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 االهداء 
  إىل:

 ــ المعلم األول الرسول األعظم وخير الخلق وحبيب الحق 

 وسلن(والَ حموذ )صلى اهلل علٍَ 
 بينابيع خيره وأمدنيــ الذي احتضني بين ربوع أرضو ... 

 وطًٌ الغايل
 ــ التي سهرت الليالي الطوال ... وامدتني بعاطفو والحنان

 والذتً احلٌوًة
 وايصالي ما أنا عليوعب من أجلي ... تــ الذي اعباه ال

 والذي العزٌز
 ــ كل من صنع البسمة في وجهي

 إىل أخواًً وأخواتً      
 كاظم  عمار ياسينـــ المشرف على ىذا البحث : االستاذ 

 ُزا البحث   أُذي
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 الشكش والثٌاء 

 وقدوتي،ألستاذي  والتقدير،مع بالغ االحترام  الجزيل،اليسعني اال ان اتقدم بالشكر 

سديدة ، ومالحظات  ورعاية بتوجيياتبما أوالني من مجيود  ،عمار ياسين كاظم األستاذ

فريدة ، كما ليا االثر الحاسم في انجاز ىذا البحث ، فمو مني كل الثناء  وتنقيحاً رشيدة ، 

 المقربين.ولفضمو من  وانالو من الشاكرين. 

 السياسية،مية القانون والعموم قسم القانون ــ في ك ألساتذةالوفير  واتقدم بالشكركما 
الكمية األستاذ الدكتور خميفة عودة إبراىيم  منيم عميدواخص  كافة،جامعة ديالى 

لتعاونيم بالشكر الى ادارة المكتبة والعاممين فييا  ان اتقدمكما ال يفوتني  التميمي،
 .ليم مني جزيل الشكر والتقدير معي،
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 اقرار المشرف

( التضخم انواعه أسبابه واثاره ومعالجته  ) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

جرى تحت اشرافي في جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية وهو جزء من نيل 

 في القانون. سشهادة البكالوريو
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 المقدمة

 عو اواًل: التعريف بالموض

وفى واقع األمر، فان  المتبعة.االقتصادية  يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة لمسياسات
تحقيق أحد  فيالسياسات االقتصادية  االقتصاد الوطني يعنى فشل فيوجود التضخم 

. ىذا من ناحية  العام لألسعار أىم أىدافيا أال وىو ىدف الحفاظ عمى االستقرار
االقتصادية وأىدافيا  فان ىناك ارتباطا قويا ومباشرًا بين السياسات أخرى،من ناحية و 

 .السياسي وكفاءة وفعالية أدائيا وبين الجوانب البنيوية والييكمية لمنظام

االقتصادية، فإن يمكن  ة مطولة لمتعريفات المختمفة لمسياسةمناقش فيوبدون الدخول 
-اإلجراءات  " مجموعة من فيالقول بان السياسة االقتصادية تتجسد بصفة عامة 

النظام  يضعيا التيتستيدف تحقيق جممة من األىداف  التي-والكمية  النوعية
لمجال غير أن إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة ا "السياسي

ويعتبر  )البحث(تمس كل ميادين الحياة العممية  اختالالتالواقع يفرض وجود 
التي يعاني منيا بمدان العالم كمو خاصة في الوقت  االختالالتالتضخم من أىم ىذه 

الطاىرة من قبل االقتصاديين خاصة بعد  واالىتمام بيذهوبالغم من التركيز  الراىن.
 الحرب العالمية الثانية.

 ثانيًا: أهمية البحث

 عمى النظام االقتصادي الكمي وكذلك االقتصادية بدراسة أسباب التضخم وأثاره 
والمدى الذي يتعين المجوء إليو في  ،عميوالسياسات التي يتعين إتباعيا لمقضاء 

 صعبًا.التحكم فييا والسيطرة عمييا أمر  استخدام ىذه السياسات لكن يبقى
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 مشكمة البحثثالثًا: 

 من التضخم، معالجة إلى اتجيت التي والدراسات األبحاث قمة تشكمو مما الرغم عمى

 أن في تتجمى عمقيا في البحث مشكمة أن إال البحث، إشكالية من جزءا (القمة)كونيا
 التضخم معالجة عمى انصبت التي واألبحاث الدراسات تمك في متوارثاً  عجزاً  ىناك
 ىذه تغطي التي المشتركة السمة عن الغطاء كشف حاولنا ولو .ذلك تحقيق في وآثاره

 أن سنجد مرضية، نتيجة إلى وصوليا دون نعتقد، فيما حالت، والتي األبحاث،
 وال النقدي، النظام داخل من يفكرون إنما الصدد، ىذا في األبحاث ىذه أصحاب
 وال الداخمية المتغيرات تحميميم يتعدى ال وليذا .وأدواتو قواعده مناقشة عمى يجرؤون
 .الحقيقية أسبابيا دون العمل أعراض عالجاتيم تتجاوز

 البحث أهدافرابعًا: 

 المترتبة السيئة اآلثار عن والكشف وأنواعو، التضخم لحقيقة واضح تصور إعطاء -
 .واف نحو عمى عنو

 من وغيرىا الرأسمالية الفكرية المنظومة خارج من بديمة رؤية طرح إلى السعي -

 وقاعدتو االقتصاد يمتمكيا التي اإلمكانية من والتحقق الوضعية، المنظومات
 أسبابيا تشخيص عمى ذلك، قبل وقدرتو، التضخم، أزمة معالجة في ،األساسية

 .الحقيقية
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 البحث منهجيةخامسًا: 

 :التالية المناىج البحث سيعتمد

 .فييا التأثير محاولة دون ىي، كما الوقائع وصف عمى قائم وىو :الوصفي المنهج
 األخرى المناىج سالمة لضمان منيا البد بدء ونقطة أساسية، ضرورة المنيج وىذا

 .النتائج وصحة

 وجمع الموضوع، مكونات بتتبع الباحث يقوم حيث :واالستنباطي االستقرائي المنهج

 بعممية القيام عمى يعين متناسقاً  عممياً  تركيباً  تركيبيا عمى العمل ثم أطرافو،
 وبناء االستنباط

