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 مقدمه
دهد؛ ابرتورم شرایطی است که تغییرات قیمت کاال و خدمات به بارزترین وجه در زندگی روزمره مردم خود را نشان می 

یابد که هرلحظه امکان ها چنان افزایش و ارزش پول به حدی کاهش میکه در فاصله تنها چند ساعت قیمتطوریبه

شود. بر طبق تعاریف رسمی، ابرتورم اصطالحی برای واجه میتری با دشواری متأمین نیازهای اساسی برای مردم بیش

که تورم معیاری برای افزایش تدریجی قیمت ها است. درحالیتوصیف افزایش عمومی سریع و خارج از کنترل قیمت

 بیش از 
ً
 درصد در ماه است. 51کاالها و خدمات است، ابرتورم افزایش سریع تورم است که معموال

 با جنگ و سیاستمختلف، به نظر میبر اساس تحقیقات 
ً
آفرین های مالی نادرست و التهابگذاریرسد ابرتورم عموما

تر ناشی از افزایش سریع نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه دانست. اولین ابرتورم توان آن را بیشدر ارتباط باشد اما می

درصد رسید اما تا قرن بیستم مورد  001م ماهیانه به شده در تاریخ مربوط به دوران انقالب فرانسه است که تور ثبت

مورد در  5جدیدی از تکرار این واقعه مشاهده نشد. در طول قرن بیستم هفده ابرتورم در اروپای شرقی و آسیای میانه، 

آمریکا نیز  متحدهابرتورم در اروپای غربی و دو مورد هم در جنوب شرقی آسیا و آفریقا رخ داد. ایاالت 0آمریکای التین، 

هایی که دولت اقدام به ای را نداشته است اما دو بار در زمان انقالب و جنگ داخلی، یعنی زمانهرچند چنین تجربه

درصد  51که نرخ تورم ماهیانه به طوریهای جنگ کرد، به شرایط ابرتورم نزدیک شد بهچاپ پول برای پرداخت هزینه

 )آستانه غیررسمی ابرتورم( رسید.

اند مورد از تجارب ابرتورم در قرن بیستم پرداخته شده است. پنج کشور موردمطالعه عبارت 5ین گزارش به بررسی در ا

این بوده  اند. هدفترین تورم را در تاریخ ثبت کردهاز مجارستان، زیمباوه، یوگسالوی، آلمان و یونان که به ترتیب بیش

جر به بروز ابرتورم شده و این شرایط چه تأثیری بر زندگی مردم جامعه ه عواملی منچاست که بررسی شود در این کشورها 

 و فقر داشته است.
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 2002ابرتورم زیمباوه در سال 
ا شدن اقتصاد فپس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعالم استقالل کشور زیمباوه شرایط برای شکو

 0991ثباتی اقتصاد زیمباوه در اواخر دهه های نادرست این رهبر دیکتاتور منجر به بیاین کشور مهیا شد؛ اما سیاست

 1110های زراعی سفیدپوستان بوده است. در سال ترین دلیل بیان شده برای ابرتورم زیمباوه مصادره زمینشد. مهم

، در راستای اجرای بخشی از این برنامه 1115ی خود را ارائه داد و در سال دولت این کشور برنامه اصالحات ارض

هزار سفیدپوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه بزرگی به تجارت و صادرات زیمباوه زد. هدف  0های کشاورزی زمین

د. طی ت کشور بوپوسهای اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاهدولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمین

شد درصد از کل صادرات زیمباوه را شامل می 01، 1111این صادرات محصوالت کشاورزی این کشور که تا پیش از سال 

های سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را به دو درصد رسید. مصادره زمین

 برای این کشور به دنبال داشت.

