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 :مقدمة
 لو قام كل صاحب عمل لدٌه وظٌفة شاغرة باإلعالن عنها لدى مكاتب

التوظٌف، و كل باحث عن عمل قام بوضع مؤهالته عبر تلك المكاتب، ماذا 

 ٌحدث؟

توافر تلك المعلومات المجردة ال ٌمكن أن ٌخفض معدل البطالة إلى           

 :الصفر، ألن

بعض طالبً العمل ٌفضلون مواصلة البحث عن عمل فً حدود مناطقهم 1.

 .الجغرافٌة بدالً من قبول عمل فً مناطق بعٌدة

 .الشركات تكون حذرة عند اختٌار من ٌعمل لدٌها ألن التدرٌب مكلف2.
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 :مقدمة
 عند توظٌف جمٌع طالبً العمل و باستخدام جمٌع عوامل اإلنتاج االستخدام

 .الكاملاألمثل فإن االقتصاد ٌصل للتوظٌف 

 

 ٌبدأ التخوف من ارتفاع األسعار أو حدوث تضخم مستمر ٌإدي لتآكل عندها

 .القوة الشرائٌة و الثروة لدى األفراد أو التجار
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 :البطالة
الدورات االقتصادٌة خالل فترات األداء االقتصادي: 

 :فً حاالت الركود االقتصادي1.

 ٌنمو الناتج المحلً االجمالً بشكل 

 متباطئ فٌرتفع معدل البطالة إلى

 .مستوى غٌر مرغوب فٌه

 :  فً فترات النمو السرٌع2.

 نخفض لمعدالتها الطبٌعٌةتالبطالة 

 .لكن ال تختفً نهائٌاً  
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 :البطالة
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العاطل عن العمل: 

 :هو الفرد فً سن العمل الذي ال ٌعمل، و ٌكون     

.  إذا كان ٌبحث بجدٌة و نشاط عن عمل ولكنه ال ٌجد: ضمن قوة العمل1.

 (ٌحسب ضمن معدل البطالة)

عن عمل عمل، أو بحث ٌبحث بجدٌة عن إذا كان ال : خارج قوة العمل2.

ال ٌحسب ضمن ). عن البحث عن عملٌجد أو توقف فً الماضً و لم 

 (معدل البطالة

 الصعب التمٌٌز بٌن العاطلٌن الذٌن ٌبحثون عن فرص عمل و بٌن الذٌن من

من ٌعملون بدوام جزئً و من ٌعملون بدوام كذلك بٌن . العملهم خارج قوة 

 .كامل

 



 :البطالة
 قوة العملLabour Force : 

كافة األشخاص فً سن العمل ممن ٌعملون أو ٌبحثون عن عمل و           

لدٌهم القدرة على العمل، و تشمل جمٌع األفراد ذكوراً و إناثاً و الذٌن هم سن 

 .سنة 65سنة و أقل من  15أكبر من 

 

العاجزٌن عن العمل، الطالب على مقاعد الدراسة، ربات : ٌستبعد منهم

رغم أن عملهن فً البٌت ٌعتبر عملٌة )البٌوت غٌر الراغبات فً العمل 

 (.إنتاجٌة
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 :البطالة
هناك فئات من المجتمع تعانً من بطالة أكثر من فئات أخرى: 

 .أعلى من كبار السن  نسبة بطالة المراهقٌن1.

 .نسبة بطالة اإلناث أعلى من الذكور2.

نسبة البطالة بٌن السعودٌٌن مقارنة بغٌر السعودٌٌن ألن غٌر ارتفاع 3.

السعودٌون غالباً ما تكون لدٌهم عقود مسبقة قبل قدومهم إلى البالد أما 

السعودٌٌن فٌمرون بفترات من التنقل بٌن األعمال لحٌن االستقرار فً 

 .العمل المناسب
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 :البطالة
 ًٌتم تعدٌل معظم االحصاءات المتعلقة بالتوظٌف و البطالة دورٌاً نظرا

حالة المناخ، العطالت، التقوٌم : مثللتؤثرها ببعض التغٌرات الموسمٌة 

 ...الدراسً

 إلزالة المإثرات الموسمٌة بما ٌّمكن مستخدمً حصائٌة إإجراءات ُتستخدم

 .البٌانات من تفسٌر الموجهات الخفٌة لالقتصاد بصورة صحٌحة

معدل بطالة المراهقٌن ٌرتفع فً بداٌة الصٌف ألن معظمهم ٌبحثون : مثل

عن عمل صٌفً، فالبٌانات الموسمٌة تؤخذ فً االعتبار هذا الوضع حٌث أن 

معدالت البطالة الموسمٌة المعدلة ال تعطً صورة حقٌقٌة لما ٌخص هذه 

 .الفئة
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 :تعريف البطالة
البطالة: 

