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تعترب ادلوازنة العامة للدولة اداة مهمة تساىم يف حتقيق االستقرار االقتصادي عن طر يق أتثَتىا على استقرار 
اآلخر  ولكن من اجلانب . االسعار ومعاجلة مشكلة البطالة وحل الصعوابت اليت تواجو ميزان ادلدفوعات

تؤثر ارتفاعات االسعار على زايدة كلفة اخلدمات اليت تؤديها احلكومة وايضاً على االيرادات اليت تستوفيها بشكل 
وقد نشرت منذ سنوات طويلة دراسات مكثفة عن أتثَت التضخم على كل من النفقات وااليرادات . ضرائب ورسوم

تساب صايف الربح واخلسارة يف ادلوازنة العامة نتيجة التضخم غَت ان اح. سواء الدراسات النظرية منها والتطبيقية
وديكن القول هبذا الصدد ان ىناك . كان حمل جدل واسع يف الدراسات اليت اجريت على بلدان متقدمة وانمية

اتفاقاً واسعاً بُت اوساط االقتصاديُت على ان االيرادات العامة للدولة اليت جتىب بشكل ضرائب وخاصة ضرائب 
دخل، او الضرائب اليت تفرض على االستَتادات على اساس القيمة، تزداد تلقائياً ابزدايد معدالت التضخم ال

ولكن بشرط ان تكون الفًتة ما بُت حتقق الضريبة واستيفائها قصَتة جداً لكي ال يكون أتثَت التضخم سلباً او 
حتديداً يؤدي التضخم اىل زايدة الدخول االمسية وبعبارة اكثر . حمايداً على القيمة احلقيقية اليرادات الضرائب

لالفراد وتضخيم ارابح الشركات دما جيعل الدخول خاضعة اىل معدالت ضريبية اعلى حىت ولو ان الدخول احلقيقية 
وبينما حتاول احلكومة مواجهة آاثر التضخم عن طريق اجراء ختفيضات يف بعض نواحي . مل ترتفع ابلنسبة نفسها

ف انظمتها الضريبية وحتسُت اجراءات اجلباية لالستفادة من آاثر التضخم وتاليف سلبياهتا، يواجو الصرف وتكيي
ويف البلدان ذات االنظمة الدديقراطية، ويف بعض بلدان العامل الثالث، . دافعو الضرائب اآلاثر السلبية للتضخم

اسية دلعاجلة احليف الذي يلحق وجدت احلكومات نفسها حتت أتثَت القوى الضاغطة من نقاابت واحزاب سي
.  بدافعي الضرائب يف اوقات التضخم اليت سادت يف تلك البلدان

وقد جلأت بعض الدول اىل تقليل اثر التضخم عن طريق اجراء تغيَتات يف معدالت الضرائب والشرائح 
يوفر تكييفاً تلقائياً نسبة اىل  واالعفاءات تتالءم مع ارتفاعات االسعار، فيما اختذ البعض اآلخر اسلوابً اكثر مالءمة

الرقم القياسي لإلسعار، لقد طبق ىذا االسلوب ولو بطرق خمتلفة من قبل معظم الدول االوروبية وعدد قليل جداً 
والسؤال الذي سنحاول االجابة عليو يف ىذا ادلقال ىو ىل ديكن عملياً تطبيق ىذا االسلوب؟ . من الدول النامية

كيف ديكن تكييف ضريبة الدخل على االفراد دلقابلة آاثر التضخم؟ وما ىي النتائج االجيابية واذا كان االمر كذلك 
والسلبية ذلذا االسلوب على اجتاىات السياسة ادلالية؟ 

اجراءات تكييف النظام الضريب 



بينما جيد دافع  ذكران انفاً انو يف اوقات التضخم تزداد االيرادات العامة تلقائياً بدون احلاجة اىل تداخل تشريعي
ويؤدي التضخم اىل رفع . الضريبة نفسو حتت اعباء ضريبية اضافية تزداد ابسرع من الزايدة يف دخلو احلقيقي

ادلعدالت الفعالة لضريبة الدخل على االفراد نسبة اىل الدخل احلقيقي بسبب ان قيمة االعفاءات والسماحات 
ابالضافة اىل ذلك، يؤثر . القوة الشرائية للدخول الشخصية ومعدل حدود الشرائح تنخفض كلما اخنفضت

التضخم سلبياً على تقديرات الضريبة على كل من دخل الفوائد واستقطاعات مدفوعات الفوائد و االرابح 
. واخلسائر الرأمسالية ودخول الشركات وجيعلها يف غَت مصلحة ادلكلف طادلا اهنا حمسوبة ابلقيمة االمسية

فبعض الدول مثل كندا، . خمتلفة النصاف دافعي الضرائب الذين تتأثر دخوذلم ابلتضخم وقد طبقت الدول طرقاً 
الدمنارك، ىولندا وبعض ادلقاطعات السويسرية اجرت تعديالت تلقائية تربط السماحات والشرائح الضريبية مع 