 البحث سادسًا: خطة

 ماهية وانواع واسباب التضخماألول: المبحث 

 بطالة ماهية التضخم وعالقته بالاألول: المطمب 

 انواع التضخم واسبابه: الثاني طمبالم

 آثار ومعالجة التضخمني: المبحث الثا

 التضخم اثار: المطمب األول

 معالجة التضخم: المطمب الثاني
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 المبحث االول

 ماهية وانواع واسباب التضخم  

ان السياسات الحديثة تسمى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة غير ان الواقع يفرض وجود 
ويعتبر التضخم من اىم ىذا االختالالت  العممية،اختالالت تمس كل ميادين الحياة 

وان التضخم يختمف من الراىن، التي يعاني منيا بمدان العالم كمو خاصة في الوقت 
بمد الى اخر وقد يختمف في البمد الواحد ومن وقت الى اخر ايضًا . وبناءًا عمى ذلك 

د ىذه ىذه من واحد الى اخر وان من اشفأن لمتضخم انواع مختمفة تتفاوت اخطار 
االنواع التضخم الجامح وابسطيا التضخم الزاحف . وان التضخم ال ينشىء اعتباطًا 
وانما نتيجة اتباع سياسات خاطئة كزيادة االنفاق عمى االستيالك وقمة االستثمار 
وزيادة تكاليف االنتاج . وىذا غالبًا ما يؤدي الى حدوث البطالة وعمى ضوء ذلك 

 ين :سنتناول ىذا المبحث في مطمب

 المطمب االول : التضخم وعالقتو بالبطالة 

 المطمب الثاني : انواع التضخم واسبابو 
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 المطمب االول 

 لبطالةوعالقته با ماهية التضخم  

 يعتبر التضخم من اكبر المشكالت االقتصادية التي يعاني منها العالم      
وخاصتًا بمدان العالم الثالث وقد عرفة الكثير من االقتصاديين بأنه هو حركة 

تتفق باالستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطمب الزائد عن قدرة صعوديه لالسعار 
العرض ومن التعاريف االكثر شيوعًا الذي يعرف التضخم التضخم بأنه هو االرتفاع 

السمع والخدمات عبر مدة زمنية ومن هذا  المستمر في المستوى العام في السعار
التعريف نستخمص ان التضخم يعبر عن معنيين هما االرتفاع العام في مستوى 

وارتفاع مستمر في اسعار السمع والخدمات ونتيجة ارتفاع المستوى العام االسعار 
لالسعار السمع والخدمات فأن التضخم يودي الى ارباك الوضع االقتصادي 

في المجتمع وبالتالي يؤدي الى البطالة نتيجة قمة الطمب عمى شراء واالجتماعي 
السمع والخدمات مما يؤدي الى توقف االنتاج وظهور البطالة وعمى ضوء ذلك 

 سنتناول في هذا المطمب :

 الفرع االول : مفهوم التضخم 

 الفرع الثاني عالقة التضخم بالبطالة 
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 مفهوم التضخم :الفرع األول

االصطالحات االقتصادية شيوعا غير انو عمى الرغم من  أكبريعد التضخم ىو من 
شيوع استخدام ىذا المصطمح فانو ال يوجد اتفاق بين االقتصادين والقانونين بشأن 

 التضخم:تعريفو ويرجع ذلك الى انقسام الراي حول تحديد مفيوم التضخم لذا يعرف 
 .(1) طويمةولفترة  ألسعارلبانو ارتفاع مستمر في المستوى العام 

تتصف باالستمرار الذاتي الناتج  لألسعار صعوديوىو حركة  بانو:وقد عرفو اخرون 
 .(2)عن فائض الطمب الزائد عن قدرة العرض 

وفي السمع  لألسعار لميحيث ان التضخم يتمثل االرتفاع المستمر في المستوى العا
 : عمى عنصرين اساسين ىما ما يميوي وبالتالي فالتضخم ينط الزمن،والخدمات عبر 

ال يعتبر تضخما مجرد ارتفاع في سعر سمعة  لألسعار:ـ ارتفاع المستوى العام 1
وذلك الن ارتفاع قد يقابمو انخفاض في اسعار السمع اخرى االمر  سمعتين، او واحدة

ثابتو غير ان التضخم ىو االرتفاع  لألسعار مالذي يترتب عميو بقاء المستوى العا
االغمبية السمع والخدمات او االرتفاع الكبير في اسعار السمع االساسية  لألسعارالعام 

 (3)التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستيمك 

ـ االرتفاع المستمر في االسعار : حيث ان التضخم يعتبر ظاىرة ديناميكية تمكن 2
خطورتو في كونو مستمر ونفرق في ىذا العدد بين ارتفاع المؤقت لمرة واحدة 

                                                           

 ، 2004 ، مصر ، باإلسكندرية المعارف منشاة ، 1"،ط مصر في المالي "التضخم عبابة: حسين غازي د.   (1)
 . 92ص

 ، 1999 ، االردن ، عمان مطبعة ، 1ط "، االقتصاد عمم في اساسية "مفاىيم ، الرحمن: عبد اسماعيل د.  (2)
   .100ص

 .160 ــ156 ، سابق مصدر الرحمن: عبد اسماعيل د.   (3)
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وكما قد يؤدي بعض االزمات السياسية مثل الحروب او  ،واالرتفاع الدائم لمرة واحدة 
حدوث ارتفاع في اسعار بعض المداخالت الثروات او االضطرابات العالمية الى 

االمر الذي يترتب عميو حدث ارتفاع في المنتجات  ،الطاقة واالجور  كأسعار
اما االرتفاع في االسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فيو ارتفاع مستمر  ،الصناعية

 عبر الزمن ولفترة طويمة اذن ان التضخم يمثل زيادة في التداول النقدي يترتب عميو
 .( 1)زيادة في الطمب الكمي 

خالل فترة زمنية  لألسعارىو ارتفاع المعدل العام  بانو:وعرف التضخم اخرون 
فالتضخم ىو االرتفاع المستمر  أكثر،محددة والتي يكون عادة سنة واحدة او 