الجبري لجزء من القوى العاملة فً المجتمع مع ( التوقف)التعطل           

 .القدرة و الرغبة فً العمل و اإلنتاج

قٌاس البطالة: 

100 ×
عدد العاطلٌن عن العمل

عدد المشتغلٌن + عدد العاطلٌن إجمالً القوى العاملة
=  معدل البطالة
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 :المعدل الطبيعي للبطالة
المعدل الطبٌعً للبطالة: 

من % 6و % 4هو المعدل االعتٌادي للعاطلٌن و ٌترواح ما بٌن           

 .مجموع القوى العاملة

 حٌث ال ٌتؤثر بالدورات االقتصادٌةٌعتبر هذا المعدل متوسط بعٌد األمد ،

ٌستمر جزء من القوى العاملة معطالً حتى بعد تالفً البطالة الدورٌة 

 .للعاملٌن و استٌعاب الطاقة اإلنتاجٌة الرأسمالٌة

 ألنه ٌضم عدة أنواع من البطالة غٌر غٌر ثابت المعدل الطبٌعً للبطالة

 .الدورٌة أهمها البطالة االحتكاكٌة والبطالة الهٌكلٌة

 آرثر أوكن أول من أدخل مفهوم المعدل الطبٌعً للبطالة عن طرٌق الناتج

 .الحقٌقً الكامن الذي ٌمكن إنتاجه
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 :المعدل الطبيعي للبطالة
قانون أوكن: 

و حددها . هناك عالقة عكسٌة بٌن معدل البطالة و نمو الناتج الحقٌقً          

 :القانون فً أن

سٌرافقها فً األجل % 5فً معدل البطالة قدرها ( انخفاض)أي زٌادة           

و ذلك مقارنة % 10فً الناتج الحقٌقً بحوالً ( أو زٌادة)القصٌر انخفاض 

 .بالناتج الحقٌقً الكامن لالقتصاد

الناتج الحقٌقً ٌنخفض بمعدل أكبر : عندما ٌكون االقتصاد فً حالة ركود

 .من معدل انخفاض التشغٌل

الناتج الحقٌقً ٌزداد بمعدل أكبر : عندما ٌخرج االقتصاد من حالة الركود

 .من نمو التشغٌل
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 :المعدل الطبيعي للبطالة
 ٌحتاج االقتصاد لبطالة جزئٌة حتى ٌعمل بصورة فعالة و لكً ٌجد العمال و

سواء من حٌث الخبرات المطلوبة أو األجر )الشركات التوافقات الصحٌحة 

 (.المدفوع

ٌختلف معدل البطالة الطبٌعً من دولة ألخرى حسب : 

ظروف سوق العمل و طبٌعة السٌاسات االقتصادٌة العامة التً تتبعها           

 .الدولة

 ًالحد الطبٌعً للبطالة ٌعتمد على العوامل المإثرة على الظروف الحقٌقٌة ف

اإلنتاجٌة الحدٌة للعمل، دور نقابات العمال، و مدى قدرة : مثلسوق العمل 

 .األسواق على تحقٌق التوازن
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 :المعدل الطبيعي للبطالة
 المعدل الطبٌعً معدل البطالة الحقٌقً فً الدولة قد ٌكون أقل أو أعلى من

 :للبطالة

الناتج المحلً اإلجمالً فً النمو إلى مستواه ٌفشل : فترات الكسادفً 1.

 .الدورٌةمستوى البطالة فٌرتفع العادي 

 الطبٌعًالبطالة معدل < البطالة الفعلً معدل 

ٌنمو االقتصاد بمعدالت متسارعة و لفترة زمنٌة عندما : فً فترات النمو1.

على توظٌف أعداد متزاٌدة من أصحاب األعمال ٌقبلون طوٌلة فإن 

 .األٌدي العاملة

 المعدل الطبٌعً للبطالة> معدل البطالة الفعلً 
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 :المعدل الطبيعي للبطالة
 المنافسة بٌن الشركات تقود إلى ارتفاع األجور و عندما ترتفع األجور ٌتبعها

 .ارتفاع فً األسعار و بالتالً التضخم سوف ٌزداد حسب قانون أوكن

أهم العوامل التً تلعب دوراً فً تحدٌد المعدل الطبٌعً للبطالة: 

تقدٌم الدولة تعوٌضات للعاطلٌن تكفً لتسٌٌر حٌاتهم االعتٌادٌة قد ٌإدي إلى 1.