توان به دخالت نظامی دولت زیمباوه در جنگ دوم کنگو، ها، دالیل ابرتورم در زیمباوه را میه زمینعالوه بر مصادر 

های خصوصی و مقامات عادی امری کنترل نرخ ارز و فساد گسترده دانست. شیوع دریافت رشوه در میان پلیس، شرکت

 دهد.ست که زیمباوه هرساله از دست میها مسبب یک میلیارد پول عمومی اکه این نوع پرداختطوریعادی شد به

دهد نرخ تورم این در این کشور آغاز شد. آمارها نشان می 1112ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمباوه در فوریه سال بی

 2/02میلیارد درصد بوده است. در این مدت رشد اقتصادی زیمباوه به منفی  6/29حدود  1112کشور در نوامبر سال 

دستی پر از اسکناس حتی یک لقمه نان هم و ارزش پول ملی به حدی کاهش یافت که مردم با چرخ درصد رسید

توانستند بخرند. با افزایش شدید نرخ تورم بانک مرکزی این کشور از انتشار هرگونه اطالعات اقتصادی نظیر نرخ نمی

 دهد.نشان می 1111تا  0991های ا طی سالتورم پرهیز کرد. نمودار زیر روند نرخ تورم و تولید سرانه این کشور ر 

 

 کننده )درصد تغییرات ساالنه(متوسط قیمت مصرف -نرخ تورم -1شکل شماره 
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 سرانه به قیمت جاری )سرانه دالر آمریکا( GDP –2شکل شماره 

 
 

 

رکود اقتصادی عمیق بود که عواقب ویرانگری برای شهروندان آن به درواقع اقتصاد این کشور در حال فروپاشی در یک 

نوبه خود درصد رسید که به 21دنبال داشت. با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از 

  1112سال  ازحد باال رفته بود. نرخ فقر درفقر را افزایش داد. فقر و بیکاری ناشی از تورم در این کشور بیش
ً
 21تقریبا

درصد بیکار رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داد. از  95با  1119درصد بود و نرخ بیکاری این کشور در سال 

دالر آمریکا رسید. این در حالی بود که  00دالر آمریکا بود که در ماه ژوئیه به  111خط فقر رسمی ماهانه  1116ژانویه 

 برابر اکثریت کارگران این کشو
ً
 سنت آمریکا داشتند. 61ر دستمزدی حدودا

های متعدد اقتصادی نسبت داده شده است. دولت ملی عرضه پول را در پاسخ به افزایش علت ابرتورم زیمباوه به شوک

 کاهش یافت و با ضعیف شدن اقتصاد، فساد دو بدهی
ً
های ملی افزایش داد، درنتیجه تولید اقتصادی و صادرات شدیدا

جای پول رایج به دالر یا تجارت که مردم بهطوریازحد ارزش پول ملی را کاهش داد بهشد. در زیمباوه تورم بیش برابر

که ارز محلی ارزش خود را از دست داد و کاالها کمیاب شدند تجارت  1112-1112ای روی آوردند. در سال مبادله

 شدت رایج شد.ای بهپایاپای کاالهای مبادله

ازحد عامل اصلی ایجاد فقر شدید در این کشور شد. ابرتورم موجب کاهش قدرت خرید، افزایش تورم بیش در زیمباوه

گی ها و ... شد که همگذاری در زیرساختبیکاری ساختاری، افزایش عرضه پول، توقف انباشت سرمایه، توقف سرمایه
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نشان  1111تا  1112در این کشور طی سال  از عوامل اصلی ایجاد فقر در این کشورند. نمودار زیر ضریب جینی را

 دهد.می

 ضریب جینی ساالنه، درصد -3شکل شماره 

 
 

 

و طی سه دهه گذشته رفاه اقتصادی خانوارهای زیمباوه رو به کاهش بوده است یا  0999پس از افزایش تورم در سال 

به  1111درصد بوده در سال  01فقر ملی نرخ  0995دیگر فقر در طول زمان در حال افزایش است. در سال عبارتبه

 درصد است. 21درصد افزایش یافت و در حال حاضر  61

 

 9112 -های فقر بر اساس آمار بانک جهانیشاخص -1جدول شماره 

 میلیون درصد شاخص

 6/5 1/21 خط فقر ملی

 2/5 5/19 المللخط فقر بین

  2/00 معیار فقر چندبعدی

  1/51 ضریب جینی

 
درصد  21ای از فقر رسیده است، بیش از سابقهسازمان ملل متحد در گزارشی اعالم کرده است که زیمباوه به سطح بی

