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السياسة المالية وآليات تأثيرها في معدالت الفقر
د .بشار احمد العراقي
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مستخلص البحث

علىىا الىىرن مىىن الحسىىيات اللبيىىرت والتصىىورات االقتاىىادية واالستماعيىىة والسياسىىية
الهائلىىة التىىي شىىملت معا ى بلىىدان العىىال  ,فمىىا لاا الفقىىر باقيىىا اذمىىر الىىم دعىىا معا ى
الباحثين والمفلرين واالقتاىاديين واالستمىاعيين والسياسىيين لىا االهتمىا والتفليىر بى
وعلا مختلف المستويات الدولية والقومية والمحلية ,فىي محاولىة للوقىوف علىا عوامىا
ومسىىببات ايتشىىار  ,والسىىير باتسىىا الواىىوا لىىا شىىتا السىىبا التىىي تحىىد مىىن وسىىود
واتساع رقعت ويمو  ,من خىلا اسىتخدا السياسىات االقتاىادية الملئمىة والتىي تشىلا
السياسة المالية حىد ههمهىا .مىن هيىا سىا هىدف البحىث فىي محاولىة تو ىي الىدور
الىىم يملىىن هن تمارسى تلىىأ فىىي التىىأثير علىىا معىىدالت الفقىىر فىىي البلىىدان الياميىىة ومىىن
خلا استخدا التحليا القياسي .ومن خىلا الياىرت الشىمولية لليتىائت التسريبيىة ات ى
عف السياسة المالية في التأثير االيسابي في معدالت الفقر في البلدان اليامية.

