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 وعرفانشكر 
الحمد هلل الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد هلل الذي استسلم كل شيء لقدرته والصالة       

قد قال رسول هللا ، و وصحبه أجمعين آلهو والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد 
(( :)  لوق لم يشكر  الخالق َمن لم يشكر  (.الَمخ 

ان واجب العرفان بالجميل يحتم علّي ان اتقدم بالشكر والعرفان لمن تحمل عبء االشراف ف      
استاذي الفاضل الدكتور كريم سالم حسين وتفّضل علّي بنصائحه القيمة وتوجيهاته العلمية السديدة 

فله  ،اعداد هذه الرسالة طوال مدة البحثكان خير عون وتشجيع في و لل الصعوبات الذي ذ الغالبي
  .في ميزان حسناتهجعل هذا مني فائق االحترام وجزاه هللا عنا كل خير و 

سوسن كريم هودان  ةكما اتقدم بالشكر والثناء لعميد كلية االدارة واالقتصاد االستاذ الدكتور       
ا المتواصل ملدعمه األستاذ المساعد سندس جاسم شعيبثنسة رئيس قسم االقتصاد واآل  الجبوري 

 وتذليل العقبات التي تواجههم.  لطلبة الدراسات العليا

لتفضلهم بالموافقة على وأتقدم بفائق الشكر والعرفان إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة    
 مناقشة الرسالة وإغنائها بمعلوماتهم القيمة خدمة للعلم وتقديرًا .

أمام القناديل العلمية التي أضاءت أمامي دروب العلم ويشرفني أن أقف وقفة إجالٍل وإحترام      
  أساتذتي األفاضل في قسم االقتصاد  .والمعرفة، 

إلى أساتذتي االفاضل في قسم االقتصاد السيما )أ. د عبد الكريم جابر ل والشكر والعرفان موصو    
العيساوي، أ.د. سالم عبد الحسن، أ.د. نبيل الجنابي، أ.د. كريم سالم الغالبي، أ.د. موسى  شنجار

خلف عواد، أ.د. عبد العظيم عبد الواحد الشكري أ.د. نزار كاظم الخيكاني، أ.م.د. باقر كرجي 
أ.م.د. ميامي صالل صاحب(،  ،الجبوري، أ.م.د. امل اسمر الساعدي، أ.م.د. فاضل عباس الشباني

عبد ، م. ضياء كريم كاطع كاظم، م. عالء الركابي، م. سحر جواد .م. سعادأوالى االساتذة كل من )
 (، مناف مرزة نعمةاللبانالرزاق 

زمالئي  السيما كما أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى كل من آزرني في مسيرتي الدراسية  
 طلبة الدراسات العليا.

نبع و أقدم بالغ شكري واعتزازي إلى الشمعة التي أضاءت دربي للوصول إلى هذه المرحلة و      
. وأخوتيسندي( والى أخواتي  )زوجيالعافية , والى رمز الوفاء  هللا منحهافليالحنان )خالتي اقبال( 

 وأستميح عذرا كل من كان له إسهام في إنجاز هذه الرسالة ولم يرد اسمه هنا. 

 ميع اخلري وهو ويل التوفيقجزى اهلل اجلف

  مآثر



    
  المستخلص 

 

 أ

 املستخلص

للوقوف على آثار السياسات المالية في معالجة  مهمةمحاولة نه في كو  البحثتكمن أهمية        
الغايات ومعرفة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطبيقها وتحقيق في العراق ظاهرة الفقر 

، إذ إن إتباع قرمواجهة ظاهرة الفو  للخروج منها المناسبةووضع المقترحات االساسية لتلك السياسات 
ومن هنا ، ومة في تمويل الزيادة في اإلنفاقسياسة مالية يتطلب معرفة الكيفية التي تسير عليها الحك

في  اومدى تأثيرهنفقات وااليرادات العامة ال كل من لوقوف على طبيعة التطور فيلالبحث  انطلق
على الرغم من زيادة ما بشكل عام، فتفاوت ذلك التأثير فقد أفرزت النتائج  ذلك ، وألجلرمعدالت الفق

ما ، فضاًل عن تغيرات المؤثرة في مستويات الفقر، اال ان اسهاماتها كانت متواضعة تم تخصيصه للم
خصص لبرنامج تنمية االقاليم وبرنامج دعم البطاقة التموينية ممابان  القياسية نتائج التقدير هأظهرت

الفقر،  أثيرات معنوية باتجاه خفض معدالتلتولد ت لم تكن كافية (2019-2004خالل مدة البحث )
ال تزال دون مستوى العالقة السوية في طبيعة تأثير أدائها سواء أكان في  أي ان السياسات المالية

، اضافة مؤثرة في معدالت الفقر في العراقإطار النمو االقتصادي أم في إطار المتغيرات المباشرة وال
، لمالية ومعدالت الفقر في العراقطويلة االجل بين مؤشرات السياسة ا ةعدم وجود عالقة توازنيالى 

ضعف متضمنات االقتصاد الكلي في تجاوز االختالالت التي يمكن أن تدفع االقتصاد باتجاه نظرا ل
تحقيق معدل عاٍل أو متسارع في النمو االقتصادي والسيما في ظل تفشي ظاهرة الفساد المالي 

كل الموازنة وتلكؤ المشاريع المنفذة مما ولد عوامل أكثر عكسية باتجاه زيادة واالداري واختالل هي
  معدالت الفقر.

 توصلنا الى بعض االستنتاجات أهمها : أظهرت نتائج التقدير أن زيادة االنفاق العام وما
يخصص لبرنامج تنمية االقاليم وبرنامج دعم البطاقة التموينية , لم تكن كافية لتولد تأثيرات معنوية 
باتجاه خفض معدالت  الفقر، ويعود ذلك إلى ضعف متضمنات االقتصاد الكلي في تجاوز 

ادي االختالالت التي يمكن أن تدفع االقتصاد باتجاه تحقيق معدل عاٍل أو متسارع في النمو االقتص
والسيما في ظل تفشي ظاهرة الفساد المالي واالداري واختالل هيكل الموازنة وتلكؤ المشاريع المنفذة  
مما ولد عوامل أكثر عكسية باتجاه زيادة معدالت الفقر، كذلك عدم فاعلية  السياسات االقتصادية 

ية في طبيعة تأثير أدائها الكلية السيما في الجانب المالي , وانها ال تزال دون مستوى العالقة السو 
سواء أكان في إطار النمو االقتصادي أم في إطار المتغيرات المباشرة والمؤثرة في معدالت الفقر في 



    
  المستخلص 

 

 ب

العراق. كما أظهر النموذج القياسي عدم وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين مؤشرات السياسة 
لسياسات االقتصادية لم تولد تلك التأثيرات المالية ومعدالت الفقر في العراق. وهذا يستدل منه ان ا

المتسارعة في معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وبالشكل الذي يولد تأثيرات معنوية باتجاه 
 تخفيف معدالت الفقر.

كما قدمنا جملة من التوصيات والمقترحات أهمها : االهتمام بالجوانب االخرى المسببة للفقر وذلك من 
ر القدرات االنسانية وتنمية راس المال البشري ، والسيما للفئات الفقيرة ، والمتمثلة بإعادة خالل تطوي

تأهيل وتطوير قطاعي الصحة والتعليم والخدمات العامة والنهوض بواقع هذه المرافق الهامة والتي 
 تشكل مطلبًا اساسيًا في تلبية االحتياجات الضرورية الالزمة للفقراء.

ت االقتصادية وعدم االعتماد الكلي على مورد واحد )النفط( بوصفه موردا ماليا رئيسا تنويع القطاعا
والتوجه نحو تطوير باقي القطاعات االقتصادية التي يمكن ان تحقق موارد مالية, كقطاعي الزراعة 

 .والصناعة وتهيئة البنية االستثمارية لجذب االستثمار االجنبي ودعم القطاع الخاص
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  مقدمة:

هتمام العديد من وكاالت التنمية االقتصادية بالقد حظيت الدراسات المتعلقة بالفقر      
منها  كتنفها العديد من التعقيدات وذات أبعاد متعددةتكونها ظاهرة لخالل العقود الماضية 

 االقتصاديةن أغلب البلدان في إطار أهدافها اواالجتماعية والسياسية والبيئية، وعليه ف االقتصادية
واالجتماعية تهدف الى رفع مستويات المعيشة لألفراد ذوي الدخول المنخفضة وال سيما في ظل تدني 

 ة الكلية . مستويات النمو االقتصادي والتباين في توزيع الدخل وعدم كفاءة وفاعلية السياسة االقتصادي

وقد شهد العراق بصورة خاصة في اآلونة األخيرة انتشارًا واسعًا لمعدالت الفقر نظرًا للحروب     
والصراعات واألزمات الداخلية كالمجاعات واإلرهاب وما رافقها من تهجير وقتل وتشريد ليصبح الفقر 

 واقتصاديةت مالية مشكلة تهدد مستقبل اإلنسانية ، مما يحتم على الحكومات المتعاقبة  إتباع سياسا
ومن أهم أدوات السياسة المالية هو تحفيز اإلنفاق الحكومي على الصحة  ،لمحاربة الفقر والقضاء عليه

والتعليم والمؤسسات الخدمية للتخفيف من وطأة هذه الظاهرة على المجتمع العراقي لما لها من آثار 
ر هذه الظاهرة )ظاهرة الفقر( البد من تبني سلبية تلقي بظاللها على نواحي الحياة كافة، وللحد من آثا

اإلمكانيات والموارد المتاحة والمضي وفق المنهجية  االعتبارخطة تنموية واضحة ومحددة تأخذ بنظر 
 السليمة التي تمثل عماد العملية التنموية المنشودة . االقتصاديةالعلمية الصحيحة في بناء السياسات 

لط الضوء على أثر السياسات المالية المباشر على الفقر في إطار ومن هنا جاء هذه البحث ليس    
عملية النمو االقتصادي من خالل أدواتها المختلفة المتمثلة بسياسة اإلنفاق الحكومي و الضرائب على 

 معدالت الفقر في العراق.

 : البحثأهمية  
ات المالية في معالجة ظاهرة في كونها محاولة جادة للوقوف على آثار السياس البحثتكمن أهمية     

الفقر ومعرفة المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطبيقها وتحقيق أهدافها ووضع المقترحات والمعالجات 
 الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة المالية في مواجهة ظاهرة الفقر .
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  :البحثمشكلة 

إال أنه الزال يعاني من  ،على الرغم من امتالك العراق الثروات الطبيعية والموارد المادية والبشرية    
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كانت هنالك خطى  ،واسع لمعدالت الفقر بين أفراد المجتمع انتشار

، هل لو إستخدمت جادة للحكومات المتعاقبة إلستخدام سياسات مالية للحد من هذه الظاهرة ؟ وفيما
نجحت تلك السياسات في تحقيق ما تصبو إليه في معالجة هذه الظاهرة ؟ وما الصعوبات التي إعترضت 

 تطبيقها ؟ .

 : البحثأهداف 

 الى اآلتي : البحثهدف ي   

 بيان أثر السياسة المالية في التقليل من حدة الفقر في العراق . .1
 الفقر في العراق.قياس وتحليل أثر السياسة المالية على  .2

 فرضية البحث : 
مباشرة ينطلق البحث من فرضية مفادها " أن السياسة المالية سواء في تأثيراتها المباشرة أم غير ال    

 تجاه تخفيف معدالت الفقر في العراق" .الم تترك تأثيرًا واضحًا ب

 هيكلية البحث :
المفاهيمي للسياسة المالية اإلطار النظري و : صول ، تناول الفصل األولثالثة ف علىتم تقسيم البحث 

هتم بمفهوم وأهداف وأدوات السياسة المالية في الفكر ا اء بثالثة مباحث : المبحث األول والفقر وج
االقتصادي ، إما المبحث الثاني فقد تناول الفقر ومفهومه وأدواته ، وجاء المبحث الثالث حول آليات 

 . تأثير السياسة المالية على الفقر

 علىأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان : تحليل واقع السياسة المالية ومعدالت الفقر في العراق وقسم 
ثالثة مباحث ، األول تم التطرق فيه الى واقع السياسة المالية في العراق ، والمبحث الثاني حول تحليل 
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ية والخارجية وأهم السياسات واقع الفقر في العراق وتطرق الى قياس مؤشرات الفقر وأسبابه الداخل
واإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدة الفقر. أما المبحث الثالث فقد تناول مستويات تأثير السياسة 

 المالية على الفقر .