 بانک جهانیکنند. درصد از کودکان مناطق شهری در فقر زندگی می 11از کودکان زیمباوه در مناطق روستایی و 
میلیون  6/5میلیون نفر به  2/0درصد یا از  10به درصد  19از  1102-1109های تخمین زده است که فقر طی سال

 نفر رسیده است.
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 0990 در دهه یوگسالوی ابرتورم
های بحران 0921های معروف وقوع این پدیده است. در دهه میالدی، یکی از مثال 0991ابرتورم یوگسالوی در دهه 

فروپاشی یوگسالوی و استقالل  های داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آناقتصادی و سیاسی به جنگ

های فدرال بود. خالی شدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و از دست دادن بازار داخلی موجب شد که دولت جمهوری

های کنترل، عدم کارایی، فساد و تحریمهای عمومی غیرقابلبرای کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند. هزینه

ای بر اقتصاد و جامعه ها تأثیر عمدهتر کرد. این تحریم، اوضاع را وخیم0991و  0991 هایسازمان ملل متحد در سال

 10ز که تولید ناخالص داخلی صربستان اطورییوگسالوی داشت که در این میان صربستان بیشترین آسیب را دید به

کاهش یافت.  1111دالر در سال  میلیارد 2666و  0991میلیارد دالر در سال  01به زیر  0991میلیارد دالر در سال 

ها ، قیمت0995ژانویه  10تا  0991ابرتورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت یوگسالوی داشت؛ بین اول اکتبر سال 

درصد افزایش یافتند. در چنین شرایطی بود که ساختار سوسیالیستی این کشور از هم پاشید. فقر در  5×0501به میزان 

کردند. با وضع دالر در روز زندگی می 1درصد از جمعیت با درآمد کمتر از  19حد خود بود و  در باالترین 0991سال 

نفر  111،111شود که تر افزایش یافت. تخمین زده می، سطح فقر بیش0992المللی در سال های بینمجدد تحریم

 ها تحصیالت عالی داشتند.آن %11از صربستان مهاجرت کردند که  0991در دهه 

های طور میانگین در طول سالها تجربه نمود. بهدرصدی را در برخی از ماه 99، یوگسالوی تورم بیش از 0991سال  در

میلیون  101طور میانگین هرماه ها به، قیمت0990درصدی اتفاق افتاد. در اوایل سال  51تورم بیش از  0990تا  0991

اندازهای خود را از دست بدهند. فقط در زیادی از مردم، پسیافت. این مسئله موجب شد، تعداد درصد افزایش می

بود و بیکاری نیز به  %12ها و تولید صنعتی گذاریو کاهش سرمایه %11کاهش تولید ناخالص داخلی  0991سال 

 رسیده بود. 1060%

 ههای خصوصی را نداشتند و پمپای از مردم امکان خرید از فروشگاهدر طول این مدت، بخش عمده
ً
ای بنزین تقریبا

ونقل عمومی روی آوردند که در آنجا نیز، عدم تعطیل شده بودند. در این شرایط مردم به سمت استفاده از سیستم حمل

آوری ها، جمعها شده و از طرفی به دلیل ازدحام جمعیت در آنتوانایی پرداخت هزینه منجر به کاهش تعداد اتوبوس

 د.بلیت از مسافران عماًل ممکن نبو

سالوی ارزش یوگهرچند دولت به اقداماتی نظیر چاپ پول بیشتر دست زده بود، اما در شرایط ابر تورمی، عماًل دینار بی

ود. با صورت مصنوعی گرفته بکرد. دولت تصمیم به مهار ابر تورم بههای مختلف نمیداشتن پروژهکمکی به سرپا نگاه

هایی حاصل شد هرچند در ادامه نرخ پایین خدمات باعث شد موفقیت ها در ابتدای کار،داشتن قیمتپایین نگاه

که به مدت یک هفته طوریها از پخت نان امتناع نمودند، بهنانوایی 0991اصناف مختلف دست از کار بکشند. در اکتبر 

رساندند. یی به فروش نمهای دیگر نیز با بستن درب، کاالها را با نرخ دولتدر بلگراد نان توزیع نشد و یا برخی فروشگاه