تشجٌع العمال على رفض طلبات العمل المقدمة من أصحاب األعمال و 

 .تفضٌل الترٌث حتى تظهر لدٌهم فرص عمل أفضل

عدم مرونة جمٌع العاطلٌن تجاه تفاوت الفرص المتاحة، فؤصحاب األعمال 2.

 .ال ٌقدمون أجوراً تحفٌزٌة لقلٌلً المهارات بغرض زٌادة عرض العمل

انخفاض التكلفة الفرصٌة ألصحاب األعمال فً تشغٌل المسرحٌن من العمل 3.

 .بسبب تغٌر المستوٌات اإلنتاجٌة
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 :أنواع البطالة
 : Cyclical Unemploymentالبطالة الدورٌة : أوالً 

هً البطالة التً تحدث أثناء فترة الركود االقتصادي و قبل أن ٌبلغ           

ما : مثل( مستوى التشغٌل الكامل)الناتج الحقٌقً مستوى الطاقة اإلنتاجٌة الكامنة 

 .2008حدث فً كثٌر من دول العالم خالل األزمة المالٌة التً بدأت فً 

ٌنخفض الطلب الكلً فتقوم المنشآت بخفض اإلنتاج و : خالل فترة الركود

 .بالتالً تسرح جزء من األٌدي العاملة لتخفٌض التكالٌف

المنشآت التً قامت : عكس اتجاه هذه االنخفاضات لن ٌحدث بسرعة ألن

بخفض مستوٌات إنتاجها لن تعود لمستوٌات اإلنتاج السابقة بسبب التكالٌف 

المصاحبة لعملٌات تعدٌل اإلنتاج، كما أنها قد تراكم لدٌها مخزون من السلع 

 .تكون خالل فترة انخفاض اإلنتاج و ٌحتاج هذا المخزون إلى وقت لتصرٌفه
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 :أنواع البطالة
 : Structural Unemploymentالبطالة الهٌكلٌة : ثانٌاً 

و هً البطالة التً تحدث عندما تإدي التغٌرات السرٌعة فً هٌكل           

إحالل البالستٌك : مثلاالقتصاد إلى خسائر كبٌرة فً وظائف صناعات معٌنة 

 .محل الفوالذ فً صناعة السٌارات ٌإدي لحدوث بطالة هٌكلٌة لعمال الفوالذ

عوامل حدوث هذا النوع من البطالة: 

استمرار األشخاص العاطلٌن فً البحث عن وظٌفة أفضل تتوافق مع 1.

 .طموحاتهم أو تتالءم مع أذواقهم فً مواصفات العمل و ظروف إنجازه

 .تشرٌعات الحد األدنى لألجور و ضغوطات نقابات العمل و أجور الكفاءة2.

توافر بعض الوظائف الشاغرة فً أقالٌم أو مواقع جغرافٌة من الصعب 3.

 .اإلقامة فٌها ألسباب اقتصادٌة أو اجتماعٌة
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 :أنواع البطالة
تفاوت األجور بٌن المناطق أو المإسسات المختلفة ٌدفع العاملٌن إلى 4.

حٌث تعتبر ( مع بقاء األمور األخرى على حالها)االنتقال من عمل آلخر 

 .الفترة بٌن ترك العمل األول و االلتحاق بالعمل اآلخر فترة بطالة

التغٌرات التً تحدث فً أذواق المستهلكٌن أو تقنٌة اإلنتاج أو المنافسة 5.

 .تإثر على تحدٌد نوعٌة الطلب على مهارات معٌنة من األٌدي العاملة

 .إدخال تحوالت هٌكلٌة فً التنظٌمات اإلدارٌة و العسكرٌة6.

 

 قد ٌستمر هذا النوع من البطالة الهٌكلٌة لفترات زمنٌة تصل فً بعض

 .األحٌان إلى عدة سنوات
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 :أنواع البطالة
 : Frictional Unemploymentالبطالة االحتكاكٌة : ثالثاً 

