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 سریزه 

کچې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي. په دې حالت کې توکو او خدماتو   مودې لپاره د بیو عمومي ټاکلېد یوې انفالسیون 

زیاتېږي او په نتیجه کې د بیو کچه لوړېږي. دا ډول   پرله پسېمجموعي تقاضا یا غوښتنه د مجموعي عرضې په پرتله ته 

انفالسیون پر تقاضا والړ انفالسیون دي. خو د دې ترڅنګه پر لګښت والړ انفالسیون هم د لوړ مزد او معاش، لوړې  

ارداتی موادو له امله هم رامنځته کېداي شي. سربېره پر دې د انفالسیون  مالیې، د خامو موادو لوړې بېې او د تولیدی و

رامنځته کېدو لپاره نور الملونه هم موجود دي، خو باید وویل شي چې دا ټول الملونه په مختلطه توګه په عین وخت کې د  

م د عرضې له الرې څېړل کېدای  انفالسیون د رامنځته کېدو المل ګرځېدالي شي. په بل عبارت انفالسیون هم د تقاضا او ه

مالي او د پېسو سیاست دی او له بلې خوا سیاسي عوامل    دولت شي. په ترکیه کې د انفالسیون الملونه له یوې خوا د ترکیې  

 دي چې په دې هېواد کې د انفالسیون المل ګرځېدلي دي.

 

 د انفالسیون نظریې ته لنډه کتنه 

  اقتصادپوهان انفالسیون په لومړي سر کې د پېسو مقداري نظریې له مخې څېړي او تشریح کويکالسیک او مونیتاریست  

تعادلي د دې نظریې له مخې باېد په ملی اقتصاد کې د    او په دې آند دي چې د پېسو د مقدار او بېو تر منځ اړېکه موجوده ده.

سره مساوی وي. دا    حجمشوو محصوالتو حجم د ټولو پېرودل شوو محصوالتو له    تولیدټولو  د  حالت رامنځته کولو لپاره  

نظریه له یوې خوا د پېسو عرضه او د دوران سرعت او له بلې خوا د بیو کچه او د معامالتو حجم څېړي. هغوی دا نظریه 

 معادلې په نوم هم یادېږي: تبادلويد دې معادلې له الرې تشریح کوي چې د فیشر د 

 

 M ⋅V = P⋅T  

M د پېسو عرضه = 

V  د پېسو دوران سرعت یا چټکتیا = 

P د بیو عمومي کچه = 

T  د مجموعي معامالتو حجم یا ناخالص کورني محصوالت = 

ده. د دې   (AD = (M ⋅V) / P)ده او مجموعي تقاضا    (AS = T)په دې معادله کې د معامالتو حجم مجموعي عرضه  

معادلې پر بنسټ په بازار کې هغه وخت تعادلي حالت رامنځته کېږي چې د مجموعي عرضي کچه د مجموعي تقاضا له 

وي. په دې معادلې کې د پېسو مقداري نظریې له مخې د    T = (M ⋅V) / Pکچې سره مساوي وي، په بل عبارت باید  

مهاله توګه ثابت فرض شوی دی، یعنې دا چې په دې توګه د پېسو  په لنډ  (T)او د معامالتو حجم    (V)پېسو دوران سرعت  

بدلون رامنځته کېږي. کله چې په ملي اقتصاد کې د پېسو   (x)  هم  د بیو په کچه کې  پر مهالبدلون  (x)   په عرضې کې د 

چې پېسې په عرضه دوه چنده شوله، د بیو کچه هم دوه چنده کېږي. له بلې خوا کالسیک اقتصاد پوهان په دې آند دي  

او د پېسو په عرضه کې بدلون یوازې د مطلقو بیو د بدلون المل ګرځي    او یوازې د تبادلې وسیله ده دي  ېطرفه  اقصاد کې ب

نه د نسبي بیو. خو باید وویل شي چې د دې نظریې یو مهم کمښت دا دی چې په ملي اقتصاد کې نور عوامل چې د انفالسیون 