 وال يقصد بو ارتفاع سعر سمعة معينة.  لألسعار

السمع والخدمات  ألسعارمستوى العام وانما اسعار السمع عموما بحيث كمما ارتفع ال  
 ( 2)فان القيمة التي يشترييا الدينار من ىذه السمع تقل  

ىو ذلك االرتفاع الدائم في المستوى العام  التضخم:وىناك تعريفا شامال لظاىرة 
او ىو زيادة فب الطمب الكمي عن العرض الكمي  محددة،خالل فترة زمنية  لألسعار

 ( 3)محسوسة تؤدي الى سمسمة من االرتفاع المستمر في االسعار 

ونسبة الدخل العام  باألجور،ويعرف التضخم بانو ارتفاع التكاليف مع وجود انخفاض 
 ( 4)مما يؤدي الى حدوث خسارة مالية في السوق  لألفراد،

                                                           

 1985 ، الكويت ، لمطباعة المعرفة دار ، 1ط ،2ج ، الكمي داالقتصا "، االقتصاد "مبادئ : المجيد عبد زكريا  (1)

  .139ص ،
 .102ص ، سابق مصدر : عبابة حسين د.غازي   (2)

 .226ص ،2000 ، دمشق ، الرضا دار ، 1"ط والمصرفي النقدي النظام :" كنعان د.عمي   (3)
 .34،ص2002 ، القاىرة ، والطباعة لمنشر غريب دار ، 1ط التضخم، عالج : الفتاح عبد مجدي   (4)
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ال ظيور نصوص قانونية كثيرة ومبعثرة يصعب عمى وما كانت نتيجة ىذا العمل ا
فظير ما يعرف بالتضخم القانوني بجانبيو االيجابي  ،في تطورىا  التحكمالمختص 
والسمبي ايضا من جية  ،كان من الضروري وضع قواعد متعددة  ألنومن جية 

وان  ،او حتى ليس ليا جدوى احيانا  ،اخرى الن ىذه القواعد قد تتناقض فيما بينيا 
الذي  لألسعارظاىرة التضخم من خالل ارتباطيا بالدخل وانفاق في المستوى العام 

ينتج عن وجوده فحوة بين عرض السمع والخدمات في السوق وحجم الدخول المتاحة 
وان متغير كمية النقود ىو التغير االستراتيجي المحدد لممستوى العام  ، لألنفاق
يقي عمى المدى القصير االجل كما ينفي بدوره بافتراض ثبات الناتج الحق لألسعار

مرونة الجياز االنتاجي وقدرتو عمى االستجابة لممتغيرات االقتصادية حيث يعتبر 
في  التضخمفان وجود  ،التضخم انعكاسا ونتيجة لمسياسات االقتصادية المنتجة 

العام  االقتصاد الوطني في تحقيق اىم اىدافيا اال وىو ىدف الحفاظ عمى االستقرار
من ناحية اخرى فان ىناك ارتباطا قويا ومباشرا بين السياسات االقتصادية  لألسعار

واىدافيا وكفاءة وفعالية ادائيا وبين الجوانب البنيوية والييكمية لنظام السياسي ويمكن 
ة االقتصادية تتجسد بصفة عامة في مجموعة االجراءات النوعية اسيالقول بان الس

 . (1)التي تستيدف تحقيق جممة من االىداف التي يضعيا النظام السياسي  ،والكمية 

في اتجاه واحد في وقت واحد  المتخمفةوليس من الضروري ان تتحرك ىذه الظواىر 
بمعنى انو من الممكن ان يحدث ارتفاع في االسعار دون ان يصحبو ارتفاع في 

التكاليف دون ان يصحبو  كما ان من الممكن ان يحدث ارتفاع في النقدي،الدخل 
ومن المحتمل ان يحدث افراط في خمق النقود دون ان يصحبو  باألرباح،ارتفاع 

وبعبارة اخرى فان الظواىر المختمفة التي  النقدية،ارتفاع في االسعار او الدخول 
 منيا.يمكن ان يطمق عمييا عمى كل 

                                                           

 .223ص ، 1997 ، القاىرة ، العربية النيضة دار ، 1ط " لمتضخم الدولي االنتقال :" البازعي سميمان حميد   (1)
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ىي ظواىر مستقمة عن بعضيا الى حد ما وىذا االستقالل ىو الذي يثير  التضخم:
 (1)االرباك في تحديد ماىية التضخم 

 عالقة التضخم بالبطالةالفرع الثاني: 

 المنتج يعملىي عند ارتفاع الطمب الكمي مثال فان  البطالة والتضخم العالقة بينان 
انخفاض  أكثرعمى زيادة حجم االنتاج مما يعمل عمى توظيف عناصر االنتاج 

اي  التضخم(،اسعار السمع والخدمات )ارتفاع معدل  ثم ارتفاعومن  (،)معدل البطالة
اال ان ىذه العالقة ليست صحيحة  عكسية،التضخم والبطالة عالقة  العالقة بينان 

يصف  الركودي، والذييسمى بالتضخم ما  االحيان يظيربالكامل ففي الكثير من 
الظاىرة التي يكون فييا ارتفاع معدل التضخم مصحوبا بارتفاع نسبة البطالة في 

 (.2)االقتصاد 

 ألثارهبعد التعرض لظاىرة التضخم بصفة مفصمة وبعد التعرض  البطالة:وتعرف 
وتعد  باألخر يتأثروسياسات عالجو يتضح ان لمتضخم عالقة بالبطالة ان كالىما 

البطالة بانيا تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطال اضطراريا رغم 
رغبتيم فيو وتشمل كافة االشخاص الذين ىم في سن العمل والراغبين في العمل 

 (  3)سنة 60ــ16ال يحدد سن العمل بين وباحثين عنو ولكنو ال يجدون عم

ذ القرار االقتصادي حال خيا تعطي متان العالقة بين التضخم والبطالة تكمن في كون
البطالة اي رفع مستوى الطمب الكمي في االقتصاد عمى ارتفاع  لمعالجةبسيطا 

                                                           

 . 183ص ، سابق مصدر : المجيد عبد زكريا   (1)
 لمعموم لقادسيةا مجمة ، فيميب" منحنى  تحميل في التوقعات لدور نظرية ،:"طروحات الجنابي ميدي نبيل د.   (2)