و هً بطالة اختٌارٌة ألشخاص ٌمتلكون مإهالت أو خبرات مهنٌة           

 .معٌنة و لكن ال ٌجدون حاالً العرض المناسب للعمل

حاجة صاحب العمل و طالب الوظٌفة : تحدث البطالة االحتكاكٌة بسبب

 .لفترة من الزمن قبل كشف السوق للطرفٌن

 عادة ال تستمر هذه البطالة لفترة زمنٌة طوٌلة و خاصة مع التطور الكبٌر

 .فً وسائل االتصاالت المختلفة و انخفاض تكالٌفها

 ٌمكن أن تلعب السٌاسة الحكومٌة دوراً هاماً لتعزٌز فرص العمل و زٌادة

تؤسٌس وكاالت حكومٌة للتشغٌل، إعداد برامج للتدرٌب و : مثلالتشغٌل 

 .التؤهٌل، تسهٌل إجراءات نقل العمال من نشاطات راكدة لمتنامٌة
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 :أنواع البطالة
 اختالف األقالٌم فً البلد الواحد من حٌث إنتاج السلع و الخدمات ٌكرس

كما أن انتقال العمال و تغٌٌر مهنهم و أماكن معٌشتهم . البطالة االحتكاكٌة

 .ٌتطلب وقتاً طوٌالً نسبٌاً 

تختلف البطالة االحتكاكٌة عن البطالة الهٌكلٌة فً أن: 
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 البطالة االحتكاكٌة البطالة الهٌكلٌة

المواصفات  العاطلون ال ٌمتلكون الخبرات أو

المطلوبة فٌقومون إما بتغٌٌر مهنتهم أو 
 االستمرار فً بطالتهم

العمال ٌمتلكون الخبرات المطلوبة 
 إلشغال الوظائف الشاغرة

عن طرٌق برامج تعوٌضات البطالة تقدم الحكومة حماٌة جزئٌة للعاطلٌن قد تشجعهم 
 على بذل جهد أقل للبحث عن عمل جدٌد



 :أنواع البطالة
 : Disguised Unemploymentالبطالة المقنعة : رابعاً 

و هً تعطل غٌر ملموس و غٌر قابل للقٌاس الكمً بعكس األنواع           

األخرى للبطالة، حٌث ٌستمر خاللها العاطلون فً حٌاتهم االعتٌادٌة و ٌتلقون 

 .دون أي انقطاع( أو غٌر المحددة)دخولهم المحددة 

من مؤشرات البطالة المقنعة: 

 .انخفاض الناتج الحدي للعمل إلى الصفر أو حتى دون الصفر1.

 .تدهور مرونة اإلنتاج إلى العمل لتصبح صفر أو سالبة2.

 .تضاعف حجم األٌدي العاملة مقارنة بحجم رأس المال3.
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 :أنواع البطالة
 ًالقطاعات، خاصة فًالبلدان النامٌة فً مختلف تنتشر البطالة المقنعة ف: 

عندما ٌسود المجتمع الرٌفً اقتصاد الكفاف و االستهالك : القطاع الزراع1ً.

الذاتً العائلً للمحصول مع ارتفاع معدل نمو السكان و تناقص الوقت 

 .  المخصص للعمل اإلنتاجً

 .ٌسهم تشوه عالقات اإلنتاج بٌن المالك و الفالحٌن فً تفاقم هذا النوع من البطالة

عندما تعمل السلطات التنفٌذٌة على استٌعاب أكبر عدد من : القطاع الحكوم2ً.

الخرٌجٌن بغض النظر عن مإهالتهم الحقٌقٌة و مدى تناسبها مع مواصفات 

 .  الوظائف المعروضة

 .فً تفاقم هذا النوع من البطالة( المحسوبٌة، الشفاعة)ٌسهم التنظٌم غٌر الرسمً 
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 :أنواع البطالة
 الهٌكلٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة و اإلدارٌة التشوهات بسبب

 :النامٌة فإنفً البلدان 

 معدل األجر > اإلنتاجٌة الحقٌقٌة <<  فً البطالة المقنعة 

 

 ستمر لفترة طوٌلة إلى أن تحدث تحوالت جذرٌة ٌهذا النوع من البطالة قد

 .فً االقتصاد و المجتمع و إدارة الدولة
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 :أنواع البطالة
 : Seasonal Unemploymentالبطالة الموسمٌة : خامساً 

 .كالمطوفٌنخدمات الحج : مثلهً البطالة المرتبطة بمواسم معٌنة           

 

 ًتسود غالباً فً نشاطات البناء و اإلنشاءات و الزراعة و السٌاحة خاصة ف

 .فصل الشتاء فً األقالٌم التً تعانً من تقلبات شدٌدة فً المناخ

 

 إدخال وسائل حدٌثة فً الزراعة و تنوٌع األنشطة السٌاحٌة قد ٌسهم إلى حد

 .كبٌر فً تقلٌل حدة البطالة الموسمٌة
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 :أسباب البطالة
تختلف أسباب البطالة من بلد إلى آخر، و من أبرزها: 

 .النمو السكان1ً.