( وتضمن ARDLستخدام منهجية )اأثر السياسة المالية على الفقر بوجاء الفصل الثالث بعنوان : قياس 
 ، أما الثاني فكان تقدير النموذج وتحليل النتائج.نظري للتحليل القياسيل اإلطار ال، األول حو نيمبحث
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 الفصل األول

 االطار النظري و المفاهيمي للسياسة المالية والفقر

 : تمــهيــــــــد

تطيع ان تحقق تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات االقتصادية االخرى لكونها تس         
ية كالنفقات وااليرادات تحقيقها االقتصاد الوطني مستخدمًة ادواتها المالالى االهداف التي يسعى 

، وشهدت السياسة المالية تطورات مهمة وجوهرية نتيجة غيرها من االدوات المالية االخرى و  والضرائب
ونتيجة لهذه التطورات اختلف  ،الماضيةالتطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي عبر الحقب الزمنية 

ة الكالسيكية( انتقل من الدور الحيادي حسب وجهة نظر )المدرسو دور الدولة في الحياة االقتصادية 
حسب وجهة نظر)المدرسة الكنزية( وذلك بعد ازمة الكساد العالمي الكبرى عام  الى الدور التدخلي

ة مهمة لتوجيه المسار االقتصادي أداة رئيسصفها بو ت الدول تستخدم السياسة المالية اصبح 1929
للدولة ومعالجة االزمات الداخلية التي تمر بها وبعض الظواهر الخطيرة التي تواجهها ومن بينها على 

أحوال الناس  فيسبيل المثال ظاهرة الفقر التي ُتعد من الظواهر المعقدة والمتشابكة التي لها انعكاسات 
مفاهيم اوسع كالقدرة على االبداع واحترام االخرين إلى ذلك المادية وإنما تتعدى وال تنحصر في األبعاد 

و العيش الكريم ، و القدرة على المشاركة في الحياة السياسية واتخاذ القرار ، باالضافة الى الخدمات 
ل مباحث والذي يتناو  ةوسنتطرق في هذا الفصل الذي يتكون من ثالثاالخرى كالصحة والتعليم ... 

وفي المبحث الثاني من الفصل  ،الفكر االقتصادي في المبحث االولمفهوم واهداف السياسة المالية في 
االول نتطرق الى تعريف الفقر مفهومه ومؤشراته والمبحث الثالث يتناول آليات تأثير السياسة المالية 

 على الفقر.
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 األولالمبحث 

 مفهوم وأهداف وأدوات السياسة المالية في الفكر اإلقتصادي

 : مفهوم السياسة الماليةاوالا 

في عملية التنمية لكونها تستطــــيع القيام بالدور  اسة المالية الدور المهم واالساسالسي تلعب       
ويزخر األدب المالي والفكر الحيوي في تحقـــــــيق اهداف االقتصاد الوطني بفضل ادواتها المالية المتعددة 

وسنتطرق  ،المضمون  في لكنها ال تختلفاالقتصادي بالعديـــد من التعاريف التي تختلف في الشكل و 
ان  د مفهوم السياسة المالية ومنهاتحدي عض من هذه التعاريف التي وردت فيب الىفي هذا المبحث 

والدين العام من اجل تحقيق مستوى مرتفع للدخل السياسة المالية تعني استخدام االيرادات والنفقات 
الكلي ولمنع حدوث التضخم االقتصادي اي استخدام بعض السياسات الحكومية من اجل تحقيق 

 .(1)االهداف االقتصادية المتوخاة

تعني استخدام الضرائب واالنفاق الحكومي وعمليات  فهيوفي تعريف اخر للسياسة المالية       
االقتراض العام او الدين العام للتأثير على مجمل النشاطات االقتصادية للمجتمع بالطرق المرغوب فيها 
كما تهتم بموضوع تخصيص الموارد في القطاعات العامة والخاصة واستخدامها لبلوغ وتحقيق االستقرار 

 .(2)والنمو

من ينظر للسياسة المالية على انها تعبر عن البرنامج الذي تخططه الدولة عن عمد ومنهم       
مستخدمة فيه مصادرها اإليرادية وبرامجها االنفاقية إلحداث اثار مرغوبة وتجنب االثار غير المرغوبة 

لمة واصل ك .(3)على كافة متغيرات النشاط االقتصادي و االجتماعي والسياسي تحقيقا ألهداف المجتمع
بانها تعرف السياسة المالية ، اذ وتعني حافظة النقود او الخزانة (FISCالسياسة المالية فرنسي)

بااليرادات العامة والنفقات العامة بهدف تحقيق اهداف الدولة السياسية واالقتصادية  السياسات المتعلقة

                                                           
 .312،ص2007العلمية للنشر والتوزيع ،عمان، اليازوري محمود الوادي وآخرون ،" األساس في علم االقتصاد "، دار  (1)
 ،2003 عمان، ،3ط غازي عبد الرزاق ،"المالية العامة تحليل اسس االقتصادات المالية" دار وائل للطباعة والنشر ، (2)

 .25ص

 .15ص ،1999 حامد عبد المجيد دراز ، "السياسات المالية "،االسكندرية، (3)
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وفي تعريف اخر انها السياسة التي تعنى بدراسة النشاط المالي  لالقتصاد العام بوحداته ، (1)واالجتماعية
المختلفة ذات الطبيعة االقتصادية واالدارية وما سيتتبع هذا النشاط من اثار بالنسبة لمختلف قطاعات 

ن بالتقريب بين المتكافئة لجمهور المواطني العدالة االجتماعية واتاحة الفرصاالقتصاد الوطني وتحقيق 
وعرفت ايضا بانها ، (2)الفراد في توزيع الدخول والثرواتطبقات المجتمع واالقالل من التفاوت بين ا

"مجموعة االهداف والتوجهات واالجراءات والنشاطات التي تبنتها الدولة للتأثير في االقتصاد القومي 
ة مشاكله ومواجهة كافة الظروف والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالج

 .(3)المتغيرة

"بانها اسلوب او برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام االيرادات ايضا وعرفت     
والنفقات العامة عالوة على القروض العامة لتحقيق اهداف معينة في طليعتها النهوض باالقتصاد 

بانها حركة محصورة في ( cuellالوطني ودفع عجلة التنمية واشاعة االستقرار االقتصادي  وعرفها  )
الحكومي او السياسة الضريبية المصممة لتوجيه االقتصاد وليس ببساطة فكرة واحدة بل فكرتان  االنفاق

  :هما

 السياسة المالية االختيارية: .1

وتمثل مجموعة من االجراءات التي تتخذ في وقت المشكلة لتغير االقتصاد في تلك اللحظة من      
 حالة عدم التوازن الى الحالة االفضل .

 :غير االختياريةالسياسة المالية  .2

وهي مجموعة سياسات مبنية في النظام لكي تؤدي الى استقرار االقتصاد حينما يكون النمو       
سريعًا جدًا او بطيئًا جدًا،  كما عرفها اخرون " بانها بعض االساليب والقواعد واالجراءات والوسائل 

ممكنة من اجل  والتدابير التي تقوم بها الدولة من اجل ادارة النشاط المالي الخاص بها بأكبر كفاءة
ونستنتج بأن المالية  ،(4)تحقيق االهداف االجتماعية واالقتصادية والسياسية خالل مدة زمنية معينة"

                                                           
 .201ص ،2012طارق الحاج ،" المالية العامة "، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،  (1)

هشام مصطفى الجمل ،" دور السياسة في تحقيق التنمية االجتماعية " ،شركة الجالل للطباعة والنشر ،االسكندرية،  (2)
 .431،ص2006مصر ،

 .222ص  2009عبد الغفور ابراهيم احمد ،" مبادئ االقتصاد والمالية العامة " ، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان  (3)
(4) R.cuell ,Issue in" Economics Today" ,3rd MC Craw,Ny  cuell.2007,p.126 
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العامة مجموعة من السياسات المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة تعتمدها الحكومة بقصد تحقيق 
ن الفضل يعود للسياسة المالية باستخدام وإ، اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتماعيأهداف محددة تتعلق ب

الحكومة إليرادتها ونفقاتها العامة والتي تكون منظمة في الموازنة العامة للدولة لغرض تحقيق اهداف 
الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية النابعة من فلسفة الدولة االقتصادية بواسطة ادواتها المالية 

ات والرسوم وغيرها لتحقيق االهداف المرغوبة كمحاربة التضخم والفقر كالنفقات والضرائب وااليراد
 والبطالة وتقليل التفاوت في توزيع الدخول وتحقيق العدالة االجتماعية.

 ثانياا : تطور الفكر المالي والسياسة المالية عبر المدارس االقتصادية 

كانت ،  (1)مراحل لسياسة المالية بثالثتاريخيًا مر الفكر المالي في تطوره بحثًا عن المقصود با      
والثانية تتصل بأفكار اإلقتصاديين التقليديين  ،األولى منها تتعلق بالعصور القديمة قبل الكالسيكالمرحلة 

ث عن السياسة المالية المتدخلة في إطار تتعلق بالفكر الحديفأما المرحلة الثالثة  ،عن المالية المحايدة
 ما يسمى بالمالية المعوضة في االقتصاديات الرأسمالية .

 شهد علم المالية تطورًا كبيرًا وهو تطور لم يقتصر أثره على علم المالية فقط بل إنه قد إنعكس وقد    
السياسة  اذ تعدعلى مفهوم النظام المالي فنقله من السياسة المالية المحايدة الى السياسة المالية المتدخلة 

سلطة بوصفها ر من العصور فحينما غابت الدولة المالية المرآة العاكسة لدور الدولة في كل عص
ة منظمة ودورها كان سلطبوصفها اسة المالية وحينما ظهرت الدولة منظمة للمجتمع ضعف دور السي

محدودًا تحت تأثير اآليدلوجيات السائدة آنذاك فكان دور السياسة المالية هو اآلخر محدودًا وظل األمر 
رة تدخلها في كافة كذلك حتى طرأت تغييرات متعددة إقتصادية وإجتماعية حول دور الدولة وضرو 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية،  ، ومن هنا ظهر دور السياسة المالية مؤثراً فيمجاالت الحياة
وان دور السياسة المالية يختلف من دولة الى أخرى تبعاً إلختالف طبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي 

وقد شهد علم المالية تطورًا كبيرًا في فكره واهدافه ووسائله تبعًا  ،والسياسي في كل دولة من الدول 
المجتمعات وتطور دور الدولة من)الدولة الحارسة الى المتدخلة الى  للتطورات التي تعاقبت على

المنتجة( ونتيجة لهذه التطورات اختلف مفهوم السياسة المالية من فلسفة ألخرى ومن مدرسة اقتصادية 
وتبعا لذلك ظهرت العديد من المحاوالت بغية تحديد مفهوم السياسة المالية والتي تختلف ،الى اخرى 

                                                           
 .50ص 2006مسعود دراوسي "السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي" إطروحة دكتوراه، الجزائر، (1)
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ف المـــــــــــــــــــــــــــراحل الزمنية والفكرية باإلضافة الى نداءات بعض االقتصادين بضرورة تدخل كذلك باختال
والتي كانت ناتجة بالدرجة  1929بعد ازمة الكساد الكبير سنة  السيماالدولة في النشاط االقتصــــادي 