  .التو حجم او د پېسو د دوران سرعت ثابت فرضويالمل ګرځېدالی شي، لکه د معام 

یا اسمي     د پېسو کالسیکې نظریې برخالف د مونیتاریزم نظریې له مخې پېسې په لنډمهاله توګه د محصوالتو بر نسبي بیه

لنډمهاله توګه   او په دې توګه په  او په اوږده مهاله توګه پر مطلقو بیو اغېز غورځوي  د  کورنیو ناخالصو محصوالتو 

( له مخې (.۲۰۲۱  -  چودهرياستخدام پر کچه اغېز رامنځته کوالی شي  اقتصاد  د دې نظریې  پېسو عرضه پر  هم د 

ټاکونکی اغېز لري او له همدې امله په ملي اقتصاد کې د پېسو پر عرضې کنټرول له انفالسیون څخه د مخنیوي المل  
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دي چې   آند  دې  په  په شان  اقتصادپوهانو  د کالسیکو  مونیتاریستان  له الرې    دولتګرځېدالی شي.  پېسو سیاست  د  باېد 

د مرکزي بانک په مرسته د پېسو پر عرضه کنټرول ولري.   دولت برابر کړي. په بل عبارت باېد  اقتصادي ودې ته شرایط  

او دا کار د ټولو د مخه د سود نرخ له الرې ترسره کېږي. د دې نظریې له مخې د بیو په کچه کې بدلون د پېسو په حجم 

په پرتله زیاته شي نو انفالسیون رامنځته کېږي.    کې د بدلون له امله رامنځته کېږي. که د بیو کچه د اقتصادي ودې د کچې

. که په ملي اقتصاد کې د  انعکاس دیپه بل عبارت په بیو کې بدلون د پېسو د عرضې او اقتصادې ودې ترمنځ د توپیر  

پېسو عرضه د اقتصادي ودې په پرتله زیاته شي نو دا حالت د انفالسیون المل ګرځي. دلته مرکزي بانک په لومړي سر  

د سود نرخ په کارونه د پېسو عرضي او تقاضا ترمنځ تعادل رامنځته کوي. د دې نظریې له مخې پېسو ته تقاضا د   کې

نورو استهالکي محصوالتو په شان د عرضي او تقاضا له مخې رامنځته کېږي؛ هرڅومره چې یوه محصول ته تقاضا 

محصوالتو ته تقاضا کمه وي په هماغه اندازه یې    زیاته وي په هماغه اندازه یې بیه لوړېږي او برعکس هرڅومره چې

بیه ټیټږي. د سود نرخ په واقعیت کې د پېسو د ترالسه کولو بیه ده. په بل عبارت، هرڅومره چې د سود نرخ لوړ وي په 

مرکزی بانک د خپل پولي سیاست په چوکاټ کې کوالی شي د سود نرخ  هماغه اندازه پېسو ته تقاضا کمېږي او برعکس.

 بدلولو له الرې پر کورنیو ناخالصو محصوالتو او انفالسیون اغېز رامنځته کړي. د 

د پولي سیاست له الرې په لومړي سر کې په بازار کې د سود نرخ بدلون مومي، بانکونه او نور مالي بنسټونه دې ته اړ 

ون رامنځته کړي. د دې ترڅنګه د کېږي چې له دې بدلون سر سم د سپما او پورونو لپاره د خپل سود په نرخ کې هم بدل

سود په رسمي نرخ  کې بدلون د زیاتو شتمنیو پر بېه هم اغیز غورځوالی شي، لکه ونډې، کورونه او داسې نور. د سود  

هم بدلون    نرخ  تبادلې د  د بدلون له امله د پولي واحد  تقاضا  په بهر کې د    ته  پولي واحد  د هېواد نرخ د نوې کچې له امله  

د سود نرخ بدلون د تصدیو او مستهلکینو پر تمو یا توقعاتو باندې هم اغېز رامنځته کوالی  د دې ترڅنګه  موندالی شي. او  

 نرخ کې بدلون راتلونکې ته د هغوی تمه په مثبته او یا هم منفي توګه اغېزمنه کړي.په شي. ښایي د سود 

په بازار کې دا ټول بدلونونه د تصدیو او مستهلکینو د مصرف په بڼه کې بدلون رامنځته کوي. د بېلګې په توګه د سود لوړ 

نرخ د مجموعي تقاضا کچه ټیټوالی شي، ځکه چې د سود لوړ نرخ پر مستهلکینو مالي فشار رامنځته کوي او هغوی دې 

کې بدلون رامنځته شي، نو   نرخ  تبادلېد  د بدلون له امله د پولي واحد    ته اړ باسي چې خپل لګښت کم لړي. که د سود نرخ

 دا حالت په صادراتو او وارداتو کې هم د بدلون المل ګرځېدالی شي.

