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المقذمة
إن االنف ققاق الحك ققومي ل ققو أىميق ققة كبيق قرة ققي عم ققم المال ققة العام ققة ي ققي وس ققيمة اش ققباع
الحاجققات العامققة المت ازيققدة والمتجققددة عبققر الققزمن وىققي إحققد أدوات الس اسققة المال ققة
التي تستخدميا الدولة لتحقيق التوازن االقتصادي وتحقيق األىقدا

االقتصقاد ة ومنيقا

االسققتقرار االقتصققادي إذ تقققوم الحكومققات بنشققاطات اقتصققاد ة متعققددة ومتنوعققة و قققا
لتط ققور مس ققفتيا االقتص ققاد ة واالجتماع ققة ودرج ققة التط ققور والتق ققدم الت ققي وصق ق إليي ققا
المجتمع ،حيقث عبقر عجقز الموازنقة العامقة عقن الفقرق بقين النفققات العامقة واايقرادات
العامققة .وقققد أصققبا ىققذا المفيققوم ظققاىرة اقتصققاد ة مزمنققة ما ازلققت تعققاني منيققا معظققم
دول العالم سواء المتقدمة منيقا أو النام قة ،وققد اسقتخدمت مققاي س مختمفقة لق قاس ىقذا
العجز وقد كان لك منيا أسس معينة استند الييا لتوض ا مفيوم عجز الموازنة.
إن عجققز الموازنققة ظققاىرة مكققن مالحظتيققا حتققل ققي الققدول المتقدمققة بعققض مققن ىققذه
ال ققدول تج ققاوزت يي ققا نس ققبة العج ققز النس ققبة المقبول ققة ق اس ققا بالن ققات المحم ققي ااجم ققالي
وتطورت ىذه النسقبة عبقر القزمن قاذا اد عجقز الموازنقة إلقل نمقو قي النقات المحمقي
ااجمالي وبنسقبة اكبقر مقن نمقو العجقز يقذا عنقي أن الز قادة قي النفققات العامقة أدت
إل ققل تط ققور االقتص ققاد ،تص ققبا ظ ققاىرة عج ققز الموازن ققة العام ققة ظ ققاىرة مقبول ققة تنشق ق
االقتصاد .
ال يققؤدي لالبققا عجققز الموازنققة إلققل نمققو النققات المحمققي ااجمققالي بنسققبة كبي قرة تتولققد
عجققوزات تراكم ققة ترىققق كاىق االقتصققاد ،تكققون المعالجققة عققن طر ققق تقمق ص اانفققاق
العام لمدولة مما يجع الدولقة تخق بكثيقر مقن واجباتيقا تجقاه المقواطنين ومقن ثقم يخمقق
آثا ار سمب ة س اس ة واجتماع ة ضال عن اآلثار االقتصاد ة كذلك من الممكقن ان نعقد
عج ق ققز الموازن ق ققة م ق ققن الوس ق ققا

الت ق ققي تس ق ققاعد الدول ق ققة عم ق ققل تق ق ققو م أوض ق ققاع س اس ق ققاتيا

االقتصادي والمال ة واالجتماع ة.

1

المبحث األول
مفهىم األنفاق العام وتطىره
لما كانت الحكومة تقوم بدور اقتصادي حسب مسفتيا االقتصاد ة أن عمييقا أن تققوم
بانتيققاج األسققموب المال ققم الققذي تسققتط ع مققن خاللققو أن تخصققص الم قوارد االقتصققاد ة
اشباع الحاجات العامة و تم ذلقك عقن طر قق النفققات العامقة ،كقون االنفقاق الحكقومي
يمع ق ققب دو ار كبيق ق ق ار ق ققي الت يق ق قرات الت ق ققي تح ق ققدث ق ققي البن ق ققل االقتص ق ققاد ة واالجتماع ق ققة
والس اسق ة ومقؤث ار ييققا وال سق ما ان االيقرادات النفط قة تشقك المصققدر القر س ل نفققاق
الحكومي ي العراق ضال عن تمو

بنود االنفاق المختمفة .

األنفاق الحكومي اىم ادوات الس اسة المال قة  ،وكمقا عقد احقد جوانقب الموازنقة العامقة
لمدولة التي تتضمن جقانبي االيقراد العقام واالنفقاق العقام و مثق جانبقا ميمقا مقن االنفقاق
القققومي الققذي يققزداد مققع ت ازيققد دور الدولققة وز ققادة تققدخميا ققي شققؤون المجتمققع المختمفققة
وتمارس دو ار ميما ي التأثير ي مستو النشاط االقتصادي واالجتماعي .
و عققر األنفاااا المااام* بأنققو مممبمققد نقققدي تقققوم بأنفاقققو سققمطة عامققة ،بقصققد إشققباع
م)1

حاجة عامة ))

.

أو هاااو ممبم ققد مققن الم ققال تنفقققو الدول ققة أو ش ققخص معنققوي ع ققام بقصققد تحقي ققق منفع ققة
م)2

عامة)

.

او ىو ما تصر و الحكومة من معونات مضا ا ليا ق مة اانفقاق عمقل البن قة التحت قة،
ومققا صققر لققدعم المنققاخ االسققتثماري العققام  .ك ق مققا تد عققو الحكومققة لمق ققام بعم ق



ىناك العديد والكثير من التعار ف لمنفقات العامة لممز د من االطالع ينظر :

أ -د .اض شاكر الو اسطي ،اقتصاد ات المال ة العامة  ،الطبعة األولل  ،سنة  ، 1973ص. 32-25
ب -المال ة العامة  ،د .ر عت المحجوب  ،الكتاب األول  ،سنة  ، 1971ص.42-38

 -1د .صالح نجيب العمر  ،اقتصاد ات المال ة العامة  ،مطبعة العاني ب داد  1981 :مص . )136
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 د.احمد زىير شام ة ود .خالد الخطيب ممالمال ة العامة) عمان  1991 :مص . )432

مجاني لمشعب عتبر إنفاق حكومي .مكن تمو ق اانفقاق الحكقومي عقن طر قق رسقوم
سك العمالت ،الض ار ب ،أو االقتراض الحكومي.
م)1

ومن التعار ف الواردة ي أعاله يتضا أن لمنفقة ثالثة أركان ر سة ىي

:

 -1مبمد من المال أو كم قاب لمتقو م .
فيم من ذلك بأن الجزء األعظقم مقن األنفقاق الحكقومي يقتم بصقورة نقد قة واألخقر
عين ة أال انو من ال سير تقو مو نقدا واضا ة مجموعو إلقل مجمقوع النفققات النقد قة
وىذا ماد ع إلل عد النفقة الحكوم ة كما قابال لمتققو م النققدي وعقدم اقتصقاره عمقل
ضرورة أن تكون النفقة الحكوم ة مبم ا نقد ا يخرج من الذمة المال ة لمدولة .
 -2خققروج المققال مققن خ ازنققة الدولققة وان القققا مين باألنفققاق مققن أشققخاص القققانون وىققذا
عني أن القا مين باألنفاق ىقم جيقات رسقم ة أي أن كقون األمقر باألنفقاق شقخص
معنوي ميم  ،ومن جانب أخر أن ىذا األنفقاق ال عقد أنفاققا عامقا مقالم يقدخ

قي

سجالت الدولة .
 -3ىد

األنفاق إشباع حاجة عامة :

يتضققا مققن خققالل التعققار ف بققأن األنفققاق ال عققد أنفاقققا عامققا عمققل الققرلم مققن كونققو
صدر من شخص معنوي عام  ،مالم يوجو اشباع حاجة عامة لممجتمع .
أن تو ر ىذه األركان الثالثقة وتالزميا ىو الذي يجع من األنفاق أنفاقا عامقا ييقد
إلل إشباع الحاجات العامة.
كم ق ققا توج ق ققد ث ق ققالث قواع ق ققد تحك ق ققم االنف ق ققاق الحك ق ققومي وى ق ققي  :المنفع ق ققة واالقتص ق ققاد ،
والترخ ص:

1

أكرام عبد العز ز عبد الوىاب مدور الس اسة المال ة ي معالجة المديون ة الخارج ة) رسالة ماجستير مقدمقة
إلل كم ة اادارة واالقتصاد – جامعة ب داد سنة  ، 1996مص . )17 – 16
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 قاعدة المنفعة -:
ان االنفق ققاق الحكق ققومي ينب ق ققي ان ييق ققد

اساسق ققا الق ققل تحقيق ققق اقصق ققل منفعق ققو

اجتماع ققة ممكنققة  ،لققذا اليجققوز لمدولققة ان تنفققق ققي االمققور التققي اليرجققل منيققا
نفعققا  ،كمققا وال تقتصققر كقرة المنفعققة المتأت ققة مققن انفققاق الدولققة عمققل االنتاج ققة
الحد ة والدخ العا قد منيقا  ،بق تشقم كق مقا مكقن ان تقدره االمقوال المنفققة
عمل العاطمين عن العم