المقدمة
ال يمكن النظر إلى الفقر بعده ظاهرة أبدية مرتبطة ومتأصلة بالحضارات
اإلنسااانية ظ اار بفعاال بواماال بيولوجيااة يتوارث ااا اإلفا ارد والمجتمعااات ,وال ها
نتاج أخطار ظرفية ف ممارسات معينة يمكن تفاديا  ,وانماا ها نتااج أنمااط
تاريخية محددة ف العالقات الت تاربط باين مكوناات المجتماس نفسا  ,وتحكام
جوهر منطق النظام المكيف ل  ,وبالتال فظاهرة الفقر ه حالة مزمنة ,وان
كانت أكثر تشددا ف بعض الظروف ,واضعف ف ظروف أخرى ,ل ا أبعاد
اجتمابية واقتصادية وسياسية ال يخلو من ا أي مجتمس إنسان  ,وان اختلفات
درجة تطاوره ومساتويات تبعاا ل الا المجتماس أو لاض فا ضاور معاايير تختلاف
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ماان مجتمااس إلااى أخاار ,دون المساااب بالحااد ا دنااى ماان الفقاار الاالي ال يخلااو
من أي مجتمس.
ونظا ا ار إل ااى م ااا يتس اام با ا م اان تعددي ااة وتعقي ااد ا بع اااد وا س اابا وا ث ااار
االقتصادية واالجتمابية والسياساية ,فقاد باد الفقار احاد أهام التحاديات الجاادة
للقا ا اايم اإلنسا ا ااانية وا ما ا ااان االجتما ا اااب والرق ا ا ا الحضا ا اااري الت ا ا ا تواج ا ا ااا
المجتمعاا ااات والحكوماا ااات والنظرياا ااات االقتصاا ااادية واالجتمابي ا ااة من ا اال أقا ا اادم
العصور ,نتيجة العالقات الساببية المتبادلاة بينا وباين المتتيارات االقتصاادية
واالجتمابية والسياسية المسببة ل والمتأثر ب .
وبل ااى ال اارام م اان الحس اانات الكبيا ارة والتط ااورات االقتص ااادية واالجتمابي ااة
والسياسية ال ائلة الت شملت معظام بلادان العاالم ,فماا زال الفقار باقياا ضامن
ح اادود المش ااكلة اإلنس ااانية ا ه اام ,وه ااو م ااا دب ااا معظ اام الب اااحثين والمفكا ارين
واالقتصاديين واالجتمابيين والسياسيين إلى االهتمام والتفكير ,بلاى مختلاف
المستويات الدولية والقومية والمحلية ,بمحاولة الوقوف بلى بوامل ومسببات
انتشاره ,والسير باتجاه الوصول إلى شتى السبل الت تحد من وجوده واتساع
رقعت ونموه ,من خالل استخدام السياسات االقتصادية المالئمة والت تشاكل
السياسة المالية إحدى أهم ا والت تمارب تأثيرها في بن طريق قنات النمو
االقتصادي والتباين ف توزيس الدخل.
مماا تقاادم تنباس ههميىىة الدراسىىة التا تحااول التركيااز بلاى إحاادى المشاااكل
الرئيسية الت تعان من ا البلدان النامية والمتمثلة بالفقر بإبعادها االقتصادية
واالجتمابية والثقافية السلبية الت تنعكب بلى المجتمس ,مما يتطل الساع
باتجاااه إيجاااد السياسااات المالئمااة الكفيلااة بتخفاايض مسااتويات وتحديااد مديات ا
وتقلا اايا أثا اااره .فضا ااال با اان تأكيا اادها بلا ااى الا اادور الا االي يمكا اان أن تمارس ا ا
السياسة المالية ف تحقيق للض.
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وبليا ا ف ااان مشىىىللة البحىىىث ب اادم ق اادرة البل اادان النامي ااة وبل ااى ال اارام م اان
اسا ااتخدام ا للسياسا ااات االقتصا ااادية المختلفا ااة ومن ا ااا السياسا ااة الماليا ااة بلا ااى
معالجة مشكلة الفقر والحيلولة دون استمرار وجودها بمعدالت مرتفعة.
واستنادا لما تقدم فقد هدف البحث إلى محاولة توضيح الادور الالي يمكان
أن تمارس ا ا السياسا ااة الماليا ااة بأدوات ا ااا الرئيسا ااة المتمثلا ااة بالسياسا ااة االنفاقيا ااة
والسياسااة االيراديااة ف ا التااأثير بلااى معاادالت الفقاار ف ا البلاادان الناميااة مااس
استشا اراف نم ااولج كما ا لنث اار ال االي يمك اان أن تتركا ا السياس ااة المالي ااة فا ا
معدالت الفقر والكشف بن آليات حصول للض.
واسااتكماال لااللض انطلااق البح ا ماان فر ىىية أساسااية تتمثاال بقاادرة السياسااة
المالي ااة وبأدوات ااا الرئيس ااة المتمثل ااة ب اااإليرادات والنفق ااات العام ااة فا ا الت ااأثير
االيجا اااب ف ا ا مع ا اادالت الفقا اار ما اان خ ا ااالل تأثيرهما ااا بلا ااى ك ا اال ما اان النم ا ااو
االقتصادي والتباين ف توزيس الدخل.
وإلثب ااات فرض ااية البحا ا وتحقي ااق أهدافا ا الرئيس ااة فق ااد ت اام االبتم اااد فا ا
ميهسيت بلى المنطلقات النظرية والد ارساات التطبيقياة التا تناولات السياساة
المالية وبالقت ا بمعدالت الفقر ,والت دبمت بالتحليال القياسا  ,وباالبتمااد
بلى بيانات المقطس العرض للمتتيرات المستخدمة ف البح
هوال :التأايا اليار والمفاهيمي للسياسة المالية
شااكل التطااور الاالي شا ده بلاام الماليااة العامااة فا فكرتا وأهدافا ووسااائل
وما ااا صا اااحب ما اان توسا اايس دور الدولا ااة ف ا ا النشا اااط االقتصا ااادي ,المصا اادر
ا ساسا لتعادد مفااهيم السياساة المالياة وتنوب اا ,إال أن اا راام للاض لام تبتعااد
كثيا ار باان كون ااا مجمااوع اإلجارارات والتاادابير والتوج ااات وا سااالي وا طاار
المدروسة والمعتمدة مان قبال الحكوماة بقصاد إحادا التاأثير المالئام فا أدار
االقتص اااد الق ااوم وب اادف تحقي ااق النت ااائ المرس ااومة التا ا تعك ااب تطلع ااات
وأهداف المجتمس اللي تعمال فيا والمتعلقاة بأسالو ونماط تخصايا الماوارد
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وحج اام الطلا ا الكلا ا وتوزي ااس ال اادخل ومس ااتوى التش ااتيل والنم ااو االقتص ااادي
والمستوى العام لنسعار ومن خالل التوفيق بين أهداف المجتمس المتعارضاة
وسا اابل تحقيق ا ااا بفعاليا ااة وبلا ااى النحا ااو المراا ااو  ,وباسا ااتخدام مجموبا ااة ما اان
ا دوات والوسائل.
وتعد اإليرادات والنفقات العامة ا دوات الرئيساية التا تساتخدم ا السياساة
الماليااة لتحقيااق ا هااداف السااابقة ,حيا تعباار ا داة ا ولااى من ااا باان جميااس
الما اوارد المالي ااة التا ا تحص اال بلي ااا الدولا اة م اان مص ااادر مح ااددة ومعروف ااة
لتتطية نفقات ا العامة سوار كانات إيارادات اقتصاادية (أماالض الادومين) والتا
تشمل اإليرادات التا تحصال بلي اا الدولاة بصافت ا شاخا ابتياادي قاانون
يملض ثروة ويقدم خدمات بامة ,أو إيرادات سيادية (الضرائ والرسوم) والت
تتكون من اإليارادات التا تحصال بلي اا الدولاة جبا ار مان ا ف اراد لماا ل اا مان
حااق الساايادة ,أو إي ارادات ائتمانيااة (القااروض العامااة) والت ا تعاارف بالمب ااال
النقديا ااة الت ا ا تقترض ا ا ا الدولا ااة أو ال يئا ااات العاملا ااة مااان ا ف ا اراد أو ال يئا ااات
الخاصااة أو ال يئااات العامااة الوطنيااة أو ا جنبيااة أو الموسسااات الدوليااة مااس
االلتاا ازام ب ا اارد المب ا ااال المقترض ا ااة وفوائ ا اادها طبق ا ااا لش ا ااروط الق ا اارض .وتش ا ااكل
اإليارادات االئتمانياة أحاد مصاادر اإليارادات العاماة الالي ت ازيادت أهميت اا فا
السنوات ا خيرة فا معظام دول العاالم وخاصاة النامياة من اا نظا ار لماا تعانيا
من نقا ف موارد تمويل ا اللاتية(.)3
أمااا النفقااات العامااة الت ا تشااكل ا داة الثانيااة ماان أدوات السياسااة الماليااة
فإن ا تشير إلى جميس المبال الت تنفق ا أو تصرف ا أو تدفع ا الحكوماة إلاى
موسسات أو أفراد أو جمابات مقابل الحصول بلى سلس أو خدمات إنتاجياة
أو اساات الكية وكااللض المبااال الت ا تاادفع ا الدولااة كفوائااد القااروض الحكوميااة
ما اان اجا اال انجا اااز ا نشا ااطة وا بما ااال المنوطا ااة ب ا ااا وتقا ااديم الخا اادمات إلا ااى
الما اواطنين أو ش ا ارار الس االس والخا اادمات التا ا تمكن ا ااا م اان تق ااديم خ اادمات ا أو
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لمسابدة فئة من فئات المجتمس أو إلقامة المشااريس االقتصاادية واالجتمابياة
المختلفة(.)2
وتسعى السياسة المالية بعدها أحدى مكونات السياساة االقتصاادية العاماة
للدول ااة وم اان خ ااالل اس ااتخدام أدوات ااا الرئيس ااية ه االه إل ااى تحقي ااق جمل ااة م اان
ا هااداف تمثاال التايااات ا ساسااية الت ا تجاهااد السياسااة االقتصااادية العامااة
للدولة إلى تحقيق ا بفابلية وبلى النحو المطلو  ,ونظ ار لتعارض بعض تلض
ا هداف فأن الظروف االقتصادية واالجتمابية والسياسية الساائدة فا الدولاة
تلع دو ار كبي ار وم ما ف تحديد أولويات ا هاداف الواجا تنفيالها .فباالرام
من تشاب أهداف السياسة المالية ف جميس الدول ساوار كانات دول نامياة أو
متقدم ااة إال أن هن اااض اختالف ااا فا ا أولوي ااات ا ه ااداف التا ا ينبتا ا تحقيق اااا
وكااللض فا طبيعااة الوسااائل المسااتخدمة فا تنفياال هااله ا هااداف ,اسااتنادا إلااى
التباين ف مستويات التقدم والتخلف الت تميز البلدان المختلفة.
وتتمثل أهم ا هداف ا ساسية الت تحاول السياسة المالية الوصول إلي ا
بتحقيق االستقرار االقتصادي اللي يعبر بن حالة االساتخدام الكامال للماوارد
االقتصادية المتاحة ,وتجن التقلبات الكبيرة ف المساتوى العاام لنساعار ماس
االحتفاظ بمعدل نمو اقتصادي حقيق ف النات القوم يتناسا واحتياجاات
االقتصاد ,كما تسعى السياسة المالياة لتحقياق النماو والتنمياة االقتصاادية مان
خااالل زيااادة نصااي الفاارد ماان الاادخل القااوم واجارار التتي ارات الجوهريااة ف ا
المتتي ارات والموسسااات االقتصااادية والتكنولوجيااة والديموارافيااة واالجتمابيااة
والسياس ااية بحيا ا تعم اال بل ااى تج ي ااز البل اادان بمعطي ااات وموسس ااات تمكن ااا
بالتااال ماان اكتسااا قاادرة إنتاجيااة لاتيااة مرتفعااة ومت ازياادة تساامح برفااس مسااتوى
اإلنت اااج بش ااكل متواص اال وبمق اادار مرم ااوق ,يت اايح بالت ااال للما اواطنين فرص ااة
الحصول بلى مستويات معيشية وظروف حياة أفضل وفارا بمال مرضاية
ومسا ا ااتمرة التحسا ا اان( )1وايجا ا اااد تح ا ا اوالت هيكليا ا ااة واحا ا اادا تتي ا ا ارات سياسا ا ااية
واجتمابية واقتصاادية تسمح بتحقيق تصاابد مطرد لقدرات المجتمس وتحسين
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مسااتمر لنوبيااة الحياااة في ا ( .)1فضااال باان للااض تعماال السياسااة الماليااة بلااى
إبااادة توزيااس الاادخل القااوم بصااورة أكثاار كفااارة ويسا ار وفقااا لل يكاال المراااو
في ا ا وباتجا اااه رفا ااس مسا ااتوى الا اادخل الحقيق ا ا للفئا ااات الفقي ا ارة ليتجا اااوز دخل ا اام
الشخصا المحاادد وفااق لقااوى العاارض والطلا وبالتااال تقلياال درجااة التفاااوت
بين دخول م ودخاول أقران م ف المجتمس(.)1
ماان جان ا أخ اار وف ا ظاال التط ااورات الكبي ارة الحاصاالة فا ا م ااام الدول ااة
وأهداف ا والت ينبت تأمين ا ,ش دت السياسة المالية بابتبارها مرادفا ومرافقا
لتطااور الفكاار المااال الاالي يعااد جاازرا ماان الفكاار االقتصااادي تقاادما ملحوظااا.