تصادي وترك االقتصاد الى آلية االولى من افتراضات الكالسيك بعدم تدخل الدولة في النشاط االق
السوق للعودة الى حالة التوازن وهذه االزمة كانت النواة االولى للمناداة بتدخل الدولة في النشاط 
االقتصادي  ولقد مر تدخل الدولة في الحياة اإلقتصادية بعدة مراحل واخذ يزداد من فترة ألخرى وقد 

وعة من المفكرين االقتصاديين الذين ينتمون الى مدارس شهد الفكر المالي تطورات كبيرة على ايدي مجم
 هذه المدارس حسب تسلسلها الزمني:مختلفة وسوف نستعرض 

 .المالية العامة في عصر التجاريين والطبيعيين .1

تميز الفكر االقتصادي في العصور القديمة والوسطى  بعدم وجود إطار شامل و منظم ومحدد  
للدولة و تأثيرها على النشاط االقتصادي، و نظًرا الرتباط األفكار المالية المعالم حول السياسة المالية 

لدى المفكرين بتطور دور الدولة و مدى تدخلها في النشاط االقتصادي، فنجد أن أفالطون و أرسطو 
قد اهتما بضرورة تدخل الدولة مباشرة في مراقبة األسعار و منع االحتكار و تحقيق عدالة التوزيع فضال 

، ومع ظهور المذهب التجاري  (1)تحديد مجاالت اإلنفاق العام) التعليم، األمن، الحروب( عن
"الماركنتيلي" وتسيده على االفكار االقتصادية إتجه دور الدولة الى التوسع في ادارة الشؤون التجارية 

قتصادية في عصر" ومع االتجاه الى تعظيم دور الدولة في ادارة الشؤون االدارية واال ،(2)واالقتصادية
التجاريين" اتجهت انظار المفكرين الى دور الضرائب في النشاط االقتصادي ويمكن تلخيص مظاهر 

 (3): ياتيتدخل الدولة في الفكر التجاري بما 

 فرض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات وذلك بهدف حماية المنتج المحلي . .أ

 تخفيض الرسوم على المواد األولية . .ب

 ة الصادرات ومنح اإلمتيازات إلنتاج أو تصدير سلع معينة .إعان .ت

 تحديد األجور واألسعار . .ث

                                                           
 .51مصدر سابق، ص، مسعود دراوسي  (1)

  1986مصر، القاهرة// ن ومقارنة إسالمية" مكتبة النهضة العربيةحمدي عبد العظيم" السياسة المالية والنقدية في الميزا (2)
 .173ص 

 .51هشام مصطفى الجمل ، مصدر سابق  ص  (3)
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 تشجيع هجرة العمال المهرة اليها من الخارج . .ج

 إنشاء األساطيل الضخمة إلمكان نقل منتجاتها الى األسواق الخارجية . .ح

لتمويل نشاط الدولة نظراً إلمكانية تسببها في عدم اإلستقرار  غير أساس االضرائب مصدر  عدت .خ
 االقتصادي.

ظهرت أفكار هذه المدرسة في أوروبا منذ بداية القرن الخامس عشر وخالل تفكك النظام  وقد     
هذه األفكار سائدة حتى منتصف القرن الثامن عشر وتضم مدرسة التجاريين  االقطاعي وإستمرت

مجموعة متباينة من اآلراء التي سيطرت على الفكر االقتصادي في هذه الفترة ولم ترق هذه اآلراء الى 
مستوى النظرية االقتصادية بقدر ما كانت تمثل أحكامًا قيمية حول طبيعة الحياة االقتصادية وحول 

ر والمشكالت االقتصادية المختلفة ويرجع ذلك التباين في اآلراء التي تضمها مدرسة التجاريين الظواه
 .(1)كانوا مزيجًا من الفالسفة ورجال الحكم والتجار والقانونيين أيضاً ، اذ لى تباين األفراد القائمين عليهاإ

زيادة تسهل للدولة الحصول ويرى أنصار المدرسة التجارية ضرورة زيادة السكان ألن هذه ال        
على يد عاملة رخيصة وتشجع تنمية الصناعة وتجارة التصدير ومن ثم زيادة األرباح والثروة ، وفي 
الوقت نفسه يرون أن نمو التجارة والصناعة يسمح بتشغيل عدد أكبر من الناس مما يؤدي الى تشجيع 

 سكان وتنمية الثروة عامالن يرتبط إحداهما باآلخرزيادة السكان ويقود الى تقوية الدولة وهكذا ، فزيادة ال
جاريين الذي أخضع الحياة اإلقتصادية للتجارة ت، على عكس مذهب ال(2)وهما مرتبطان ببناء قوة الدولة

وجعلها جل إهتمامه وجعل األنشطة األخرى كالصناعة والزراعة في مراتب أخيرة ، بنى الطبيعيون 
، مجموعة من القواعد التي تحكم النشاط اإلنساني بوصفهن الطبيعي" مذهبهم على أساس فكرة " القانو 

الملكية بجميع صورها المختلفة، وكذلك يقوم هذا المذهب  وتقوم فكرة القانون الطبيعي على أساس إحترام
على احترام الحرية االقتصادية ومنها  حرية التجارة الداخلية والخارجية ، ولذا نادى الطبيعيون بعدم 
تدخل الدولة في الحياة االقتصادية إال ألجل حماية األمن وإنشاء الطرق والمحافظة على حقوق األفراد 

وحقوقهم  بكافة الوسائل وإعتبار الباعث الشخصي هو عامل المصلحة وهو الحافز  وحماية حرياتهم
الوحيد للتقدم على أساس عدم تعارضه مع المصالح األخرى ، ومن هنا جاءت عبارتهم الشهيرة " دعه 

إهتم الطبيعيون بالزراعة على اساس انها المصدر الحقيقي للثروة الذي ينتج فائضُا  ،يعمل دعه يمر" 

                                                           
 12،ص.1982محمد الجوهري وعلي ليلة ،" االقتصاد والمجتمع في العالم الثالث"  ،بدون ناشر، (1)

 .24،ص1،1994دار الفكر العربي،القاهرة،ط حسين عمر،" تطور الفكر االقتصادي " ، (2)
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افياً وذلك بعكس القطاعات األخرى التي وصفوها بأنها قطاعات عقيمة ولذا طالبوا باإلهتمام بالزراعة ص
وقاسوا قوة الدولة بالناتج الصافي الذي يخرج من األرض )على عكس التجاريين الذين كانوا يقيسون 

ى الناتج الصافي الذي قوة الدولة بما لديها من معادن نفيسة( ولذا نادى الطبيعيون بفرض الضرائب عل
يخرج من الزراعة فقط وذلك على مالك االراضي وأن تكون الضرائب غير كبيرة حتى ال تؤثر على 

نظرا الن عبء ا كان نوع هذه الضرائب زراع األرض وعدم فرض أية ضرائب على أنشطة أخرى مهم
 .(1)في النهاية يقع على المزارع الذي هو جل إهتمام النشاط الزراعي الضريبة

ظهرت هذه المدرسة في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر وكان على رأسها العالم "كيناي" وقد     
وهو طبيب لويس الخامس عشر ومن أهم كتاباته االقتصادية كتاب )الجدول االقتصادي( الذي قال 

اختراعات أثرت في تقدم الجنس البشري وهي : الطباعة،  ةوجد ثالثته أحد المفكرين االقتصاديين انه عن
وقد شبه "كيناي" في كتابه )الجدول االقتصادي( حركة دوران  (2)النقود ، والجدول االقتصادي لكيناي

 . ن الدورة الدموية في جسم االنسانالثروة في االقتصاد القومي بحركة دورا

ضع كما تخضع الظواهر الطبيعية والبايلوجية لقوانين يرى الطبيعيون ان الظواهر االقتصادية تخ     
 :(3)هما الطبيعة التي ال دخل لإلنسان في ايجادها وتقوم الحياة االقتصادية على مبدأين

هو المبدأ الذي يوجه ذلك الشخص الذي يهتدي في تصرفاته االقتصادية بما يحقق منافعه  :االول المبدأ
 .ى النشاط االقتصاديالشخصية وهذه المنفعة هي الحافز الذي يستحث الناس عل

تحقيق منافعه الشخصية وحين يفعل ذلك يدخل الى هو مبدأ المنافسة فكل فرد يسعى  :المبدأ الثاني 
 في تنافس مع بقية أفراد المجتمع .

نتقد مذهب الطبيعيين من عدة وجوه أهمها فكرتهم عن االنتاج القاصرة والمحدودة وذات اوقد      
الطابع المادي ذلك ان فكرة الزراعة وحدها هي النشاط المنتج هي فكرة ال يمكن التسليم بها فاإلنتاج 
هو كل خلق لمنفعة جديدة أو زيادة لمنفعة موجودة من قبل ومن ثم تصبح الصناعة والتجارة أنشطة 
منتجة ألنها تخلق المنافع وتزيدها ويترتب على ذلك عدم صحة نظريتهم الخاصة بهذا الموضوع كذلك 

                                                           
 .52، ص  مصدر سابقهشام مصطفى الجمل ،  (1)

 .176، ص 1996، 4عبد الرحمن يسري " تطور الفكر االقتصادي " مطبعة سامي، االسكندرية، ط (2)
 .176سبق ذكره " ص صدرعبد الرحمن يسري " م (3)
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ع ويتنافى معه ، اعتقاد الطبيعيين في وجود قوانين للطبيعة تحكم الظواهر االقتصادية أمر يخالف الواق
فالظواهر االقتصادية تتغير وتتطور وتتغير تبعًا لتلك القوانين التي تحكمها ومعنى ذلك ان الطبيعيين 

 لم تكن لديهم أية فكرة عن تطور الحياة االجتماعية  .

 .الفكر المالي لدى الكالسيك -2

و" و"ستيورات ميل" يرجع الفضل في تأسيس هذه المدرسة الفكرية الى "ادم سميث" و"ريكارد 
ومن اهم افكارهم االعتقاد بان الظواهر االقتصادية هي ظواهر يسيطر عليها نظام طبيعي وان المنفعة 
الشخصية هي التي تقود االنسان في تصرفاته وان الحرية هي شيء مقدس وان قوة الدولة ليست فيما 

تاج كما يقرون بمبدأ تحقيق التنسيق تملكه من ذهب وفضة وانما في مقدار ما تملكه من قوة عاملة وان
واالنسجام بين سعي االفراد لمصالحهم الخاصة وبين مصلحة الجماعة ، لقد وجه االقتصاديون 
التقليديون جانبا البأس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالية العامة متأثرين في ذلك بفلسفة الحرية 

اة االقتصادية ويجب ان يقتصر دورها على الدفاع االقتصادية التي تحد من تدخل الدولة في الحي
لقد  (1)والحفاظ على االمن والعدالة بالدرجة االولى فهي كما شبهها ادم سميث "برجل الحراسة الليلي"

امنت النظرية التقليدية بمبدأ)الحياد المالي( في ظل مفهوم الدولة الحارسة واستندت في فلسفتها التي 
تقوم على اساس )الحرية االقتصادية( والتي تعني حرية التجارة وحرية التعاقد وحرية مزاولة أي نشاط 

)دعه يعمل دعه يمر( في  اقتصادي معتمدين في ذلك على الشعار الذي رفعته المدرسة الكالسيكية
وجه التدخل الحكومي ايماناً منها بالدافع الفردي وبالمشروع الخاص وقدرته في تحقيق التقدم االقتصادي 

كما يؤكد الكالسيك على التوازن المالي أي توازن النفقات العامة مع االيرادات العامة  (2)ورفاه المجتمع
يرادت العامة وعدم اللجوء الى القروض او االصدار النقدي سنويًا" بمعنى تغطية النفقات العامة باال

، لتغطية النفقات العامة اال في الحاالت االستثنائية كاإلنفاق على الحروب او تمويل المشروعات المهمة
وكان الكالسيك ينظرون الى النفقات العامة الحكومية على انها وسائل لتمويل االنشطة الحكومية التي 

شرة وان الضرائب المحايدة هي الوسيلة الوحيدة للتمويل ويجب الحفاظ على توازن الميزانية ينتفع بها مبا

                                                           
 ، ترجمة صقر احمد صقر، المكتبة االكاديمية، القاهرة، الطبعةجورج نابهانز، " تاريخ النظرية االقتصادية " (1)

 .116،ص1997االولى،
تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرة" ، عالم المعرفة، الكويت،  –رمزي زكي ،" االقتصاد السياسي للبطالة  (2)

 .163ص ،1997، 22مطابع الرسالة ،العد
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للمالية العامة العامة التقليدية هو انعكاسات االنفاق العام على  نويا" ومن ثم كان الموضوع الرئيسس
المالي الكالسيكي  الرفاهية االقتصادية والتوزيع العادل للعبء الضريبي والحدث الضريبي ويرتكز الفكر

 (1)على المرتكزات اآلتية:

 العمل بمبدْا الحياد المالي والتوازن المالي أي توازن االنفاق العام السنوي لإليراد العام السنوي. .أ
الركون الى مبدْا الضرائب الحيادية التي ال تخل بمبدأ عدالة توزيع العبء المالي على  االجيال   .ب

 القادمة والمالية.