ي صقورة اعانقات مقن منقا ع  ،كقذلك الحقال بالنسقبة

لالموال المنفقة عمل ز ادة وتحسين نوع ة االنتاج2 1
و تحققق مبقدأ المنفعقة العامقة اذا توجقو االنفقاق نحقو اشقباع الحاجقات العامقة ،
اذ تكتسب الحاجات العامة عموميتيا اذا كان اشباعيا حققق منفعقو جماع قة ،
وت ققؤدي ى ققذه القاع ققدة بالدول ققة ال ققل المفاض ققمة ب ققين المش ققروعات الت ققي حتاجي ققا
المجتمققع عمققل اسققاس ماتحققققو مققن منفعققة جماع ققة  ،وتقققرر االنفققاق ققي ضققوء
ذلققك  ،كمققا ان عمققل الدولققة ان ت قوازن بققين المنققا ع  ،ققال قتصققر انفاقيققا عمققل
اشققباع حاجققة عامققة واحققدة وتيم ق الحاج قات االخققر  ،وانمققا عمييققا ان ت قوازن
ب ققين مختم ققف الحاج ققات لت ققتمكن ان تحق ققق اقص ققل منفع ققة اجتماع ققة ممكن ققة ،
اضق ققا ة الق ققل ذلق ققك عمييق ققا ان ت ارعق ققي توز ق ققع النفقق ققات حسق ققب حاجق ققات الن ق قواحي
واالقال م المختمفة  ،وكذلك لمختمف الطبقات االجتماع ة  2ومن اولقل واجبقات
المخطق ق ى ققي الموازن ققة ب ققين وج ققوه االنف ققاق المختمف ققة  ،حي ققث ق ققرر ققي ض ققوء
اىققدا

الخطققة الموازنققة بققين وجققوه االنفققاق المختمفققة  ،واي المشققروعات واجبققة

التنفيققذ اوال  ،يقوازن بققين كمفققة المشققروعات  ،والمققدة التققي سققت رقيا التنفيققذ ،
وعدد وكفاءة جياز التش ي من عمقال وليقرىم  ،والعا قد مقن المشقروع والنتقا
التي تسحب اثارىا عمل مستو النشاط االقتصادي2 2
1
2

د .ز ن العابدين ناصر  ،موجز ي مبادئ عمم المال ة العامة المطبعة العرب ة الحديثة  ،1974 ،ص76
د .طاىر موسل عبد  ،د .زىير جواد الفتال اقتصاد ات المال ة العامة مطبعة جامعة ب داد  ،1985ص62
4

 قاعدة االقتصاد -:
وتتضققمن تجنققب التبققذير ققي النفقققات العامققة  ،الن مبققرر النفقققة ىققو بمققا تحققققو
من منفعة اجتماع ة  ،وال تقوم المنفعة عن طر قق انفقاق تبقذيري  ،كز قادة عقدد
الموظفين بشك

فوق الحاجة ليقم او اجقراء تقنقالت ليقر ضقرور ة بيقنيم ل يقر

دا ققع المصققمحة العامققة  ،واالنفققاق ال از ققد عمققل المظققاىر ققي الققدوا ر الحكوم ققة
2و حتققاج تجنققب التبققذير ققي االنفققاق العققام الققل تعققاون وتضققا ر جيققود مختمفققة
ورقابققة ال قراي العققام لمكشققف عققن ذلققك الققل جانققب الرقابققة االدار ققة والبرلمان ققة2
عمققل ان ذلققك ال عنققي التقتيققر  ،الن التقتيققر ققي االنفققاق العققام الققذي يققؤدي الققل
تحقي ققق منفع ققة اجتماع ققة كبيق قرة لي ققر ص ققح ا  ،بينم ققا االقتص ققاد عن ققي انف ققاق
المبققالد الالزمققة عمققل العناصققر االساس ق ة والجوىر ققة ققي الموضققوع  ،االنفققاق
عم ققل مش ققروع اقتصق ققادي ض ققروري يج ققب تقق ققد م م ققا يمزم ققو مق ققن امق قوال  ،لكق ققن
الكمال ات والزخار داخمو ل ست ضرور ة وبالتالي مكن تجنبيا

1

 قاعدة الترخ ص -:
تعنققي ان النفقققة تصققر مققن قب ق ىي ققة عامققة بققأموال عامققة  ،وليققذا ينب ققي ان
تحص ىذه اليي ة العامة عمقل اذن مقن السقمطة المختصقة  ،ذلقك الن االنفقاق
عمل اشباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة ال يتم اال بققانون  2وال ييقم بعقد
ذلققك ان تقققوم السققمطة المختصققة بتقر ققر النفقققات العامققة ىققي او البرلمققان ققي
النط ق ققاق المرك ق ققزي  ،او اليي ق ققات العام ق ققة م ق ققا يخ ق ققص اختصاص ق ققيا الزم ق ققاني
والمك ققاني كم ققا ان مق ققا مي ققز النفقق ققة العام ققة عق ققن النفق ققة الخاصق ققة ى ققي قاعق ققدة
التققرخ ص  ،ال نيققا امققا ان تخضققع لمبرلمققان ققي النطققاق المركققزي  ،وامققا الذن

1

د .دمحم ود ع بدوي  ،دراسات ي المال ة العامة دار المعار بمصر  ،1966ص73
5

اليي ققات المحم ققة المختصققة اذا دخمققت ضققمن اختصاصققيا وال تخضققع النفقققات
الخاصة لمث ىذه االجراءات.1
ثانياً  :تقسيم النفقات المامة
إن د ارسق ققة تقس ق ق م النفقاااااات الماماااااة عنق ققي د ارسق ققة ىق ققذه النفقق ققات مق ققن حيق ققث تركيبيق ققا
ومض ققمونيا وطب عتي ققا  ،وق ققد رأين ققا التط ققور الكبي ققر ال ققذي أص ققاب النفق ققات العام ققة م ققن
المفاى م الحديثة  ،ومقن الطب عقي أن يقزداد تنقوع النفققات العامقة بازد قاد مظقاىر تقدخ
الدولة ي الح اة االقتصاد ة واالجتماع ة م .) 2
وقد أسيب خبقراء المال قة العامقة قي وضقع تقسق مات مختمفقة لمنفققات الحكوم قة ترتكقز
ىققذه التقس ق مات عمققل معققايير اقتصققاد ة واجتماع ققة معينققة تعبققر ك ق منيققا عققن وجيققة
نظققر معينققة تفضق ق تقس ق م مع ققين دون أخققر م .) 3أن النفقاااات الماماااة مجموعققة لي ققر
متجانس ققة وتختم ققف م ققا بيني ققا سق قواء أكان ققت م ققن حي ققث طب عتي ققا أم م ققن حي ققث آثارى ققا
االقتصققاد ة واالجتماع ققة  ،لققذلك ال مكققن أيجققاد تقس ق م واحققد لمنفقققات العامققة و كققون
جامعا مانعا يتضمن كا ة أوجو نشاط الدولة جممقة و بقين أثقره قي االقتصقاد الققومي ،
ل ققذلك ت ققم تقسق ق م النفق ققات العام ققة عم ققل و ققق عالق ققة النفق ققات العام ققة ب ققالثروة القوم ققة ،
بمعنل االعتماد عمل مد مسقاىمة النفققات العامقة قي تكقو ن رؤوس األمقوال الماد قة
لممجتمع واستنادا إلل ذلك تقسم النفقات العامة كآالتي :

1

أ .ىشققام دمحم صققفوت العمققري اقتصققاد ات المال ققة العامققة والس اسققة المال ققة الجققزء االول الطبعققة الثان ققة مطبعققة

التعم م العالي ب داد 1986

 -2د.صالح نجيب العمر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص. 167

 -3عادل احمد حش ش  ،أساس ات المال ة العامة  ،دار المعر ة الجامع ة  ،ااسكندر ة  -مصر 1996 :
 ،ص.67
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-1النفقات الحكومية االستهالكية -:
وتتمث بالنفقات التي تمكن الحكومة من تسيير إداراتيا لمم ار قق العامقة وتشقم
نفقققات الحكومققة عمققل السققمع والخققدمات المخصصققة االسققتيالك ة وتكققون عمققل
نوعين ىما

م)1

-:

 األولااا  :وتتمث ق بالنفقققات عمققل مققا تقدمققو الدولققة مققن خققدمات عامققة ومققاتستمزمو من سمع مرتبطة بيقذه الخقدمات التقي تققدميا الدولقة  ،وتشقم ىقذه
النفق ققات الروات ققب واألج ققور الت ققي ت ققد عيا الدول ققة لمع ققاممين ل ققدييا ومش ققتر ات
الحكومققة مققن السققمع والخققدمات ضققال عققن مشققتر ات الحكومققة ل ل قراض
العسق ققكر ة م باسق ققتثناء أنشق ققاء المبق ققاني الخاصق ققة باسق ققكان الق ق قوات المسق ققمحة
والمصرو ات االستثمار ة المدن ة أنيا تدخ

ي تكو ن م راس المال ) .

 أما الثانية تشقم النفققات التحو م قة والتقي تتضقمن ااعانقات والمسقاعداتاالجتماع ق ق ققة واالقتص ق ق ققاد ة الت ق ق ققي تق ق ق ققدميا الدول ق ق ققة ل ق ق ق قراد والمش ق ق ققروعات
االقتصاد ة واالجتماع ة .
إن الدول ققة تس ققعل م ققن خ ققالل نفقاتي ققا االس ققتيالك ة إل ققل تحقي ققق أقص ققل منفع ققة
لممجتمق ققع مق ققن اج ق ق ر ق ققع مسق ققتو الر اى ق ققة االقتصق ققاد ة واالجتماع ق ققة لعمق ققوم
المجتمققع وتحقيققق االسققت الل االمثق لممقوارد االقتصققاد ة لمدولققة مسققتيد ة ز ققادة
دخميق ققا القق ققومي كمق ققا ينب ق ققي أن نبق ققين أن األنفق ققاق الحكق ققومي عق ققد مصق ققد ار مق ققن
مصققادر التضققخم عنققدما كققون أكث قره موجيققا ألل قراض اسققتيالك ة تققؤدي إلققل
ز ادة حجم السيولة النقد ة المتداولة ي السوق النقد ة والسمع ة دون أن قابميا
أي ز ادة مواز ة لو ي اانتاج

م)2

.