 .99ص ، 2010 سنة ، 2العدد ،12:المجمد واالقتصادية االدارية

 .239ص ، سابق صدر : البازعي سميمان حميد   (3)
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كما ان دوال كثيرة تعاني ارتفاع  التضخم،فتنخفض البطالة ويزداد  التضخم،مستوى 
في خفض التضخم عمى حساب رفع مستوى  فيميب( )منحنىنسبة التضخم تستخدم 

ث يتم ذلك بخفض الصرف الحكومي وتقميص الطمب الكمي فترتفع حي البطالة،
 ( 1) االسعارالبطالة وتنخفض 

فاصبح ىناك تضخم ركودي اقتصادي  ،حيث اختمفت العالقة بين التضخم والبطالة 
ان في السنوات  ،وبطالة مرتفعة بينما المتوقع ان التضخم يقمص من مستوى البطالة 

بدأ ارتفاعا في مستوى التضخم مع ارتفاع في  ،2008خصوصا منذ عام  ،االخيرة 
وان العالقة بين التضخم والبطالة ىي عالقة عكسية تعمل الدول  ،مستوى البطالة 

الظاىرتين وتخفيضيا عن طريق زيادة الظاىرة االخرى  بإحدىعادة عمى التحكم 
خم والعكس صحيح وىذه وىذا يعني ان الزيادة في المستوى البطالة ينخفض التض

تسمى بـ )منحنى فيميب( وان عند ارتفاع البطالة يقل طمب ،العالقة رسمت بيانيا 
الموظفين عمى زيادة االجور  .يقل الطمب عمى السمع والخدمات مما يؤدي الى 
 ،انخفاض اسعارىا مؤدية الى ارتفاع القيمة الشرائية لمعممة ومخفضة لمتضخم 

مما يزيل الطمب  ،يزداد الطمب عمى زيادة االجور ،بطالة والعكس فعند انخفاض ال
منخفضا القيمة الشرائية لمعممة  ،موصمة الى ارتفاع اثمانيا  ،عمى السمع والخدمات 
ال يحدث فييا انخفاض احدى  ،لكن ىناك حالة واحدة  ،ورافعا مستوى التضخم

وفييا يرتفع االثنان معا  الظاىرتين مقابل االرتفاع االخرى وتدعى بالتضخم الركودي
حيث ترتفع البطالة مترافقة بارتفاع االسعار وزيادة التضخم وقد ظيرت ىذه الحالة 

 .  (2)في السبعينات في عدد من الدول 

                                                           

 .102ص ، سابق :مصدر الجنابي ميدي نبيل د.   (1)
 .199ص ، 1987 ، الرياض ، لمنشر المريخ دار ، 1ط " والمصارف والبنوك النقود :" عبداهلل طو د.   (2)
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ان ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطمب الفعمي لما يتجاوز العرض المتحقق من السمع 
ومعروف ان حالة التشغيل الكامل  والخدمات في التشغيل الكامل لمجياز االنتاجي
وركزت جميع النظريات ومنيا نظرية  ،تعني وصول معدل البطالة الى حده االدنى 

كينز التي ناقشت موضوع العالقة بين التضخم والبطالة عمى دراسة وتحميل العممية 
وان البحث عن العوامل المسببات التي تؤدي الى عدم  ،الديناميكية لتكوين االسعار 

ونظر ثبات توقعات تضخمية فمن الممكن  ،ستقرارىا واالثار والنتائج المترتبة عمييا ا
مما ان توقعات  ،زيادة )نقصان( الطمب الكمي من اجل من البطالة )زيادة التضخم(  
افكارىم حول  ايعدلو التضخم ساكنة فان التضخم المتوقع ال يتغير ابد واالفراد لن 

سنوات فييا نسبة البطالة منخفضة نسبيا ونسبة ويكون ىناك بعض ال ،التضخم 
في حين ىناك سنوات اخرى فييا معدالت البطالة مرتفعة  ،التضخم مرتفعة نسبيا 

 . (1)والتضخم اقل 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .233ص ، سابق :مصدر المجيد عبد زكريا   (1)
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 الثاني طمبالم

 انواع التضخم واسبابه

يعد التضخم من المشكالت االقتصادية التي يعاني منيا العالم في الوقت الحاضر 
بما يفوق االمكانية  واالستثمار،ويعرف التضخم بانو زيادة االنفاق عمى االستيالك 

 لألسعار، وانلالقتصاد القومي مما يؤدي الى االرتفاع المستمر لممستوى العام 
السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير ان الواقع يفرض 

التضخم من اىم ىذه  العممية، ويعتبروجود اختالالت تمس كل ميادين الحياة 
من  مالراىن. وبالرغاالختالالت التي يعاني منيا بمدان العالم كمو خاصة في الوقت 

ل االقتصادين خاصة بعد الحرب العالمية التركيز واالىتمام بيذه الظاىرة من قب
 ناول في : طمب سنتمومن خالل ىذا ال الثانية،

 الفرع االول : انواع التضخم 

 الفرع الثاني : اسباب التضخم 
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 انواع التضخمالفرع األول: 

 فرع في ىذا ال لنتناو ف و وسينا مفيوم التضخم وعالقة البطالة بالتضخم بعد ان ب
 انواع التضخم:

  الجامح:التضخم  اوال:

وىو اشد انواع لتضخم وىو ما يؤدي الى االنخفاض الشديد في القوة الشرائية لمنقود 
 1921ويضعف الثقة بيا ويتسبب بانييار العممة عمى نحو ما حدث في المانيا عام

 .1947وفي المجر عام 

  ثانيا: التضخم الزاحف: 

حيث تبدأ اسعار السمع والخدمات  االنتاج،يحدث مع تراجع  عادي، لكنووىو تضخم 
من  أكثرفيندفعون لمزيد من لمشراء في االرتفاع ما يثير مخاوف المستيمكين. 