د بدلون المل ګرځي. دا حالت د مجموعي   نرخپه پای کې په مجموعي تقاضا کې بدلون د محصوالتو د تولید او د انفالسیون  

ا له نسبي کچو سره تړاو لري، په دې معنی چې که په ملي اقتصاد کې په پوره اندازه تولیدي عرضې او مجموعي تقاض

ظرفیتونه موجود وي نو ښایي چې د مجموعي تقاضا لوړېدل د انفالسیون المل ونه ګرځي او د تولید او استخدام د کچو د 

  -  ایشیکااقتصادي ودې ته په کتنه وڅېړل شي )  لوړېدو المل شي. خو دا ډول اغېزې باېد په ملي اقتصاد کې د یوه هېواد

۲۰۲۱.) 

 په ترکیه کې انفالسیون 

د دې حالت اساسي عامل په بازار کې د پېسو د عرضې زیاتېدل دي. پوښتنه  .  یکې انفالسیون مخ پر زیاتېدو د  یهترکپه  

د ترکیې له دغو یو هغه    ؟دا ده چې کوم عوامل د ترکیې په ملي اقتصاد کې د پېسو عرضې د زیاتېدو المل ګرځېدلي دي

لت د لګښتونو کچه د هغه د عواېدو د کچې په پرتله زیاته  انبساطي بودجوي سیاست دی. د دې سیاست له مخې د دو  دولت

لپاره د انبساطي بودجې له الرې    رغونېهېوادونه په ځینو حاالتو کې د اقتصاد د  کسر لري.    ويجبودیا په بل عبارت    وي

له الرې په ملی    لګښتونو  خپلود    دولت.  کړيې په ملی اقتصاد کې د مجموعي تقاضا یا غوښتنې کچه لوړه  چزیار باسی  

په لومړي سر کې په بنسټیزو پروژو کې کاروی. په دې  لګښتونهدا ډول    دولت.  وياقتصاد کې تولید او هم مصرف تشویق

د کار یې  ې په پاېله کې  چا د انکشافي پروژو له الرې زیاتېږي،  له خو  دولتتوګه د خصوصي تصدیو تولیدی کړنې د  

دا کار تر یوې اندازې  مستهلکینو غوښتنه یا تقاضا زیاتېږي.  د  په ملي اقتصاد کې هم د مؤلدینو او هم    او  بازار هم وده کوي

 پورې د اقتصاد د رغونې المل ګرځي. 

 

)د عاېد له ترالسه کول( څخه کار اخلي. هېوادونه د دې    Monitizationد خپلې کسري بودجې د تمویل لپاره له  ترکیه  

کار لپاره یا اضافي پېسې نشروی چې عملي کول یې د اقتصادي قوانینو له مخې محدود دي، او یا دا کار د مرکزي بانک  

ته د دولتي پورونو اسنادو د پېرودنې له الرې مالي    هېوادپه داسې یوه حالت کې مرکزي بانک  .  په مرسته ترسره کوي

ېدای شي. ک وسیلې چمتو کوي. په دې توګه په بازار کې د بېسو عرضه زیاتېږي او له دې امله انفالسیوني حالت رامنځته 

ما کچه تیټه شي او خصوصي متشبثین ونشي کوالی په کورني  د خلکو د سپله دې امله  د دې شونتیا هم موجوده ده چې  

ترالسه کړي او په نتیجه کې خپل تولید محدود کړي او یا   ونهتمویل لپاره په پوره اندازه پورمالي بازار کې د خپل تولید  
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 Crowding Out)اغېز    غورځونې یې ودروي. یعنې دولتي پور اخستنه په ځینو حاالتو کې په ملي اقتصاد کې د بهر  