 -1عبد الحسين ز ني  ،الحسابات القوم ة  ،مطبعة جامعة ب داد  ، 1985 ،ص. 212

 -2دمحم عبد العز ز عجم ة ومصطفل رشدي ش حة  ،النقود والبنوك والعالقات االقتصاد ة الدول ة  ،الدار
الجامع ة بيروت  ، 1982 :ص. 275
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-2النفقات الحكومية االستثمارية -:
إن ىقذا النققوع مقن النفقققات يتمثق بنفقققات الحكومققة التقي تسققعل مقن خالليققا إلققل
الحصول عمل وسا

اانتاج الالزمة لز قادة كم قة اانتقاج الققومي وبق قة السقمع

والخققدمات وان أىم ققة ىققذا النققوع مققن النفقققات كونيققا تققؤدي إلققل تكققو ن أرسققمال
ثابت بمعنل أخر أن تو ير وسا

اانتقاج سقاىم قي دعقم البن قان االقتصقادي

وتسارع معدالت النمو وز ادة اانتاج والدخ القومي .
كمق ققا أن أىم ق ققة ىق ققذا النق ققوع مق ققن النفقق ققات تظيق ققر ق ققي الم ارح ق ق األولق ققل لمتنم ق ققة
االقتصاد ة إذ انو مث الد عة القو ة الالزمة لمنشاط االقتصادي وتحفيقزه عمقل
إقامققة مشققار ع مكممققة ارس ق ا وأ ق ققا وىققذا ال سققتط ع القطققاع الخققاص الق ققام بققو
وانما تقوم الدولة بو ومن خالل نفقاتيا العامة االستثمار ة م.) 1
ويمكن تقسيم األنفاا االستثماري عم نوعين هما

() 2

 -األول ويشااما النفقااات االسااتثمارية الم اشاارة و تمث ق

-:
ققي أقامققة المشققار ع

الصناع ة والزراع ة ...الخ والتي يترتقب عمييقا أنتقاج سقمع وخقدمات تقؤدي
إلل ز ادة النقات الققومي ااجمقالي  ،ز قادة تخفقف مقن الضق وط التضقخم ة
وتحس ققن الميق قزان التج ققاري ققي ميق قزان الم ققد وعات وت ققؤدي إل ققل ز ققادة حج ققم
العرض الكمي ومن ثم ز ادة الصادرات ،
 أماااا الناااو الثاااانن مااان النفقاااات مهااان االساااتثمارية يااار الم اشااارة التققيتخصق ققص اقامق ققة البنق ققل االرتكاز ق ققة الالزمق ققة لتحفيق ققز النشق ققاط االقتصق ققادي

1

2

 شاكر دمحم شياب  ،أثار النفقات العامة ي التنم ة االقتصاد ة ي العراق بعد سنة  ، 1968رسالةدكتوراه مقدمة إلل مجمس كم ة اادارة واالقتصاد – الجامعة المستنصر ة  ،1989 ،ص. 33

 عادل م ا العمي وطالل دمحم كداوي  ،اقتصاد ات المال ة العامة  ،الكتاب األول  ،مطبعة التعم م العالي ،الموص  ، 1988 :ص. 84
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وتقؤدي إلققل ز ققادة اانتقاج وتحتققاج الحكومققة ألقامتيققا إلقل مققدة زمن ققة طو مققة
ال ستط ع القطاع الخاص الق ام بيا .
و مث االستثمار وسيمة ميمة و اعمقة مقن ت يقر بن قة االقتصقاد الققومي وتحفيقزه
عمققل النمققو والتطققور والتقققدم كونققو مث ق أمققا إضققا ة جديققدة لمطاقققة اانتاج ققة
القا مة أو تعو ض عن طاقة إنتاج ة اندثرت بفع االستخدام ليا .
وجققاء تقس ق م النفقققات العامققة إلققل ىققذين النققوعين كونققو عققد وسققيمة مققن وسققا
بالتدخ

الدولققة

ي النشاط االقتصادي والتأثير و وتوجييو نحو النمو والتقدم .

ار ماً  :تمويا اإلنفاا الحكومن
إن عمم ة التنم ة االقتصاد ة ال مكن أن تتحقق و قا ل ىدا

المرسومة ليا مقالم كقن

ىنققاك تمو ق أرسققمالي مث ق ااضققا ة الفعم ققة لمطاقققة اانتاج ققة ققي االقتصققاد القققومي
وىققو مققا سققمل باالسققتثمار الحق قققي  ،لققذا ققأن تمو ق ىققذا االسققتثمار عتمققد باألسققاس
عمققل حجققم الفققا ض االقتصققادي المتحقققق والققذي قتطققع مققن النققات المحمققي االجمققالي
السققنوي  ،و طمققق عم ققو باالدخققار الكمققي  ،وان ىققذا االدخققار يتحققول إلققل اسققتثمار ققي
الدورة الجديدة ل نتاج داخ االقتصاد القومي .
لققذا ققان التمو ق أي تققو ير الم قوارد المال ققة الالزمققة لققد ع اانتققاج نحققو النمققو بمعققدالت
أعمقل وأسقرع مققن المعقدالت الطب ع قة تعققد مقن أىقم أدوات الس اسققة المال قة  ،وان أىم ققة
ىققذا التمو ق ت قرتب بتكققو ن الطاقققة اانتاج ققة ومققن توليققد الز ققادة المتوخققاة مققن النققات
القومي بوصفو ىد ا أساس ا لمتنم ة المنشودة أي أن حجم االستثمار القومي ىقو القذي
حققدد الم قوارد التمو م ققة الالزمققة  ،وعم ققو ققان مقققدار االسققتثمار الحكققومي الققذي قققرر
الق ققام بققو ىققو الققذي حققدد المقققدار الققالزم مققن المقوارد التمو م ققة  ،عنققي ذلققك أن صققا ي
األنفاق االستثماري الذي قرر لممدة المقبمة يتوقف عمل عاممين
1

 دمحم عبد العز ز عجم ة وآخققرون  ،محاضرات ي التنم ة والتخطق ،ص .154
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م)1

-:

 ،دار النيضقة  ،بيقروت 1984 :

 -1مقدار الز ادة المستيد ة ي النات القومي .
 -2المقققدار الققالزم م ققن األنفققاق االس ققتثماري مققن اج ق الحص ققول عمققل وح ققدة
واحدة من اانتاج .
وهناك نوعان من التمويا هما

() 1

-:

 -1التمويااا ماان الم ااادر االعتياديااة وىققي المصققادر أو المنققابع االعت اد ققة التققي
تحص ق الحكومققة عمققل مواردىققا المال ققة منيققا بصققورة طب ع ققة وسققنو ة وبشققك
تقمي ققدي مني ققا عم ققل س ققبي المث ققال ال الحص ققر  ،إيق قرادات الضق ق ار ب والرس ققوم ،
وىققذا عققر بالتمو ق الققداخمي وان حجمققو وأي ت ييقرات تطق أر عم ققو تققؤثر عمققل
النشاط االقتصادي بشك عام وبقدرة الحكومة ي تو ير السمع والخدمات التي
حتاجيا المجتمع .
 -2تموياا مان م ااادر يار اعتيادياة وىقي المصققادر االسقتثنا ة التقي تمجقأ الييققا
الدول ق ققة نتيج ق ققة لمواجيتي ق ققا عجق ق ق از ق ققي الحص ق ققول عم ق ققل التمو ق ق ق م ق ققن المق ق قوارد
االعت اد ة لتمو

الز ادة ي أنفاقيا السنوي متجأ إلل ىذه المصقادر ل ققراض

مققن السققمطات النقد ققة ققي البمققد ( التمويااا ااالمج ) أو المجققوء إلققل اإلقت ا ار
مان الاااار م مققن الحكومقات أو المؤسسققات والمنظمقات الدول ققة أو المصققار
األخققر ) ومققن خققالل ذلققك مكققن أن نقققول إن الحكومققة تققؤثر تققأثي ار كبي ق ار مققن
خققالل القق اررات التققي تتخققذىا بشققأن أنفاقيققا وتحصق عمققل إيراداتيققا مققن النشققاط
االقتص ققادي ومع ققدالت نم ققوه وتوز ققع المق قوارد ب ققين االس ققتخدامات المختمف ققة وم ققا
تتركو من أثار مباشرة ولير مباشرة ي توز ع الدخ .