کشاورزان از تحویل کاالهای تولیدشده خود با نرخ مصوب به دولت امتناع کرده و دولت برای جبران کمبود مواد غذایی 

 خود مجبور به تأمین محصوالت کشاورزی از کشورهای دیگر شد.
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اند ایش قیمت کاالهای خود موظفها دستور داد که برای افز دولت یوگوسالوی با ایجاد سیاستی جدید، به فروشگاه

گیری منظور جلو ها بههای مخصوصی را پر کنند. این سیاست نیز در عمل موجب افزایش تورم گردید، زیرا فروشگاهفرم

 های خود را افزایش بسیار زیادی دادند.باره قیمتیکها، بهاز اتالف وقت برای پر کردن فرم

صفر از دینار قدیم نمود. به معنای دیگر، هر دینار جدید یوگسالوی برابر با  6دولت اقدام به حذف  0991در اکتبر 

میلیون دینار قدیم بود. بدیهی است این سیاست نیز کمکی به کنترل ابرتورم نکرد. در ابتدای تبدیل دینار قدیم به یک

روز، هر  02نکه ظرف مدت میلیون دینار قدیم ارزش داشت. مسئله جالب ایدینار جدید، هر دینار جدید معادل یک

 211شد. در یازده دسامبر نرخ تبادل هر دینار جدید به میلیون دینار قدیم تبادل می 12دینار جدید با نرخی معادل 

درصد رسیده بود. با افزایش  011میلیارد رسید. نرخ تورم روزانه به حدود  162دسامبر به  05میلیون دینار قدیم و در 

 مارک آلمان را به 6میلیارد دینار قدیم، در  6111د به نرخ تبادل دینار جدی
ً
عنوان پول رسمی یوگسالوی ژانویه دولت رسما

 حال، اقدام به ارائه دینار جدیدتری نیز نمود.پذیرفت. درعین

تریلیون )میلیون میلیارد( درصد رسید، آوراموویچ، کوین 56522انگیز که تورم ماهانه دینار به رقم حیرتهنگامی

عنوان مشاور اقتصادی انتخاب شد و دینار یوگسالوی جدید را ، به0990ژانویه  10اقتصاددان سابق بانک جهانی، در 

به عالمت دویچه به اجرا گذاشت. در چارچوب برنامه بازسازی پولی و بازیابی اقتصادی وی،  0: 0با نسبت ارزش 

ی متمرکز شد. زندگی در کشور پس از اجرای برنامه تثبیت های پولی و مالی و اصالحات پولاقدامات اساسی بر سیاست

آرامی به حالت عادی بازگشت. برای چندین ماه پس از اجرای آن، دینار عماًل هیچ تورمی را ثبت نکرد و کمبود مایحتاج به

ئیس بانک عنوان ر به 0990مارس  1طور محسوسی کاهش یافت. درنتیجه موفقیت دینار جدید، آوراموویچ در مختلف به

ها پایدار مرغم تحریکند برنامه مالی وی علیتایمز گفت که فکر میملی یوگسالوی منصوب شد. آوراموویچ به نیویورک

درصد افزایش یافته  01اند و تولید صنعتی از پایان سال گذشته است، ارز ثابت است و به استقالل کشاورزی رسیده

 است.
ع شد ولیکن به دلیل عدم رفپذیر میها امکانرحله بود که مرحله دوم آن با رفع تحریمالبته برنامه آوراموویچ شامل دو م

 بخش بود.ها مرحله دوم آن عماًل اجرایی نشد اما مرحله اول آن تا حد باالیی نتیجهتحریم
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 0923ابرتورم آلمان در سال 
رات عمیقی بر مردم این کشور داشت؛ این تأثیر چنان برای این کشور سهمگین بود که تأثیآلمان آن 0911ابرتورم سال 

دانند. گذاران این کشور بر بانک مرکزی مستقل را نوعی وسواس آلمانی میبه حدی بود که امروزه تأکید مردم و سیاست

ا بتورم در آلمان با جنگ جهانی اول آغاز شد. این کشور در میانه جنگ برای تأمین منابع الزم شروع به استقراض کرد و 