فف الوقت اللي اقتصرت م ام الدولة بلى توطيد ا مان الاداخل والخاارج
واقام ااة العدال ااة ب ااين ا فا اراد قي اادت السياس ااة المالي ااة فا ا إط ااار الحيادي ااة ,أم ااا
بن اادما تط ااورت م ااام الدول ااة لتش اامل ك اال الجوانا ا االقتص ااادية واالجتمابي ااة
والثقافية توسس دور السياسة المالية لتصبح سياسة مالية متدخلة.
فف ظل الفكر االقتصادي الكالسايك الساائد خاالل الفتارة ماا قبال ظ اور
الكينزية والقائم بلى قانون ساي لنسواق " كل برض يخلق الطلا الخااا
با "( )Supply creates its own demandالالي يعاد الاركن ا ساسا الالي
قامت بلي النظرية الكالسيكية فقد تم تحديد دور السياسة المالية ف تاوفير
اإليرادات الالزمة لتتطية النفقات التقليدية للدولة الحارسة فضال بن تأكيدهم
بلااى ضاارورة المحافظااة بلااى ت اوازن الموازنااة .وهاام بااللض يوكاادون بلااى أن
السياسا ااة الماليا ااة ه ا ا سياسا ااة محايا اادة ال يمكن ا ااا أن تحا ااد أي تتيا اار ف ا ا
ا وضاااع االقتصااادية القائمااة ,فااالتتير فا اإلنفاااق الحكااوم و/أو الضارائ
بالزي ااادة أو النقص ااان ل اايب ل م ااا أي ت ااأثير بل ااى الطلا ا الكلا ا أو الن ااات أو
زحااة (Crowding
المسااتوى العااام لنسااعار نتيجااة لتااأثير مااا يعاارف بااأثر اإل ا
) outحي أن الزيادة ف اإلنفاق الحكاوم المماول بان طرياق بياس الساندات
العاماة إنماا يادفس ساعر الفائادة إلااى ا بلاى بالقادر الكااف ليازاحم قاد ار مساااويا
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م ا اان اإلنف ا اااق الخ ا اااا (اس ا اات الض ازئ ا اادا اس ا ااتثمار) وبالت ا ااال س ا اايعمل بل ا ااى
تثبيط (.)6
أمااا كينااز فان ا ياارى أن الطل ا الكل ا الفعااال (الاالي يعااد محااور النظريااة
الكينزيااة وبمودهااا الفقااري) ه او الاالي يحاادد مسااتوى النااات والاادخل القااوميين
ومن ثم حجم االستخدام والبطالة .فالتتيرات فا حجام العارض الكلا (الناات
الكلا ) وماان ثاام الاادخل الكلا يتحاادد بصااورة أساسااية بااالتتيرات الحاصاالة فا
الطلا الكلا الفعااال( .)1اياار أن الطل ا الكلا قااد ال يتطااابق بالضاارورة مااس
العاارض الكل ا  ,فاختالف مااا قااد يسااب حالااة ماان باادم الت اوازن تاانعكب بشااكل
انكماش ااا اقتص اااديا أو تض ااخما ,وبالت ااال طاق ااة إنتاجي ااة فائض ااة وبطال ااة فا ا
بناصر اإلنتاج ,أو ارتفابا ف المستوى العام لنسعار .ونظ ار لكاون الطلا
الكل ا الفعااال ال يتحاادد تلقائيااا بنااد مسااتوى االسااتخدام الكاماال( )1ومااا يساابب
للااض ماان اسااتم اررية االقتصاااد للبقااار ولفتارة طويلااة فا حالااة اقاال ماان مسااتوى
االسا ااتخدام الكاما اال دون أن يحفا ااز القا ااوى الداخليا ااة بأحا اادا ملموسا ااة نحا ااو
االنتعاش فكان لزاما بلى الدولة التدخل لمعالجة االختالالت الت قد تصي
االقتصاااد القااوم وللااض ماان خااالل التااأثير بلااى الطل ا الكل ا الفعااال ,ف ا
(الدولة) الج از الوحياد القاادر بلاى إحادا هكالا تاأثير .وليتتيار دور الدولاة
من دولة حارسة كما رآها الكالسيض إلى دولة متدخلة كما يراها كينز .وبللض
اخ اارج الفك اار الكين اازي السياس ااة المالي ااة م اان حياده ااا الكالس اايك لتص اابح أداة
هامة ف تحقيق التوازن االقتصادي(.)9
أما مويدو النظرية النقودية (النقوديون) فقد راو أن السياسة المالية بااجزة
بن التأثير ف المساتوى العاام لنساعار وفا النشااط االقتصاادي بلاى ا قال
ف المدى القصير ,وان بدم اساتخدام م للسياساة المالياة ينطلاق مان ماوقف م
المعااارض للتاادخل الحكااوم الواسااس ف ا النشاااط االقتصااادي وابتقااادهم بااان
االقتصاد الحر الخاا هو اقتصاد مستقر ال يحتاج إلى تدخل الدولة بشاكل
واسس .فف للض يشير فريدمان إلى أن وضس موازنة الدولة ف حد لاتا لايب
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ل ا تااأثير هااام ال بلااى الاادخل النقاادي وال بلااى االنكماااش أو بلااى التلباالبات
الدوريااة ,وف ا أفضاال ا حاوال يكااون ل ا تااأثي ار موقتااا وم ان المنتظاار أن يكااون
ثانويااا ,ويبااين فرياادمان والنق اوديين أن السياسااة الماليااة بحااد لات ااا اياار فعالااة
بدرجة كبيرة والعنصار الم ام هاو ماا يحاد لكمياة بارض النقاود ,فاال يحتمال
أن تكون السياسة المالية لات فابلية إال بمصاحبة سياسة نقدية مالئمة(.)33
حيا ا ي اارى النقودي ااون إن ب اادم فعالي ااة السياس ااة المالي ااة تش ااير إل ااى تل ااض
السياس ااات المالي ااة التا ا ال يص اااحب ا تتيا ارات فا ا ب اارض النق ااود ,فتخف اايض
الضرائ أو الزيادة ف اإلنفاق الحكاوم المماول مان خاالل الساندات العاماة
لان يكاون لا إال تاأثي ار ضاعيفا بلااى الادخل النقادي وا سااعار والناات الحقيقا
ف المدى القصير وربما ف بعض الحاالت يمتد إلاى ثاال سانوات( .)33فا
حين أن تمويل بجز الموازنة بن طريق إصدار نقدي جديد سيكون ل تأثي ار
مزدوجااا اح اادهما نق ااديا يتمثاال بزي ااادة ب اارض النق ااد وأخاار مالي ااا يتمث اال بزي ااادة
اإلنفاق الحكوم أو تخفيض الضرائ .
فياارى النقوديااون أن بجااز الموازنااة لاان يكااون ل ا اثاار معتاادل بلااى الطل ا
الكل إال إلا صاحب تتير ف العرض النقدي وفا هالا يشاير فريادمان إلاى
أن بج ااز الموازن ااة ق ااد ارت اابط دائم ااا بالتض ااخم ال االي ل اايب م اان المف ااروض أن
يحد  ,للض أن التضخم الناشئ من بجز الموازناة يعتماد بلاى كيفياة تمويال
هلا العجز .فإلا تم وهو االبا ما يحد  ,تمويلا مان خاالل اإلصادار النقادي
فليب ثمة ري أن للض يودي إلى التضاخم .أماا إلا ماا تام تمويلا بااالقتراض
من الناب فسوف تنشا ضتوط تضخمية ضئيلة ,ومس للض فان أثرها الرئيب
يتمثاال ف ا تحقيااق أسااعار أبلااى للفائاادة .فالسياسااة الماليااة التوسااعية الت ا ال
يصاحب ا تتير ف برض النقود (االقتراض الحكوم ) سوف تودي إلى رفاس
أسااعار الفائاادة وماان ثاام تقيااد اإلنفاااق الخاااا .فماان وج ااة نظاار النقااديين فااان
التوسااس ف ا االقت اراض الحكااوم ماان سااوق ا رصاادة الماليااة المتاحااة نتيجااة
لح اادو بج ااز فا ا الموازن ااة العام ااة سيس ااب ارتفاب ااا فا ا الطلا ا بل ااى تل ااض
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ا رصدة ومن ثم ارتفابا ف أسعار الفائدة .ويودي ارتفاع أسعار الفائدة إلاى
انخف اااض فا ا اإلنف اااق الخا ااا (االس ااتثمار واالس اات الض الخ اااا) وه ااو م ااا
يعاارف "بااا ثر االنكماش ا لعجااز الموازنااة" ,وكلمااا كااان هاالا ا ثاار قويااا كلمااا
فقاادت السياسااة الماليااة كثي ا ار ماان تأثيرهااا .ماان جان ا أخاار ينكاار النقااديون أن
تحقيق فائض ف الموازنة يفرض قيدا قويا بلى معدل النمو ,فنتيجاة لفاائض
الموازنااة ياانخفض طلا الحكومااة بلااى ا رصاادة المتاحااة ل قاراض ممااا يولااد
ضااتطا لخفااض سااعر الفائاادة ,والاالي يااودي باادوره إلااى زيااادة اإلنفاااق الخاااا
الاالي يلتا إلااى حااد كبياار القيااود التا يفرضا ا فااائض الموازنااة بلااى النشاااط
االقتص ااادي .وبليا ا يا ارى النقودي ااون أن السياس ااة المالي ااة تم ااارب ت ااأثي ار اي اار
مباشار بلاى الطلا الكلا مان خاالل ساعر الفائادة والطلا بلاى النقاود بلاى
بك ا ااب الكينزي ا ااون ال ا االين ي ا اارون أن ا ااا تم ا ااارب ت ا ااأثي ار مباشا ا ا ار بل ا ااى الطلا ا ا
الكل (.)32
م اان جان ا ا أخا اار فق ااد تبنااات المدرساااة النقودي ااة م ااا با اارف بفك ا ارة الت ا ازاحم
االستثماري (اثر المزاحمة) ( )Crowding out effectبلاى ابتباار أن تطبياق
سياسااة ماليااة توسااعية ماان قباال الحكومااة تااودي إلااى مزاحمااة القطاااع الخاااا
ف أسواق المال مما يوثر سلبا بلاى اإلنفااق االساتثماري الخااا ويقلال مان
فابليااة السياسااة الماليااة التوسااعية ,فالسياسااة الماليااة التوسااعية تقتض ا زيااادة
اإلنف اااق الحك ااوم أو تقلي اال الضا ارائ أو االثن ااين مع ااا أي زي ااادة العج ااز فا ا
الميزانية العامة .ومن اجل تمويل هلا العجز تقاوم الحكوماة باادة بااالقتراض
م اان خ ااالل إص اادار س ااندات حكومي ااة جدي اادة أو الون ااات خ ازن ااة فا ا ا سا اواق
المالية تتنافب في ا مس القطاع الخاا بلى رووب ا موال فيودي للاض إلاى
ارتف اااع أس ااعار الفائ اادة وبالت ااال ارتف اااع تكلف ااة االقتا اراض وانخف اااض اإلنفا اااق
االسااتثماري الخاااا ممااا يااوثر ساالبا بلااى الطل ا الكل ا وهااو تااأثير معاااكب
للسياسة المالية التوسعية(.)31
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أما نظرية التوقعاات الرشايدة التا تساتند بلاى فرضايتين أساسايتين أول ماا
ه ا مرونااة ا سااعار وا جااور أمااا الثانيااة ف ا أن الناااب يسااتخدمون جميااس
المعلومااات المتاحااة لاادي م بكفااارة .وتشااير الفرضااية ا ولااى إلااى أن ا سااعار
وا جور تتكيف بسربة طبقا لتوازن العرض والطل  .ف حين تعبر الفرضية
الثانيا ااة با اان أن ا ف ا اراد يشا ااكلون توقعا ااات م بلا ااى أسا اااب أفضا اال المعلوما ااات
المتاحة لادي م وبلاى اساتخدام م لمباادل النظرياة االقتصاادية ,مبتعادين باللض
بن التوقعات المتحيزة ,وهو ما يعنا ضامنا أن ا فاراد يف ماون طريقاة بمال
االقتصااد وكيفيااة ساير بارام الحكومااة وسياساات ا ,فلاايب للحكوماة القاادرة فا
هله الحالة بلى خداع الناب( .)31فمويدو هله النظرية يرون انا لاو تاوافرت
المعلوماات والحرياة االقتصاادية والمنافساة الكاملاة وأرادت الحكوماة أن تتخال
سياسة مالية معينة من اجل تحقيق هدف محدد فإن توقعات ا فراد وتكيف م
مس هله السياسة سوف يضعان قيودا بلاى فابلياة هاله السياساة .حيا يقار
أصحا هله النظرية أن أمام كل وحدة اقتصاادية كماا معيناا مان المعلوماات
تمكاان ماان يسااتخدم ا بكفااارة باليااة فا بنااار توقعاتا حااول ق ار ارتا المسااتقبلية
فضاال بان كااون م يقاران بمروناة ا جااور وا ساعار ووضاوم ا ساواق لماا ماان
شاان الحفااظ بلااى حالاة السااوق فا تاوازن مساتمر .وهااو ماا قاااد أنصاار هااله
المدرس ا ااة إل ا ااى التوص ا اال إل ا ااى أن الوح ا اادات االقتص ا ااادية بقالني ا ااة للسياس ا ااة
االقتصاادية الحكومياة بفعاال ماا تحصال بليا مان المعلوماات ومااا تكساب ماان
خب ا ارة با اان المتتي ا ارات االقتصا ااادية ببا اار الا اازمن سا ااتكون قا ااادرة بلا ااى التوقا ااس
الصحيح والواقع لتلض المتتيرات وتكيف أفعال م بشاكل يلتا أو يشال تماماا
هله السياساات ,وبالشاكل الالي يفشال محااوالت الحكوماة الساتخدام سياساات ا