 -1حمد ة شاكر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.21-22
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المبحث الثاني
عجس المىازنة اشكالو واسبابو

تعتب ققر مش ققكمة عج ققز الموازن ققة العام ققة م ققن المس ققا

و القض ققا ا الجوىر ققة الت ققي أث ققارت

اىتمققام البققاحثين ققي دول العققالم  ،يققي مققن المشققكالت المال ققة التققي المتميقزة بتطو رىققا
القذي صقيب كا ققة المجقاالت  :االجتماع قة  ،الس اسق ة و االقتصقاد ة ققي ظق تقمققص
المواد  ،و اتساع الحاجات.
وق ققد تع ققدت المش ققكمة كوني ققا قضق ق ة تواجيي ققا دول الع ققالم الثال ققث  ،بق ق و حت ققل ال ققدول
الصناع ة المتقدمة أصبحت تنظر إلل عجز الموازنقة العامقة كمشقكمة حق ق قة تتطمقب
تخط طا دق قا و جيدا كبي ار .
مثق ق العج ققز ققي الموازن ققة العام ققة الف ققارق الس ققمبي .موازن ققة توسق ق ع ة م ققن خ ققالل ز ققادة
المصققرو ات التققي ت ققؤدي بققدورىا إلققل ز ققادة الطمققب الكمققي دون أن ي ار قي ققا ز ققادة ققي
المداخي
 اوالً :مفهوم عج الموا نة الحكومية
أن عجققز الموازنققة الحكوم ققة حص ق عنققدما تنفققق الحكومققة أكثققر ممققا تحص ق
عم ققو  ،وحجققم العجققز عققادة ىققو قض ق ة س اس ق ة واقتصققاد ة ميمققة ،لققذا قصققد
بالعجز ىو الز ادة ي مجموع إنفقاق الحكومقة عمقل اايقرادات الحكوم قة  ،أي
أنو ساوي صا ي الز ادة ي اقتراض الحكومة مضقا ا إل قو صقا ي القنقص قي
()1

حقوقيا وأرصدتيا النقد ة

 ،كما قصد بالعجز ىو مققدار مقا تنفققو الحكومقة

ك سنة بما فوق ما تفرضو من ض ار ب ورسوم وايرادات تحص عمييا.

 . 1نبي الروبي  ،منظر ة التضخم )  ،مؤسسة الثقا ة الجامع ة  ،ااسكندر ة  ، 1973،ص. 273
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و ع ق ققد العج ق ققز أح ان ق ققا ص ق ققمام أم ق ققان لالقتص ق ققاد  ،خاص ق ققة ق ققي تق ق قرات الرك ق ققود
االقتصادي من خقالل تحفيقز إنفقاق القطقاع الخقاص  ،تققوم الحكومقة باحقداث
عجز مقصود بالموازنة لتسحب االقتصاد من حالة الركقود إلقل حالقة االنتعقاش
 ،ز ادة العجز سيولد دخ إضا ي لمجميور ،بحيث يجنقب ىقذا القدخ اا قراد
االنخفققاض ققي اسققتيالكيم وذلققك ألن اانفققاق الكمققي ال يققنخفض بدرجققة كبيقرة
لق ققذا حص ق ق االنخفق ققاض ق ققي المق ققد وعات الضق ققر ب ة ،وىنق ققا مكق ققن اسق ققتخالص
األمور االت ة:
 .1عد عجز الموازنة تجاوز النفقات العامة عمل اايرادات العامة.
 .2ق ق ققد ك ق ققون العج ق ققز المقص ق ققود مفي ق ققدا  ،و س ق ققاعد عم ق ققل تخط ق ققي األزم ق ققات
االقتصقاد ة وخاصقة أزمقة الركقود التقي عقادة مقا تتقزامن مقع س اسقة مال قة
توسققع ة عققن طر ققق ز ققادة اانفققاق

الحكققومي مالطمققب الكمققي ) لمجققاراة

العرض المتزايد .
 .3يققزداد العجققز ققي الموازنققة الحكوم ققة عنققدما كققون مقصققودا  ،و نققت عققن
ذلك إذا أصبا أداة ميمة من أدوات الس اسة المال ة التي تمارس تأثيراتيا
عمل مجم المت يرات االقتصاد ة ومنيا سعر الصر .
 ثانيا :أشكال عج الموا نة الحكومية
ىنالك أشكال كثيرة لعجز الموازنة الحكوم ة  ،و عقد العجقز المقصقود مالمقنظم)
أىميققا  ،إذ يختمققف عققن سققا ر أشققكال العجققز كونققو متعمققدا مققن قب ق الحكومققة
بفع س اساتيا لمعر ة تأثيراتو عمل المت يرات االقتصاد ة  ،والقل جانقب عجقز
الموازنة المقصود سيتم التطرق إلل سا ر أشكال العجز وعمل النحو اآلتي -:
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 .1المج المق ود ( المنظم )
عد عجقز الموازنقة الحكوم قة المقصقود مقن أىقم أشقكال العجقز  ،يقو ااجقراء
الققذي تتخققذه الحكومققة عنققد تعققرض االقتصققاد إلققل أزمققة  ،عنققد حققدوث كسققاد
بسق ققبب تق ققدىور حجق ققم الطمق ققب الكمق ققي الفعق ققال  ،وت ارجق ققع القق ققوة الش ق ق ار ة لمسق ققمع
والخ ققدمات عن ققدىا تك ققون الحكوم ققة أم ققام ثالث ققة خ ققارات  ،أم ققا أن تمج ققأ إلق قل
تخفق ق ض الضق ق ار ب أو ز ققادة النفق ققات العام ققة  ،أو كالىم ققا  ،حي ققث الخ ققارات
الثالثة ستؤدي إلل إحداث عجز مقصود

()1

.

وتعتبققر نظر ققة العجققز المقصققود مققن نتققاج أراء مكينققز)  ،إذ تؤكققد  ،أن عمققل
الحكومققة ز ققادة الطمققب الكمققي الفعققال مققن أجق تحر ققك االقتصققاد مقرة أخققر ،
بحي ققث ي ققزداد االس ققتخدام حت ققل صق ق

ح ققده األقص ققل ققي اس ققت الل الطاقق ققة

اانتاج ققة  ،واحققداث ز ققادة ققي الطمققب الكمققي الفعققال  ،تقققوم الحكومققة بأتبققاع
س اسة مال ة توسع ة ،و نقت عقن ىقذه الس اسقة ز قادة قي اانفقاق الحكقومي و
/أو تقمي الض ار ب  ،الس اسة المال ة التوسع ة تز د مقن الطمقب الكمقي مقادام
اانفاق الحكومي ضقيف إلقل ت قار القدخ أكثقر ممقا تسقحب منقو الضق ار ب ،
و ققي الوقققت نفسققو  ،ققان خفققض المعققدالت الحد ققة لمض ق ار ب حفققز العققرض
الكمي مادامت تدعم الدا ع إلل االسقتخدام المنقت والكقفء لممقوارد  ،إذ تقؤدي
الز ادة قي الطمقب الكمقي إلقل ز قادة القدخ الحق ققي تقزداد معقو الققوة الشق ار ة
ل ق ق قراد  ،وعن ق ققدىا تك ق ققون الس اس ق ققة المال ق ققة التوس ق ققع ة س ق ققم مة

()2

 ،وبالت ق ققالي

ستحدث ز ادة ي الطمب الخاص الفعمي و ار ق ىذه الز قادة ارتفقاع قي حجقم
النفقققات العامققة ققي المجققاالت كا ققة  ،كاانفققاق عمققل المشققروعات االقتصققاد ة
1
2

 .عمي العربي  ،وعبد المعطي عسا

 ،م أدارة المال ة العامة )  ،مصدر سبق ذكره  ،ص .123

 .جق مس جقوار تينققي  ،ور جققارد اسققتروب  ،م االقتصققاد الكمققي االخت ققار العققام والخققاص )  ،دار المققر خ لمنشققر ،
الر اض ، 1988 ،ص . 339
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واالجتماع ة  ،وتزايد ااعانات والمساعدات التي تمنا لممشقار ع ذات النشقاط
اانتققاجي  ،األمققر الققذي قققود إلققل ارتفققاع الطمققب الفعمققي العققام والخققاص ممققا
يت ا لالقتصاد رصة أخر لمخروج من األزمة (.)1
و تحققدد نطققاق تطبيققق نظر ققة العجققز المقصققود ققي الققدول المتقدمققة اقتصققاد ا،
ينالك شروط لنجاح س اسة العجز المقصود أبرزىا -:
 .1تتمتع الدول المتبعة ليذه النظر ة بمرونة عال ة ي الجياز اانتاجي.
 .2وجققود م قوارد طب ع ققة معققدة لالسققت الل مققع تققو ر رؤوس أم قوال إنتاج ققة ،
مما يؤدي إلل االستجابة لمز ادة ي الطمب الكمي الفعال.
 .3يترتققب عمققل ز ققادة الطمققب الكمققي ز ققادة ققي الققدخ الحق قققي مققن دون أن
مققارس تققأثير قققوي عمققل المسققتو العققام ل سققعار  ،األمققر الققذي اليولققد
نتا

()2

تضخم ة ومن ثم المحا ظة عمل ق مة العممة وقوتيا الش ار ة

.