Effect)   .رامنځته کوالی شي 

ټیټېږي او دولت کوالي شي چې له آزاد بازار څخه په ارزانه    نرخپر مهال په بازار کې د سود   لوړېدود  نرخ  د انفالسیون  

توګه پېسې ترالسه کړي. له دې الرې مرکزي بانک په غیرمستقیمه توګه دولت ته په مالي چارو کې مرسته کوي، په  

پور له الرې   د  دولتونهپه بل عبارت   داسې حال کې چې د مرکزي بانکونو اساسي دنده د پېسو سیاست په ډګر کې پرته ده.

لګښتونو   دولتيټیټ ساتي. خو که له دې الرې د    نرخد پېسو زیرمې ترالسه کوي او په دې توګه پر خپلو پورونو د سود  

تمویل له حده زیات شي نو په ملي  اقتصاد کې انفالسیون رامنځته کېږي، چې پاېلې یې همدا اوس د ترکیې په ملي اقتصاد  

 . (Investopedia  -۲۰۱۸)  کې ګورو

په دې توګه په ترکیه کې د انفالسیون یو بل المل د مرکزي بانک د سود نرخ ټیټول دي. یعنې په ترکیه کې له یوې خوا د 

و د سود ټیټ نرخ المل ګرځي  کسري بودجې له امله په ملي اقتصاد کې د پېسو عرضه زیاته شوې ده چې د انفالسیون ا

، چې په خپل وار انفالسیون ال نور هم زیاتوالی شي، ځکه چې  هم د مرکزي بانک سود نرخ ټیټوي  دولتاو له بلې خوا  

  د پېسو د دې المل ګرځي چې په اقتصادي دوران کې د پېسو عرضه زیاته او په نتیجه    نرخ سود تیټ  د  د مرکزي بانک  

% او د همدې کال په پای  ۱۹میالدي کال په پېل کې د مرکزي بانک د سود نرخ  ۲۰۲۱په ترکیه کې د ارزښت کم شي. 

 (. countryeconomy.com - ۲۰۲۲% و ) ۱۴کې 

زما په آند د ترکیې ولسمشر اردوغان، اوس مهال په ترکیه کې د مرکزي بانک سود نرخ د ځینو دالېلو له مخې نه لوړوي،  

نرخ پر مهال د پور اخستل آسانیږي، ځکه چې څرنګه  ټیټ  . د سود  یلوړ د  نرخسبېره پر دې چې په هېواد کې د انفالسیون  

ته په هېواد  دولت چې مخکه اشاره ورته وشوه د سود نرخ د بیسو د ترالسه کولو بېه ده. له دې امله له یوې خوا د ترکیې 

استهالکي   کې د ننه د کسري بودجې د تمویلو لپاره پور اخسته ارزانېږي او له بلې خوا تصدۍ او هم مستهلکین تولیدي او

مصرف ته راپارول کېږي، پانګه اچونه او مصرف زیاتېږي او دا کار د اقتصادي ودې په یوه معېنه کچه کې د اقتصادي  

نرخ له الرې ترالسه کوي  ټیټ  پرمختګ المل ګرځي. خو په انفالسیوني حالت کې اقتصادي واحدونه هغه ګټې چې د سود  

 سه ورکوي.د پېسو ارزښت د کمېدو له الرې بېرته له ال

د سود د دې حالت یو المل د ترکیې مرکزي بانک له خوا    % کم شو.  ۴۴د ترکي لیرې ارزښت په تېر میالدي کال کې  

زیات شي،  انفالسیون تر یوه ټاکلی حد  زیاتېدو المل ګرځي. که  نور  د انفالسیون د ال  هم  پر له پسې ټیتول و. دا حالت    نرخ

د بېلګې په توګه په ترکیه کې د تېر میالدي کال د دسامبر په    .و هم مصرف ناوړه اعیزې رامنځته کويهم پر تولید انو  

احصایې د  % لوړه شوې وه. د ترکیې    ۳۶،۱میاشت کې د ژوند لپاره د لګښت کچه د تېر کال په پرتله په منځنۍ توګه  