 التضخمالحقيقة ان استمرار  لألسعار، وفيويتميز باالرتفاع التدريجي  حاجاتيم،
 .(1)التراكمي  أثرهالزاحف يؤدي بالنياية الى الوصول الى التضخم الجامح بسبب 

  الركودي:التضخم  ثالثا:

يسود بعض االقتصاديات المعاصرة وىي ظاىرة اقتصادية تمثل في تزامن مظاىر 
كود االقتصادي ومظاىر التضخم حيث الركود في النمو االقتصادي وركود في ر ال

استخدام وتوظيف عوامل االنتاج وفي ذات الوقت تأخذ اسعار السمع والخدمات 
الطمب الكمي وارتفاع واصل عمى الرغم ن انخفاض مستوى واالجور باالرتفاع المت

فترات  يفف ،القومينسبة البطالة في الموارد االنتاجية وقوى االنتاج في االقتصاد 
الركود ينخفض مستوى تشغيل الجياز االنتاجي فتتزايد معدالت البطالة او ال 

                                                           

 .41ص ،2010 ، القاىرة ، العربية النيضة دار ، 8،ط االقتصاد" "مبادئ ، ميدي جالل الرزاق عبد د.   (1)
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يستطيع احد تخفيض االسعار بسبب االحتكار او الفساد مما يؤدي الى ارتفاع 
  . (1)االسعار وارتفاع معدالت البطالة 

  المستورد:التضخم  رابعا:

المنتجون لتقميد اسعار  سبب، ويميل أليعندما ترتفع اسعار السمع المستوردة 
 المستورد فترتفع اسعار السمع المحمية.

  المكبوت:خامسا: التضخم 

 ثالموجو، حيوغالبا ما يظير ىذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ باالقتصاد 
يؤدي الى ارتفاع  المدولة، ممتصدر الدولة نقودا دون غطاء بيدف االنفاق العام 
فتمجأ الدولة الى التدخل  النقد،االسعار نتيجة زيادة الطمب عمى العرض بسبب وفرة 

فرد، عن طريق تحديد حصص من السمع والخدمات لكل  عارباألسمن اجل التحكم 
  (2) السوداءا يؤدي الى ظيور االسواق م ووى

 اسباب التضخمالفرع الثاني:  

وان  اساسين،ان االرتفاع المستمر في اسعار السمع والخدمات ينشأ من عاممين 
تعارف العالم عمى ان التضخم يقاس من خالل مؤشر اسعار المستيمكين الذي 

( ومن خالل فحص المؤشرات الداخمية ليذا المؤشر CPI) باسميعرف اختصار 
  وىي:ان التضخم ليس لو سبب واحد بل عدة اسباب  العام، نجد

درة االقتصاد الستثمار زيادة شاممة تفوق قزيادة االنفاق عمى االستيالك وا :اوال
القومي عمى انتاج السمع والخدمات مما يؤدي الى ارتفاع االسعار بصورة مستمرة 

                                                           

 .421ص ، سابق مصدر ميدي: الرزاق عبد جالل   (1)
 .95ص ،2016 باالسكندرية، المعارف منشاة ،1ط ، االقتصاد" :"مبادئ طاىر الكريم عبد د.   (2)
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فالتضخم في ىذه  الطمب،وىو ما يسمى بتضخم  التضخم،بشكل يقود الى ظاىرة 
الحالة جاء نتيجة لزيادة االنفاق عمى البضائع االستيالكية واالستثمارية بمستوى 

وىذا النوع  مستمرة،نحو االرتفاع بصورة  باألسعارع اعمى من حجم االنتاج مما دف
ما يسود في االقطار النامية بسبب ضعف مرونة الجياز من التضخم ىو غالبا 

  .(1)االنتاجي 

ويطمق  ،اما العامل االخر المسبب لظاىرة التضخم فيو الزيادة في التكاليفثانيا : 
 ،مثالويحصل عندما تأخذ االجور النقدية )اجر العمل( ،عميو تضخم التكمفة 

اال ان الزيادة ،المستمر وتسبب زيادة التكاليف وتدفع االسعار نحو االرتفاع  عباالرتفا
في االسعار الناجمة عن زيادة االجور النقدية تؤدي الى انخفاض مستوى االجور 

ة لمواجية انخفاض االجر الحقيقة مما يدفع االجور النقدية الى االرتفاع والزياد
وىكذا  ،لكنو يؤدي في الوقت ذاتو الى انخفاض االجر الحقيقي مرة اخرى  ،الحقيقي 

فأن االرتفاع المستمر في االجور النقدية يؤدي الى ارتفاع نفقات االنتاج وبالتالي الى 
   (2)ارتفاع االسعار والخدمات المنتجة وظيور التضخم 

تكون االسعار قابمة لالرتفاع وغير  االقتصاد، حيثتشوىات  تضخم بسبب ثالثا:
     ويعزى ذلك لوجود احتكار او فساد او جنح تجار. الطمب،ض قابمة لالنخفا

بعض الباحثين مؤخرا الى الزيادة في قيمة  النقدية، ورجحزيادة في الفوائد  رابعا:
  (3)اسباب التضخم  أكبر أحدعن قيمتيا االنتاجية او الحقيقة من  النقدية،الفوائد 

 

                                                           

 .109ص ، 2008 ، بيروت ، لمماليين العمم دار ، 3ط ، " العالم في االقتصاد :" الجاسم خزعل د.   (1)

 .111ص ، سابق :مصدر الجاسم عمي خزعل د.   (2)
 .223ص ، 2010 ، " العراقي االقتصاد :" الحسناوي ميدي كريم   (3)
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 نيالمبحث الثا

 آثار ومعالجة التضخم

كذلك ،ان ظاىرة التضخم ليست حديثة النشأة وانما تعود الى العصور القديمة 
انواع متشابكة ومتشابية فيما بينيا وىذا تضاربت المفاىيم حول التضخم مما اوجد 

ومحاولة ايجاد ،ما دفع الكثير من المفكرين الى محاولة ايجاد تفسير ليذه الظاىرة 
او الحد من اثارىا ونظرا لتشعب وتعدد االبعاد والجوانب  امكافحتي ،الناجحةالسبل 

 والنظريةوان ظاىرة التضخم تثير الكثير من القضايا التطبيقية  ،الخاصة بالتضخم 
 : لذا سنقوم بدارسة ىذا المبحث في مطمبين 