وتتبققع ال ققدول المتقدمققة ى ققذا العج ققز لكققي تح ققرك أس ققعار صققر عمالتي ققا بم ققا
يتناسب مقع وضقعيا االقتصقادي ،إذ عقد سقعر الصقر ىقو المؤشقر الحق ققي
عمل قوة اقتصاد الدولة ،أما ي الدول النام ة  ،األمر يختمف إذ أن الجيقاز
اانت ققاجي لي ققذه ال ققدول ال يتس ققم بالمرون ققة ل ققذا ل ققن س ققتجيب لمز ققادة الت ققي ق ققد
تحص ق

ققي الطمققب الكمققي عمققل الققرلم م قن ارتفققاع المي ق الحققدي لالسققتيالك

م )MPCومعام المضاعف ييا.
وبعبارة أخر  ،ان الز ادة ي الطمب الفعمي لن يترتب عم و ز ادة قي إنتقاج
السمع والخدمات  ،وتنحصقر الز قادة قي القدخ النققدي ولق س القدخ الحق ققي

1

 .طاىر الجنابي  ،م دراسات ي المال ة العامة )  ،مصدر سبق ذكره  ،ص . 288

 . 2ىاشم دمحم عبد هللا العركوب  ،معجز الموازنة العامة لمدولة – دراسة تحميم ة ي أسبابو وأثاره ومعالجتقو لبمقدان
مختققارة مققع ااشققارة خاصققة لمعقراق م ، )1993-1973أطروحققة دكتققوراه  ،مقدمققة الققل جامعققة الموصق  ،كم ققة
اادارة واالقتصاد  ،قسم االقتصاد  ،الموص ،1997 ،ص .22
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 ،االمققر الققذي يققؤدي إلققل ارتفققاع األسققعار وحققدوث تضققخم  ،وبالتققالي تققدىور
ق مقة العممقة  ،تأخقذ الققوة الشق ار ة لمعممقة باالنخفقاض م انخفقاض ق متيققا )،
لققذا ققأن مجققال تطبيققق نظر ققة العجققز المقصققود مققارس تققأثي ار قو ققا ققي الققدول
المتقدمققة ،وان كققن مؤقتققا مققن أج ق تحسققين الوضققع االقتصققادي ،االسققتمرار
ققي إتب ققاع ى ققذا العج ققز سق ق كون ذا أث ققار س ققمب ة عم ققل مس ققتو األس ققعار وق م ققة
العمم ققة ،ب ققدال م ققن أن تك ققون س ققب ال لمخ ققروج م ققن األزم ققة تص ققبا مش ققكمة م ققن
الصعب الس طرة عمل آثارىا .
 .2المج الهيكمن

حدث ىذا العجز إذا لم ت ِ اايرادات العامة بصورة مسقتمرة النفققات العامقة

 ،و ع ققود ى ققذا الوض ققع إل ققل ز ققادة اانف ققاق الحك ققومي بمع ققدل يز ققد ع ققن الق ققدرة
المال ق ققة لالقتصق ققاد وتحممق ققو ل عبق ققاء  ،و شق ققير إلق ققل وجق ققود خم ق ق

ق ققي ى ك ق ق

االقتص ققاد الق ققومي نفس ققو بحي ققث ص ققعب حق ق ى ققذا العج ققز إذا ت ققم االس ققتعانة
بالوس ق ققا

المال ق ققة قق ق ق  ،ق ق ق مكن إن تض ق ققا

عوامق ق ق اقتص ق ققاد ة متع ق ققددة ،

وباامكان التخفيف من حدة العجز الي كمي من خالل وسيمتين ىما (-: )1
 -الوسيمة األول  -:تافي

النفقات المامة

و عن ققي تخفق ق ض مع ققدل الز ققادة ققي االنف ققاق الحك ققومي  ،عم ققل إن الي ققتم ذل ققك
بطر ق ققة عشق قوا ة  ،كم ققا ى ققو مع ققرو

 ،أن إنتاج ققة النفق ققات العام ققة تختم ققف

حسق ققب طب عق ققة النفقق ققة ،منيق ققا عد مق ققة اانتاج ق ققة  ،وقميمق ققة اانتاج ق ققة  ،وعال ق ققة

 . 1عادل احمد حش ش ،مأصول المال ة العامة ) ،مؤسسة الثقا ة الجامع ة ،ااسكندر ة ،1982،ص ص -394
.397
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اانتاج ة  ،وبناءا عم و  ،يتم التركيز عمل نفقات اانتاج ة العال ة بمقا يتوا قق
مع الس اسة االقتصاد ة والمال ة

()1

.

 الوسيمة الثانية  -:يادة اإليرادات المامةتعتب ققر ى ققذه الوس ققيمة النتيج ققة الحتم ققة لمنت ققا

الناشق ق ة م ققن تخفق ق ض النفق ققات

العامة مالوسيمة األولل )  ،حيث يترتب عمل ز قادة إنتاج قة اانفقاق الحكقومي
ز ققادة الققدخ القققومي ،وبالتققالي ز ققادة ققي الجققزء المقتطققع مققن الققدخ لت ط ققة
االنف ق ق ققاق الع ق ق ققام ال ق ق ققذي ق ق ق ققد ك ق ق ققون اقق ق ق ق إنتاج ق ق ققة –أح ان ق ق ققا – م ق ق ققن االنف ق ق ققاق
الخ ققاص .بس ققبب الخمق ق

الفن ققة ع ققن

ققي التنظق ق م  ،وت ققدني مس ققتو الوس ققا

مسققتو التقققدم العممققي والتكنولققوجي ا لققذا قتضققي االمققر تخف ق ض الض ق ار ب
لوضققع جققزء كبيققر مققن الققدخ القققومي تحققت تصققر القطققاع الخققاص ل كققون
عامال تشج ع ا  ،بشرط عدم إلحاق الضرر بالمصمحة العامة

()2

.

نسققتخمص ممققا تقققدم  ،أن العجققز الي كمققي حققدث بسققبب عققدم كفا ققة اايقرادات
العامققة لمنفقققات العامققة وبصققورة دا مققة نتيجققة لالخققتالل الي كمققي الحاصق

ققي

االقتصاد الوطني كون من الصقعب معالجتقو  ،ولكقن توجقد وسقيمتين لمتقميق
م ق ققن العج ق ققز الي كم ق ققي وىمق ق قا  ،تخفق ق ق ض النفق ق ققات العام ق ققة ،وز ق ققادة اايق ق قرادات
العامة .
 .3المج المتراكم
تبققين نظر ققة العجققز المتقراكم  ،إلققل أن عجققز الموازنققة ققي أوقققات األزمققة أمققر
طب عي عند ز ادة النفققات العامقة  ،وتخفق ض الضق ار ب سقيؤدي إلقل حصقول
عجز  ،وال كون ىنالك تخو

من تراكم العجز سنة بعد أخقر وعنقد حقدوث

 . 1المصدر السابق نفسو ،ص .398
 . 2طاىر الجنابي ،مدراسات ي المال ة العامة ) ،مصدر سبق ذكره ،ص .341-342
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االزدىار قي االقتصقاد سقتزداد إيقرادات الضق ار ب  ،بحيقث تقتمكن الدولقة عقن
طر ق الفقا ض الحاصق

قي الضق ار ب ت ط قة العجقز الحاصق مقن السقنوات

السابقة(.)1
يتميققز العجققز الي كمققي عققن تقققوم الحكومققة بأحداثققو والرقابققة عمققل المصققار
والتقداول النققدي بصقورة عامقة مقع معر قة اقتصقاد ة عم ققة و قي أثقاره  ،لكقي
تققتمكن الدولققة ققي إحداثققو ،أمققا العجققز المتقراكم يققو حصق تمقا ققا ،ولكققن مققع
القبققول بحدوثققو عمققل اعتقققاد عنققد حققدوث ققا ض تسققتط ع الدولققة مققن خاللققو
()2

ت ط ة العجز

.

ونسققتنت مققن ىققذا  ،أن العجققز مققن الممكققن أن يت قراكم سققنة بعققد أخققر ألنققو
كون سب ال لمتخمص من األزمة وخاصة أزمة الركود اذا ماحدث ا ض قي
أي سنة من السنوات من الممكن استخدامو ي ت ط ة عجز الموازنة .
 .4المج المؤقت ( المج الدوري )
يق قرتب العج ققز المؤق ققت بمس ققتو النش ققاط االقتص ققادي وبالتقمب ققات االقتص ققاد ة
المق ققؤثرة ق ققو  ،الموازنق ققة المتوازنق ققة توازنق ققا سق ققابقا بتوا ق ققق نفقاتيق ققا العامق ققة مق ققع
إيراداتيققا  ،ق ققد ين ققت عني ققا عج ققز ناش ققد ع ققن انكم ققاش المق قوارد المال ققة العام ققة
المحصققمة نتيجققة انخفققاض الققدخ القققومي  ،و مكققن القبققول بيققذا العجققز كونققو
مؤقتق ققا وخاصق ققة إذا تق ققم إتبق ققاع س اسق ققة مال ق ققة محق ققددة ومرسق ققومة تبعق ققا لت ق قوازن
االقتصق ققاد القق ققومي  ،ووسق ققيمة معالجق ققة ىق ققذا العجق ققز أمق ققا مق ققن خق ققالل تخف ق ق ض

 . 1خطار شبمي  ،مالعموم المال ة – الموازنة ) ط  ، 4دار المنشورات الحقوق ة  ،لبنان  ،1979 ،ص .216

 . 2حسققن عواض ققو  ،وعب ققد ال ققرؤو

قطق ق ش ،،مالمال ققة العام ققة  ،الموازن ققة والضق ق ار ب والرس ققوم ) ،ط ،1دار الخم ققود

لمصحا ة والطباعة والنشر والتوز ع ،بيروت ، 1995،ص .276
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االنفاق الحكومي أو ز ادة اايقرادات العامقة أو المجقؤ إلقل تمقك الوسقيمتين معقا
 ،ولك وسيمة خ سير خاص بيا(. )1
 .5عجو ات الضمف وعجو ات القوة
تعققد عجققوزات الضققعف والقققوة مققن األشققكال الجديققدة لعجققز الموازنققة الحكوم ققة
عب ق ققر ع ق ققن عج ق ققوزات الض ق ققعف بأني ق ققا العج ق ققز الن ق ققاجم ع ق ققن ض ق ققعف اادارة
الحكوم ق ققة وعق ققدم قق ققدرتيا عمق ققل تحقيق ققق ااي ق قرادات مق ققن جانق ققب واانفق ققاق ليق ققر
العقالني من جانب آخر.
أم ققا الش ققك األخ ققر  ،عج ققوزات الق ققوة الناجم ققة ع ققن المس ققاعدات الت ققي تق ققدميا
الدولققة بص ق ة إعانققات اقتصققاد ة واجتماع ققة س قواء ل قراد أم لممشققروعات ،
لتحقيققق أىققدا

اقتصققاد ة واجتماع ققة والعم ق عمققل ر ققع معققدالت النمققو ققي

القطاعات االقتصاد ة

()2

.