لتحقي ااق أه ااداف معين ااة ,وبالت ااال ل اان يك ااون هن اااض لمث اال ه االه التتيا ارات فا ا
السياسة الحكومية إال تأثير ضئيال ال يوخل بالحسبان وال سيما ف المتتيرات
الحقيقية ف االقتصاد كاإلنتاج واالستخدام ,فباستخدام سياسة مالية أو نقدياة
توسااعية ماان قباال الحكومااة سااتدفس ا ف اراد لتوقااس ارتفاااع الطل ا الكل ا وتااوفر
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فاارا أكثاار للعماال وارتفاااع ا سااعار وا جااور ,وهااو مااا يقااود العمااال الاالين
يمتلكااون القاادرة ف ا صاايااة التوقعااات العقالنيااة للسااع واإلص ارار ماان اجاال
الحصااول بلااى أجااور أبلااى متناساابة مااس توقعااات م بارتفاااع ا سااعار ,إال أن
للااض ساايحد ماان الطل ا بلااى ا ياادي العاملااة وبالتااال فااان سياسااة الحكومااة
التوسااعية سااوف تبااور بالفشاال ولاان تحقااق التاارض المنشااود من ااا( .)31وبالمثاال
إلا مااا توقااس ا ف اراد تخفاايض الض ارائ كااإجرار لتنشاايط الطل ا االساات الك ,
فااان التوقااس العقالن ا لااللض هااو ضاارورة حصااول بجااز ف ا الموازنااة العامااة
للدولة اللي ينبت تتطيت أو تسديد الدين فا حالاة قياام الحكوماة بااإلقراض
باان طريااق زيااادة الض ارائ ف ا المسااتقبل .لااللض فااان الساالوض العقالن ا وفااق
هااله التوقعااات يقتضا المحافظااة بلااى مسااتوى االساات الض الحااال واسااتخدام
ااراض االدخاار بادال
أية زيادة ف الدخل المتام نتيجة لتخفايض الضارائ
ماان زيااادة الطل ا االساات الك لمواج ااة زيااادة الض ارائ ف ا المسااتقبل ,وف ا
هله الحالة تصبح سياسة الحكومة التوسعية بديمة الجدوى(.)36
أماا اقتصاااديات جانا العاارض فإن ااا توكاد بلااى دور السياساة الماليااة فا
تحديااد النمااو االقتصااادي والعاارض اإلجمااال  ,ويسااتند تحلاايل م فا للااض بلااى
أن تخفاايض معاادالت الض اريبة سااوف تااودي إلااى تشااجيس اإلف اراد بلااى العماال
لفترة أطول وبلى بلل ج د اكبر مماا يزياد مان مساتويات اإلنتااج ,كماا يمكان
أن يودي إلى إاارار المنشا ت مان اجال القياام باساتثمارات كبيارة فا ا بحاا
وف المعادات والمصاانس الجديادة ,فضاال بان أن إمكانياة اإلقاالل مان الوقات
والم اوارد المباالولين ف ا إيجاااد منفاال للت اار ماان الض اريبة وان اسااتتالل هااله
المنافاال سااوف يسااتثمر الكثياار ماان ا نشااطة اإلنتاجيااة .ماان جانا أخاار يوكااد
اقتصاااديو جان ا العاارض بلااى إن التخفيضااات الض اريبية سااتعمل بلااى رفااس
معاادالت االدخااار ,فعاان طريااق تخفاايض الض ارائ بلااى الاادخل الناشاائ باان
رأب المااال تس اتطيس الحكومااة زيااادة بائااد رأب المااال بعااد اقتطاااع الض اريبة
وبا االلض تشا ااجس االدخا ااار الا االي يعتبا اار وفا ااق اقتصا اااديو جان ا ا العا اارض ما اان
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ا نشاطة ال امااة جاادا فا تحفيااز االسااتثمار وتشااجيع  ,وهاو مااا يااودي بالتااال
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد(.)31
ويعتقا ااد بعا ااض اقتصا اااديو جان ا ا العا اارض وبلا ااى أرس ا ا م آرثا اار الفا اار أن
التخفيضااات الض اريبية قااد ترفااس ماان اإلي ارادات الض اريبية .حي ا ان ا وحس ا
منحنااى الفاار ) )Laffer curvفااان التخفيضااات الض اريبية سااوف تتسااب ف ا
ارتفاع كبير لمساتوى النشااط االقتصاادي الالي يخلاق بادوره مزيادا مان الزياادة
المقابلة ف اإليرادات الضريب (.)31بتعبير أخر يرى اقتصاديو جان العرض
أن معانااات االقتصاااديات ال أرساامالية ماان وجااود بطالااة وطاقااات باطلااة اياار
مسااتخدمة يمكاان أن تحاال ماان خااالل العماال بلااى زيااادة اإلنتاااج الت ا سااتجر
مع ااا زيااادة ف ا الاادخل ,وتخلااق طلبااا مساااويا للزيااادة ف ا العاارض ,وماان ثاام
يتحقااق التاوازن بااين العاارض الكلا والطل ا الكلا بطريقااة آليااة .ويااتم تحقيااق
هااله ا ليااة ماان خااالل تااوفير ا مااان والحريااة المطلقااة ل اام ,وت يئااة ا م اوال
الالزمااة لنشاااط م والعماال بلااى زيااادة حاوافزهم ل نتاااج واالسااتثمار ماان خااالل
تقليل الضرائ بلى الثاروة ورأب الماال ,وهاو ماا يقاود إلاى إنعااش االقتصااد
الق ااوم  .حيا ا ي اازداد اإلنت اااج وال اادخل وت اانخفض مع اادالت البطال ااة ويتحق ااق
االستخدام الكامل تلقائيا ,وسيودي كل للض إلى تقليل اإلنفاق الحكوم اللي
كانت تخصص الدولة ف مجاال الضامان االجتمااب والتاامين ضاد البطالاة
واإلبانااات االجتمابيااة ,وهااو مااا يقااود إلااى ارتفاااع دخاال الدولااة ماان الضارائ
كنتيجة مباشرة لزيادة حجم النشاط االقتصادي والدخل والنات القوميين ,وهنا
تتوازن الموازنة العامة للدولة وتقل الضتوط التضخمية الت كانت تانجم بان
بجز الموازنة(.)39
ثاييا :آليات تأثير السياسة المالية في معدالت الفقر.
توك ا ااد معظ ا اام التج ا ااار الدولي ا ااة بل ا ااى ق ا اادرة النم ا ااو االقتص ا ااادي السا ا اريس
والمتواص اال فا ا الح ااد م اان الفقر,حيا ا أن تقل اايا مع اادالت الفق اار االب ااا م ااا
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يتطل ا م اوارد اقتصااادية ال يمكاان توفرهااا دون تحقيااق معاادالت نمااو مسااتمرة
ومرضااية( .)23ولقااد أظ اارت معظاام الد ارسااات المتعلقااة بااأثر النمااو االقتصااادي
فا الفقاار أن البلاادان التا تمتلااض معاادالت نمااو متوسااطة وساريعة قااادرة بلااى
خفض نسبة الفقرار ,إال أن للاض ال ينفا إمكانياة بعاض البلادان بلاى تحقياق
نجاحات كبيرة ف التقليل من معدالت الفقر ف أي معدل نمو مفترض ,كما
ال ينف ا فشاال بعااض البلاادان ف ا تخفاايض مسااتويات الفقاار بلااى الاارام ماان
نجاح ااا ف ا تحقيااق معاادالت نمااو ليساات بالسااالبة .اياار أن جميااس الم تمااين
بالدراسات الخاصة باالفقر يومناون باان النماو االقتصاادي يعاد العامال ا كثار
فابليا ااة ف ا ا تحقيا ااق معا اادالت منخفضا ااة ف ا ا الفقا اار( .)23وبلي ا ا فا ااان النما ااو
االقتصااادي ,وان كااان شاارطا ضااروريا م مااا لتقلاايا الفقاار ,إال ان ا ال يعااد
شرطا كافيا لتحقيق للاض ماا لام يقتارن بسياساات اقتصاادية تعياد توزياس الادخل
باتجااه تقلياال التفاوتاات االقتصااادية واالجتمابياة ,وتوليااد آلياة مضااادة ليااات
اإلفقااار ,حيا أن ارتفاااع متوسااط دخاال الفاارد ,بااافتراض بقااار تفاااوت الاادخول
بلى حال  ,سيقود إلى الحد من الفقر .ويصبح تأثير النمو سلبيا ,مما يحد
توسعا ف انتشار الفقر كما ونوبا ,بندما يصاحب تدهور ف توزيس الادخل.
وبليا فااان التباااين ف ا توزيااس الاادخل يمكاان أن يمااارب دو ار م مااا فا توساايس
دائ ارة الفقاار .حي ا أشااارت معظاام الد ارسااات االقتصااادية إلااى أن سااور توزيااس
الاادخل والثااروات شااكل احااد العواماال الت ا ساااهمت تاريخيااا ف ا ظ ااور الفقاار
وتعميق  ,وان أي محاولة لتقليا التباين ف الدخول ربما يقود إلاى تخفايض
معاادالت الفقاار بصااورة واضااحة .وبالتااال فااان اخااتالل التاوازن فا المتتيارات
االقتصا ااادية الت ا ا تعما اال بلا ااى إبا ااادة توزيا ااس الا اادخل باتجا اااه تعزيا ااز التبا اااين
سينعكب سلبا بلى الفقر بحي يزياد مان معدالتا ( .)22وتأكيادا بلاى ماا تقادم
فقااد أشااار تااودارو إلااى للااض بقول ا " أن وجااود الفقاار ف ا أي دولااة يعتمااد بلااى
بنص ا ارين أساسا اايين هما ااا المسا ااتوى المتوسا ااط للا اادخل القا ااوم ودرجا ااة با اادم
المساااواة فا توزيااس للااض الاادخل .فانا و ي مسااتوى معطااى ماان نصااي الفاارد
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ماان الاادخل القااوم  ,فااان مزياادا ماان باادم المساااواة ف ا توزيااس الاادخل يعكااب
درجااة كبيارة ماان تفشا الفقاار .وان ا و ي توزيااس معطااى للاادخل فااان انخفاااض
مستوى الدخل يعكب درجة بالية أيضا من الفقر(.)21
من هنا تنبس أهمية السياسة المالية ف التأثير بلى الفقر وللض من خالل
تأثير أدوات ا المتمثلة باإلنفاق العام والضرائ فا الفقار بان طرياق تأثيرهماا
ف كل من النمو االقتصادي والتباين ف توزيس الدخل.
 .1آليىىات تىىأثير اقيفىىام العىىا فىىي اليمىىو االقتاىىاد والتبىىاين فىىي تولي ى
الدخا
تسااتخدم الدولااة اإلنفاااق الحكااوم كأحااد أدوات سياساات ا الماليااة ماان اجاال
تأديااة وظااائف معينااة ولبلااو أه اداف واايااات االقتصااادية واجتمابيااة محااددة
يعد تخفيض معدالت الفقر من أبرزها .ويماارب اإلنفااق الحكاوم تاأثيره فا
تخف اايض مع اادالت الفق اار م اان خ ااالل ت ااأثيره فا ا ك اال م اان النم ااو االقتص ااادي
والتباين ف توزيس الدخل القوم .
وتتمثاال قاادرة اإلنفاااق الحكااوم فا التااأثير بلااى النمااو االقتصااادي ,الاالي
يعباار باان الزيااادة الحاصاالة ف ا النااات المحل ا اإلجمااال مااس مااا يحقق ا ماان
زيااادة فا نصااي الفاارد ماان الاادخل الحقيقا  ,ماان خااالل إمكانيتا فا إحاادا
النماو المراااو فا النااات المحلا اإلجمااال  ,والالي ياانعكب فا تااأثيره بلااى
محدداتا ا ساسااية وباان طريااق نااوبين ماان العواماال ,تتمثاال ا ولاى بالعواماال
المادية الت تشكل المقدرة اإلنتاجية للبلد وتتمثل الثانية بالعوامال االقتصاادية
الت تتناول الطل الكل الفعال.
ويمااارب اإلنفاااق الحكااوم تااأثيره ف ا المقاادرة اإلنتاجيااة للبلااد ماان خااالل
قنا اااتين تتمثا اال ا ولا ااى بتكا ااوين رأب الما ااال الثابا اات وتتمثا اال الثانيا ااة بإنتاجيا ااة
بناصر اإلنتاج ,ويتخل هالا التاأثير اتجااهين احادهما مباشار مان خاالل قادرة
اإلنفاق الحكوم ف التحاول بكفاارة وفعالياة إلاى رأب ماال منات وأخار ايار
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مباشا اار ما اان خا ااالل التا ااأثير ف ا ا إنتا اااج ا ب ا اوان االقتصا اااديين واسا اات الك م
والتفابالت ف سوق العمل والتأثير ف المستوى العام لنسعار .وساوار كاان
التأثير مباش ار أو اير مباشر فاان اإلنفااق الحكاوم ياودي إلاى زياادة المقادرة
اإلنتاجيااة لالقتصاااد ,وفقااا لمااا متااوفر ماان العواماال اإلنتاجيااة .فاسااتنادا إلااى
طروحات النظرياة الكالسايكية الحديثاة فاان المكوناات ا ساساية لدالاة اإلنتااج
ه ا ا العم ا اال ) (Lورأب الما ااال ) (Kوالتكنولوجياااا (مجما اال إنتاجيا ااة بواما اال
صاايتت وفقااا كثاار دوال اإلنتاااج شاايوبا (دالااة كااو
اإلنتاااج) ) (Aوالت ا
دوكالا  (Function Cobb- Douglasكما يل :