ء الى المصادر المالية غير الحيادية كاإلصدار النقدي الذي يسبب اعادة توزيع عدم اللجو  .ت
الدخل لصالح اصحاب الدخول غير الثابتة من خالل ارتفاع معدالت التضخم واالضرار 

 بمصالح الطبقات ذات الدخول الثابتة.

لية العامة بشكل ورغم بعض االختالفات في افكار االقتصاديين الكالسيك فيما يخص موضوع الما    
عام وموضوع السياسة المالية بشكل خاص اال انهم يشتركون في اغلب االفكار والتي كانت تنادي الى 

اال ألجل توفير الحماية واالمن والعدالة والمنافع  ،ضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
للدولة فقد ركز "آدم سميث" على موضوع  العامة للمواطنين وادارة المرافق العامة أي الوظائف التقليدية

اما "دافيد ريكاردو فقد تطرق الى موضوع الضرائب بشكل اعمق من ، العدالة في فرض الضريبة 
موضوع االنفاق العام فأوضح بان فرض الضرائب على ريع االراضي الزراعية يؤدي الى عدم تشجيع 

اما تحليل "جون ، لمالك نقله الى المستهلك االنتاج الزراعي وهذا النوع من الضرائب ال يستطيع ا
يرى بان االنسان  اذ ،كان من مدخل دور الدولة في النشاط االقتصاديفستيورات ميل" للمالية العامة 

اما الدولة فوظيفتها تتمثل ، قادر على المحافظة على مصالحه بنفسه دون الحاجة الى تدخل الدولة 
وتحمل اعباء توظيف الجنود والشرطة والقضاة واالدارة المدنية في اصدار النقود نيابة عن االفراد 

وقد استمر هذا التفسير للسياسة المالية حتى بداية  (2)وتسيير مختلف المعامالت ذات المصلحة العامة
مة االقتصادية  العالمية القرن العشرين اذا اخذت افكار المدرسة الكالسيكية تفقد بريقها بعد االز 

الحد الفاصل الذي ثبت فيه عدم نجاعة السياسة المالية التي اجتاحت العالم وتوالت  تعدالتي  1929عام

                                                           
 .37، ص1986رمضان صديق، " المالية العامة اصولها النظرية وتطبيقاتها المعاصرة "، دار النهضة،القاهرة، (1)

حمدي عبد العظيم  ،" السياسة المالية والنقدية في الميزان ومقارنة اسالمية "، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة  (2)
 .204، ص1986األولى، مصر  
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الحروب وتضخمت الموازنات الحكومية وطالبت الحكومات بضرورة التدخل في الميدان االقتصادي 
لرفع مستوى المعيشة لذا اصبح من الطبيعي وجوب تحديد معنى للسياسة المالية بشكل يتناسب مع 

لتطور واصبحت الكثير من الدول ترى ان من واجبها توجيه االقتصاد القومي بل وادارته ادارة هذا ا
فعلية سعيًا الى تحقيق ما ترى فيه مصلحة المجتمع حاضرًا ومستقباًل وقد ادت االفكار الكالسيكية 

لمذهب الكينزي للسياسة المالية الى تفاقم االزمات االقتصادية للدول الرأسمالية مما ادى الى ظهور ا
 (1)ولسياسة تدعو الى تدخل الدولة في النشاط االقتصادي.

 .نزي . السياسة المالية في الفكر الكي3

بعد ان سادت النظرية الكالسيكية لفترة طويلة من الزمن وما أملته على السياسة المالية من دور      
التي احاطت بالعالم في الثالثينيات محدود وقاصر، فان التطورات الكبيرة السياسية واالقتصادية 

واالربعينيات من القرن الماضي متمثلة في الكساد العالمي والحرب العالمية الثانية ، أدت الى تغيير 
بدأت الدعوة الى المزيد من التدخل الحكومي في الحياة ، اذ ض المعتقدات في الدول الرأسماليةبع

ترتبة عن هذه الظروف ، ولقد كان كينز من اوائل االقتصاديين االقتصادية في محاولة للحد من االثار الم
الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بهدف الوصول الى حالة التشغيل الكامل 

 . (2)والمحافظة على نوع من االستقرار االقتصادي

السوق التي آمن بها ( فأن آلية 1933-1929فبعد حصول أزمة الكساد الكبير اثناء المدة )
 ،(3)الكالسيكيون التقليديون قد برهنت عن عجزها في مواجهة هذه األزمات وتحقيق التوازن االقتصادي

على يد االقتصادي  السيمااذ تبلورت عيوب الفكر االقتصادي التقليدي وعدلت فروضه تعدياًل جوهريًا 
الشهير )النظرية العامة في التشغيل والفائدة  اإلنكليزي )اللورد جون ماينرد كينز( وذلك عن طريق كتابه

( لمواجهة هذه األزمة بعد ان وقف الفكر الكالسيكي عاجزًا عن 1936والنقود( والذي نشر عام )
 مواجهتها.

                                                           
-23ص 2007وي "اقتصاديات المالية العامة" دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان، األردن هدى العزا محمد طاقة ، (1)

25. 
(2) Levine (Chars)and R ubin (Jrene)",Fiscal stress and public policy ,sage publication 

",Beverly Helis, London,1980 p.13. 
 .1985،  24اقتصاديات المالية العامة ، مطبعة التعليم العالي ، ص طاهر موسى الجنابي ، (3)



    
  االطار النظري و المفاهيمي للسياسة المالية والفقر: الفصل األول

 
 

15 

ل جميع مجاالت الحياة ولذلك فقد تطور دور الدولة اذ لم يقتصر على الوظائف التقليدية وانما شم    
يرى كينز ان الطلب الكلي الفعال الذي يعد محور النظرية الكينزية دد، ، وفي هذا الصاالقتصادية

وعمودها الفقري هو الذي يحدد مستوى الناتج والدخل القوميين ومن ثم حجم االستخدام والبطالة ، 
فالتغيرات في حجم العرض الكلي )الناتج الكلي( ومن ثم الدخل الكلي يتحدد بصورة أساسية بالتغيرات 

غير ان الطلب الكلي قد ال يتطابق بالضرورة مع العرض الكلي  ،(1)ي الطلب الكلي الفعالالحاصلة ف
فإختالفهما قد يسبب حالة من عدم التوازن تنعكس بشكل انكماشًا اقتصاديًا أو تضخمًا وبالتالي طاقة 

في المستوى العام لألسعار ونظرًا لكون الطلب  انتاجية فائضة وبطالة في عناصر االنتاج أو إرتفاعاً 
الكلي الفعال ال يتحدد تلقائيًا عند مستوى االستخدام الكامل  وما يسببه ذلك من استمرارية االقتصاد 
للبقاء ولفترة طويلة في حال اقل من مستوى االستخدام الكامل دون ان يحفز القوة الداخلية بأحداث 

زامًا على الدولة التدخل لمعالجة االختالالت التي قد تصيب االقتصاد ملموسة نحو االنتعاش فكان ل
القومي وذلك من خالل التأثير على الطلب الكلي الفعال فهي )الدولة( الجهاز الوحيد القادر على 
إحداث هكذا تأثير وليتغير دور الدولة من دولة حارسة كما رآها الكالسيك الى دولة متدخلة كما يراها 

لك أخرج الفكر الكينزي السياسة المالية من حيادها الكالسيكي لتصبح أداة هامة في تحقيق كينز وبذ
 التوازن االقتصادي.

  .. السياسة المالية في الفكر النقودي4

يرى أصحاب هذه النظرية ان السياسة المالية عاجزة عن التأثير في المستوى العام لألسعار وفي      
قل في المدى القصير وان عدم استخدامهم للسياسة المالية ينطلق من النشاط االقتصادي على األ

موقفهم المعارض للتدخل الحكومي الواسع في النشاط االقتصادي واعتقادهم بأن االقتصاد الحر الخاص 
هو اقتصاد مستقر ال يحتاج الى تدخل الدولة بشكل واسع ، ففي ذلك يشير فريدمان الى ان وضع 

د ذاته ليس له تأثير هام ال على الدخل النقدي و ال على االنكماش أو على موازنة الدولة في ح
ومن المنتظر ان يكون ثانوياً ويبين فريدمان  وفي افضل األحوال يكون له تأثير موقت التذبذبات الدورية

ية و النقوديون ان السياسة المالية بحد ذاتها غير فعالة بدرجة كبيرة والعنصر المهم هو ما يحدث لكم

                                                           

ج، آكلي " االقتصاد الكلي النظرية والسياسات " ، ترجمة عطية مهدي سليمان، الجزء األول ،الجامعة المستنصرية،  (1)
 .233ص  1980بغداد ،
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، اذ (1)عرض النقود فال يحتمل ان تكون السياسة المالية ذات فاعلية اال بمصاحبة سياسة نقدية مالئمة
ال يصاحبها تغيرات يرى النقوديون ان عدم فاعلية السياسة المالية تشير الى تلك السياسات المالية التي 

ت العامة الممول من خالل السندا، فتخفيض الضرائب او زيادة في االنفاق الحكومي في عرض النقود
على الدخل النقدي واألسعار والناتج الحقيقي في المدى القصير وربما  ضعيف لن يكون له اال تأثير

اصدار نقدي جديد في بعض الحاالت يمتد الى ثالث سنوات وفي حين ان عجز الموازنة عن طريق 
يتمثل بزيادة االنفاق الحكومي  قد وآخر ماليمثل بزيادة عرض النيت سيكون له تأثير مزدوج أحدهما نقدي

 أو تخفيض الضرائب .