ونجق ققد أن الشق ققكمين يختمفق ققان عجق ققوزات الضق ققعف تظيق ققر بسق ققبب سق ققوء اادارة
الحكوم ققة لمموازنققة ولكققال جققانبي الموازنققة  ،أمققا عجققوزات القققوة تحققدث بسققبب
المسققاعدات الحكوم ققة المقدمققة لمقطققاع الخققاص .ولكققن الصققفة المشققتركة بققين
ىذين الشكمين ىي كونيما من ااشكال الجديدة لعجز الموازنة الحكوم ة .
 ثالثا :أس اب عج الموا نة الحكومية
ققد يختمقف بعقض االقتصقاديين قي تحديقد األسقباب المؤد قة إلقل حقدوث عجقز قي
الموازنققة الحكوم ققة ،ولكققن مققن أبققرز أسققباب عجققز الموازنققة الحكوم ققة ،ىققي ت ازيققد

 1عادل احمد حش ش ،مأصول المال ة العامة ) ،مصدر سبق ذكره ،ص .399-397

2

 .ىاشم دمحم عبد هللا العكروب  ،معجز الموازنة  ،)...مصدر سبق ذكره ،ص .24
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النفقققات العامققة وانخفققاض ااي قرادات العامققة .اذ مكققن تمخ ق ص األسققباب الر س ق ة
ما يمي :
 التوس ق ع ققي دور الدولققة ل نفققاق العققام  ،و ذلققك مققن خققالل ز ققادة متطمبققات واحت اجات المواطنين .
 ضعف النمو االقتصادي و تقمص مداخي الدولة . ارتفاع الض ار ب لير المباشقرة خاصقة  ،وىقو مقا يقؤدي القل ارتفقاع األسقعار ،و الذي ينت عنو المطالبة بر ع األجور أي ضرورة تدع م الدولة ل جور .
 ارتفاع االقتطاعات عمل العا دات لمعا الت يؤثر عمل الققدرة الشق ار ة  ،و مقنثم عمل ادخارىم .
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المبحث الثالث
العالقة بين النفقات العامة و عجس المىازنة العامة
قققد كققون ىنالققك مبققررات لسققماح الحكومققات بوجققود عجققز ققي الموازنققة أذا كققان نمققو
اقتصققاد ة واجتماع ققة منشققودة مققثال ز ققادة

اانفققاق الحكققومي يققؤدي إلققل تحقيققق أىققدا

االستثمار العام كنسبة من إجمالي النات المحمقي ااجمقالي بسقبب الرلبقة قي تحسقين
البن ة األساس ة الماد ة ،قد يؤدي إلل ارتفاع نسبة العا د عمل رأس المال الخاصم.)1
وقققد تمث ق ز ققادة اانفققاق عمققل التعم ق م أو الرعا ققة الصققح ة ،حجققة قو ققة لتعز ققز رأس
المال البشري لمقبالد .ولكقن مقن الصقعب اسقتعمال ىقذه المقولقة لتبر قر نمقو العجقز قي
الموازنات العامقة والقدين  ،أذ لق س مقن الواضقا ،مقا إذا كقان ارتفقاع مسقتو ات األنفقاق
الحكومي العام عد أم ار عاال ي تعز ز األىدا

االقتصاد ة أو االجتماع ة أو الم.)2

وقد كون من جية أخقر أن عجقوزات الموازنقة أمق ار مال مقا قي بعقض األح قان نظق ار
لمم از ققا الناتجققة عنيققا مققا يتعمققق بانتيققاج خق الموازنققة ققي ققرض الضق ار ب ،واذا كققان
ل نفققاق الحكققومي أن كققون مرتفعققا ققي أي مققن ىققذه األسققباب كوقققوع كارثققة طب ع ققة،
مققثال أو كمققد وعات الحققروب وليرى قا مققن األسققباب التققي قققد كققون أثرىققا سققمبي عمققل
اقتص ققاد تم ققك الدول ققة ،عم ققل العم ققوم أن ز ققادة ققي النفق ققات ت ققؤدي ال ققل ز ققادة العج ققز
با تراض ثبات العوام االخر  .وأن انخفاض النفقات العامة تؤثر إيجابا عمقل عجقز
الموازنققة ،أي أن العالقققة بينيمققا عكسق ة ،ولكققن ىنالققك درجققات ققي التققأثير عمقل عجققز
الموازنة العامة سيتم توض حيا ي أدناه.

 أوالً :ت ايد النفقات مع ث ات اإليرادات
م)1

صندوق النقد الدولي  ،أ اق االقتصاد العالمي  ،واشنطن  ،مايو  ، 1996ص،62

م)2

المصدر نفسو ،ص.61
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كمن السبب الر س وراء حقدوث العجقز قي الموازنقة العامقة ىقو ت ازيقد النفققات
العامة ،وقد تكون ىذه الز ادة دا عا لتحر ك النشاط االقتصقادي ،وبقا تراض أن
نس ققبة الضق ق ار ب واايق قرادات األخ ققر تبق ققل ثابت ققة بمعن ققل اايق قرادات الحكوم ققة
المستحص ق ققمة م ق ققن القط ق ققاع الخ ق ققاص وليرى ق ققا ال تت ي ق ققر بم ق ققا يي ق ققا مالضق ق ق ار ب
والمس ققاىمات االجتماع ققة والم ققنا واايق قرادات األخ ققر  ،وب ققع الموج ققودات لي ققر
المال ققة )م ،)1وبالمقاب ق ىنالققك ز ققادة ققي النفقققات الحكوم ققة ،و ققي ىققذه الحالققة
سق حدث العجققز النققاجم مققن أتسققاع حجققم النفقققات العامققة ،ولكققن السقؤال مققا ىققي
اآلثار التي تترتب عمل تمك الز ادة ي النفقات.
من الواضا أن تأثيرات ىذه العمم ة تعتمد عمل نقوع النفققات العامقة اسقتيالك ة
أو استثمار ة.
وكال النوعين سينعكس قي ز قادة الطمقب الكمقي قي االقتصقاد وسقتكون آثارىمقا
متنام ققة حسققب مسققتو النشققاط االقتصققادي وطب عققة النظققام االقتصققادي القققا م
متقققدم أو نققامي .ز ققادة اانفققاق العققام االسققتيالكي ققي دولققة أرسققمال ة متقدمققة
عند مستو التش ي الكام لمموارد حتما س ساىم ي إحداث التضخم
كذلك ي القدول النام قة التقي ال تممقك اقتصقاداتيا مرونقة الجيقاز االنتقاجي ليقا
عمل سبي المثال دولة العراق.
أمققا اانفققاق العققام االسققتثماري وىققو أحققد مت ي قرات الطمققب الكمققي ققي االقتصققاد
ز ادتققو تققؤدي إلققل ز ققادة اانتققاج والققدخ سقواء بشققك مباشققر عققن طر ققق ز ققادة
الطمققب الكمققي ققي االقتصققاد أو مققن خققالل عم ق مضققاعف االنفققاق الحكققومي
االستثماري.