 المطمب االول : اثار التضخم 

  المطمب الثاني : سياسات معالجة التضخم 
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 المطمب األول

 اثار التضخم

ضعاف  الحافز عمى االدخار يترتب عمى التضخم إضعاف ثقة األفراد في العممة وا 
فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتيا كمستودع لمقيمة وىنا يزيد 
التفضيل السمعي عمى التفضيل النقدي وبتالي يمجأ األفراد إلى تحويل ما بقي لديو 
، من أرصدة إلى ذىب وعمالت أجنبية مستقمة تقريبا إلى شراء سمع معمرة فقارات

يزان المدفوعات وذلك بزيادة الطمب عمى إستراد و انخفاض حجم اختالف مومنيا 
 .الصادرات يؤدي التضخم إلى توجيو رؤوس األموال إلى فروع النشاط االقتصادي

 -وسنتناول ذلك في فرعين وىي كالتالي:
 الفرع االول االثار : االقتصادية 
 الفرع الثاني االثار : االجتماعية 
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  االثار االقتصادية األول:الفرع 

 : الدخلاعادة تويع اواًل: 

الذين لم تتغير  لألفرادان ارتفاع مستويات االسعار يؤدي الى خفض القوى الشرائية 
في حين  المجتمع،ل المحدود الذين يشكمون االكثرية في خو وليم النقدية ذوي الدخد

والمضاربين ان رجال االعمال واصحاب الوحدات االنتاجية ومالكي العقارات 
ويعمل عمى  مدخالتيموسواىم، وىم االقمية في المجتمع سيؤدي التضخم الى زيادة 

 . (1) لصالحيماعادة توزيع الدخل 

 ثانيًا اضعاف الثقة في العممة : 

ويترتب عمى التضخم الى اضعاف ثقة االفراد في العممة واضعاف الحافز عمى 
االدخار فاذا انخفضت قيمة النقود ادى ذلك الى فقدان وظيفتيا كمستودع لمقيمة 
النقود وىنا يزيد التفضيل السمعي عمى التفضيل النقدي وبالتالي يمجأ االفراد الى 

عمالت االجنبية مستقمة تقريبا الى شراء تحويل ما بقي لديو من ارصدة الى ذىب وال
 (2)سمع ميرة فقارات 

 االقتصادي:تأثير التضخم في الرخاء والنمو  :ياً لثا

كونو يتسبب في خمق  ،يحد التضخم من امكانات تحقيق الرخاء والنمو االقتصادي 
رص االستثمار اوضاع مضطربة تقمل من اندفاع المستثمرين ورجال االعمال نحو ف

بسبب مخاوفيم من استمرار ارتفاع معدالت التضخم التي قد تؤدي الى انييار قيمة 
النقد وما يعكسو ذلك من اثار سمبية في مجمل النشاط االقتصادي وىو ما يؤثر في 
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ويؤدي التضخم الى توجيو رؤوس االموال الى  ،النياية في عممية النمو االقتصادي
ويترتب عمى التضخم تصاعد االسعار ارتباط في تنفيذ  ، فروع النشاط االقتصادي

ويترتب عمى التضخم ظمم اجتماعي  ،مشروعات واستحالة تحديد تكاليف انشاؤىا 
وعممة االسيم ويستفيد اصحاب الدخول من  الثابتةبحيث يؤثر عمى اصحاب الدخول 

والتذمر التوتر  والتغير ويعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات يغمق وج
 .(1)االجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجمة التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 الفرع الثاني: االثار االجتماعية

التضخم أيضا لو آثار اجتماعية ألنو يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع 
بطريقة غير عادلة، فالمتضررون منو ىم بالدرجة األولى أصحاب األجور الثابتة 
والمحدودة الذين تتدىور دخوليم لكونيا ثابتة في أغمب األحيان وتغيرىا يحدث ببطء 

المستوى العام لألسعار. كما أن المدخرين ألصول شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع 
مالية كالودائع طويمة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة 
بسبب التآكل في القيمة الحقيقية، بينما تحظى المدخرات في األراضي و العقارات 

فيما يمي: تناقص  االجتماعيةوالمعادن الثمينة بالفائدة. ويمكن إيجاز اىم أثارة 
  (2)الدخول الحقيقية لدي أصحاب الدخول الثابتة نتيجة إلرتفاع األسعار

إنخفاض الدخول الحقيقية لدي أصحاب المرتبات ) موظفي المؤسسات ( حال 
إنخفاض مستوي األسعار إذا لم تنقطع دخوليم نتيجة لفقدانيم عمميم بحكم تدىور 

تعرضًا إلنخفاض القوة الشرائية لدخوليم  النشاط اإلقتصادي . أصحاب األجور أقل
                                                           

 ، بيروت ، العربي التراث احياء دار ، 1ط " التضخم تقميل واستيداف النقدية االنظمة :" انزوكوتشي محسن   (1)
 .15ص ، 2008

 1999عمان االردن  "مفاىيم اساسية في عمم اإلقتصاد الكمي :"ودحوبي موسى عريقات إسماعيل عبد الرحمان  د. (2)
 155ـ 154الطبيعة األول ص 
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يستفيد األفراد الذين · نظرًا لوجود اإلتحادات العمالية التي تطالب برفع األجور النقدية
التضخم  ذىب. يتضرر من عقارات، أراضي،تتجسد ثرواتيم في أصول عينية " 

ائع ود الحكومية،وغير  الحكومية،أصحاب األصول المالية والنقدية " السندات 
   (1)إنتشار الرشوة والفساد اإلداري· ىجرة الكفاءات إلي الخارج . · التوفير. 