% لوړه شوی وه. د بیو دا ډول لوړېدل    ۴۴وادو بېه  معلوماتو له مخې د تېر میالدي کال په پای کې د خوراکي مد  ادارې  

نه یوازې   تیټېدلپه لومړي سر کې پر هغو کسانو ډېر ناوړه اغېز رامنځته کوي چې کم عاېد لري. د پولي واحد د ارزښت  

هم ناوړه اعېز رامنځته کوي    نرخپر    تبادلېد  د خلکو د حقیقي عاېد کچې د تیټیدو المل ګرځي، بلکه د هېواد پولي واحد  

ولو د مخه د نفت او ګاز وارداتو ته اړ یو هېواد دی. د  ټموادو او د  کاره او د وارداتو بیه لوړېږي. ترکیه خامو موادو، نیم

  -   FAZ% لوړه شوه )  ۵۰% او د مستهلکینو لپاره    ۱۲۵تېر میالدي کال په پای کې د برښنا او ګاز بیه د مؤلدینو لپاره  

د تېر کال د   ی. خوش% انفالسیون مثبت اوسېدالي  ۵د اقتصادپوهانو په آند د ترکیې اقتصادې ودې لپاره تر    (.۲۰۲۲

  (. ۲۰۲۲ - بي بي سيته وروسېد )%  ۳۶ نرخپه دې هېواد کې د انفالسیون دسامبر په میاشت کې 

په هېواد کې د    نرخټیټ  سود  تر منځ نږدې اړیکې موجودې دی. د    نرخ  تبادلېد  د انفالسیون، د سود نرخ او پولي واحد  

یې   نرخ  تبادلېد  بهرنیو پانګو د کمښت المل ګرځي او په دې توګه په بهر کې د هېواد پولي واحد ته تقاضا کمېږي او  

مخه د هغه پولي   ټیټیږي. بهرني پانګوال په یوه هېواد کې هغه وخت پانګې اچونې ته لېوالتیا ښکاره کوي، چې د ټولو د

واحد نسبي ثبات ولري. هېوادونه په خپله هم کوالی شي له پولي سیستم سره په تړاو د خپل پولي واحد په ارزښت کې تر  

له خوا د پولي واحد ارزښت له ناڅاپي    دولتیوه حد بدلون رامنځته کړي. بهرني پانګوال د ټولو د مخې په هېوادونو کې د  

 .(Investopedia-a - ۲۰۲۱)  ټیټولو وېره لري

 

په نړېوالو سوداګریزو معامالتو کې، په جاري حساب کې د کسر له امله هم ټیټېږي.    نرخ  تبادلېد  د هېوادونو د پولي واحد  

% برخه جوړوله. په    ۴،۹میالدي کال کې د کورنیو ناخالصو محصوالتو    ۲۰۲۰په ترکیه کې د جاري حساب کسر په  

شاخص دی. په هغو هېوادونو  کورنیو محصوالتو کې د جاري حساب سلنه په نړېواله کچه د هېواد د سیالۍ وړتیا لپاره یو  

کې چې د جاري حساب کسر کچه یې لوړه ده د سوداګریز بیالنس کسر موجود وي، په دې معنی چې د وارداتو کچه یې 

د صادراتو په پرتله زیاته ده، د سپما کچه پکې ټیټه او د عاېد د کچې پر پرتله د خلکو د مصرف کچه لوړه ده. خلک په 
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کال راهیسی    ۲۰۰۱ړتیاوو د پوره کولو لپاره پور اخلي. په ترکیه کې د جاري حساب کسر له  داسې حاالتو کې د خپلو ا

په   لري.  بڼه  په    دې هېوادنزولي  بیالنس کسر  د بهرنۍ سوداګرۍ  ډالر و   میلیارد  ۴۹،۹۲میالدي کال کې    ۲۰۲۰کې 

(Statista - ۲۰۲۲ .) 