م)1

البنك المركزي المدير ة العامة لالحصاء االبحاث  ،النشرة السنو ة  ، 2227مأيرادات الموازنة العامة لمدولة
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إن ظققاىرة ت ازيققد اانفققاق الحكققومي تتضققا ر بأسققباب عققدة منيققا أسققباب ظاىر ققة
الف ققن الم ققالي وأتس ققاع أقمق ق م الدول ققة وع ققدد

مكانخف ققاض ق م ققة النق ققود ،واخ ققتال

سق ققكانيا ) وأسق ققباب حق ق ق ققة كاألسق ققباب االقتصق ققاد ة واالجتماع ق ققة والمال ق ققةم،)1
وطبقققا لقققانون ققاجنر م )wgner's lawتت ازيققد نسققبة األنفققاق الحكققومي لمنققات
القومي ااجمالي مع التطور االقتصادي واالجتماعي.
و مكن تفسير كرة قاجنر بمرونقة الطمقب الدخم قة م Income Elasticity of
 )demandعن ق ققدما يت ازي ق ققد ال ق ققدخ الق ق ققومي يت ازي ق ققد اانف ق ققاق الحك ق ققومي عم ق ققل
الخ ققدمات العام ققة بنس ققبة أكب ققر م ققا دام ققت مرون ققة الخ ققدمات أكب ققر م ققن الواح ققد
الصح ا.
و ققي العق قراق ىنال ققك عوامق ق ع ققدة س ققاىمت ققي ت ازي ققد النفق ققات العام ققة وأح ققداث
العجققز ققي الموازنققة العامققة منيققا عوام ق اقتصققاد ة تتعمققق بطب عققة الس اسققات
االقتصققاد ة المتبعققة ،وعوامق اجتماع ققة تتعمققق برلبققة الحكومققة بتحقيققق التقوازن
االجتمققاعي والقضققاء عمققل البطالققة وأخققر حرب ققة إذ الح ق إن أبققرز مظققاىر
ز ادة النفقات العامة ىي النفقات العسكر ة.
 ثانياً :ت ايد النفقات المامة بنس ه اكبر من يادة اإليرادات المامة
إن ز ققادة النفقققات العامققة قققد صققاحبيا ز ققادة ققي ااي قرادات العامققة ولكققن ل ق س
بالنسبة نفسقيا مقن الز قادة ،النفققات العامقة قي ت ازيقد مسقتمر وتحكميقا ظقاىرة
م)1

أنظر ي ذلك:

أ-

د .عادل م ا العمي وطالل محمود كدأو ي  ،مأقتصاد ات المال ة العامة )  ،الكتاب األو ل  ،دار

الكتب لمطباعة والنشر  ،الموص
ب-

 ،1988ص154-152

د .عبد العال الصكبان  ،ممقدمة ي عمم المال ة العامة والمال ة مالعامة ي العراق )  ،ج ، 1مؤسسة

دار الكتاب لمطباعة والنشر ،الموص  ،1976ص121 – 122
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ازد ققاد النفق ققات العام ققة وى ققي ظ ققاىرة ى كم ققة تواج ققو معظ ققم دول الع ققالم المتق ققدم
والنامي أما ز ادة اايرادات العامة قد ال تستط ع أن تسد ىذه النفقات العال ة.
 ثالثاً :ث ات النفقات مع انافا

اإليرادات

قد كقون سقبب العجقز قي الموازنقة العامقة ىقو نقات عقن انخفقاض قي إيقرادات
الدولق ققة مومنيق ققا الض ق ق ار ب) ،والنق ققات عق ققن انخفق ققاض ق ققي مسق ققتو ات ك ق ق مق ققن
االسققتثمار والققدخول ضققال عققن التيقرب الضققر بي وانخفققاض الققوعي الضققر بي.
ض ققال ع ققن المق قوارد األخ ققر لي ققر الض ققر ب ة ك ققاايرادات النفط ققة م ققثال والت ققي
تشق ققك نسق ققبة عال ق ققة جق ققدا تص ق ق الق ققل نسق ققبة  %95مق ققن إي ق قرادت الدولق ققة ق ققي
الع قراقم ،)1ىققذه ااي قرادات تتذبققذب حسققب سققعرىا ققي األس قواق العالم ققة وذلققك
العتمقاد أسققعار القنف عمققل العقرض والطمققب ،وانخفضقت اايقرادات النفط ققة أو
أصققبحت منخفضققة بعققد ققرض الحصققار االقتصققادي عمققل الع قراق ط قوال مققدة
التسققعين ات وبدا ققة القققرن الواحققد والعشققر ن ،قققد حققددت قق اررات االمققم المتحققدة
ققي التسققعين ات مققن القققرن الماضققي أن تكققون إصققدارات الققنف لمع قراق ضققمن
مذكرات التفاىم وقسم منيا يذىب إلل بعض الدول كتعو ضات وبالتالي سقو
تقق ق نس ققبة اايق قرادات النفط ققة بنس ققبة كبيق قرة مقارن ققة بالنفق ققات العام ققة لمحكوم ققة
مالمتزايدة اعادة اعمار ما أحدثتو الحرب) قي تمقك الحقبقة الزمن قة وليرىقا مقن
المعوقات التي تعم عمل قمة اايرادات .
ضققال عققن مققا سققبق قققد كققون ىنالققك عجققز نققات عققن انخفققاض ققي النفقققات
وانخفاض ي اايرادات ولكن بنسبة أكبقر مقن النفققات ،وققد كقون العجقز نقات

م)1

البنك المركزي العراقي  ،المدير ة العامة لالحصاء واالبحاث  ،النشرة السنو ة  ، 2227ص42
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عن ز ادة ي النفقات مقع انخفقاض قي اايقرادات .وققد كقون االيقرادات بسقبب
التيرب أو التجنب الضر بي والذي عود لعدة أسباب منيا:
 -1إعفاء العديد من األوع ة الضر ب ة كاألراضي الزراع ة والشركات.
 -2وجود الفساد ااداري والمالي.
أس اب ت ايد النفقات المامة
كم ققن الس ققبب وراء ح ققدوث عج ققز ققي الموازن ققة إل ققل ت ازي ققد النفق ققات العام ققة م ققع ثب ققات
ااي قرادات العامققة ،قققد تكققون الز ققادة دا عققا لتحر ققك األنشققطة االقتصققاد ة التققي تسققما
لمدولق ق ق ققة بالتق ق ق ققدخ
()1

واالجتماع ة

ق ق ق ققي النشق ق ق ققاط االقتصق ق ق ققادي ق ق ق ققي شق ق ق ققتل المجق ق ق ققاالت االقتصق ق ق ققاد ة

.

وىنالك مجموعة من األسباب التي تؤدي إلل تزايد النفققات العامقة والتقي قسقمت إلقل
أسباب ظاىر ة  ،وأسباب حق ق ة  ،وسنحاول استخالص أىم قراتيا وكما يمي-:
-1األس اب الظاهرية ال دياد النفقات المامة
و قصققد باألسققباب الظاىر ققة ىققي األسققباب التققي تققؤدي إلققل ت ازيققد حجققم النفقققات
العامققة  ،دون أن قابميققا ز ققادة ققي كم ققة السققمع والخققدمات المسققتخدمة ققي
إشباع الحاجات العامة
األسباب
أ -انافا

()1

يرجع سبب تزايد النفقات ظاىر قا إلقل مجموعقة مقن

أبرزىا -:
قيمة النقود

يؤدي التدىور المستمر ي ق مة النققود إلقل انخفقاض الققوة الشق ار ة لوحقدات
النقققد المتققداول بسققبب ارتفققاع األسققعار  ،أصققبحت تققد ع مبققالد طا مققة لش قراء
 . 1دمحم عبققد المققنعم عفققر ،واحمققد ر ققد مصققطفل  ،ماالقتصققاد المققالي  ،)...مصققدر سققبق ذك قره ،ص ص -335
.341

 .1احمد زىير شام ة  ،وخالد الخطيب  ،مالمال ة العامة ) ،ط ،2عمان ،تشر ن األول  ، 1999ص .84
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الكم ققة نفس ققيا م ققن الس ققمع والخ ققدمات الت ققي ك ققان ش ققتر بي ققا ،وعم ققو ز ققادة
النفق ققات العام ققة ق ققد ت ققودي إل ققل ارتف ققاع أس ققعار تم ققك الس ققمع والخ ققدمات ولق ق س
()2

الز ادة ي كم ة السمع والخدمات أو نوعيتيا

.

وم ققن ىن ققا تنش ققأ عالق ققة طرد ققة م ققابين األس ققعار والنفق ققات العام ققة  ،ارتف ققاع
األسعار تتطمب المز د من النفقات الذي عنل انخفاض ق مة النققود  ،وعم قو
البققد أن نقققارن مققابين حجققم النفقققات العامققة ققي تقرات معينققة ولق ققاس الز ققادة
ييا مع إدخال الت يرات التي تحدث ي المستو العام ل سعار

()3

.

ب -ااتالف الفن المالن
قد تعز الز ادة ي النفقات العامة إلل الت يير ي الفن المالي وت ير طر ققة
قيققد الحسققابات المال ققة  ،حيققث حققدث تعققدي

ققي بققدء السققنة المال ققة الجديققدة

االم ققر ال ققذي ي ققؤدي إل ققل ت ازي ققد اانف ققاق الع ققام و ع ققز س ققبب ذل ققك ى ققو انتق ققال
الحكوم ققة ققي تنظق ق م حس ققاباتيا م ققن نظ ققام الموازن ققة الص ققا ة إل ققل الموازن ققة
ااجمال ققة  ،وبالت ققالي ح ققدوث ارتف ققاع ققي حج ققم النفق ققات العام ققة  ،ألن نظ ققام
الموازنة ااجمال قة يقدرج كق مقا يتعمقق بالنفققات واايقرادات العامقة لمموازنقة ،
التي تعد من األسباب الظاىر ة لتزايد النفقات العامة.1
ت -اتسا إقميم الدولة وعدد سكانها
يققؤدي اتسققاع إقمق م الدولققة إلققل ت ازيققد النفقققات العامققة لمواجيققة مطالققب األقققال م
الجديققدة المضققا ة إلققل الدولققة  ،عمققل الققرلم مققن اتسققاع رقعققة الدولققة وت ازيققد
النفقققات إال أنيققا لققن تققؤدي إلققل ارتفققاع نصققيب الفققرد مققن ىققذه الز ققادة  ،كمققا
 . 2عمي العربي  ،وعبد المعطي عسا

 ،مإدارة المال ة العامة )  ،مصدر سبق ذكره ،ص .53

 . 3عادل م ا العمي  ،وطالل محمود كداوي ،ماقتصاد ات المال ة العامة )  ،الكتقاب األول  ،دار الكتقب لمطباعقة
والنشر ،الموص  ، 1988،ص .152

 1عبد العقال الصقكبان  ،م مقدمقة قي عمقم المال قة العامقة والمال قة العامقة قي العقراق )  ،ج ، 1مؤسسقة دار الكتقب
لمطباعة والنشر ،الموص  ، 1976 ،ص . 122
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يققوثر عققدد السققكان ققي حجققم النفقققات الققذي أخققذ باالرتفققاع لمواجيققة األعبققاء
ااضا ة  ،وال تقود ىذه الز ادة ي النفقات إلل ارتفقاع عقدد السقكان حسقب
 ،ب ق إلققل الت ي قرات الي كم ققة ققي السققكان  ،وارتفققاع نسققبة األطفققال  ،وز ققادة
نفقات تعم ميم  ،ضال عن كبار السن والحاجة إلل إنفاق معاشاتيم (.)1
كق ق ى ققذا وليق قره سق ق عم عم ققل ت ازي ققد النفق ققات العام ققة ز ققادة ظاىر ققة  ،الت ققي
ستخمق اختالال ي الموازنة وحدوث العجز  ،األمر القذي يتطمقب المجقؤ إلقل
وسا

مختمفة لت طيتو .