تعرض أصحاب الدخل المحدود ألكثر اآلثار السمبية لمتضخم، وذلك بسبب وقد 
انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصمون عميو نظرًا الرتفاع األسعار وانخفاض القوة 

العممية التضخمية )السباق بين األسعار واألجور(. الشرائية لموحدة النقدية. تسارع 
ويؤدي ارتفاع األسعار إلى انخفاض االستيالك الحقيقي لذوي الدخل المحدود 

لذلك سيحاول  وبخاصة العمال الذين يحصمون عمى دخوليم من العمل )األجور(.
معيشة، العمال زيادة أجورىم النقدية لتعويض االرتفاع في األسعار وزيادة تكاليف ال

ذا حصل العمال عمى زيادة األجور سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف المتغيرة  وا 
لإلنتاج، ولذلك سيحاول المستحدث أو المنظم زيادة األسعار من جديد. وىذا يؤدي 
إلى زيادة التضخم فزيادة األسعار تؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة أكثر، فيطالب 

ريقة يحدث السباق بين األجور واألسعار وتكتسب العمال بأجور أعمى، وبيذه الط
ذا استمر ذلك فإنو سيؤدي إلى  عممية االرتفاع التضخمي في األسعار قوة دافعة. وا 

  (2) واألسعارحدوث التضخم الجامح، الذي يمثل سباقا محموما بين األجور 

، وفئة وقسم كينز المجتمع إلى ثالث طبقات رئيسة ىي: فئة الرأسماليين المستثمرين
وفئة العمال كاسبي األجور والمرتبات. وعندما يتم توضيح  المنظمين أو المستحدثين،

آثار التضخم والتغير في األسعار، يمكن دراسة كيف تؤثر التغيرات في األسعار أو 
في قيمة النقود عمى الفئات الثالث المذكورة أعاله. فإذا ارتفع مستوى األسعار، يكون 
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لك فئة المستثمرين وأصحاب الدخول الثابتة، ألنيم سوف المتضرر من جراء ذ
يشترون بدخميم سمعًا وخدمات أقل من ذي قبل. ويستفيد من ارتفاع مستوى األسعار 
فئة رجال األعمال والمنظمين وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجاتيم وثبات تكاليف 

كون محددة باتفاقيات ال إنتاجيم أو تخمفيا في االرتفاع. ألن األجور والمرتبات مثاًل ت
يمكن أن تعدل فورًا، وكذلك مصاريف اإليجار والفائدة تظل أيضًا كما ىي. أما الفئة 
التي تحصل عمى دخميا لقاء عمميا األجور والمرتبات فإنيا تخسر عندما ترتفع 
األسعار. ألن أجورىم ومرتباتيم ال ترتفع بالتناظر مع األسعار، مما يؤدي إلى 

ويوضح أثر التغير في األسعار عمى المدينين والدائنين (1)ىم الحقيقيةانخفاض أجور 
وفقًا لما يمي: عندما ترتفع األسعار، يستفيد من ذلك المدينون ألن الديون تسدد عن 
طريق بيع السمع والخدمات. وفي حال كون المدين منتجًا، فإنو يتنازل عن كمية أقل 

وفي حال كون المدين عاماًل، فإن كمية من إنتاجو لتسديد مبمغ معين من الدين. 
 (2)العمل الالزمة لتسديد دين معين ستكون أقل في حال ارتفاع األسعار

أما في حال انخفاض األسعار فإن المدينين يخسرون، ألن عمييم تخصيص كميات 
أكبر من السمع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون ألن النقود التي 

يم من شراء كميات من السمع والخدمات أكثر مما كانت تشتري يستردونيا ستمكن
حين إقراضيا. وكذلك العمال يخسرون، ألن كمية العمل الالزمة لتسديد دين معين 
ستزداد في حال انخفاض األسعار. وعمى ضوء ذلك فأنو يمكن القول بوجو عام، أن 

األسعار، طالما  جميع المدينين يكسبون من ارتفاع األسعار ويخسرون من انخفاض
أن التزاماتيم النقدية الثابتة تعني أكثر بداللة السمع والخدمات عندما تنخفض 
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األسعار، وأقل عندما ترتفع األسعار. والدائنون من الناحية األخرى، يكسبون عندما 
  (1) األسعارتنخفض األسعار، ويخسرون عندما ترتفع 

وسيكون أثر ارتفاع األسعار عمى جماعة المستيمكين سمبيًا، والسبب في ذلك أنيم 
يحصمون عمى كميات أقل من السمع والخدمات بنفس المبمغ من الدخل النقدي الذي 
يحصمون عميو. ويكسب المستيمكون في حال انخفاض األسعار، ألنيم يشترون 

قدي الذي يحصمون عميو ويكونون كميات أكثر من السمع والخدمات، بنفس الدخل الن
قادرين عمى تحسين مستوى معيشتيم. إن تغير األسعار الزائد عن الحد في أي من 
االتجاىين سيكون لو أثر سيئ عمى المشروعات االقتصادية، طالما أنيا تثير الكثير 
من الشكوك بخصوص التوقعات المستقبمية. لذلك فالمحافظة عمى استقرار نسبي في 

 (2) مستدامةيعد أمرًا ضروريًا لتحقيق تنمية  األسعار
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 المطمب الثاني

 معالجة التضخمسياسات 

يقصد بسياسة المالية سياسة  ماليةيمكن عالج التضخم إما بواسطة السياسة ال
الحكومة في تحديد المصادر المتمفة لألدوات العامة لدولة وتحديد أىمية ىذه 
المصادر من جية وتحديد الكيفية التي تستخدم بيا من جية أخرى لتمويل اإلنفاق 

المتمثمة ب )سعر السياسة النقدية بأدواتيا . و العام بحيث تحقق األىداف االقتصادية 
عممية السوق ، نسبة االحتياط القانوني، الفائدة، سعر أو معدل الخصم  أو معدل
 في فرعين : (  وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل المفتوح

 الفرع االول : السياسة المالية 

 الفرع الثاني : السياسة النقدية 
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 السياسات المالية األول:الفرع 

  الحكومي:خفض االنفاق اواًل: 

فمن الواضح ان االنفاق الذي تقو م بو الحكومة ويضم  خفض االنفاق الحكومي 
ىما االنفاق الجاري وىو االنفاق االعتيادي الذي تتضمنو  ،نوعين من االنفاق

او االنفاق االستثماري الذي يستيدف بناء الطاقة االنتاجية  ،الميزانية العامة السنوية
اجية وانشاء الطرق والجسور وبناء الموانئ اي اقامة المؤسسات االنت،وتطويرىا 