 .ارتفاع أجور األٌدي العاملة2.

 .تشغٌل صغار السن3.

 .رفع سن التقاعد4.

   .عمل المرأة5.
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 .االستعانة باألٌدي العاملة األجنبٌة6.

 .تقٌٌد الهجرة للخارج7.

 .قلة التدرٌب و التؤهٌل8.

 .التقدم التقن9ً.
 



 :اآلثار االقتصادية للبطالة
 من أهم اآلثار السلبٌة للبطالة: 

وعدم استغالل هذا المورد ( العمل)هدر مورد رأس المال البشري           

 :الهام بالشكل المناسب مما ٌإدي إلى

إضاعة فرصة إشباع الحاجات التً كانت ستوفرها تلك القوة العاملة 1.

 .الراغبة و القادرة على العمل و اإلنتاج

 .فقدان جزء محتمل من الناتج القومً بسبب البطالة2.

 .الفقر و تدنً مستوى المعٌشة3.
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 :التضخم
التضخم : 

فترة فً المستوى العام لألسعار خالل المستمر و الملموس االرتفاع           

 .زمنٌة معٌنة

 إذا ارتفعت األسعار ثم عادت إلى مستواها قبل االرتفاع فإن ذلك ال ٌعد

 .تضخماً حقٌقٌاً و إنما ارتفاع مإقت فً األسعار

 

 مع القوة الشرائٌة للنقود، حٌث ٌمثل  عكسٌاً ٌتناسب المستوى العام لألسعار

 .التضخم انخفاض فً القوة الشرائٌة للنقود
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 :التضخم
قٌاس المعدل العام للتضخم: 

 

100 ×

المستوى العام لألسعار − المستوى العام لألسعار

فً سنة المقارنة              فً سنة األساس

المستوى العام لألسعار فً سنة األساس
= )π( معدل التضخم 

 

 العام لألسعار المستوى(الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن()CPI:) 

المتوسط الترجٌحً ألسعار مجموعة مختارة من ٌحسب عن طرٌق أخذ           

 (تمت دراسته فً الفصل الثانً). السلع و الخدمات المستهلكة فً دولة ما
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 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
ٌستخدم هذا الرقم لـ : 

قٌاس التغٌرات التً تحدث فً أسعار السلع و الخدمات من فترة           

 .آلخر          ضروري لحساب معدل التضخمألخرى أو من مكان 

 

 ٌمكن حساب(CPI )بعدة طرق: 

 :الرقم القٌاسً البسٌط لتكالٌف المعٌشة1.

100 ×
مجموع األسعار فً سنة المقارنة

مجموع األسعار فً سنة األساس
= 𝐶𝑃𝐼 
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 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
مثال: 
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 السلعة 2004األسعار عام  2008األسعار عام 

 المواد الغذائٌة 1 2

 المالبس و األحذٌة 3 4

 خدمات النقل و التعلٌم 2 3



 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
الرقم القٌاسً لتكالٌف المعٌشة: 

𝐶𝑃𝐼2004: سنة األساس1. =
1:3:2

1:3:2
× 100 =

6

6
× 100 = 100% 

𝐶𝑃𝐼2008:المقارنةسنة 2. =
2:4:3

1:3:2
× 100 =

9

6
× 100 = 150% 

 

 معدل التضخم(π:) 

𝜋 =
150 − 100

100
× 100 = 50% 

عما كان علٌه % 50بحوالً  2008ارتفع المستوى العام لألسعار فً عام  

 .2004فً عام 
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 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
 ًالبسٌط( التجمٌعً)عٌب الرقم القٌاس: 

ال ٌوضح تؤثٌر ارتفاع األسعار على دخول األفراد، حٌث تختلف           

 .السلع من حٌث تؤثٌرها على دخول األفراد بحسب ما ٌنفق علٌها من دخولهم

 

 :الرقم القٌاسً المرجح لتكالٌف المعٌشة2.

100 ×
 (𝑃2 ×𝑊)

 (𝑃1 ×𝑊)
= 𝑊𝐶𝑃𝐼 

 الوزن الترجٌحً للسلع و الخدمات( W): حٌث

       (P )أسعار السلع و الخدمات 

31 

 أكثر دقة

ٌُفضل 

 استخدامه



 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
مثال: 
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ترجٌح 

2008 
P2×W 

ترجٌح 

2004 
P1×W 

 الوزن

 الترجٌحً
W 

األسعار عام 

2008 
األسعار عام 

2004 
 السلعة

 غذاء 1 2 45 45 90

 مالبس 3 4 30 90 120

 تعلٌمو نقل 2 3 25 50 75

 (100= مجموع األوزان )ٌعٌن وزن لكل سلعة حٌث 



 (:CPI)األرقام القياسية لتكاليف المعيشة 
الرقم القٌاسً المرجح لتكالٌف المعٌشة: 

:  سنة األساس1.

