلقيقي ح�سلنا على �سلة جديدة وحقيقية.
كما نالحظ باأن االأهمية الن�سبية ل�سلة اال�ستهالك يف عام1996 للمواد الغذائية تاأخذ ن�سبة كبرية باملقارنة مع �سلة 
2005 و�سلتنا املقرتحة، وهذا يجب اأن يكون دلياًل على م�ستوى معي�سة منخف�ض يف تلك الفرتة. وحيث اأن زيادة االإنفاق 

على املواد الغذائية دليل على انخفا�ض يف الدخل الذي يح�سل عليه املوطنون وارتفاع يف تكاليف املعي�سة. 
ويف �سلتنا املقرتحة فاأننا جند اأن م�ستوى ا�ستهالك االأ�سر ملكون املواد الغذائية وامل�سروبات الغري الكحولية اأعلى مما 
هو معرب يف ال�سلة احلالية املعتمدة لدى اجلهات الر�سمية اأي اأن ن�سبة )50%( اأقرب للواقع وهي اأعلى من الن�سبة احلالية 

)2)%( كما نالحظ. 
اأن جمموع م�ساهمة املكونات الثالثة يف ال�سلة 1996 هو )75 %( فقط ولكنها  وجند من اجلدول ال�سابق رقم 6-1 
تنخف�ض يف ال�سلة 2005 مبقدار  )8%( اأي  )67%( ولو حافظ مكون املواد الغذائية يف ال�سلة احلالية )2005( على نف�ض 
الن�سبة)62%( التي كانت لل�سلة القدمية )1996( لو�سل م�ساهمة املكونات الثالثة يف ال�سلة احلالية اىل ن�سبة اأكرب اأي 

حوايل )%87(
 بينما �سوف تكون جمموع م�ساهمة بقية املكونات حوايل ))1%(وفقًا لذلك. واأي�سًا يتبني اأن االأهمية الن�سبية لل�سكن 

والوقود واالإ�ساءة واملاء يف �سلتنا املقرتحة حوايل  )0)%( وهي اأعلى عما هو يف ال�سلة القدمية واحلالية التي ت�سكل.
وكذلك النقل واملوا�سالت جند اأن وزنها)10%( وهي اأكرث يف �سلتنا املقرتحة من ال�سلة القدمية واحلالية. 

وهكذا نرى اأنه يجب اأن تكون جمموع م�ساهمة املكونات الثالثة  )املواد الغذائية وامل�سروبات الغري الكحولية، وال�سكن 
وملحقاته، والنقل( اأعلى بكثري يف ال�سلة التي نقرتحها اأي حوايل )90%( وهذا اأقرب للواقع الذي يعي�سه املواطن، وبالتايل 

جمموع م�ساهمة املكونات االأخرى )ماعدا املكونات الثالثة ال�سابقة التي اخرتناها( ت�ساهم بن�سبة  )%10(. 
وبالتايل جند باأن التغيري يجب اأن يتم ب�سكل خا�ض يف تثقيالت هذه املكونات الرئي�سية وغريها التي تعترب ذات اأهمية 
يف �سلة املواطن وكما يجب اأن يكون ب�سكل دوري وكلما تطلبت احلاجة لذلك وفقًا للتطورات يف م�ستوى املعي�سة وم�ستوى 

اال�سعار. 
ال�سورة  ر�سم  اأجل  اال�ستهالك �سرورة مو�سوعية من  �سلة  وتثقيالت  بتق�سيمات  النظر  اأعادة  اأن  فاأننا جند  وهكذا 
الأرقام  دقيقية  اإىل ح�سابات  التو�سل  اأجل  ومن  ال�سوري،  للمواطن  االنفاق احلقيقي  وم�ستوى  املعي�سة  مل�ستوى  احلقيقية 
للت�سخم وغريها من املوؤ�سرات املرتبطة ب�سلة اال�ستهالك، وحتى تكون ال�سيا�سات املعتمدة على هذه املوؤ�سرات ت�سري يف 

اجتاهها ال�سحيح من اأجل الو�سول اإىل اأف�سل اخلطط والقرارات التي تكون يف خدمة اأبناء الوطن.