ويرى النقوديون ان عجز الموازنة لن يكون له أثر معتدل على الطلب الكلي إال اذا صاحبه تغير    
في العرض النقدي وفي هذا يشير فريدمان إلى أن عجز الموازنة قد إرتبط دائمًا بالتضخم الذي ليس 

 ،حدث ذلك ان التضخم الناشئ من عجز الموازنة يعتمد على كيفية تمويل هذا العجزمن المفروض أن ي
فإذا تم وهو غالبًا ما يحدث ، تمويله من خالل اإلصدار النقدي فليس ثمة ريب أن ذلك يؤدي إلى 

أما إذا ما تم تمويله باإلقتراض من الناس فسوف تنشأ ضغوط تضخمية ضئيلة ، ومع ذلك ، التضخم 
فالسياسة المالية التوسعية التي ال يصاحبها ، ها الرئيس يتمثل في تحقيق أسعار أعلى للفائدة فإن أثر 

تغير في عرض النقود )اإلقتراض الحكومي( سوف تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ومن ثم تقيد اإلنفاق 
الية فمن وجهة نظر النقديين فإن التوسع في اإلقتراض الحكومي من سوق األرصدة الم، الخاص 

المتاحة نتيجة لحدوث عجز في الموازنة العامة سيسبب إرتفاعًا في الطلب على تلك األرصدة ومن ثم 
إرتفاعًا في أسعار الفائدة ، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الى انخفاض في اإلنفاق الخاص )االستثمار 

كان هذا األثر قويًا كلما واالستهالك الخاص( وهو ما يعرف باألثر االنكماشي لعجز الموازنة وكلما 
فقدت السياسة المالية كثيراً من تأثيرها وعليه يرى النقوديون ان السياسة المالية تمارس تأثيراً غير مباشر 

الذين يرون انها  (الكينزيون )على الطلب الكلي من خالل سعر الفائدة والطلب على النقود على عكس 
  . (2)تأثيرًا مباشرًا على الطلب الكليتمارس 

                                                           
ترجمة طه عبد هللا منصور وعبد الفتاح عبد الرحمن ،  ،سيجل باري، النقود والبنوك واالقتصاد وجهة نظر النقدين  (1)

 .479، ص 1987الرياض ، دار المريخ ، 

جيمس جوارتيني ، ريتشارد استروب ، " االقتصاد الكلي : االختيار العام والخاص " ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان  (2)
 . 432-429ص  1999وعبد العظيم محمد ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 
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 .السياسة المالية في ضوء مدرسة التوقعات العقالنية. 5

تقود هذه المدرسة الى استنتاجات جديدة في مضمار السياسات المالية، ووفقا لآلراء التي جاءت        
بها تتضمن القيام باتخاذ سياسات مرنة مالية يمكن التنبؤ بها، وتعطي إشارات اقتصادية مضللة من 

مدرسة انه يجب شانها تغيير اتجاه ومسار السلوك االقتصادي لألفراد التنبؤ بها،  وعليه وحسب هذه ال
تلك السياسات، السيما ان اتباع سياسة مالية مرنة تكون ناجحة لتحقيق االستقرار االقتصادي وخصوًصا 

(، وبالتالي فان السياسة المالية ال يمكن Rational Expectationsاذا ماتوفرت توقعات عقالنية )
درسة ان سلوك الوحدة االقتصادية من خاللها التأثير في المخرجات الحقيقية، اذ يرى أنصار هذه الم

يتحدد من خالل تعظيم المنافع الى الجدود القصوى من شانه بتقليل الخسائر الى الحدود الدنيا الممكنة، 
ويقرون ان امام كل وحدة اقتصادية وفرة من المعلومات يمكن استخدامها بكفاءة عالية لبناء توقعاتها 

رتهم المستقبلية، اذ ان سياسة غير معلنة يتناقض وسلوك الوحدات السيما االفراد من تمكينهم باتخاذ قرا
االقتصادية التي تقوم على التوقعات العقالنية وإذا ما تم تطبيق سياسات جديدة فان الوحدات االقتصادية 
لها القدرة بالتصرف وبطرق مختلفة ومن ثم فان االثار الفعلية لهذه السياسات تكون مختلفة تمامًا، 

أخرى ان السياسة المالية المرنة ال تؤدي غرضا نافًعا نظرا الن األجور واالسعار سوف تتغير  وبعبارة
الى ان يعود الناتج والعمالة الى المستويات االصلية وان التغيرات في تلك السياسة فد تولد أخطاء في 

المؤثرة في النشاط  التوقعات ، كما ويرى اتباع هذه المدرسة في هذا الصدد أيضا ان السياسة المالية
االقتصادي يتم من خالل السياسة المفاجئة لألفراد والشركات وأليمكن التنبؤ بها  وان التدخل الحكومي 
يتطلب  التحييد او التقليص، وعلى اية حال يؤكد انصار هذه المدرسة على ضرورة وجود سياسة مالية 

التدخلية التي جاء بها كينز من جهة وان مستقرة  لعالج المشكالت االقتصادية بداًل من السياسات 
 على الحكومة توضيح توجيهاتها العامة من خالل السياسات المالية المطروحة.

ومن الجدير بالذكر ان السلوك العقالني يقتضي وفقًا لهذه التوقعات القيام بالمحافظة على        
تيجة تخفيض الضرائب وذلك ألغراض مستوى االستهالك الحالي واستخدام الزيادة في الدخل المتاح ن

االدخار بداًل من القيام بزيادة الطلب االستهالكي لمواجهة زيادة الضرائب في المستقبل وذلك بناء على 
التوقعات العقالنية، وبموجب ذلك تصبح السياسة التوسعة عديمة الجدوى ، وان تكون هناك قناعة 

من ذلك فان هذه النظرية تعرضت لالنتقادات أهمها   بضرورة اتباع سياسة مالية محايدة وعلى الرغم
انه في حالة امتالك صانعي السياسة مزيد من المعلومات عن االقتصاد فانه من السهل لهم ان نشرها 
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ودعوة الناس التصرف بموجبها بداًل من تطبيق سياسة جديدة، وعلى هذا األساس فان مسالة اتباع 
 (1) لناتج والعمالة في االجل القصير.سياسة مالية مرنة يمكنها تغيير ا

  .. إقتصاديو جانب العرض6

يرتكز على دعامتين أساسيتين  منظرو هذه النظرية ان تطبيق برنامجهم االقتصادي الذي يعد      
يجعل من األجور واألسعار  ، وهذاالتخفيض الحاد في الضرائب والعودة الى قاعدة الذهب وهما كل من

ومن جانب آخر ، تزداد بسرعة مسيطر عليها وبالتالي فأن توقعات األفراد تجاه التضخم سوف تتغير 
يؤكد إقتصاديو جانب العرض على ان التخفيضات الضريبية ستعمل على رفع معدالت اإلدخار فعن 

حكومة زيادة عائد رأس المال طريق تخفيض الضرائب على الدخل الناشئ عن رأس المال تستطيع ال
جانب العرض من األنشطة  يإقتصادي بحسب يعدبعد إقتطاع الضريبة وبذلك تشجع اإلدخار الذي 

 ،(2)زيادة الطاقة االنتاجية لإلقتصادالهامة جدًا في تحفيز اإلستثمار وتشجيعه مما يؤدي بالتالي الى 
وبعبارة أخرى يرى أصحاب هذه النظرية ان معاناة االقتصاديات الرأسمالية من وجود بطالة وطاقات 
عاطلة غير مستخدمة يمكن ان تحل من خالل العمل على زيادة االنتاج التي ستجر معها زيادة في 

والطلب الكلي الدخل وتخلق طلبًا مساويًا للزيادة في العرض ومن ثم يتحقق التوازن بين العرض الكلي 
بطريقة آلية ويتم تحقيق هذه اآللية من خالل توفير األمان والحرية المطلقة لهم وتهيئة األموال الالزمة 
لنشاطهم والعمل على زيادة حوافزهم لإلنتاج واإلستثمار من خالل تقليل الضرائب على الثروة ورأس 

يزداد االنتاج والدخل وتنخفض معدالت  اذالمال وهو ما يؤدي بالنتيجة الى إنعاش اإلقتصاد القومي ، 
البطالة ويتحقق اإلستخدام الكامل تلقائيًا وكل ذلك يؤدي الى تقليل اإلنفاق الحكومي الذي كانت 
تخصصه الدولة في مجال الضمان االجتماعي والتأمين ضد البطالة واإلعانات االجتماعية وهو ما 

نتيجة مباشرة لزيادة حجم النشاط االقتصادي والدخل ائب ى ارتفاع دخل الدولة من الضر يقود بالتالي ال

                                                           
 للمزيد انظر في ذلك: (1)

أ. جوارتيني، جيمس ، وريتشارد استروب، االقتصاد الكلي، ) االختيار العام والخاص( ترجمة عبدالرحمن ، دار المريخ 
 .234، ص 1999للنر والتوزيع، الرياض، 

، 1984الجزء األول، ب. عبد المنعم السيد علي، اقتصاديات النقود والمصارف، مطابع جامعة الموصل، العراق، 
 244ص

 .395ص  1988مانسفيلد ،ادوين ،ناريمان بيهرافيش "علم االقتصاد" ترجمة مركز الكتب األردني، عمان، األردن  (2)
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والناتج القوميين وهنا تتوازن الموازنة العامة للدولة وتقل الضغوط التضخمية التي كانت تنجم عن عجز 
 . (1)الموازنة

  .ثالثاا: أهداف وأدوات السياسة المالية

 أهداف السياسة المالية: .1
 .اعادة توزيع الدخل القومي .أ

ان التفاوت الكبير في الدخول يؤدي الى تفاقم مشكالت اجتماعية وسياسية قد تؤدي الى زعزعة        
ازالة التفاوت و توجيه الموارد نحو القنوات  الىاالستقرار االقتصادي , ولهذا تهدف السياسة المالية 

ياسة المالية في تحقيق االنتاجية الفاعلة لتحقيق التنمية االقتصادية , وتجدر االشارة الى ان نجاح الس
هذه االهداف يعتمد على حجم االيرادات العامة التي تحققها السياسة المالية وحجم االنفاق العام 

 . (2)واتجاهاته

 .تحقيق العدالة االجتماعية .ب

ل تستطيع السياسة المالية المساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية وذلك باستخدام أدواتها مث       
، فعلى سبيل المثال تستطيع الدولة القيام بزيادة الضرائب على الطبقات ماواالنفاق العام وغيرهالضرائب 

الغنية وتخفيضها على الطبقات الفقيرة أو زيادة االنفاق العام على المشروعات الخدمية والقطاعات غير 
ى التي يستفاد منها الفقراء الرياضة، الثقافة وغيرها والمرافق األخر ، االنتاجية في االقتصاد مثل الصحة 

وأصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر كما يمكن ان تقدم الدولة المساعدات للعائالت كثيرة العدد أو 
العائالت التي ال تجد عماًل أو بشكل عام العاطلين عن العمل وكذلك الكبار والمسنين وبهذا تكون 

 . (3)الفقيرة زيع الدخل لصالح الطبقاتالدولة قد سعت الى اعادة تو 

 .رفع معدل النمو االقتصادي  .ت

                                                           
 .84ص  1985رمزي زكي " األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة" كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت  (1)

 القتصادية : نظريات وسياسات وموضوعات "،الطبعة االولى، دار وائل للنشر،مدحت القريشي،" التنمية ا (2)
 .22ص ، 2007عمان،

 .459ص  1996عطية عبد الواحد "الموازنة العامة للدولة" دار النهضة العربية ، الطبعة االولى، القاهرة، مصر  (3)
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من االهداف االساسية التي تسعى السياسة المالية الى تحقيقها والذي هو "عبارة عن عملية يتم       
( سنة بحيث تكون هذه الزيادة 25فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبرة فترة من الزمن)

توفير الخدمات االنتاجية واالجتماعية وحماية الموارد المتجددة من  اكبر من معدل نمو السكان مع
 .(1)الموارد القابلة للنضوب–التلوث والحفاظ على الموارد غير المتجددة 

 .تحقيق العمالة الكاملة .ث

يعد التوظيف الكامل للقوى البشرية وكافة الموارد اإلنتاجية من أهم العوامل المحددة لمستوى       
أهمية دور  في المجتمعات المتقدمة ، ففي المجتمعات ذات النظام الرأسمالي المتقدم تبرز المعيشى