𝑊𝐶𝑃𝐼2004 =
45:90:50

45:90:50
× 100 =

185

185
× 100 = 100% 

 :المقارنةسنة 2.

𝑊𝐶𝑃𝐼2008 =
90:120:75

45:90:50
× 100 =

285

185
× 100 = 154% 

 معدل التضخم(π:) 

𝜋 =
154 − 100

100
× 100 = 54% 

عما كان علٌه % 54بحوالً  2008ارتفع المستوى العام لألسعار فً عام  
 .2004فً عام 
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 أنواع التضخم
أنواع التضخم: 

عندما ٌرتفع المستوى العام لألسعار بمعدالت (: الزاحف)التضخم المعتدل 1.

 (.سنوات مثالً  10)فً فترة زمنٌة طوٌلة %( 15ال تصل )بسٌطة 

عندما ٌرتفع المستوى العام لألسعار (: الجامح)التضخم المتسارع 2.

 (.سنة مثالً )قصٌرة فً فترة زمنٌة ( ٌتضاعف)كبٌرة بمعدالت 

إذا حدث تضخم جامح فإن: 

األفراد ٌقومون بشراء السلع المعمرة كاألراضً و المبانً و            

السٌارات أو ٌشترون األسهم و السندات و ذلك بدالً من االحتفاظ بالنقود أو 

 .إدخارها
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 :أسباب التضخم
ٌنشأ التضخم نتٌجة: 

 .عوامل الطلب و العرض: عوامل محلٌة1.

 .االعتماد على استٌراد السلع النهائٌة و مدخالت اإلنتاج: عوامل خارجٌة2.

 

ًتتلخص هذه العوامل ف: 

 .ضغط الطلبأ-

 .دفع التكلفةب-

 .التوقعاتت-

 .التضخم المستوردث-
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 :أسباب التضخم
ٌحدث التضخم الناتج عن زٌادة  : Demand Pullالطلب ( سحب)ضغط  -أ
 :عندماالطلب بعد أن ٌصل االقتصاد لمستوى التشغٌل الكامن، ( ضغط)

 (AS)الزٌادة فً العرض الكلً < ( AD)الزٌادة فً اإلنفاق الكلً

 :مما ٌجعل

 معدل نمو الناتج الكامن< معدل الزٌادة فً الطلب اإلجمالً 

 ارتفاع المستوى العام لألسعار: وهذا ٌؤدي إلى

زٌادة الطلب المشتق من سوق السلع والخدمات مع : ٌنعكس ذلك فً شكل
 .وجود تغذٌة راجعة على سوق العمل          ارتفاع أسعار المنتجات و العمل

 :تستمر هذه العملٌة حتى

 (.AS)إجمالً العرض ( = AD( )اإلنفاق)إجمالً الطلب  
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 :أسباب التضخم
أهم العوامل المولدة لضغط  الطلب: 

النمو السرٌع فً كمٌة النقود        زٌادة اإلنفاق الكلً        تحرك            

 .ألعلى        ارتفاع المستوى العام لألسعار)( منحنى الطلب اإلجمالً 

 

إذا تجاوز فائض الطلب إمكانات االقتصاد اإلنتاجٌة، فإن: 

زٌادة االنفاق االستهالكً الخاص        دفع توقعات الدخل المستقبلً           

 .إلى أعلى        زٌادة أكبر فً اإلنفاق        زٌادة مستوٌات األسعار
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 :أسباب التضخم
نتٌجة لزٌادة تكالٌف ٌحدث التضخم :  Cost Pushالتكلفة ( دفع)ارتفاع  -ب

 .اإلنتاج مما ٌدفع األسعار واألجور ألعلى حتى خالل فترات الركود

أسباب ارتفاع تكالٌف اإلنتاج: 

 .دفع معدل األجر النقدي ألعلى من قبل نقابات العمال1.

 .زٌادة تكالٌف اإلنتاج األخرى من مواد خام وطاقة2.