Y = A. Lα. K1-α

فالحكومااة قااادرة بلااى أن تمااارب دو ار ايجابيااا ف ا النمااو االقتصااادي ماان
خاالل تأثيرهاا فا إنتاجياة بوامال اإلنتااج .وقاد طاور  Barroهاله الفكارة سانة
 0991مبينااا أن نشاااطات الحكومااة ها مصاادر النمااو الااداخل مفترضااا دالااة
إنتاج اتخلت الصيتة التالية:

Y = A Lα Kβ Gµ

وبااافتراض ثبااات الطل ا الكل ا فااان اإلنفاااق الحكااوم يمكاان أن يكااون ل ا
آث ا ااار فعال ا ااة بل ا ااى المق ا اادرة اإلنتاجي ا ااة للمجتم ا ااس م ا اان خ ا ااالل قن ا ااات اإلنف ا اااق
االستثماري واإلنفاق الجاري ,فزياادة اإلنفااق االساتثماري سيساب ارتفاباا فا
تكوين رأب المال اللي يعمل بلى زيادة المقدرة اإلنتاجية لالقتصااد ,كماا أن
اإلنفاااق االساات الك هااو ا خاار يمااارب تااأثي ار ايجابيااا ف ا المقاادرة اإلنتاجيااة
للمجتماس ولكاان بشااكل اقاال وضااوحا مان اإلنفاااق االسااتثماري وللااض ماان خااالل
تأثيره بلى هيكل اإلنتاج.
ويمكن للمعادلة السابقة أن توضح لنا مدى مساهمة اإلنفاا الككاومف اف
تشكيل دالة اإلنتاج وكما يلف:

Δ Y/Y = ΔA/A + β. ΔK/K + α. ΔL/L + µ. ΔG/G

حي ا تشااير المعادلااة إلااى أن معاادل النمااو ف ا النااات المحل ا اإلجمااال
يمكاان تحدي اده ماان خااالل معاادل النمااو ف ا إنتاجيااة بواماال اإلنتاااج ()ΔA/A
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العما اال ()ΔL/L