.  الزايدة يف االسعار لضمان عدم التغيَت السليب يف ادلدفوعات احلقيقية للضريبة
اما فرنسا، لو كسمبورج واالحتاد السويسري فقد استحدثت تشريعات تسمح ابجراء تعديالت على الضرائب 

وفضلت عدد من دول االحتاد االورويب اختاذ اجراءات سنوية . عندما تصل معدالت التضخم اىل مستوايت معينة
.  او دورية دلعاجلة ادلوضوع

يل جداً من الدول النامية خاصة شيلي والربازيل واالرجنتُت اليت كما تبٌت ىذا االسلوب بشكل او آبخر عدد قل
كانت تعاين من معدالت تضخم عالية ومستمرة، وقد تعرض التطبيق يف ىذه البلدان اىل التعليق او التعديل من 

. قبل حكومات ىذه البلدان
ادلربرات 

سعار مبٍت على العدالة الضريبية على اعتبار ان ربط دخول االفراد والشركات اخلاضعة للضريبة ابلرقم القياسي لال
ان . ان الدخل احلقيقي رمبا يكون ادلعيار االكثر مالءمة الغراض الضريبة من الدخل النقدي يف اوقات التضخم

االرتفاع ادلستمر يف ادلستوى العام لالسعار ديثل عقبة مهمة امام السياسة ادلالية اذلادفة اىل حتقيق العدالة يف توزيع 
لدخول، وان االعتماد على الدخل احلقيقي يف فرض الضريبة يؤدي اىل ختفيض اآلاثر السلبية للتضخم على ا

. الدخل ادلقابل للتصرف وابلتايل ازالة اآلاثر السلبية على اعادة توزيع الدخول
ية والعدالة ويقضي مبدأ العدالة أبن الضرائب جيب ان تفرض مبوجب قواعد عامة وموضوعية على اسس من ادلعقول

وابلتايل فان اجراءات التكييف ادلستندة اىل قواعد نظامية يف اطار قوانُت خاصة دتثل التزاماً مسبقاً من احلكومة 
ابالضافة اىل ذلك، ان الزايدة التلقائية يف الضرائب نتيجة للتضخم رمبا يقوي . حلماية ادلكلف من ااثر التضخم

ت اليت قد تغذي بدورىا ارتفاعات االسعار، لذا فان التكييف قد يكون قيداً الرغبة لدى احلكومة لزايدة ادلصروفا
فقد واجو ىذا االسلوب . وعلى الرغم من فوائد اسلوب التكييف، اال انو ال خيلو من العيوب. على تلك الرغبة

والثاين ان  االول ان طريقة التكييف قد تكون نفسها تضخمية: بعض االنتقادات من االقتصاديُت وامهها نوعُت
فالربط حبد ذاتو ليس سبباً . ربط الدخل اخلاضع للضريبة ابرتفاعات االسعارال يؤدي اىل التقليل من كلفة التضخم

مباشراً للتضخم طادلا انو أييت بعد ارتفاعات االسعار غَت انو من ادلمكن ان يكون سبباً غَت مباشر ذلك ان الزايدة 



. من االجور االضافية اليت قد حيصل عليها دافعو الضريبة بطريقة التفاوض التلقائية يف االجور قد تكون اكرب
واخَتاً فان التضخم يبدو وكأنو اصبح جزءاً من احلياة اليومية حبيث انو من ادلمكن التوصية ابتباع اي نوع من انواع 

. السياسة ادلالية اليت جتعل التعايي معو اقل ضرراً 
معوقات السياسة ادلالية 

ومن بُت اىداف السياسة االقتصادية اليت تلعب . السياسة ادلالية اداة قوية من ادوات السياسة االقتصاديةتعترب 
فهل يلعب اسلوب تكييف . السياسة ادلالية دوراً مهماً يف حتقيقها ىو حماربة التضخم وتوسيع اخلدمات االجتماعية

يف اوقات التضخم حتتاج . الية يف سعيها لتحقيق اىدافها؟الدخل دلقابلة آاثر التضخم دوراً سلبياً امام السياسة امل
وكذلك قد حتتاج السياسة . السياسة ادلالية اىل زايدة االيرادات الضريبية للتأثَت على الطلب الكلي ابجتاه التخفيض

. ادلالية اىل زايدة االيرادات دلقابلة العجز يف ادلوازنة العامة للدولة
يكون عائقاً امام السياسة ادلالية يف زايدة االيرادات بنسب تفوق الزايدة يف لذا فان اسلوب التكييف قد 

. ادلصروفات وابلتايل قد دينع ىذا االسلوب السياسة ادلالية من تبٍت سياسات ضريبية تستلزمها الظروف االقتصادية
زمة لتغطية كلفها لصعوبة وكذلك احلال ابلنسبة اىل توسيع اخلدمات االجتماعية الذي يتطلب توفَت االموال الال

. احلصول على موافقة الربدلان لتمويل تلك اخلدمات عن طريق زايدة الضرائب
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