 

وي، نو د هغه هېواد صادرات په بهر کې ارزنېږي او په دې توګه وده کوي.    ټیټ نرخ  تبادلېد  که د یوه هېواد پولي واحد  

زما په آند د ترکیې ولسمشر اردوغان غواړي په دې توګه د هېواد صادرات زیات کړي، ترڅو چې د بهرنۍ سوداګرۍ په 

خو  سر کم شوی هم دی.  په تېرو کلونو کې په ترکیه کې د بهرنۍ سوداګرۍ ک بیالنس کې کسر کم او یا له منځه الړ شي.  

د خامو، نیم    ،په داسې یوه حالت کې د هېواد د وارداتو بېه لوړېږي. ترکیه، لکه چې مخکې اشاره ورته وشوهله بلې خوا  

کاره موادو، نفت او د انرژۍ نورو موادو وارداتو ته اړ یو هېواد دی. د دې موادو لوړه بېه په ترکیه کې د تولید شوو او  

تو پر بیه ناوړه اغېز رامنځته کوالی شي او په دې توګه هغه ګټې چې د زیاتو صادراتو له الرې  هم صادراتي محصوال

تر السه شوي دي د ګرانو وارداتو له الرې خنثی کېدای شي. له بله پلوه هغه مؤلدین چې وارداتي خامو یا نیم کاره موادو 

جدي اقتصادي ستونزو سره مخ نورو حدود کړي او یا هم له ته اړ دي، ښایي د تولید لګښت د زیاتېدو له امله خپل تولید م

 شي.

 

د کمېدو یو بل ناوړه اغېز د مؤلدینو پرهغو پورونه رامنځته کېدای شي چې په بهرنیو اسعارو   نرخ تبادلېد د ترکي لیرې 

ښایي   زیاتېږي، چې  لېرې  ترکي  په  ارزښت  پورونو  دې  د  مهال  پر  کمېدو  د  ارزښت  لېرې  د  دي.  کړي  تر السه  یې 

 پوراخستونکي له جدي مالي ستونزو سره مخ کړي. 

 

 پاېله 

کچه اقتصاد له دیفالسیونی حالت    ټاکلې  هیوناوړه اغېزې نه رامنځته کوي. د انفالسیون  تل  کې  په ملي اقتصاد  انفالسیون  

د انفالسیون برخالف په دیفالسیوني حالت کې په ملي اقتصاد کې د تولید شوو محصوالتو حجم د پېسو د  راباسی.  څخه  

یو حالت ملی اقتصاد له رکود    سېدا.  ويحجم په پرتله زیات وي، یعنې مجموعي تقاضا د مجموعي عرضې په پرتله کمه  

پر مهال انفالسیون تر یوه حد تشویقوي تر څو خلک    او وېجاړتیا سره مخ کوی. هېوادونه له همدې کبله د اقتصادی بحران

د خپلو مالی زېرمو مصرفولو ته راوپارل شي او په دې توګه په ملی اقتصاد کې مجموعي تقاضا او له هغې سره جوغت  

 تولید او استخدام وده وکړي. 

له الرې زیار باسی چې    ټیتولو  د   نرخهېوادونه د اقتصادی بحران پر مهال له ټولو د مخه د مرکزي بانک له خوا د سود  

بیه   کولو  ترالسه  د  پېسو  په    تیټه د  کار  دا  راوپاروی.  ته  مستهلکین مصرف  او  ته  تولید  مؤلدین  توګه  دې  په  او  کړي 

هېوادونو کې عملي شو. په زیاتو پرمختللو ډېرو  وروسته په  څخه  میالدی کلونو کې له نړېوال مالی بحران    ۲۰۰۸/۲۰۰۹

خو ترکیه اوس مهال له دیفالسیوني . لیرسېد یده تر اوسه هم له مالی بحران مخکې کلونو ته ن رخند سود هېوادونو کې 

، یلوړ د  نرخد انفالسیون    حالت سره مخ نه ده. نو له دې امله په دې هېواد کې د سود نرخ ټیټول، په داسې حال کې چې

او د ټولو د مخه پر لږ عاېد لرونکو خلکو جدي   شي  هلوړ  و کچهبېد  نور هم لوړ کړي،  ال    نرخد انفالسیون  کوالی شي  

 ار رامنځته کړي.شمالي ف
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