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عدم 
االستقرار 
االقتصادي

انخفاض 
القوة 

الشرائیة

انخفاض 
الدخل 

الحقیقي 
للفرد

: التضخم
ارتفاع في 
مستوى 
األسعار

انتقال 
الدخول 

والثروات 
ء من الفقرا
إلى 

األغنیاء

انعدام 

الثقة 

بالعملة 

الوطنیة
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