ان مجموعة ما تنفقو الحكومة  ،والمطارات والسدود واستصالح االراضي وغيرىا
يشكل جزءا من مجموع الطمب الكمي)االنفاق الكمي( لذلك فإن خفض االنفاق 

 لحما يؤدي الى تخفيض حدة التضخم واالحكومي  يعني خفض الطمب الكمي وىو 

 .(1)االقتصادية د من اثاره 

 الضرائب:زيادة  :اً ثاني

الضريبة ىي احدى الوسائل التي تستخدم في مواجية التضخم  زيادة الضرائب 
وتستيدف الضريبة امتصاص جزء من الدخول  ،لمحيمولة دون تعاظم معدالتو 

عمى السمع والخدمات المنتجة  سواء عن طريق الضريبة المفروضة، لألنفاقالمتاحة 
وىي الضريبة غير المباشرة وتعد ىذه الوسيمة من اكثر الوسائل فاعمية في معالجة ،

والييئات فتؤثر في الميل  لألفرادعوامل التضخم لكونيا تحد من القدرة الشرائية 
وبالتالي في خفض االنفاق االستيالكي وىو ما بقي خفض الطمب الكمي ،لالستيالك 
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وعميو فان الضريبة اداة تستخدم لمضغط عمى ،م الذي يمارس تأثيرا مباشرا في التضخ
 .(1)الطمب الكمي الذي يتسبب في خمق ظاىرة التضخم 

 الفرع الثاني : السياسة النقدية : 

فقد تستخدم في مكافحة التضخم وذلك عن طريق تحديد عرض  النقديةاما السياسة 
فضال عن ان الكثير من الدول تتدخل بشكل مباشر لمحد من التضخم عن  النقد،

طريق تحديد االسعار لمسمع والخدمات وتحديد االجور وغيرىا والسياسة النقدية 
المضادة الى التضخم ىي التي تقوم عمى تقميص كمية النقود انكماش في االئتمان 

 المصرفي بواسطة االدوات التالية:

  الفائدة:عدل سعر او م ـ اوالً 

وىو السعر الذي تتعامل فيو البنوك التجارية مع االفراد اي ىو يحصل عممية االفراد 
مقابل مدخراتيم لدى البنو التجارية وتمتزم البنوك التجارية بالحد االعمى لسنو الفائدة 

 .(2) الصالحيةالتي يحدده البنك المركزي وىو الوحيد لو ىذه 

  الخصم:ـ سعر معدل  ثانياً 

الذي تتعامل بو البنوك المركزية مع التجارية وىو اعمى بقميل من  وىو السعر
 المادي.معدالت الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح 

 القانوني:نسبة االحتياط  ًا:ثالث

وىي النسبة التي البد ان يحتفظ بيا البنك التجاري من كل وديعة تداع فيو وىي عمى 
 فائدة.شكل نقود سائمة لدى البنك المركزي وال يحصل مقابميا عمى 
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 المفتوحة:السوق  ًا:رابع 

ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء او بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية 
اداع البنك المركزي  إذا االقتراض، اماياطاتيا النقدية تمكينيا من بيدف رفع من احت

السندات الى البنوك التجارية مما يؤدي الى تقميص احتياطاتيا النقدية وبالتالي 
امتصاص الكتمة الزائدة التي تساعد عمى ادوات السياسية النقدية يتحكم في كمية 

في حالة االنكماش او تقميصيا في حالة التضخم اذن النقود المعروضة اما بزيادتيا 
 (1)تغير وسيمة ىامة من وسائل التحكم في حالة التضخم 
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 الخاتمة

 بعد ان انتيينا من بحثنا ىذا توصمنا الى عدة استنتاجات وتوصيات أىميا:

 اواًل: االستنتاجات:

ان السياسات الحديثة تسمى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة غير ان الواقع يفرض -1
ويعتبر التضخم من اىم ىذا  العممية،وجود اختالالت تمس كل ميادين الحياة 

 .االختالالت التي يعاني منيا بمدان العالم كمو خاصة في الوقت الراىن
في اتجاه واحد في وقت  المتخمفةليس من الضروري ان تتحرك ىذه الظواىر -2

واحد بمعنى انو من الممكن ان يحدث ارتفاع في االسعار دون ان يصحبو 
كما ان من الممكن ان يحدث ارتفاع في التكاليف  النقدي،ارتفاع في الدخل 

 .باألرباحدون ان يصحبو ارتفاع 
ان ارتفاع التضخم يرتبط بزيادة الطمب الفعمي لما يتجاوز العرض المتحقق -3

 .اإلنتاجيلسمع والخدمات في التشغيل الكامل لمجياز من ا
الواضح ان االنفاق الذي تقو م بو الحكومة  الحكومي فمنخفض االنفاق -4

ىما االنفاق الجاري وىو االنفاق االعتيادي الذي  االنفاق،ويضم نوعين من 
 .تتضمنو الميزانية العامة السنوية

والييئات فتؤثر في الميل  ألفرادلعوامل التضخم تحد من القدرة الشرائية ان  -5
في خفض االنفاق االستيالكي وىو ما بقي خفض  لالستيالك، وبالتالي

 .الطمب الكمي الذي يمارس تأثيرا مباشرا في التضخم
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 ثانيًا: التوصيات

تقميص االنفاق الحكومي بكافة اشكالو ورفع معدل الضريبة عمى ربحية   -1
 إيجابية عمى االقتصاد الوطني. إثراألنشطة التي تعكس 

تفعيل دور المصارف المركزية في ممارسة السياسات النقدية بتجاه التأثير في  -2
 السيولة المتداولة في السوق.

 تنشيط دور المؤسسات اإلنتاجية بزيادة اإلنتاج وتحسين األداء. -3
 يجب االىتمام بتوزيع االقتصاد وعدم االعتماد عمى مصدر واحد لمدخل . -4
 مة المشاريع االستثمارية التي تأخد عمى عاتقيا حل مشكمة البطالة . اقا -5
يمكن لمحكومات معالجة التضخم عن طريق بيان الوضع االقتصادي الذي  -6

  وعدم الصرف وتشجيع االدخار . يعاني منو البمد وتقديم النصح واالرشاد 
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