شد. در جریان جبران خسارات وارده بر متفقین، آلمان روز بیشتر میهای ناشی از آن تورم روزبهاتمام جنگ و خسارت

سنگ را از دست داد. درصد ذخایر زغال 05درصد ذخایر آهن و  51ها و منابع پرثروت خود مانند بخشی از سرزمین

 ود.نابودی صنایع نیز بخشی از دومینوی افزایش تورم ب

های برنده جنگ، این کشور وارد یک ابرتورم شد. با متعهد شدن دولت آلمان به جبران خسارت طرف 0911اما در سال 

ها شروع به چاپ مستمر پول و کاهش ارزش مارک کرد تا توان رقابتی صنایع آلمان دولت آلمان برای جبران این خسارت

ک فاجعه شد. در شروع جنگ جهانی اول نرخ برابری مارک به دالر برابر را حفظ کند، اما نتیجه این اقدامات تبدیل به ی

 هزار میلیارد مارک رسید. 061بود، اما در ادامه به  9بود که این رقم در پایان جنگ برابر با  061

 

 1نرخ برابری دالر و مارک در آلمان -4شکل شماره 

 
 

ر که بر اساس برخی منابع، شهروندان دچناناین افزایش ناگهانی نرخ تورم تأثیرات عمیقی بر اقتصاد آلمان داشت؛ آن 

 1116111به  0911مارک در ژانویه  151سوزاندند تا گرم شوند. قیمت یک قرص نان از ها را میزمستان اسکناس

قدری کردند چراکه کاهش ارزش پول بهو بار حقوق دریافت میرسید. کارگران در روز د 0911میلیون مارک در نوامبر 

                                                           

دهد اما در شکل سمت چپ، میزان واقعی آن نشان صورت لگاریتمی نشان میشکل سمت راست نرخ برابری دالر و مارک را به .1

طور که در شکل سمت چپ مشخص است، شیب افزایش ارزش دالر به مارک چنان شدید بوده است که داده شده است. همان

 به خطی عمودی نزدیک شده است.



 

 

 

 

 

 2 تمسیپنج تجربه ابرتورم در قرن ب|    ابرتورم میوخ یامدهایپ

 

ذاری در گای پیامد عمیقی برای سرمایهیافت. چنین مسئلهشدت کاهش میزیاد بود که امکان خرید از ظهر تا عصر به

د ای آن بوشدت کاهش پیدا کرد که به معنآلمان پدید آورد؛ سهم درآمد یک درصد باالیی جامعه از کل درآمد جامعه به

 شدت کاهش پیدا کرده بود.گذاری بهکه امکان سرمایه

 

 (2113 -1781سهم درآمد یک درصد باالیی آلمان از کل درآمد ) -5شکل شماره 

 
 

های خود جزو برندگان این ابرتورم ترجمه نمودار باال آن است که اگرچه ثروتمندان به دلیل افزایش پرشدت سرمایه

فت درآمد برای کل جامعه آلمان ها از درآمد جامعه بهدرآمد آنبودند، اما سهم 
ُ
شدت تقلیل پیدا کرد. چنین شدتی از ا

 ها را وارد ورطه فقر ساخت اما چند گروه بیشترین صدمه را از این افزایش تورم دیدند:شکل گرفت و تمام آن

یدند. افزایش حقوق، بیشترین آسیب را دبگیران بازنشستگی به دلیل حقوق ثابت و ناتوانی دولت در مستمری -1

 ند.اویژه برای بازنشستگان جزئی از عارضه ابرتورم دانستهبرخی منابع افزایش بیماری و سوءتغذیه را به

 انداز خود زیر خط فقر رفتند.ای از طبقه متوسط به دلیل از دست رفتن ارزش پسبخش عمده -2

 خ تورم نیز سومین گروه پرآسیب از افزایش نرخ تورم بودند.کارگران به دلیل نرسیدن سطح دستمزدها به نر  -3

برتورم گیر نداشت؛ یعنی دوره اهای بعدی افزایشی چشماما نکته مهم آن است که در این بازه نرخ بیکاری به نسبت دوره

شانس بزرگ ( دو برهه متفاوت است. عدم همپوشانی این دو دوره با یکدیگر 0915-0919( با دوره رکود بزرگ )0911)

