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 (،Inflation( والتضخم )Unemploymentالبطالة )
 ياتالمحتو 

 البطالة:-اوال
 أنواع البطالة: -ثانيا

 أنواع البطالة: -اثلثا
 التضخم: بعا:را

 تصنيف التضخم: خامسا:
 أنواع التضخم: سادسا:
 اثار التضخم: سابعا:
 العالقة بين التضخم و البطالة ثامنا:
 كيفية عالج تضخم الطلب ::تاسعا 

 البطالة
 

تواجه أي اقتصاد في العالم. تعتبر قضيتي البطالة والتضخم من أهم الظواهر االقتصادية التي 
فمشكلتي التضخم والبطالة تعتبر من المرتكزات األساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج 
الحكومية وتحاول الحكومة دائمًا إتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تجنب هاتين المشكلتين 

مات الدول التي تعاني من وتقليل األضرار الناجمة عنهما. وفي كثير من األحيان تواجه حكو 
التضخم أو البطالة العديد من المظاهرات واإلحتجاجات المنددة بعدم معالجة الحكومة للبطالة أو 
التضخم. يتناول هذا الفصل مشكلتي البطالة والتضخم ومن ثم يتناول الطرق التي من خاللها 

 نستطيع معالجة هاتين المشكلتين. 
 البطالة:-اوال

بطالة بأنها التوقف اإلجباري لجزء من القوة العاملة في االقتصاد عن العمل مع يمكن تعريف ال
وجود الرغبة والقدرة على العمل. والمقصود بالقوة العاملة هو عدد السكان القادرين والراغبين في 
العمل مع استبعاد األطفال )دون الثامنة عشرة( والعجزة وكبار السن. وللحصول على معدل 

 ( يتم استخدام المعادلة التالية:Unemployment Rateالبطالة )
                         

 100×  (إجمالي القوة العاملة /عدد العاطلين )معدل البطالة =              
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 أنواع البطالة: -ثانيا
 توجد هناك العديد من أنواع البطالة التي تواجه االقتصاد ومن هذه األنواع:

 (: Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكية ) -1
عن العمل وذلك بسبب اإلنتقال من وظيفة ألخرى أو التوقف  وهي عبارة عن التوقف المؤقت

 المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة  وهكذا. 
 (: Structural Unemploymentالبطالة الهيكلية ) -2

وهي البطالة الناجمة عن تحول االقتصاد من طبيعة إنتاجية معينة إلى أخرى. فتحول االقتصاد 
إلى اقتصاد نفطي أدى إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم البسيطة الكويتي مثاًل 

وبصورة شبه دائمة. إال أن مثل هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب 
 المهارات اإلنتاجية المطلوبة والتدريب على مستلزمات الطبيعة اإلنتاجية الجديدة لالقتصاد. 

 (:Cyclical Unemploymentلدورية )البطالة ا -3
وهي البطالة الناجمة عن تقلب الطلب الكلي في االقتصاد حيث يواجه االقتصاد فترات من 
انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي فقدان جزء من القوة العاملة لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبة 

يبدأ الطلب الكلي باالرتفاع  البطالة في االقتصاد. إال أن هذه النسبة تبدأ باإلنخفاض عندما
 مجددًا. 

 (:Seasonal Unemploymentالبطالة الموسمية ) -4
وهي البطالة الناجمة عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات االقتصادية )وليس 
االقتصاد ككل(. فقد تشهد بعض القطاعات االقتصادية )كقطاع السياحة مثاًل أو الزراعة أو 

 الكساد مما يؤدي إلى فقدان العاملين في هذه القطاعات إلى وظائفهم مؤقتًا. الصيد( فترات من 
 (:Disguised Unemploymentالبطالة المقنعة ) -5

ال يعني هذا النوع من البطالة وجود قوة عاملة عاطلة بل هي الحالة التي يمكن فيها االستغناء 
تاجية حيث يوجد هناك نوع من تكدس عن حجم معين من العمالة دون التأثير على العملية اإلن

القوة العاملة في قطاع معين وغالبًا ما تتقاضى هذه العمالة أجورًا أعلى من حجم مساهمتها في 
 العملية اإلنتاجية.