 

 مع ثبات )زٌادة تكالٌف اإلنتاج        تحرك منحنى العرض الكلً ألعلى

ارتفاع المستوى العام لألسعار وانخفاض الناتج (        منحنى الطلب الكلً

 .الحقٌقً        ظهور التضخم الركودي
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 :أسباب التضخم
10و نسبة البطالة % 30نسبة فائض الطاقة : ٌظهر التضخم عندما.% 

 البطالة الناشئة من دفع التكالٌف تتعدل جزئٌاً بتوسعات الطلب المحلً، إال

أن محاولة خفض البطالة دون مستواها الطبٌعً ٌإدي لحدوث تضخم 

 .انفجاري

 

 دفع التكلفة كثٌراً ما ٌخلق صدمات متتالٌة تقود لزٌادة معدالت التضخم، كما

ٌرافقه عادة دفع لألرباح و ذلك عندما ٌلجؤ المحتكرون لزٌادة أرباحهم 

 .بمعدالت أعلى من زٌادة التكالٌف عن طرٌق زٌادة األسعار

 شرط مسبق لحدوث التضخم الركودي( غٌر الكاملة)المنافسة االحتكارٌة. 
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 :أسباب التضخم
فاعلٌة دفع التكلفة تزداد من خالل عاملٌن رئٌسٌن: 

امتالك النقابات العمالٌة النفوذ الكافً لمقاومة انخفاض األجور أثناء 1.

 .الركود االقتصادي

قدرة أصحاب األعمال على استغالل فرصة ارتفاع التكالٌف لكسب 2.

 .المزٌد من األرباح

 

 (  نقابات و شركات)تضخم دفع التكلفة ٌحدث عندما تكون قوى السوق

مإثرة و قادرة على دفع األجور والتكالٌف األخرى واألسعار ألعلى حتى 

 .مع عدم وجود طلب فائض
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 :أسباب التضخم
التوقعات  -تExpectation  : ٌعتمد سلوك تحدٌد األجور واألسعار من

قبل المنشآت على توقعاتهم لما سٌحدث فً المستقبل، بشكل خاص فٌما 

 .ٌخص األجور واألسعار التً ستضعها المنشآت األخرى

 

إذا كان التضخم مرتفعاً نتٌجة لـ: 

من الصعوبة خفض معدالته ألن تغٌٌر توقعات األفراد ٌحتاج : التوقعات1.

 .إلى وقت طوٌل نسبٌاً 

تحاول الحكومة خفضه عن طرٌق السٌاسات المالٌة و : أسباب أخرى2.

 .النقدٌة االنكماشٌة
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 :أسباب التضخم
التضخم المستورد  -ثImported Inflation :  هو االرتفاع المستمر

و المتسارع فً أسعار المواد الخام والسلع والخدمات النهائٌة فً األسواق 

العالمٌة والذي ٌنعكس على ارتفاع أسعار بٌع تلك السلع و الخدمات فً 

 .األسواق المحلٌة عندما ٌتم استٌرادها

 

 ٌظهر هذا التضخم فً االقتصادٌات الصغٌرة المفتوحة على االقتصادٌات

األخرى التً تستورد معظم احتٌاجاتها من المواد الخام والسلع و الخدمات 

 .النهائٌة وال تستطٌع التؤثٌر فً أسعار السلع والخدمات فً األسواق العالمٌة
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 :اآلثار المختلفة للتضخم
تشتد هذه اآلثار أكثر كلما تصاعدت معدالت :  االثار السلبٌة للتضخم

 :وهًالتضخم واستمر لفترات طوٌلة نسبٌاً، 

ارتفاع األسعار (: GDP)انخفاض معدل نمو الناتج المحلً الحقٌقً 1.

 .ٌإدي النخفاض الطلب الكلً و بالتالً انخفاض اإلنتاج

 

معدل نمو الناتج المحلً الحقٌقً        انخفاض < إذا كان معدل نمو السكان 

متوسط نصٌب الفرد من الدخل القومً        انخفاض الطلب على السلع 

 .والخدمات وانخفاض األنشطة االستثمارٌة        ركود اقتصادي

43 



 :اآلثار المختلفة للتضخم
إعادة توزٌع الدخل القومً لصالح دخول فوائض العملٌات وعلى حساب 2.

إذا تصاعدت معدالت التضخم فإن : أصحاب األجور والرواتب الثابتة

ذوي الدخول المنخفضة والثابتة سٌكونون أكثر فقراً وٌتزاٌد عدد السكان 

الذٌن هم دون خط الفقر        ٌنخفض الطلب االستهالكً على السلع 

 .المعمرة

أن التضخم سٌعٌد توزٌع الدخل القومً : من أهم التأثٌرات اإلٌجابٌة للتضخم

 .لصالح االستثمار على حساب االستهالك

 

هناك عالقة موجبة بٌن التضخم والنمو االقتصادي فً األجل الطوٌل. 
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 :اآلثار المختلفة للتضخم
القلق واالضطراب المستمر لالقتصاد والمجتمع نتٌجة التضخم المتصاعد 3.