 آلمان بوده است.
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 (1232 -1221در میلیون نفر ) -بیکاری در آلمان -6شکل شماره 

 
 

 در بخش مالی نبوده است بلکه نرخ مرگها نشان دادهحال برخی پژوهشبااین
ً
یر کودکان وماند که تأثیرات ابرتورم صرفا

های ان نشان داده است که بین میزان نرخ تورم در ایالتشدت افزایش داد. پژوهشی درباره دوره ابرتورم آلمرا نیز به

های ومیر کودکان ارتباط معنادار وجود داشته است. عالوه بر این ارتباطات معنادار بین ایالتآلمان و میزان مرگ

ود. این ها بهایی با تورم باالتر بیشتر از سایر خانوادهومیر کودکان در میان کارگران مهاجر در ایالتمختلف، نرخ مرگ

 تری وارد کرده بود.های فقیرتر صدمات جدییعنی تورم به خانواده
ربوط های مهای سیاسی شد. به زبان دیگر پژوهشاما این افزایش فقر تنها در سطح اقتصادی باقی نماند و وارد عرصه

های جنگ جهانی اول خود خسارتتر از مراتب عمیقکنند، صدمات ناشی از این ابرتورم بهبه ابرتورم آلمان ادعا می
ها ارتباط مستقیمی میان افزایش تورم، نرخ فقر و گرایش جامعه آلمان به حزب نازی را برای آلمان بود. اکثر پژوهش

صورت مشخص نشان داده است که هرکجا ابرتورم بیشتر خود را بروز داده است دهد. همچنین پژوهشی  بهنشان می
شده است. این ارتباط در مقاطع زمانی مختلف نیز خودش را بروز داده است. به زبان ساده  گرایش به حزب نازی بیشتر

یاسی رادیکال های سشود، بلکه این فقر و نارضایتی عمیق به گرایش مردم به گروهنتایج ابرتورم تنها به فقر منتج نمی
 نیز منجر خواهد شد.
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 0944ابرتورم یونان در سال 
شد. روز، دو برابر می 061ها هر که قیمتطوریدرصد رسید به 01211تورم ماهیانه در یونان به نرخ  0900در سال 

نگاه کرد که در آن یونان به اشغال  0900تا  0900های برای فهم چرایی این میزان از تورم الزم است به وقایع سال

 نیروهای متحدین درآمده بود.

شور به سه منطقه تقسیم شد که در هر منطقه حکومتی جداگانه اختیار امور ، این ک0900پس از اشغال یونان در سال 

که منطقه شمال در اختیار نیروهای بلغارستان، منطقه شرق در اختیار آلمان و سایر مناطق طوریرا به دست گرفت به

تمامی محصوالت موجود در در اختیار نیروهای ایتالیا قرار گرفت. در اولین ماه اشغال، آلمان اقدام به ضبط یا خرید 

زیتون، تنباکو، پنبه و... با قیمت پایین کرد. همچنین تمامی نقل و انتقاالت محصوالت و حتی بازار مانند زیتون و روغن

مهاجرت افراد نیز در مناطق اشغالی ممنوع اعالم شد. در این میان هر کشور اشغالگر در منطقه تحت نظارت خود، پول 

وجود، های مادله به کار گرفت که برای تجارت با سایر مناطق کاربرد نداشت و عالوه بر محدودیتمخصوصی را برای مب

ای رویه پول توسط دولت یونان در آتن بر کرد. تنوع پولی مناطق، چاپ بیانتقال کاالها را با مشکالت مضاعفی روبرو می

ها درصد هزینه 6که تنها طوریای مالیاتی بهتأمین مخارج و پرداخت حقوق کارمندان دولتی و کاهش شدید درآمده

داد، همگی منجر به نرخ باالی تورم در این دوره چهارساله شدند. وخامت اوضاع در سال پایانی جنگ را پوشش می

 رسید. 0900میلیون دراخما در سال  11به  0919میلیون دراخما در سال  62اقتصادی به حدی بود که درآمد ملی از 

عنوان شرایط باعث شد تا فقط چندین ماه پس از اشغال، کمبود غذا نمایان شده و بازارهای سیاه گسترده بهتمامی این 