 (:Behavioral Unemploymentالبطالة السلوكية ) -6
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العاملة عن المشاركة في العملية اإلنتاجية وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة 
 واإلنخراط في وظائف معينة بسبب النظرة اإلجتماعية لهذه الوظائف.

 (:Imported Unemploymentالبطالة المستوردة ) -7
وهي البطالة التي  تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب إنفراد أو إحالل 

في هذا القطاع. وقد يواجه االقتصاد هذا النوع من البطالة في حال العمالة غير المحلية 
 انخفاض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.   

  
 اثار البطالة: :ثالثا

تنجم عن البطالة اثار عديدة منها االثار االقتصادية واالجتماعية بل وحتى السياسية. فمن االثار 
 منها : االقتصادية

 لهدر الكبير في الموارد البشرية اإلنتاجية غير المستغلة ا 
  انخفاض مستوى الدخل الشخصي وما يترتب على ذلك من انخفاض القوة الشرائية

 وانخفاض االنفاق االستهالكي وانخفاض حجم االدخار
  ن كساد وفائض في الناتج الكلي لالقتصاد  ، 
  للبطالة اثارًا اجتماعية منها انخفاض التقدير الشخصي للعاطل عن العمل وارتفاع

 معدالت الجريمة.
   أما من الجانب السياسي نجد المظاهرات التي يقوم بها العاطلون عن العمل وما يترتب

 على ذلك من محاوالت حكومية لمعالجة الوضع.  

 

 التضخم
 التضخم: بعا:را

فاع المستمر والمؤثر في المستوى العام لألسعار في االقتصاد. يمكن تعريف التضخم بأنه االرت
 ( كما يلي:Inflation Rateويمكن احتساب معدل التضخم )

                       
 /(المستوى العام لألسعار للسنة الماضية –المستوى العام لألسعار للسنة الحالية  ))=معدل التضخم   

  100×  (العام لألسعار للسنة الماضية المستوى 
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ي أسعار جميع )أو معظم( وتجدر اإلشارة إلى أن التضخم يجب أن يرتبط بارتفاع مستمر ف
السلع والخدمات الموجودة في االقتصاد وأن يكون هذا االرتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية 
طويلة وليس ارتفاعًا مؤقتًا وكذلك يجب أن يكون هذا االرتفاع مؤثرًا في ميزانية األفراد بحيث 

 شرائية لألفراد.يؤدي االرتفاع في المستوى العام لألسعار إلى انخفاض القوة ال
 تصنيف التضخم: خامسا:

يمكن التفرقة بين نوعين من وذلك حسب حجم ومستوى التضخم. أما النوع األول فيسمى 
( وهو Creeping Inflation( أو التضخم الزاحف )Moderate Inflationالتضخم المعتدل )

%( سنويًا. أما 10عدى )عبارة عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام لألسعار بحيث ال يت
( وهو عبارة عن ارتفاع مستمر وبمعدل Hyper Inflationالنوع االخر فهو التضخم الجامح )

 %( وفي فترات زمنية متقاربة. 10مرتفع في المستوى العام لألسعار يتجاوز )
 أنواع التضخم: سادسا:

 توجد هناك أنواع مختلفة من التضخم وألسباب متنوعة ومنها:
 (:Demand-Pull Inflationخم الطلب )تض -1

عن  ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختالل التوازن في السوق في حالة عجز العرض الكلي 
لألسعار. وتجدر اإلشارة إلى أن مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام  استيفاء الطلب الكلي 

ارتفاع المستوى العام لألسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل إلى 
 زيادة حجم الطلب وهكذا. 