ومع اادل النم ا ااو فا ا رأب الماااال ( )ΔK/Kومع اادل النم ااو فا ا
ومعا اادل النما ااو ف ا ا اإلنفا اااق الحكا ااوم ( )ΔG/Gوبالتا ااال فا ااان اثا اار اإلنفا اااق
الحكوم بلى النات المحل يتجلى من خالل دوره ف التاأثير بلاى إنتاجياة
مجماال بناصاار اإلنتاااج بابتباااره يااوثر ف ا كاال ماان العماال ورأب المااال(رأب
الم ااال الم ااادي ورأب الم ااال البش ااري) .فاإلنف اااق الحك ااوم يمك اان أن يم ااارب
تأثيره ف زيادة الطاقة اإلنتاجية من خالل:
 اإلنفاق االستثماري اللي يساهم ف تكاوين رأب الماال الثابات بان طرياق
المشاريس اإلنتاجية العامة الت تنعكب مباشرة بلى نمو النات اإلجمال .
 اإلنفاق التحويل لي الطابس االقتصادي اللي يعمل بلى توجيا بناصار
اإلنتاج من قطاع إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى ب ادف إحادا تنمياة
متوازنة.
 اإلنفاااق التحااويل االجتماااب الاالي ي اادف إلااى رفااس إنتاجيااة العماال ماان
خااالل مساااهمت ف ا تطااوير بائااد بناصاار اإلنتاااج ا ماار الاالي ياانعكب
بلى زيادة اإلنتاج اإلجمال .
ماان جان ا أخاار فااان اإلنفاااق الحكااوم يمااارب تااأثيره ف ا النااات المحل ا
اإلجم ااال م اان خ ااالل ت ااأثيره فا ا الطلا ا الكلا ا الفع ااال (بش ااقي االس اات الك
واالس ااتثماري) بابتب اااره ج اازرا هام ااا منا ا  ,حيا ا أن ارتف اااع مس ااتوى اإلنف اااق
الحك ااوم ي اانعكب بش ااكل ارتفاب ااا فا ا حج اام الطلا ا الكلا ا الفع ااال وبالت ااال
ارتفابا ف مستوى التشتيل وف مستوى النات المحل اإلجماال ( ,)21فضاال
بن للض فان هناض تأثي ار ايار مباشار ل نفااق الحكاوم بلاى الناات المحلا
اإلجمااال ماان خااالل التااأثير بلااى الطلا ا الكل ا الفعااال يااتم ماان خااالل ما اا
يعا اارف بمضا ااابف اإلنفا اااق الحكا ااوم  ,حي ا ا ينا اات با اان اإلنفا اااق الحكا ااوم
المباش اار أث ااا ار متتابع ااة ومتوالي ااة بل ااى ال اادخل الق ااوم نتيج ااة لتت ااابس ال اادخول
النقدية الناتجاة بان اإلنفااق الحكاوم مساببة زياادة فا الادخول والناات تفاوق
الزيادة الحاصلة ف اإلنفاق الحكوم (.)21
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أمااا االتجاااه ا خاار الاالي يمااارب ماان خالل ا اإلنفاااق الحكااوم تااأثيره ف ا
الفق اار في ااتم ب اان طري ااق قن اااة التب اااين فا ا توزي ااس ال اادخل الق ااوم وم اان خ ااالل
اتجاهين يمر ا ول من خالل تأثيره ف هيكل توزيس الدخل ,أي الكيفية الت
يااوزع في ااا الاادخل القااوم بااين الفئااات االجتمابيااة المختلفااة وهااو مااا يعاارف
بتوزيس الدخل الشخصا  ,فا حاين يمار ا خار مان خاالل الكيفياة التا ياوزع
ب ااا الاادخل القااوم بااين الفئااات المكونااة لا وهااو مااا يساامى بااالتوزيس الااوظيف
لل اادخل .ويس اابق االتج اااه الث ااان االتج اااه ا ول فاإلنف اااق الحك ااوم ي ااوثر فا ا
هيكاال توزيااس الاادخل القااوم ف ا ماارحلتين ,المرحلااة ا ولااى وه ا مااا تعاارف
بمرحلاة التوزيااس ا ولا للاادخل القااوم  ,حينمااا تااوزع الدولااة دخاوال نقديااة بلااى
بناص ا اار اإلنت ا اااج ال ا االين س ا اااهموا فا ا ا تولي ا ااد الن ا ااات الحك ا ااوم م ا اان الس ا االس
والخ اادمات ,ويأخ اال ه االا التوزي ااس أس االوبين ,أس االو مباش اار بن ااد قي ااام الدول ااة
بتحدي ااد بوائ ااد بناص اار اإلنت اااج (ا ج ااور ,س ااعر الفائ اادة ,الري ااس ,ا رب ااام),
وأسلو اير مباشر من خالل تحديد أسعار السلس المنتجاة أو أساعار الماواد
ا ولية .والمرحلة الثانية وه ماا تعارف بمرحلاة إباادة توزياس الادخل القاوم ,
والتا ا تشا ا د إدخ ااال تع ااديالت بل ااى التوزي ااس ا ولا ا لل اادخل الق ااوم بن اادما
يتعاارض توزيااس الاادخل ماس أهااداف المساااواة والعدالااة ,وياتم للااض بأشااكال باادة
من ااا النفق ااات التحويلي ااة االجتمابي ااة النقدي ااة والنفق ااات التحويلي ااة االجتمابي ااة
العينية والنفقات التحويلية االقتصادياة(.)26
 .2آليات تأثير ال رائب في اليمو االقتااد والتباين في تولي الدخا
تتباااين قاادرة الض ارائ ف ا التااأثير بلااى النمااو االقتصااادي بااين االيجابيااة
والسا االبية تبعا ااا لطبيعا ااة التا ااأثيرات الت ا ا يمكا اان أن تمارس ا ا ا ف ا ا المتتي ا ارات
االقتص ااادية الكليا ااة (االدخا ااار واالسااات الض واالس ااتثمار) وتأثيرهاااا ف ا ا اتجااااه
وكميااة بناصاار اإلنتاااج ونوبيت ااا .فاسااتخدام الض ارائ بوصااف ا أداة لتوجي ا
االقتص ا اااد القاا ااوم باتجا ا اااه االساا ااتثمارات المراوب ا ااة ,وم ا اان خا ا ااالل الح ا ا اوافز
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واإلبفارات واالمتيازات من ج ة أخرى تعمل فا اتجااه زياادة الناات المحلا
اإلجمااال  .كمااا تعماال الض ارائ الكمركي اة المفروضااة بلااى الساالس المسااتوردة
بلى رفس معدالت نمو النات المحل من خالل توفير الحماية ل ورفس قدرت
التنافسية المحلية ,فضال بما تقدم فقد تودي الضارائ إلاى أثاار توساعية فا
اإلنتاااج ماان خااالل مااا يعاارف بالض اريبة المحف ازة ,إل يلجااا المنتجااون تاادفع م
رابات م فا المحافظااة بلااى دخااول م السااابقة قباال فاارض الضاريبة إلااى خفااض
نفقا ااات إنتا اااج م ما اان ج ا ااة ومحاولا ااة رفا ااس مسا ااتويات إنتا اااجيت م ما اان خا ااالل
االستثمار ا مثل لعناصر اإلنتاج وهو ماا يساب بالنتيجاة رفاس معادالت نماو
النات الحقيق وتوسع .كما تعد الضرائ نوبا من االدخار اإلجباري ال دف
منا ا تموي اال بملي ااة النم ااو االقتص ااادي واس ااتتالل الفا اوائض المالي ااة للمجتم ااس
وتوجي ا نحو تيار االستثمار المنت (.)21
إال ان من جان آخر قد يكون للضرائ أثار سلبية بلاى الناات المحلا
اإلجمال كون الضارائ المرتفعاة بلاى الادخل قاد تضاعف مان حاوافز العمال
واإلنتاج لدى اإلفراد بلى بكب المعتدلة من ا الت تعمل بلى زيادة إنتاج م
لتعااويض مااا يلحااق دخااول م ماان نقااا نتيجااة الضاريبة .كمااا إن ااا تااوثر ساالبيا
بل ااى اإلنت اااج م اان خ ااالل تأثيره ااا فا ا تقل اايا حج اام االس اات الض م اان الس االس
الضاارورية النااات باان انخفاااض الاادخل بسااب الض اريبة والاالي ياانعكب بلااى
قاادرة ا فاراد بلااى العماال ,فضااال باان للااض تمااارب الضاريبة تااأثي ار ساالبيا بلااى
اإلنتاج من خالل تأثيرها ف حجم االستثمار اللي يعتمد بلى حجم االدخار
والت ا ا تا اانخفض با اادورها نتيجا ااة للض ا اريبة( .)21حي ا ا تعما اال الض ا ارائ بلا ااى
تخفايض ماادخرات القطاااع الخاااا وبالتااال التاراكم ال أرساامال وماان ثاام إبطااار
النمااو االقتصااادي ,إال إن ااا ماان ج ااة أخاارى قااد تمااارب بكااب هاالا ا ثاار فا
كون ا تزيد من االدخار الحكوم ومن ثم تكوين رأب الماال وبالتاال تشاجيس
النم ااو االقتص ااادي ,إال أن زي ااادة النم ااو االقتص ااادي الن ااات ب اان اث اار إنف اااق
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حصيلة الضريبة يكون اكبار مان انخفااض النماو االقتصاادي الناات بان اثار
الضريبة بفعل مضابف الموازنة المتوازنة(.)29
أما ما يتعلاق باأثر الضارائ بلاى توزياس الادخل القاوم  ,فقاد أكاد التحليال
االقتصاادي بلااى قاادرة الضارائ بلااى ممارساة دو ار فااابال وم مااال فا إبااادة
توزيااس الاادخل القااوم لصااالح الطبقااات الفقيارة ماان المجتمااس ماان خااالل فاارض
ض اريبة مباش ارة تصااابدية بلااى أصااحا الاادخول المرتفعااة أو ض ارائ اياار
مباشارة بلاى سالس ا انياار واباادة تحويل اا إلاى أصاحا الادخول المنخفضااة
من خالل النفقات التحويلية أو من خالل تمويل الخدمات العامة الت تستفيد
من ا الفئات محادودة الادخل أو الطبقاات الفقيارة( .)13وفا هالا الصادد يوضاح
صااندوق النقااد الاادول وج ااة نظاره حااول التااأثيرات التوزيعيااة فا إطااار ب ارام
التكييااف ال يكل ا  ,ف ا أن توساايس نطاااق الض ارائ المباش ارة ساايكون ل ا أثااار
توزيعيااة لصااالح الطبقااات الفقيرة,ف ا حااين أن الض ارائ التياار مباش ارة بلااى
الساالس والخاادمات االساات الكية ه ا ابعااد مااا يكااون باان تحقيااق العدالااة ولات
تااأثيرات توزيعيااة بكسااية ,مااا لاام ياادخل بلي ااا طااابس التشااخيا كااالتمييز بااين
السلس الضرورية والسلس الكمالية ,لتولد تأثيرات توزيعية لصالح الفقرار(.)13