تنها راه تأمین مایحتاج ظهور کنند. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در 

ماهه از قحطی  02و  2یم بود که در منطقه سایروس دو دوره قدری وخگرم در روز بود. شرایط به 156بهترین حالت فقط 

هزار نفر از گرسنگی کشته شدند؛ بر اساس همین قحطی گسترده بود که بریتانیا  911فراگیر به وجود آمد که در طی آن 

 اند.حلقه محاصره را کمی سست کرد و به صلیب سرخ اجازه داد از طریق ترکیه مواد غذایی الزم را به یونان برس

 

 (1245 -1232میزان تلفات ناشی از گرسنگی در سه منطقه یونان ) -8شکل شماره 
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و  زا داشته و باعث افزایش تورماما پس از پایان اشغال یونان، وقایع و اقدامات بعدی برای بهبود اوضاع خود نقش آسیب

ته بود ای در یونان پا گرفوعی اقتصاد مبادلهآمده در زمان اشغال، نگیری ابرتورم شدند. با توجه به وضعیت پیششکل

با بهبود فضای کشاورزی و امکان مهاجرت، باوجود پرداخت نشدن  0901کرد. در سال که در قالب بازار سیاه عمل می

چندماهه حقوق کارمندان کمی اوضاع غذایی بهبود یافته بود اما زمانی که حقوق کارمندان دولتی پرداخت شد، 

زمانی که اخباری  0900ای دیگر از این اقدامات، در سال عنوان نمونهشدت افزایش پیدا کرد. بهدیگر بهها بار قیمت

هزار دراخما بود به  06زیتون که پیش از آن رسان صلیب سرخ منتشر شد قیمت روغنهای کمکمبنی بر ورود کشتی

 هزار دراخما رسید. 61تا  51
های که در فاصله ماهنحویآمیز بود بهها برای کنترل تورم موفقیت، تالش0905ازآن و در سال درست یک سال پس

های وارواِرسوس اقتصاددان بود که درصد رشد داشتند. این اقدامات ناشی از تالش 001ها فقط ژانویه تا می، قیمت
 .ها و دستمزد زدهای خارجی و کنترل شدید قیمتدست به اقداماتی مانند افزایش دریافت کمک
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 0946ابرتورم مجارستان در سال 
است. این تورم به حدی  0906شده است مربوط به مجارستان در نیمه اول سال  حال ثبتبدترین مورد ابرتورم که تابه

شدند. نرخ تورم ساعت دو برابر می 0566ها هر شد و قیمتها مشاهده میدرصد افزایش در قیمت 095بود که روزانه 

 هزار تریلیون بود. 0166این دوره برابر با  ماهیانه نیز در

خورده جنگ قرار مجارستان در جبهه شکست-ریشه این امر را باید در جنگ جهانی اول دانست که امپراتوری اتریش

ازآن تجزیه شد. مجارستان به وجود آمده پس از جنگ از ساختار دولتی قوی برخوردار نبود بنابراین تالش داشت و پس

 چاپ پول خألهای موجود در بودجه خود را بپوشاند. کرد تا با

طور کامل تحت زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، مجارستان در وضعیت اقتصادی ضعیفی بود و بانک مرکزی به

شد. می ای دولترویه پول بدون پشتوانه مالی، برای تأمین نیازهای بودجهتسلط دولت قرار داشت که منجر به چاپ بی

تر از ها بیشهای فلزی شروع به ناپدید شدن کردند چراکه ارزش فلز آنوخیم اقتصادی به حدی بود که سکهوضعیت 

دادند از فلز آن در معامالت بهره ببرند. با پایان جنگ، نیروهای اشغالگر شوروی نیز ها بود و مردم ترجیح میخود سکه

منجر به کاهش بیشتر تقاضا برای پول رسمی کشور و ارزش آن زمان شروع به تکثیر پول خاص خود کردند که طور همبه

 شد.