 (:Cost-Push Inflationتضخم التكاليف ) -2
اجية حيث وهو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج المستخدمة في العملية اإلنت

 تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجة.
 (:Imported Inflation)التضخم المستورد  -3

عندما يكون اقتصاد الدولة معتمدًا وبشكل كبير على السلع والخدمات المستوردة فإنه يكون 
ة تعاني أصاًل من التضخم، فإن عرضة للتضخم المستورد عندما تكون الدولة )أو الدول( المصدر 

 ريق السلع والخدمات المستوردة. طهذا التضخم ينتقل إلى االقتصاد المحلي عن 
 (:Mixed Inflationالتضخم المشترك ) -4
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ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوة الشرائية )وكذلك حجم السيولة( لدى األفراد مع 
مع بقاء  والخدمات ثابتًا مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي بقاء حجم الناتج الكلي من السلع 

 العرض الكلي ثابتًا. 
 اثار التضخم: سابعا:
  يقوم التضخم بإنتاج العديد من االثار السلبية على االقتصاد المحلي فمن هذه االثار

 :نجد
 ت والودائع انخفاض القوة الشرائية لدى األفراد وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرا

 )خاصة إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة(. 
  ومن جانب اخر، فإن التضخم يعمل على زيادة اسعار السلع المنتجة محليًا مما يعمل

 .عللى انخفاض الصادرات الوطنية 
  وكذلك االثار السلبية على حجم االستثمار في االقتصاد الوطني وتثبيط عملية التنمية

 االقتصادية.
 العالقة بين التضخم و البطالة ثامنا:

كقاعدة عامة هناك عالقة عكسية بين معدل التضخم و معدل البطالة، وهذه العالقة أوضحها 
يعرف باسم منحنى فيليPhilipsاالقتصادي البريطاني)فيليبس(  ُُ ُُ بس كما يتضح من . فيماُ 

حيث وجد فيليبس أن األجور ترتفع بشكل ملموس عند انخفاض معدل البطالة ،  الرسم البياني 
 ا ترتفع معدالت البطالة.و أنها تنخفض بشدة عندم

 
و التحليل االقتصادي لذلك هو أن زيادة مستوى الطلب  الكلي في اقتصاد ما يؤدي إلى زيادة 

تيجة حجم االستثمار ، و  هذا يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة و إغرائهم بأجور  مرتفعة ، و ن
لذلك ترتفع تكاليف اإلنتاج مما يسبب  ارتفاع األسعار ) زيادة معدل التضخم ( و المعروف أن  
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أما في حالة الركود و الكساد فيقل حجم  خلق فرص عمل جديدة يعني انخفاض معدل البطالة .
تزداد معدالت البطالة و تنخفض األجور و األسعار مما يعني انخفاض معدل االستثمار و 

 التضخم .
و لكن قضية العالقة العكسية بين التضخم و البطالة لم تثبت صحتها باستمرار فقد شهدت 

و بشكل كبير فكانت هناك معدالت بطالة كبيرة ، و معدالت  الكثير من الدول الحالتين سويا ً 
تضخم ملموسة أيضاً ، و قد سميت هذه الحالة بالركود التضخمي أو التضخم الركودي 

(Stagflation كما يتضح في معظم الدول النامية )األردن. مثل 
 كيفية عالج تضخم الطلب ::تاسعا 

لعالج الفجوة التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي ال بد من اتباع 
 سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف تقليل الطلب الكلي، وتتمثل هذه السياسات فيما يلي :

 : أدوات السياسة النقدية لعالج تضخم الطلب
 . رفع سعر الفائدة 
 نسبة االحتياطي القانوني . رفع 
 . دخول البنك المركزي بائعًا للسندات الحكومية 

ن ثم تقليل االستثمار، وبالتالي تقليل الطلب وهذه السياسات تؤدي إلى تقليل عرض النقود وم
 من ثم القضاء على الفجوة التضخمية .الكلي، 

 أدوات السياسة المالية لعالج تضخم الطلب :
 .رفع معدل الضريبة: وهذا يقلل من االستهالك ومن ثم الطلب الكلي 
 . تقليل االنفاق الحكومي : مما يسبب نقص مباشر وسريع في الطلب الكلي 
 . السياستان السابقتان معًا 

 ومن ثم القضاء على الفجوة التضخمية .السياسات السابقة تسبب تقليل الطلب الكلي 
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