أحد العوامل المحركة لموازنة االقتصاد الوطني ، ويقتصر دور السياسة بوصفها االستثمارات الخاصة 
اط به في خلق المالية في تهيئة البيئة المؤاتية إلزدهار اإلستثمار الخاص وترقيته من أجل الدور المن

ة الثروة وتوظيف اليد العاملة وتشغيل الموارد المعطلة وبالتالي المساهمة في مستوى المعيشة ، ومن جه
ن االيراد العام يهدف الى تحقيق اإلنعاش االقتصادي بفضل خلق قوة أخرى إن زيادة اإلنفاق العام ع

ا يقابله عرض من السلع والخدمات وهذدفع الى زيادة الي الى زيادة الطلب والذي بدوره يشرائية تؤد
 .(2)إرتفاع مستوى العمالة

 .تحقيق االستقرار االقتصادي .ج

تمثل السياسة المالية عامال مهما واساسيا في الوصول الى االستقرار االقتصادي واستدامته , من        
االدوات المتاحة خالل القدرة على ضبط معدالت التضخم من جهة والبطالة من جهة اخرى ,هذا بفضل 

 . (3)لها المتمثلة في السياسة الضريبية وسياسة االنفاق العام

ان تحقيق التشغيل التام, وكذلك استقرار األسعار, باإلضافة الى االستقرار في سعر الصرف      
فبدون العمالة الكاملة فان الناتج المحتمل في ، اهداف متداخلة ومترابطة  كلهاوالتوازن الخارجي، 

                                                           
 .34ص  1972" المالية العامة والسياسة المالية" دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان  عبد المنعم فوزي ، (1)
 .235ص  1986عبد الحميد محمد القاضي ، "مبادئ المالية العامة " دار الجامعات المصرية ، االسكندرية ،  (2)

 .237ر نفسه، ص دالمص (3)
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االقتصاد لن يتحقق بصفة كلية، كما ان تقلبات االسعار تؤدي الى سيطرة حالة من عدم التأكد وعرقلة 
 .(1)النمو االقتصادي

تشير التجربة التاريخية الى  إذيرتبط مفهوم االستقرار االقتصادي بمفهوم الدورات االقتصادية ,       
يتبعها فترات بطء للنمو االقتصادي وانكماش  ان فترات التوسع االقتصادي وانخفاض معدالت البطالة

النشاط االقتصادي ففي فترات بطء النمو االقتصادي ترتفع معدالت البطالة يتبعها فترات وينخفض 
، والدورة االقتصادية المفترضة تعكس حركة منتظمة من االزدهار والركود ، المستوى العام لألسعار 

ة ال تأخذ شكال منتظمًا، وبالتالي فان تفاقم اختالل االستقرار اال انه في الواقع الدورات االقتصادي
كـتفاقم معدالت ، االقتصادي الداخلي والخارجي يعزز بكل تأكيد عددًا من االزمات االقتصادية الخطيرة

 التضخم وتدهور معدالت النمو الحقيقية.

 أدوات السياسة المالية: .2

لما كانت السياسة المالية من االهمية بحيث لها التأثير الواضح على المتغيرات االقتصادية وبالتالي      
وصواًل  -تعد الملجأ االخير لحلها إذفي وقت االزمات االقتصادية  السيماعلى االستقرار االقتصادي 

ا هذه السياسة لتحقيق الى الرفاه االجتماعي المنشود فال بد من التعرف على االدوات التي تستخدمه
اهدافها في االستقرار والتوزيع العادل للدخل ، واالستخدام الكامل وكذلك الحصول على اعلى معدالت 
نمو اقتصادية ومن هنا تنبع اهمية التعرف على هذه االدوات ممن يحتاجها راسم السياسة المالية بحيث 

 المناسب. االصحيح ووقته امكانهمن استخدام كل اداة من هذه االدوات في  اً يكون متمكن

 .اإلنفاق العام .أ

يعد من أهم وسائل السياسة المالية المستخدمة التي يمكن من خاللها زيادة حجم الطلب الكلي في      
االقتصاد الوطني ، فعندما تسعى الدولة الى مواجهة فجوة تضخمية أو انكماشية تستخدم سياسة االنفاق 

تستخدم االنفاق العام إما لزيادة حجم الطلب الكلي أو تخفيضه حسب ما تواجهه من مشاكل فهي بذلك 
العام للتأثير على حجم النشاط االقتصادي بالنقصان او الزيادة بحسب الحالة القائمة في االقتصاد 
الوطني ، إذ تؤكد األنظمة الليبرالية دائمًا على خفض النفقات االجتماعية واالقتصادية العامة لكونها 

                                                           
عام والخاص" ترجمة حمدي عبد الفتاح عبد الرحمان، دار المريخ، جيمس جوارتيني ، "االقتصاد الكلي : االختيار ال (1)

 .195ص  1999السعودية ، 
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تصادية بشكل أكثر كفاءة وإشباع تعطي القطاع الخاص صالحيات واسعة في انجاز المشاريع االق
الخدمات االجتماعية ، أما في حالة األنظمة التدخلية فأن الحكومة تعتمد على النفقات االجتماعية 
واالقتصادية العامة للتأثير على حجم النشاط االجتماعي واالقتصادي بآن واحد كما ان تأثير هذا 

تمد على الطريقة التي تم بها تمويل االنفاق العام، االنفاق على حجم النشاط االقتصادي واالجتماعي يع
انفاقًا لمبالغ  يعدفإذا تم تمويله عن طريق االقتراض من االفراد يكون أثره على زيادة الدخل بالقدر الذي 

كان سيحتفظ بها األفراد دون انفاق على االستهالك او االستثمار وعادة ما تؤدي هذه الطريقة في 
في الطلب الكلي الفعال بشرط ان ال تلجأ اليها الدولة على نطاق كبير حتى ال يؤدي التمويل الى زيادة 

االعانات احد اشكال النفقات العامة  وتعد، (1)ذلك الى انقاص انفاق االفراد على االستهالك واالستثمار
تنخفض فيها وهي المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة لمساعدة المنتجين او القطاعات االنتاجية التي 

معدالت االرباح مثل االعانات التي تقدم للصناعات الغذائية والتي تقدمها الدولة للمصدرين بهدف زيادة 
حجم الصادرات الوطنية أو رفع قدرتها على المنافسة في األسواق الدولية وأحيانا تستخدم االعانات 

نهائي للمستهلك او دعم المنتج هم كذلك في تخفيض السعر الوطين الصناعة في مناطق نائية وتسلت
 بشكل مباشر مما يؤدي الى زيادة االنتاج .

 .االيراد العام .ب
ويل مالذي تســــــتمد منه الدولة االموال الالزمة لتغطية وت االيرادات العامة المصــــــدر االســــــاس تعد     

وقد كانت االيرادات العامة في بداية  نفقاتها المتعددة ال شــــــباع الحاجات العامة الضــــــرورية للمجتمع ،
نشــأتها تقتصــر على الوظائف التقليدية للدولة وليس لها اي دور في النشــاط االقتصــادي  واالجتماعي 
ولكن مع تطور دور الدولة واتســـــــــاع نطاقها اصـــــــــبح لإليرادات دور كبير في االنشـــــــــطة االقتصـــــــــادية 

 .  (2)واصبحت اداة من االدوات المهمة للسياسة المالية
وتســــــــتطيع الحكومة الحصــــــــول على االيرادات بعدة اشــــــــكال  لغرض تمويل النفقات التي تقوم بها     

الحكومة وان الحصــــول على االيرادات ال يقتصــــر على تمويل النفقات فقط، اذا تســــتخدم االيرادات في 
قلل من جني فقد ت، النشــــــــــــــاط االقتصــــــــــــــادي في حالة الركود الذي تكون فيه معدالت البطالة مرتفعة 

االيرادات من اجل زيادة االيرادات على حساب النفقات العامة من اجل تقليل النشاط االقتصادي للحد 

                                                           
 .123ص  1985النجار، " اقتصاديات النشاط الحكومي" مطبعة ذات السالسل ، الكويت  عبد الهادي  (1)

، 2007والطباعة والتوزيع، االردن، ،هدى العزاوي ،" اقتصاديات المالية العامة "، دار الميسرة للنشر و محمد طاقة،  (2)
 .75ص
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من ظاهرة التضــــخم االقتصــــادي ومن ابرز المصــــادر التي تحصــــل بها الحكومة على االيرادات يمكن 
 : (1)بصورة موجزةو اجمالها باالتي 

تعرف الضـــــــريبة بانها اســـــــتقطاع نقدي تقرضـــــــه الســـــــلطات العامة على اشـــــــخاص : الضـــــرا ب (1)
الطبيعيين واالعتبــاريين وفقــًا لقــدراتهم التكليفيــة بطريقــة نهــائيــة وبال مقــابــل ، تفيــد تغطيــة 

 .(2)األعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة 
 نوعين هما : علىئب تمثل احد المصادر التي تستخدمها الدولة لتغطية نفقاتها وتقسم الضرا   
الضرائب المباشرة: وتفرض على ذات الثروة )الدخل وراس المال( تفرض ضريبة راس المال عند  •

 تفرض عندما يتحقق الدخل .فاما ضريبة الدخل ، وجود راس المال 

ضــريبة االنتاج،  تفرض عندما ينفق راس المال مثل: ضــريبة المبيعات ،و الضــرائب غير المباشــرة:  •
 ضريبة القيمة المضافة .

 (3):من افضل ادوات السياسة المالية لعدة اسباب منها تعدان اناالدات انوهات     
 . العامة لدولة الجزء االكبر من االيراداتل الخزينةتجلب  -
من خالل اعفاء بعض القطاعات  التدخل بواســـــــــــطة هاتين االداتين بالشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية ،وذلك -

االقتصـــادية من الضـــرائب لغرض تشـــجيع االســـتثمار في هذه القطاعات ،ويمكن زيادة الضـــرائب على 
بعض القطاعات النشـــــطة ،وتخفيضـــــها على القطاعات التي ال يرغب القطاع الخاص من القدوم اليها 

 واالستثمار فيها.
لة اإلجتماعية وذلك من خالل فرض ضرائب تصاعدية وسيلة لتحقيق العدابوصفها تستخدم الضرائب  -

  بصورة طردية مباشرة مع الدخل ، وتخفيض الضرائب غير المباشرة ، وان الدولة يمكنها زيادة أو 
تخفيض الضرائب تبعًا للهدف الذي ترغب في الحصول عليه ، فقد تلجأ الدولة الى زيادة الضرائب 

وقد تكون بتخفيض  ،كون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي للحد من ظاهرة التضخم ، وذلك عندما ي
الضرائب من أجل مواجهة فجوة إنكماشية عندما يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي أو عندما 

                                                           
 .178،ص1990محمد سعيد فرهود ، " مبادى المالية العامة"، منشورات جامعة حلب،  (1)

( كلية اإلدارة 1990-1970عادل فليح العلي ، هاشم محمد العركوب ، محددات الطاقة الضريبية في العراق للفترة )  (2)
 .91، ص 1995،  49مية الرافدين ، العدد واالقتصاد ، جامعة الموصل مجلة تن

هيفاء غدير ،"السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في االقتصاد السوري" ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب  (3)
 .15ص ،2010، وزارة الثقافة، دمشق
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تكون معدالت البطالة مرتفعة فتلجأ الحكومة الى تخفيض الضرائب لغرض زيادة الدخول وبالتالي زيادة 
 الطلب الكلي .