های ناشی از جنگ ظرفیت تولیدی علت که با توجه به ویرانیاینها پس از جنگ به افزایش خود ادامه دادند بهقیمت

مالیاتی وجود گونه درآمد درصدی بود و از سوی دیگر هیچ 01سنگ شاهد افتی که تولید زغالطوریکاهش یافته بود به

زد و به داد، خود دست به استخدام کارگران میها وام با بهره کم میها، به بانکجای شرکتنداشت. دولت نیز به

اندازی اقتصاد، جامعه را در پول کرد. همه این موارد سبب شد که دولت برای راهکنندگان وام ُخرد پرداخت میمصرف

 06606به  0906میلیون پنگو بود، در ژانویه  15، برابر با 0905که در سال که نقدینگی کشور طوریغرق کند؛ به

 میلیون میلیارد پنگو شد. 65میزان آن برابر با  0906تریلیون رسید و در می 

داده و به فقر دچار درصد سقوط کرده و بسیاری از کارگران شغل خود را ازدست 21بر اساس این تورم، دستمزد کارگران 

رسید. گستردگی فقر به حدی بود که  0919و  0912های مد ملی در این دوره به کمتر از نیمی از درآمد سالشدند. درآ

 درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند. 21بر اساس برخی برآوردها، 
مطابق با موازین شوروی، استقراض از کشورهای خارجی ممنوع شد و برنامه  0902برای جبران این وضعیت در سال 

ساله کنترل ملی تدارک دیده شد. تغییرات سیاسی گسترده با الهام از الگوی شوروی ایجاد شد و دولت اختیار کامل سه
ها در سال درصد صنایع ملی اعالم شدند. بر اساس این سیاست 91ها و دستمزدها را از آن خود کرد و بیش از قیمت
درصد بیش از سال گذشته بود اما میزان رشد  61مواد غذایی  اوضاع کمی شروع به بهبود کرد و بااینکه قیمت 0902

 درصد بود. 00تا  01ماهیانه آن برابر با 
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 گیرینتیجه
ها بر اساس ترین علت مستقیم زمانی است که دولترسد مهمتواند علل گوناگونی داشته باشد اما به نظر میابرتورم می

 میکنرویه پول اقدام میشرایطی خاص به چاپ بی
ً
از  های ناشیتواند ناشی از فشارها و آسیبند. این شرایط عمدتا

المللی و یا داخلی باشد که در پی آن دولتی ضعیف بر مسند کار قرار گرفته است و امکانی برای پیگیری های بینجنگ

 مدت و کارآمد ندارد.های اقتصادی طوالنیسیاست

گیرند ناشی از آن است که فشارهای وارده نین اقدامی آن را در پیش میها حتی با آگاهی از تبعات چاینکه چرا دولت

ه مدت ارجح دانستهای طوالنیحلهای سریع و موقتی حتی با پیامدهای وخیم، بر راهحلیابند که راهچنان افزایش می

هایی تبعات چنین سیاست ای دورتر نگرانمدت کمی از فشارهای وارده را کاست و در آیندهشوند تا بتوان در کوتاهمی

های فیزیکی و زیرساختی برد هم باید آسیببود. در چنین شرایطی دولت ضعیف که خود از فقدان کارآمدی رنج می

وارده به کشور در طی جنگ را جبران کند، هم به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم رسیدگی کند و هم حتی به جبران 

 دام کند.های وارده به کشورهای دیگر اقآسیب

توانند چنان وخیم باشند که بخش بزرگی از دانند، میتر از شرایط فعلی خود میاهمیتها را کمها آنتبعاتی که دولت

ها جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و فقر و گرسنگی و بیکاری بسیار زیادی در جامعه ایجاد کنند؛ اما درهرحال دولت

های انمندی خود، این تبعات را به جامعه تحمیل کنند. هرچند تحمیل سیاستدهند با پوشش ضعف و ناتوترجیح می

اثر نبوده و ترویج الگوهایی یکسان برای رشد این کشورها بدون توجه به شرایط خاص هرکدام جهانی نیز در این میان بی

نگ نیز برای ایجاد اعتماد و های ضعیف برآمده از شکست در جتوانند در این امر مقصر باشند. دولتها نیز، میاز آن

 شوند.هایی میناچار مجبور به پذیرش چنین سیاستاطمینان به
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