-2األس اب الحقيقية ال دياد النفقات المامة
قصققد باألسققباب الحق ق ققة ،تمققك األسققباب التققي تققؤدي إلققل ز ققادة حجققم النفقققات
العامة الناتجة عن ز ادة عدد الحاجات العامة التي تققدميا الدولقة ل قراد مقن
السمع والخدمات إذا بقيت مساحة الدولة وعدد سكانيا بدون ت يقر

()2

وتوجقد

عدة أسباب حق ق ة لز قادة النفققات العامقة ،التقي تقرتب بز قادة تقدخ الدولقة قي
الح اة االقتصاد ة واالجتماع ة .ومن ابرز ىذه األسباب مايمي :
أ -األس اب االقت ادية
تعد من أىقم األسقباب لز قادة النفققات العامقة ،القذي يتمثق

قي توسقع الدولقة

بق ققام المشققروعات العامققة التققي كانققت حكق ار عمققل القطققاع الخققاص ،الدولققة
بت ققدخميا وق اميق ققا بالمش ققروعات االقتصق ققاد ة بم ققا يخق ققدم اا ق قراد العتبق ققارات
س اسق ق ة واجتماع ققة تف ققوق أىم ققة الق قربا الم ققادي ال ققذي ك ققان س ققعل إل ققو
القطققاع الخققاص ،كمققا أن ىنققاك سققببا حق ق ققا لت ازيققد النفقققات العامققة الققذي
يتمثق

ققي ز ققادة حققدة المنا سققة االقتصققاد ة بققين الققدول المنتجققة الققذي يققد ع

 . 1احمد زىير شام ة وخالد الخطيب  ،مالمال ة العامة ) ،مصدر سبق ذكره  ،ص .87-86

 . 2طاىر الجنابي  ،مدراسات ي المال ة العامة )  ،مصدر سبق ذكره ،ص ص .122-121
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معظققم الحكومققات إلققل مسققاعدة المنتجققين والمصققدر ن المحمققين عققن طر ققق
مققنحيم ااعانققات ،وت سققير القققروض ليققم ،واعفققا يم مققن بعققض الض ق ار ب
والرسوم ،ك ىذه ااجراءات ي الموازنة ستحم

الحكومة بعقض النفققات

ااضا ة (.)1
ب -األس اب االجتماعية
تعققد ىققذه األسققباب مبققدأ عامققا قققود إلققل نمققو االقتصققاد القققومي عققن طر ققق
التوسقع ققي االنفقاق الحكققومي .وتعمق ىجقرة السقكان إلققل المقدن الصققناع ة
الكبي قرة عمققل ز ققادة النفقققات العامققة المخصصققة لمخققدمات العامققة ،كققالتعم م
والص ققحة ،وليرى ققا م ققن الخ ققدمات العام ققة بس ققب الحاج ققات المت ازي ققدة بحي ققث
أص قبا األ قراد طققالبون الدولققة بققأداء وظا فيققا التققي لققم تكققن ضققمن نطققاق
اختصاصققيا ،ممققا يترتققب عمققل الدولققة أن تز ققد مققن إنفاقيققا لتمب ققة الحاجققات
المتزايدة (.)2
ت -األس اب المالية
واجي ققت الكثي ققر م ققن ال ققدول الص ققعوبات لمحص ققول عم ققل الق ققروض لتمو ق ق
إنفاقيقا خاصقة بعقد إتبقاع الفكقر الكينقزي ،إال أن ىقذه الصقعوبات تضققاءلت
عنققدما لجققأت الدولققة إلققل إصققدار السققندات وب عيققا ل قراد  ،بعققد أن قققدمت
االمت ققازات لمشق ققتري السق ققندات ،كااعفق ققاء م ققن الض ق ق ار ب  ،وأسق ققعار ا ق ققدة
عال ققة  ،إذ أد المج ققؤ إل ققل الق ققرض الع ققام إل ققل ز ققادة ال ققدين الع ققام وز ققادة
نفقققات خدمتققو  ،ومققن ثققم ز ققادة النفقققات العامقة  ،وكققذلك عنققد وجققود ققا ض
ق ققي الموازنق ققة الحكوم ق ققة قق ققد شق ققجع الدولق ققة عمق ققل إنفاقق ققو ق ققي اوجق ققة ليق ققر

 . 1عمي العربي  ،وعبد المعطي عسا

 ،م إدارة المال ة العامة )  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ص . 49-48

 . 2طاىر الجنابي  ،مدراسات ي المال ة العامة ) ،مصدر سبق ذكره  ،ص .122
27

ضرور ة  ،مما يز د من النفقات العامقة ( ، )1و قي بعقض الحقاالت تضقطر
الدولق ققة إلق ققل تطبيق ققق س اسق ققة تقييد ق ققة عمق ققل إنفاقيق ققا  ،إال أن ىق ققذه الس اسق ققة
الت ققنجا الن الدول ققة ققي ى ققذه الحال ققة ق ققد وصق ق حج ققم إنفاقي ققا إل ققل مس ققتو
تعجز عن تقميمو.
والجق ققدير بالق ققذكر أن ت ازيق ققد النفقق ققات العامق ققة اليتوقق ققف عمق ققل األسق ققباب االقتصق ققاد ة
واالجتماع ق ققة والمال ق ققة،حيث توج ق ققد عوامق ق ق أخ ق ققر مني ق ققا الس اسق ق ق ة  ،واادار ق ققة ،
والحرب ة ،والتار خ ة التي تز د من حجم االنفاق الحكقومي ومقن ثقم تكقون سقببا مقن
األسباب المؤد ة إلل حدوث عجز ي الموازنة الحكوم ة.

 . 1ر عت المحجوب  ،مالمال ة العامة ) ،دار النيضة العرب ة  ،القاىرة  ،1977 ،ص ص . 65-64
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الخاتمة
النتا :
 ان العالقققة بققين االنفققاق الحكققومي وعجققز الموازنققة وث قققة جققدا ،حيققث أن ز ققادة
ققي النفق ققات ت ققؤدي ال ققل ز ققادة العج ققز ب ققا تراض ثب ققات العوامق ق االخ ققر  .وأن
انخف ققاض النفق ققات العام ققة ت ققؤثر إيجاب ققا عم ققل عج ققز الموازن ققة ،أي أن العالق ققة
بينيما عكس ة ،ولكن ىنالك درجات ي التأثير عمل عجز الموازنة العامة.
 اشكال عجز الموازنة متعددة كما تختمف أسبابيا وتأثيراتيا،
 قد ال كون عجز الموازنة امق ار سقي ا قي كق احوالقو بق ققد كقون حالقة إيجاب قة
تتخذىا بعض الدول لمحفاظ عمل توازن اقتصادىا.
 إن ظ ققاىرة ازد ققاد النفق ققات العام ققة ال تك ققون نتيج ققة أس ققباب اقتص ققاد ة قق ق بق ق
ألس ققباب س اسق ق ة واجتماع ققة ،وق ققد تجم ققت ى ققذه الظ ققاىرة بوض ققوح من ققذ انتي ققاء
الح ققرب العالم ققة األول ققل  .حي ققث لع ققب اانف ققاق الحرب ققي دو ار كبيق ق ار ققي ز ققادة
اانفققاق العققام اذ تطققور بشققك كبيققر وأصققبا ظققاىرة عالم ققة والسق ما ققي أوقققات
الحرب الباردة ،مما ساىم بشك كبير ي ارتفاع عجز الموازنة.
التوص ات
 بققالنظر آلثققار عجققز الموازنققة ققي المت ي قرات الكم ققة ققي االقتصققاد ممققا فققرض
عمل الحكومة ان تعم عمل ترشقيد النفققات واالتجقاه لز قادة القواردات مقن اجق
الحفاظ عمل توازن االقتصاد
 ان تحديققد النفقققات العامققة يجققب ان يققتم عمققل ضققوء إمكان ققة البمققد وقدرتققو عمققل
تمو

ىذه النفقات بشك مال م وعمل و ق إمكان ة االقتصاد القومي،

 ضققرورة عققدم االعتم قاد بشققك مبققالد ققو عمققل إمكان ققات الدولققة الس ق اد ة ققي
تحصي الموارد الالزمة لت ط ة النفقات .
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