 .العامة القروض ( 2)
يمكن تعريف القروض العــامــة بــأنهــا " مورد من موارد الــدولــة المــاليــة وأداة تمويــل اإلنفــاق العــام       

وهو دين يكتتب من خالل سـندات األفراد والجمهور والمؤسـسـات المالية أو المصـارف في داخل حدود 
ي الخارج والمؤســســات المالية الدولية الدولة المقترضــة أو المؤســســات المالية أو األفراد أو المصــارف ف

 ،(1)والحكومات األجنبية مع التعهد بتســـــــــــــديد المبالغ المقترضـــــــــــــة ودفع فوائد القروض وفقًا لشـــــــــــــروطه
 وللقروض آثار إجتماعية واقتصـــــــادية وحتى ســـــــياســـــــية ، وقد تســـــــتخدم القروض من أجل التأثير على

الدولة الى تســــديد ما بذمتها من قروض الى النشــــاط االقتصــــادي ، ففي حالة الركود االقتصــــادي تلجأ 
القطاع الخاص أو الجمهور إذا كان القرض داخليًا أو إلى الشركات أو الدول إذا كان القرض خارجيًا، 
وبهذا تزيد من نسبة السيولة في االقتصاد وتزيد من الطلب الكلي ، أما في حالة التضخم االقتصادي 

من ثم بيعها الى الجمهور أو الشركات أو المؤسسات في القطاع فتلجأ الحكومة الى إصدار السندات و 
 .(2)الخاص، وبذلك فهي تقلل من نسبة السيولة في االقتصاد الوطني وبالتالي يخفض الطلب الكلي

 .الرسوم  (3)
يعرف الرســــم بأنه " مبلغ من النقود يدفعه الفرد الى الدولة أو إحدى هيئاتها العامة جبرًا مقابل نفع     

خاص يحصـل عليه ويقترن النفع الخاص بنفع عام يعود على المجتمع ، ويدفع الرسـم نقدًا وليس عينًا 
وتأتي الصـــفة الجبرية م مع الصـــفة النقدية للنفقات ، ءســـياســـة االقتصـــاد النقدي وبما يتالوذلك بســـبب 

 .في تحقيقه" س لطالب الخدمة دوركون مبلغه يحدد من قبل السلطة العامة وليلللرسم 
 إيرادات أمالك الدولة ) الدومين( ( 4)
يطلق لفظ الــدومين على ممتلكــات الــدولــة أيــًا كــانــت طبيعتهــا ) عقــاريــة أو منقولــة( وأيــًا كــان نوع     

 : علىخاصة ويقسم الدومين أو ملكية الدولة لها عامة كانت 
الـدومين العـام والـذي يقصـــــــــــــــد بـه أموال الـدولـة المعـدة لإلســــــــــــــتعمـال العـام  كـالطرق والموانئ  -

 والمتاحف ...ألخ ، وتخضع هذه األمالك للقانون اإلداري وال يجوز بيعها أو اإلستيالء عليها.

                                                           
" المالية العامة والسياسات المالية" ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة، بيروت ، لبنان،   عبد المنعم فوزي ، (1)

 .3ص  1992

 .288ص  2000محمد خالد المهاييني وآخرون ، "المالية العامة والتشريع الضريبي" منشورات جامعة دمشق ،  (2)



    
  االطار النظري و المفاهيمي للسياسة المالية والفقر: الفصل األول

 
 

25 

جاري مثل المصــــــــــــــانع يتكون من أموال الدولة المعدة لإلســــــــــــــتغالل التفأما الدومين الخاص :  -
 .(1)والفنادق وغيرها وتخضع للقانون المدني وتستطيع الدولة بيعها أو إيجارها

 

 

  

                                                           
 .108ص  2011المالية العامة " الطبعة االولى ، دار دجلة ، عمان ،  سعيد علي العبيدي ، " إقتصاديات (1)
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 المبحث الثاني 

 الفقر )مفهومه ومؤشراته(

 مفهوم الفقر :اوالا 

يعد الفقر من الظواهر القديمة قدم الحياة االنسانية وآفة اجتماعية خطيرة بالغة التعقيد والتشابك      
والكتابة عن الفقر يعني ان نستذكر تاريخا ، وارتبطت هذه الظاهرة بالوجود االنساني منذ بداياته االولى 

نجد المقولة التاريخية التي مفادها  إذحافال بالتفاوت والظلم وان الفقر والغنى وجدا قبل ان يكتب التاريخ 
 "ان هناك حربا واحدة مستمرة لم تتوقف منذ بدء الخليقة هي حرب الفقراء واالغنياء فكل الحروب البد

،  ونجد كذلك في التراث الفلسفي المقولة الشهيرة لألرسطو  (1)ان تضع أوزارها يوما اال حرب الفقراء" من
االجتماعية، ويجمع المهتمون بتاريخ البشرية ان االنسان عرف الفقر  الفقر هو مولد الثورات عدحيث 

منذ زمن طويل وقد حاولت االديان والفلسفات حل مشكلة الفقر والتخفيف من اآلالم والعذاب التي 
 يسببها للفقراء وتجسد "جمهورية افالطون" "والمدينة الفاضلة للفارابي"امثلة بارزة على محاربة الفقر.

اولت االديان السماوية اهتماما بالغا بالفقر ومن بينها الدين االسالمي وكما ورد في اآلية وقد     
ويجسد  (2) ( ﴾٢٨سورة الحج﴿  -اْلَفِقيرَ  اْلَباِئَس  َوَأْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا )الكريمة "بسم هللا الرحمن الرحيم 

قول االمام علي عليه السالم )لو كان الفقر رجاًل لقتلته( ،  ويتضح من ذلك ان االسالم ينكر النظرة 
التقديسية للفقر التي وفدت اليه من فلسفات قديمة هندية وفارسية ورهبانية مبتدعة تقدس الفقر والتقشف 

وخالل تطور المجتمعات برزت مفاهيم ، والزهد النهم يعتقدون ان الفقر اليمثل شرا يجب التخلص منه 
متطورة للفقر تناولها المختصون وفق خلفياتهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية وبدا الحديث حول 

 .(3)الرفاهية االقتصادية واالجتماعية والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية

 

                                                           
كريم محمد حمزة، تطور مؤشرات الغنى والفقر في الوطن العربي االطار المفاهيمي ،بحث مقدم لوقائع الندوة العلمية  (1)

 .20ص  2002المنعقدة في بيت الحكمة بغداد  2000تشرين االول  23_22لقسم الدراسات االجتماعية 
 .  28القرآن الكريم ، سورة الحج ، االية  (2)
 الموصل، ،12طالل محمد كداوي ،الدولة والفقر اثر سياسات الحكومة في أوضاع الفقر ،مجلة تنمية الرافدين، العدد  (3)

 .4ص ،2004جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،
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 أ. المفاهيم التقليدية للفقر
لمجردة والنسبية ، إذ يحاول وصف ظاهرة إقتصادية واجتماعية معقدة يعد الفقر من المفاهيم ا      

وهذه  (1)ومتشابكة من جهة ، ويختلف بإختالف المجتمعات واألزمنة وأدوات القياس من جهة أخرى 
الكثير من صناع القرار السياسي ، باإلضافة الى المخططين  المشكلة ما زالت تستحوذ على إهتمام

 واالجتماعيين لما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة في الحياة العامة للمجتمع .
في المنظور التقليدي على انه "فقر الدخل "ويركز على الجانب المادي  بشكل عام  ويعرف الفقر      

هذا المنظور وهما "الحق في الحصول على حد أدنى من ويبرز مكونان مهمان في اي تعريف من 
الموارد" و"مستوى المعيشة " الذي يعبر عنه باالستهالك من سلع الحاجات االساسية لإلنسان ، أما 

، (2)الحق في الحصول على أدنى حد من الموارد فهو ال يركز على االستهالك بقدر تركيزه على الدخل
ذين عرفوا الفقر هو االقتصادي البريطاني " آدم سميث" إذ عرف الفقر ومن أبرز الكتاب والمفكرين ال

بأنه "عدم القدرة على شراء الضروريات التي تتطلبها الطبيعة والعرف " ، وبما ان " سميث" ذكر العرف 
األعراف والتقاليد تختلف من مجتمع  ألنفهو إذاً يتحدث عن النسبية في المفهوم وليس الصيغة المطلقة 

أما "كارل ماركس" فقد كان أكثر وضوحًا في نسبية الفقر عندما قال " حاجاتنا  ،ومن وقت آلخر آلخر
ومن أشهر الدراسات التي أجريت عن الفقر هي الدراسة التي أجراها "  (3)ومتعنا تنبع من المجتمع"

والتي من خاللها عرف الفقر  1901( في مدينة يورك االنكليزية ونشرت عام 1836-1925) رونتري"
بأنه " الفقر األولي وأن األسر تقع في إذا كان إجمالي األموال المكتسبة غير كافية للحصول على الحد 

لفقر في تقرير عرف افقد دوليواما البنك ال، (4) حفاظ على الكفاءة البدنية فقطاألدنى من الضروريات لل
 .(5)( بانه عدم القدرة على تحقيق الحد االدنى من مستوى المعيشة1990التنمية في العالم لعام )

                                                           
 .19ص 2001" مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي عبد الرزاق الفارس ،"  (1)

، 3شعبان فرج ،"الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد االنفاق والحد من الفقر" ،اطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر  (2)
 .133ص ،2012الجزائر،

(3) Ephilip Davis &Miguel sanchez-Martine."A review of the economic theories of 

poverty,national institute of economic and social research" , Discussion paper No.435, 

London,20 August 2014,P.7. 
  الخصوص في مدينة يورك بانكلترا وعرف باحثاً اجتماعياً ومصلحاً على وجه  1871رونتري : هو بنيامين سيبوم راونتري ، ولد عام

 .  1951،  1953،  1899في دراساته الثالثة التي اجريت في االعوام 
(4) Amartya sen, poverty and famines an essay on Entilement and deprivation cl ARENDON 

PRESS OXFORD, 1981 P.11. 
كلية العلوم التطبيقية ،جامعة  سامي حامد عباس الجميلي واحمد عباس عبد هللا "الفقر في ظل العولمة "،مجلة (5)

 12ص ،2007( مايو ،5حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، العدد )
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يعني عدم القدرة على االنفاق سواء على الغذاء    وفي تعريف اخر للفقر هو انخفاض الدخل  الذي
فيسمى عند ذلك "فقر مدقع" او عدم القدرة على االنفاق الغذاء والملبس والمسكن والصحة و التعليم  

 (1)فيسمى  "فقر مطلق"

ومن المالحظ أن التعاريف السابقة تركز على الجانب المادي وهو ما جعلها  تعاني من القصور        
غم من ان انخفاض الدخل ال يعد مؤشرًا كافيًا لقياس الفقر احيانا، فقد يكون الدخل مقبواًل ولكن  بالر 

األسر قد تعاني من االفتقار الى الخدمات التعليمية والصحية وهو ما خلق نوعًا من عدم الرضا على 
لدان الفقيرة والغنية على المداخل التقليدية للفقر وأدى الى ظهور المناهج متعددة األبعاد للفقر في الب

حد سواء ، ونتيجة لذلك ظهرت  في األدبيات االقتصادية دعوة لتوسيع مفهوم الفقر ليشمل جوانب  
دة الحياة ومستوى التعليم رئيسة للحرمان تكون على نطاق أوسع في تحديد الفقر مثل" معايير جو 

 ة للفقر تعكس نظرة جديدة لهذا المفهوم.ومعدل الدعم االقتصادي "وغيرها من  المفاهيم الحديث االساس

 المفاهيم الحديثة للفقر -ب

البعد الواحد المتعلق بالدخل الى المفهوم الحديث  يهوم الفقر من المفهوم التقليدي ذلقد تطور مف       
اذ ، ال يمكن اقتصار الفقر في انخفاض مستوى الدخل او مستوى المعيشة فقط  إذالمتعدد األبعاد 

مفهوم الفقر من منظور التنمية البشرية الشاملة الحرمان المادي الى الحرمان من الفرص مثل تعدى 
العيش حياة اطول يتمتع بها المرء بالصحة والقدرة على االبداع وبمستوى معيشي يكفل له الحرية 