ثالثا :يممسة آليات تأثير السياسة المالية في معدالت الفقر
بنااارا بلااى مااا تقاادم واسااتنادا للطروحااات النظريااة لطبيعااة تااأثير السياسااة
الماليااة ف ا الفقاار ,وإلثبااات فرضااية البح ا  ,وب اادف صاايااة تشااخيا كم ا
إلليااة انتقااال اثاار السياسااة المالياة فا معاادالت الفقاار ,فقااد ابتماادت مجموبااة
ماان المتتي ارات االقتص ااادية كمتتيا ارات تفساايرية (توضاايحية) ياانعكب تأثيره ااا
بلااى المتتياار المعتمااد المتمثاال بمعاادالت الفقاار لمجموبااة ماان البلاادان الناميااة
واللي اتخل متتيره الصيتة التالية:
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يشااير معاادل الفقاار إلااى أبااداد الفق ارار كنساابة ماان إجمااال باادد السااكان.
ويعااد هاالا المعي ااار ابسااط وأس ا ل مق اااييب الفقاار شاايوبا وتعبياا ار باان ظ اااهرة
تفش الفقر وانتشاره ف المجتمس كون يعبر بان ا همياة النسابية للفقارار فا
المجتمس.
أما المتتيرات التفسيرية الت تعكب اثر السياسة المالية ف تفسير
التتيرات الحاصلة ف معدالت الفقر فقد اتخلت الصي التالية:
 .0اإلنفاق العام ).(X1
وقد ببر بن بمعدل نمو اإلنفاق العام.
 .2الضرائ ).(X2
واللي ببر بن بمعدل نمو الضرائ .
 .3التباين ف توزيس الدخل القوم ).(X3
نظ ار لكون معامل جين من أكثر المقاييب الرقمية شايوبا فا االساتخدام
للتعبير بن درجة التفاوت فا توزياس الادخل وأسا ل ا ف ماا فقاد ابتماد لتفساير
مدى تأثير التفاوت ف توزيس الدخل ف معدالت الفقر.
 .4معدل النمو االقتصادي ).(X4
نظ ا ار إلااى قابليت ا الواسااعة ف ا إبطااار صااورة واضااحة باان ا دار الكل ا
لالقتص ا اااد وباا ااده المقياا اااب الشاا ااامل لجمي ا ااس مخرج ا ااات الدول ا ااة م ا اان الس ا االس
والخاادمات ,وبااد نمااوه ا ساااب ف ا تخفاايض معاادالت الفقاار ,اسااتخدم معاادل
نمو النات المحل اإلجمال للتعبير بن النمو االقتصادي.
وفا إطااار تقاادير وتحلياال تااأثير السياسااة الماليااة بأدوات ااا المتمثلااة اإلنفاااق
العااام والضارائ فضااال باان النمااو االقتصااادي والتباااين فا توزيااس الاادخل فا
معاادالت الفقاار لمجموبااة ماان البلاادان الناميااة ,واسااتنادا إلااى الجان ا النظااري
اللي أكد ف معظم ا دبيات االقتصادية
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بلاى للاض فقاد تاام االساتعانة بنماولج االنحاادار الخطا المتعادد وباسااتخدام
بيانااات المقطااس العرض ا لمجموبااة ماان البلاادان الناميااة( )12لتقاادير معلمااات
الت ااأثيرات المباشا ارة التا ا مارسا ا ا ك اال م اان اإلنف اااق الع ااام والضا ارائ والنم ااو
االقتصادي والتباين ف توزيس الدخل بلى معدالت الفقر وباستخدام البرمجية
الجاه ا ازة ( .)Minitaوبع ااد إدخ ااال المتتيا ارات الس ااابقة فا ا النم ااولج القياسا ا
التال :

Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 +B4 X4

وباسااتخدام طريقااة المربعااات الصااترى االبتياديااة ( )OLSوبتطبيق ااا بلااى
الصيتة الخطية كبديل بن الصي ا خرى واستنادا إلاى نتائج اا ا فضال تام
الحصول بلى قيم معامالت
العالقات االقتصادية التا توضاح طبيعاة التاأثير الالي تمارسا المتتيارات
التفس اايرية بل ااى المتتي اار المعتم ااد وتح اات م ااديات معنوي ااة مقبولا اة( ,)11وكم ااا
أدرجت ف المعادلة التالية:
Y = - 44 + 0.618 X1 + 1.52 X4
)t = (-3.14) (5.22
)(2.92
R – sq = 48.7 %
R – sq ( adj ) = 45.1 %
F = 13.7

يتضح من المعادلة المقدرة إن المتتيرات التوضيحية الداخلاة فا النماولج
والمتمثلااة باإلنفاااق العااام ) (X1ومعاادل النمااو االقتصااادي ) (X4قااد نجحااا فا
تفسير أكثر من  %44من
التتيرات الحاصلة ف معدالت الفقار فا البلادان النامياة تاركتاا للمتتيارات
ا خرى النسبة المتبقية
من تمام الا  011للتتيرات الحاصلة ف معدل  ,باكستا بللض أهمية نسبية
متوازنااة لمتتيارات اقتصااادية أخاارى ال تقاال أهميااة باان المتتيارات االقتصااادية
الداخلية وربما تتجاوزهاا تاوثر فا معادالت الفقار لام ياتم إدخال اا فا النماولج
والت تتمثل بالمتتيرات الخارجية.
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ماان جانا أخاار يتبااين ماان المعادلااة المقاادرة الناتجااة ماان العماال التجريبا
إن معدالت الفقر قد خالف المنطق االقتصادي بانجلاب سلبيا تجاه التتيرات
الحاص االة فا ا مع اادل نم ااو اإلنف اااق الع ااام ,فالزي ااادة فا ا مع اادل اإلنف اااق الع ااام
بمقدار وحدة واحدة يسب ارتفابا ف معدالت الفقر بمقدار

 0.618باكسا بللض االتجاه اير االيجاب ل نفااق العاام نحاو الفئاات
الفقيرة ,وانما محابيا للفئات التنية من المجتمس.

كللض فقد أثبتت النتائ التجريبية ا ثر االيجاب اللي يمارس التباين فا
توزيس الدخل (المعبر بن بمعامال جينا ) فا معادالت الفقار وهاو ماا يتوافاق
مس المنطق االقتصادي ,فزيادة التباين ف توزيس الدخل بمقدار وحادة واحادة
يسب ارتفابا ف معدالت الفقر بمقدار  %1.52وهو باللض يوياد فكارة االتجااه
االيجاب اللي يمارس التباين بلى معدالت الفقر.

كما ااا أثبتا اات نتا ااائ العما اال الكم ا ا فشا اال كا اال ما اان الض ا ارائ النما ااو
االقتص ااادي فا ا اجتي اااز االختب ااارات القياس ااية واإلحص ااائية فض ااال ب اان
االقتصااادية ف ا إثبااات تأثيرهااا ف ا معاادالت الفقاار ف ا البلاادان الناميااة.
وربم ااا يع ااود لل ااض إل ااى ض ااعف النظ ااام الضا اريب فا ا ه االه البل اادان م اان
جان ا  ,واتجاااه النمااو االقتصااادي نحااو فائاادة الفئااات البعياادة باان خااط
الفقر إلى ا بلى.
وبنااارا بلااى مااا تقاادم وماان خااالل النظ ارة الشاامولية للنتااائ التجريبيااة
يتضااح ضااعف السياسااة الماليااة وبأدوات ااا الرئيسااة ف ا التااأثير االيجاااب
ف معدالت الفقر ف البلدان النامية.
impact mechanisms the Fiscal policy in poverty rates

Dr. Bashar Ahmed A- Iraqi
Assistant Professor
Department of Financial and
Banking Sciences
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Abstract
Although economic and social and political enormous that
included most countries of the world, there is still poverty continue
within the humanitarian problem. For that reasons, the most
researchers, intellectuals, economists, sociologists and politicians
are great attention for causes of spread and working to stopping and
limit of growth it. For obtain that, the use of appropriate economic
policies and which constitute fiscal policy one the most important
and which exert their effects which through their effects in the
variables of economic growth and variation in the distribution of
income. The objective of this study is to try to clarify the role of
fiscal policy which included the expenditure and returnals policies
to influence in poverty in developing countries. We are use of
econometrics analysis, relying on data variables used in the study.
The study explain the weak fiscal policy and main tools in positive
impact in poverty rates in developing countries.