ٌحدث بسبب ممارسة نقابات العمال ضغوطاً على أصحاب : والمفتوح

و  األعمال لرفع األجور والرواتب والحوافز        زٌادة تكالٌف اإلنتاج

 .بالتالً زٌادة األسعار

 

إذا لم ٌحدث رجال األعمال تغٌٌر فً مكافآت القوى العاملة بما ٌتوافق مع 

معدالت التضخم        حدوث اضطرابات وتعطل لإلنتاج وسلوكٌات سلبٌة 

 .السرقة و التغٌب و التخرٌب: مثلمن قبل العمال 
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 :اآلثار المختلفة للتضخم
ٌحصل ذلك من خالل إحالل المدخالت : منع التخصٌص الكفؤ للموارد4.

األقل كفاءة محل المدخالت األكثر كفاءة من أجل الضغط على تكالٌف 

 .اإلنتاج والنقل و التخزٌن

 

ٌزداد هذا التوجه سوءاً كلما زاد تفاوت األسعار بٌن المدخالت الجارٌة 

 .والمدخالت المعوضة لها
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 :اآلثار المختلفة للتضخم
الموارد فهو ٌإدي النخفاض : ٌخلق التضخم ارتباكاً فً استخدام النقود5.

 . والحكومة معاً الحقٌقٌة المتاحة لألفراد 

 

عندما تتصاعد معدالت التضخم، فمن األفضل أن ٌحتفظ الناس بمدخراتهم فً 

 .شكل موجودات حقٌقٌة كاألصول العقارٌة والذهب بدالً من النقود السائلة
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 :اآلثار المختلفة للتضخم
: إعاقة نمو النشاطات االقتصادٌة األساسٌة كتوسٌع الطاقة اإلنتاجٌة6.

وذلك بسبب ظروف عدم التؤكد التً تخلقها التقلبات السنوٌة الشدٌدة فً 

معدالت التضخم حول مستقبل األسعار والتكالٌف والقوة الشرائٌة 

المستقبلٌة        تباطإ االستثمار والنمو االقتصادي خاصة عندما تكون 

 .التقلبات عالٌة
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 :العالقة بين التضخم والبطالة
وجد آرثر فٌلٌبس أن: 

 .هناك عالقة عكسٌة بٌن مستوٌات األجور ومعدالت البطالة         

منحنى فٌلٌبس: 

 ٌشٌر للعالقة العكسٌة بٌن          

 :البطالة والتضخم 

 عندما التضخم مرتفع، فإن1.

 .البطالة منخفضة

 عندما التضخم منخفض، فإن2.

 .البطالة مرتفعة
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 :العالقة بين التضخم والبطالة
تفسٌر عالقة البطالة و التضخم: 

الطلب الكلً متزاٌد بمعدل كبٌر        : فً حالة االنتعاش االقتصادي1.

زٌادة إنتاج المإسسات        زٌادة الطلب على األٌدي العاملة        

ارتفاع األجور        ارتفاع تكالٌف اإلنتاج        ارتفاع األسعار 

 (انخفاض بطالة مقابل ارتفاع تضخم.       )والتضخم

إنتاج متناقص        انخفاض الطلب الكلً : االقتصاديالركود فً حالة 2.

انخفاض الطلب على األٌدي العاملة        انخفاض المإسسات        

 .والتضخماألسعار انخفاض تكالٌف اإلنتاج        انخفاض األجور        

 (تضخمانخفاض بطالة مقابل ارتفاع )             
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 :الخالصة
 الجبري لجزء من القوى العاملة فً المجتمع ( التوقف)البطالة هً التعطل

 .ولها عدة أنواع. اإلنتاجمع القدرة و الرغبة فً العمل و 

 ًمن مجموع القوى % 6و % 4ما بٌن للبطالة ٌترواح المعدل الطبٌع

 .العاملة

 المستمر و الملموس فً المستوى العام لألسعار خالل التضخم هو االرتفاع

 .وله نوعٌن. فترة زمنٌة معٌنة

 من أسباب التضخم ضغط الطلب، دفع التكلفة، التوقعات والتضخم

 .المستورد

 التضخم ومعدالت البطالة ٌوضحها منحنى فٌلٌبسهناك عالقة عكسٌة بٌن. 
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