الهوامش
، الييراا المل ع ييا لل لعييا شالر ييم،  الملل ييا العل ييا شالع ييمال المييلل،2002 ،  عييل ف يل ي، ( العل ي1)
.76-76  ص،الموصل
.57-53  ص،) نفس المصرا2(
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( )5الصلئغ ،اوسف ،1862،العرم ا العمب ا شالمثلث الحمج ،المسعق ل العمب  ،السرا  ،3العير ،11
ب مشت ،ل رلن ،ص .28
( )1ع رالمحمن ،أسل ا ،1886 ،ترم ا العخلف شإ ااة العرم ا ،إ ااة العرم ا ي الوطن العمبي شالرظيل
العييللم المرايير ،مكييد ااسييلت الوحييرة العمب ييا ،سلسييلا الثقليييا القو ييا ( ،)52ال عييا الشل ي ،
بيروت ،لبنان ،ص .16

( )3ت ييو ااش ،ي ي ل ،2007 ،العرم ييا اصاعص ييل اا ،تمجم ييا حم ييو حس يين حس يير ش حم ييو حل يير
حمو ع رالمزاق ،اا المماخ ،المالض ،ص .21
( )7خل ييل ،سييل  ،1881 ،نظماييا اصاعصييل ال ل ي  ،المفييلم و شالرظماييلت السلس ي ا ،ال عييلا الشف،
شكللا المما للعوزال ،ال وات ،ص .201
( )6ج .أكل ي  ،1860 ،اصاعصييل ال ل ي الرظماييا شالس لسييلت ،تمجمييا ع ييا سييرا سييل ملن ،المييد
الشف ،المل عا المسعرصماا ،بغرا  ،ص .255
( )6العل ي  ،عييل ف يل ي  ،ط ي ف حمييو كييراشا ،1866 ،ااعصييل الت الملل ييا العل ييا،ال علا الشف،
راماا اا ال عب لل لعا شالر م ،جل عا الموصل ،ص .71
( )8المحمييوا ،ايعييت ،1861 ،ال لييب الفعل ي ييل ااسييا خلصييا بلل لييران اآلخ ي ة بييللرمو ،ص -168
.180
( )10س مل ،بلاا ،1866 ،الرقو شال روك شاصاعصل شجسا نظم الرقرا ن ،تمجما طه ع راهلل رصيوا
ش ع رالفعلح ع رالمحمن ع رالمم ر ،اا المماخ .المالض ،ص .168
( )11خل ل ،سل  ،صرا سلبق ،ص .615 -612
( )12جواات ر  ،ج مس ،ااميلا اسيعمشا ،1888 ،اصاعصيل ال لي اصخع يلا العيل شالخيلص ،تمجميا
ع ر الفعلح ع رالمحمن شع رالعظ و حمر ،اا المماخ للر م ،المالض ،ص .152-128
( )15عل  ،ع رالمرعو الس ر ،نداا سعر الران الع س  ،2001،الرقيو شالمصيلاو شالسيواق الملل يا،
ال عا الثلن ا ،اا الحل ر للر م شالعوزال ،عملن ،الا ن ،ص .155
( )11سل والس ييون ،ب ييوف ،شال ييل  .نوا ييلش  ،2001 ،اصاعص ييل  ،تمجمي يا م ييل ع ييراهلل ،ال ع ييا
الشل  ،المل ا للر م شالعوزال،عملن ،الا ن ،ص .712
( )13لنسييف لر ،أ شايين ،نلاامييلن ب س يماي  ،1866 ،علييو اصاعصييل  ،تمجمييا مكييد ال عييب الا ن ي ،
عملن ،الا ن ،ص .583
( )17عل  ،ع رالمرعو الس ر ،نداا سعر الران الع س  ،صرا سلبق ،ص .117
( )16لنسف لر ،أ شان ،نلااملن ب سماي  ،صرا سلبق ،ص .586
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( )16اارجملن ،لا ل ،1866 ،اصاعصل ال ل الرظماا شالس لسلت ،تمجما حمير إبيمام و رصيوا،
اا المماخ للر م ،المالض.
( )18زكي ي  ،ا ييدا ،1863 ،الز ييا اصاعص ييل اا العللم ييا المامر ييا ،كلظم ييا للر ييم شالعمجم ييا شالعوزا ييل،
ال وات ،ص .61
( )20نم ي بف م ييلن ،1866 ،الز ييا اصاعصييل اا شالفق يما ي ي بعيير بلييران أ ما ييل ال ت ر ييا ،العمواييل
شالعرم ا ،حدامان  /اون و ،ص .51
( )21جوزاييف س ييع لعد ،2005 ،العولم ييا ش س ييلشئسل ،تمجمييا ي ييلل ع ييرالقل ا حلم ،ب ييت الح م ييا،
بغرا .102 ،
( )22ع رالمم يير ،احميير يعح ي  ،2001 ،اثييم س لسييلت اصاعصييل ال ل ي عل ي الفقييم ي ي شف نل ييا
خعلاة ،أطمشحا كعوااه غ م ر واة ،كل ا اإل ااة شاصاعصل  ،جل عا الموصل ،ص .51
( .)25تو ااش ،صرا سلبق ،ص .85
( )21علاييب ،شل يير ع رالحم يير ،2010 ،اآلثييلا اصاعصييل اا ال ل ييا لس لسييا اإلنفييلق الح ييو ااسييا
ت ق ييا ا لس ي ا لرمييلةج العرم ييا اصاعصييل اا ،ع ييا حسيين العص يماا لل لعييا شالر ييم شالعوزاييل،
ب مشت ،ل رلن ،ص .156 -157
( )23نلشيير ،سييوزا عييرل  ،2008 ،أسلسي لت الملل ييا العل ييا ،ر ييواات الحل ي الحقوا ييا ،ب ييمشت،
ل رلن ،ص .61
( )27سملع ل ،عيوض يلليل ،2005 ،نظمايا اإلنفيلق الح يو  ،ااسيا يي جوان يه القلنون يا شالملل يا
شاصاعصل اا ،الراا المل ع ا لل لعا شالر م شالعمجما ،بغرا  ،العماق.576 ،
( )26الم ييواا ،يلطمييا إبييمام و خلييف ،2006 ،اثييم الس لسييا الملل ييا ي ي الرمييو اصاعصييل ا لع ر يا يين
ال لييران (نف ييا شغ ييم نف ييا) للمييرة  ،2005-1860أطمشحييا كعييوااه غ ييم ر ييواة ،كل ييا اإل ااة
شاصاعصل  ،جل عا الموصل ،ص .18
( )26العل  ،صرا سلبق ،ص .111
( )28اإل ااس  ،ع ر الس  ،1867 ،العحل ل اصاعصل ا ال ل  ،جل عا ال صمة ،ص .551
( )50ع رالحم ر ،ع رالم لب ،2010 ،ااعصل الت الملل ا العل ا ،ال مكا العمب يا المعحيرة للعسيواق
شالعواارات ،القلممة ،ص .500
)51( Addison، Tony. and Robert Osei, 2002, Taxation and Fiscal Reform in
Ghana، United Nations University UNU-WIDER. Wider Discussion
Paper، no. 2001/97, September 2001
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( )52ال لي ييران الرل ي ييا المسي ييعخر ا ي ي ي العقي ييرام الق لس ي ي م ي ي الا ن ،المدائي ييم ،المغي ييما ،تي ييونس،
صم،اسييعون ل ،بلغلااييل ،أشكمان ييل ،جواج ييل ،بولرييرا ،مر لااييل ،اش لن ييل ،ب اشس ي ل ،الفل ي ن ،السريير،
بلكسعلن ،ن لف ،سما ن ل ،مررشاا  ،تلالرر ،جل لا يل ،غوات ميلص ،ن يلااغوا ،أشغريرا ،كم و ايل،
ك ر ل ،كوسعلاا ل ،ش ل  ،صت ف ل ،السلفل شا ،بول ف ل ،لرشيل.
( )55ين اجييل العقيرام ال مي تيو اسييعخرا بم م ييا( )Minitabالميلمدة سييعع ر ن بسيل للوصييوف إلي
أيضل الص غ بلصخع لاات اإلحصلئ ا شالق لس ا المعمثلا بي:
 اخع لا  tعرر سعوى عرواا .% 3 اخع لا .F -اخع لا عل ل العحرار  R – sqش عل ل العحرار المعرف ).R – sq (adj