ن اإللمام بنواحي ، إذ أصبح المفهوم التقليدي للفقر عاجزًا ع (2)والكرامة واحترام الذات واحترام االخرين
الفقر البشري جميعها في العصر الحديث ، فهناك متغيرات أخرى دخلت مفردات الحياة االجتماعية 
للفرد لم يشملها المفهوم التقليدي للفقر وتعد مهمة وأساسية ضمن التطورات الجديدة في الحياة ويبدو 

ولت المفاهيم الحديثة للفقر عدة جوانب أن المفاهيم التقليدية قد أهملتها أو قللت من شأنها ، إذ تنا

                                                           
 .9عبد الرزاق الفارس ، مصدر سابق ، ص  (1)
ورقة علمية محكمة مقدمة للمؤتمر  سعيد الحالق وآخرون ،" ظاهرة الفقر في محافظة اربد /الواقع وامكانية الحل "، (2)

االردن ،الفقر والبطالة واحتياجات سوق العمل ،الجمعية االردنية للبحث العلمي ،المملكة  الرابع للبحث العلمي في
 .43ص ،2009، االردنية الهاشمية
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دلياًل  1998ولهذا وضع تقرير التنمية البشرية الصادر عام  ،باإلضافة الى الجانب المادي للفقر 
 (1): هيلألبعاد التي يمكن قياسها للتعرف على حالة الفقر في مجتمع ما وابرز هذه االبعاد 

 قبل بلوغهم سن الستين.النسبة المئوية للسكان الذين يتوقع ان يموتوا  •
 النسبة المئوية للسكان الذين ال تتوفر لديهم القدرة على القراءة والكتابة •
%من 50لذين يقل دخلهم الشخصي الذي يمكنهم التصرف فيه عن االنسبة المئوية لألشخاص  •

الدخل المتوسط مما يعني ان هذه الفئة غير قادرة على مواجهة الظروف الصعبة والمساهمة 
 حياة المجتمع وال يستطيعون تلبية مستوى المعيشة الالزم.في 

يتم قياسه من خالل النسبة المئوية للعاطلين عن العمل لمدة طويلة اي الذين فاما البعد االخير  •
 ( شهرا او اكثر.12ال يعملون لمدة )

عة لتشخيص قام البنك الدولي بدراسة حول تقييم الفقر بإستخدام مصادر متنو  1995وفي عام        
األسباب الهيكلية له ووضع الرؤى الحديثة لمفهومه بعيدًا عن إستبدادية المفاهيم النقدية لتكون وجوهًا 

دولة  43تقدم البنك الدولي بدراسة مسحية أجريت على ف 1998جديدة لظاهرة الفقر ، أما في عام 
في آسيا(  4في أوروبا الشرقية و  5في أمريكا الالتينية و  6دولة في أفريقيا و  28زعة كاآلتي :) و م

وان كال  ،صدر عنها مفهومان للفقر : األول معبر عنه بــــ " شعور الضعف" والثاني " سهولة التأثير" 
المفهومين يمتلك جانبين : خارجي يتمثل بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطرة ، وداخلي يتمثل 

أما المصادر ، المشاكل من دون خسائر  بضعف الحماية والذي يعني نقص وسائل التغلب على
الخارجية للمخاطر فتتراوح بين سقوط األمطار واألمراض واألوبئة والجرائم وهذا ما يمكن إدراكه خالل 
الحروب عندما يشعر بقيمة السالم واألمن وتحسن الموقف السياسي بوصفه األولوية المثلى إلى جانب 

لمخاطر التي يتعرض لها األفراد نتيجة نقص وسائل الحماية الموقف االقتصادي ، ويرتبط الفقر مع ا
عند عدم توفر تسهيالت لمواجهة  السيماضد تلك المخاطر وهذا ما يجعلهم في حالة الفقر طويلة األمد 

 . (2)تلك المخاطر

                                                           
 .27ص  1998نيويورك، 1999البرنامج االنمائي لألمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية للعام  (1)
والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي" مركز دراسات الوحدة  سالم توفيق النجفي ، " السياسات االقتصادية الكلية (2)

 .45ص  2008العربية بيروت ، 
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ومن أهم التعاريف التي ظهرت وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة هو تعريف لجنة األمم المتحدة       
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنه الفقر متعدد األبعاد والتي عرفته على أنه " ظرف 
إنساني يتسم بالحرمان المستدام أو المزمن من الموارد والمقدرات والخيارات واألمن والقوة الضرورية 

 .(1)االقتصادية والسياسية واالجتماعية"للتمتع بمستوى الئق للحياة وغيرها من الحقوق المدنية والثقافية و 

 : هي ومن المفاهيم المرتبطة بالفقر بالمعنى الحديث     

: هو الفقر الذي يحدث نتيجة االستخدام السيء للموارد الطبيعية المتاحة في الدول الفقر المستدام  (1
البيئي ، فضاًل عن تكبيل النامية وزيادة معدالت الديون وإعادة جدولتها وإرتفاع مستويات التلوث 

 .(2)الحاضر بإتفاقيات دولية غير مدروسة تنعكس سلبًا على هذه الدول

ينبع هذا المفهوم من شعور االفراد بانخفاض مستوى معيشتهم ومدى بالمقارنة مع  الفقر النفسي:  (2
لف وهو مفهوم ذاتي ونسبي يخت، مستويات معيشة ألفراد أخرين داخل الدولة او في دول اخرى 

، باختالف المعايير التي يضعها االفراد لتحديد مستوى معيشتهم ومدى حاجتهم وأولوياتهم الضرورية
 . (3)لمفاهيم التقليدية لهالى اشخص االفراد الفقر دون االستناد ومن ثم ي

وهو يدل على التعبير عن غياب تعلم المعارف العلمية والتقنية والمهنية وعدم  الفقر المعرفي:  (3
وعليه فان الفرد ، فادة من المخزون المعرفي العالمي في ظل ثورة االتصاالت والمعلومات االست

 (4)بحاجة ماسة للتعلم المستمر وتجديد معرفته بالعلوم وتحسين مستويات تعليمه

يعرف بانه عدم المساواة االجتماعية والمركز الذي يحتله الفقير كما يحدده نسق  الفقر االجتماعي : (4
 .(5)القيم االجتماعية السائدة في المجتمع

األول يشمل الفئات التي ليس لديها ملكية وتعجز عن العمل  فقر العاجزين وفقر القادرين:  (5
 (6)التي لها دخل ولكن ال يكفيهم اما فقر القادرين ويشمل الفئات، كالمعاقين واليتامى الفقراء 

                                                           
 .136ص  مصدر سابقشعبان فرج ،  (1)
 عمان، ،" التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات "،الطبعة االولى، دار وائل للنشر، مدحت القريشي (2)

 .128ص ،2007

 .75ص 2008عبد الحليم عصام" تأثيرات السياسات االقتصادية على الفقر" معهد التخطيط القومي، القاهرة، مصر،  (3)
 .13ص 2000محمد عدنان وديع " قياس التنمية ومؤشراتها" المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ،  (4)

 .28ص  2008، قسطنطينة ، الجزائر ، مقاوس، صليحة " الفقر الحضري أسبابه وأنماطه" ، إطروحة دكتوراه  (5)

عمر محمد ، " موقف اإلسالم من الفقر والفقراء بالمقارنة مع النظم المعاصرة" أبحاث ندوة الفقر والفقراء في نظر  (6)
 .10ص 1999اإلسالم ، جامعة األزهر ، القاهرة ، مصر ، 
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فقراء  هم ات من الدولةالحاصلين على مساعدو وفق هذا المفهوم : يعد االفراد المفهوم االداري للفقر  (6
 والتي اعترفت بفقرهم.

يمثل االول مظاهر الفقر الناتجة بسبب المعوقات والصعوبات  إذ: فقر التكوين وفقر التمكين  (7
الواقعية او االفتراضية كالعوامل البيولوجية والسيولوجية وفي مقدمتها االعاقة البدنية والعقلية والنفسية 

اما النوع الثاني فقر ، باشكالها المختلفة والتي تمثل قصورًا في القدرات الشخصية لالفراد
يفصح عن نقص في قدرة مؤسسات المجتمع على تلبية  اً مؤسسي اً فقر  يعد( والذي التمكين)القدرة

 . (1)أو الممكنة وحثهم على إستثمارها إحتياجات الناس وتفعيل قدراتهم المتاحة

، هدر الحريات األساسية حقوق اإلنسان، المشاركة السياسية: يتجلى في غياب الفقر السياسي  (8
 واإلنسانية .

: الذي يتميز بعدم القدرة على المشاركة على إعتبار الفرد هو محور الجماعة السوسيوثقافيالفقر  (9
 والمجتمع في جميع األشكال الثقافية والهوية واإلنتماء الذي يربط الفرد بالمجتمع .

والفقر الطارئ أو  : الفقر الثابت المتواصل وهو جماعي هيكلي ،الفقر الثابت والفقر المؤقت (10
الظرفي هو الناجم عن أزمة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية عابرة أو الكوارث الطبيعية وهو عادًة 

 .(2)ما يمكن تجاوزه بالتكافل والتضامن الشعبي والدولي

: إنبثق مفهوم تأنيث الفقر من اإلتجاه العام المالحظ نحو تدهور الظروف المعيشية تأنيث الفقر (11
إرتفاع نسبة األسر التي تكون فيها رب األسرة )إمرأة( تعيل أطفااًل ، وفسرت هذه اإلتجاهات للمرأة و 

 .(3)ي وعوامل أخرى بيئية وديموغرافيةبعوامل اقتصادية السيما برامج التكيف الهيكل

 ثانياا: قياس الفقر

وتركزها ، وعليه فأن تهدف مؤشرات قياس الفقر الى التعرف على حجم المشكلة ودرجة إنتشارها      
الخطوة األولى لمعالجة المشكلة تمثل في معرفة أعداد الفقراء وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية 

                                                           
 .76عبد الحليم ، مصدر سابق ص  (1)

البطالة والتضخم" –"ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية  قويد قورين حاج ، (2)
 .17ص  2014، الجزائر ، 12مجلة االكاديمية لدراسات االجتماعية واالنسانية، العد 

ومؤسسات الزكاة  بن الحبيب، عبد الرزاق وآخرون ،"مؤسسات الزكاة في الوطن العربي: دراسة تقويمية لتجارب (3)
 2010، الطبعة األولى، عمان، األردن، 2ودورها في مكافحة ظاهرة الفقر" مكتبة المجتمع العربي لنشر والتوزيع ج

 .53ص
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ويعتبر "رافاليون" من أبرز المساهمين في قضايا قياس الفقر والسياسات التي تؤثر في مشكلة الفقر، 
أمارتياسن" من الرواد الذين وضعوا ( من جامعة أكسفورد و "2017-1944ويعد "إنتوني أتنكسون" )

 : تطلب قياس الفقر خطوتين أساسيتين، وي (1)األسس النظرية لقياس الفقر

 األولى : تحديد مؤشر لقياس مستوى الرفاهية أو المعيشة .

 .لفقرلالثانية : وضع خط 

، وبما ان (2)فقيروهو المستوى األدنى للرفاه الذي يجعل القيمة األدنى منه تشير إلى أن الفرد      
تحقيق الحد األدنى من مستوى المعيشة هو القاسم المشترك بين تعريفات الفقر المختلفة لذا فمن 

جه الجهود لقياس مستوى المعيشة في كل المحاوالت الرامية لقياس الفقر ، وهناك العديد تالمنطقي أن ت
 : يمكن التعرف عليها من خالل اهم المؤشرات اآلتية من األساليب لقياس الفقر

 .دخل االسرة  .1

عد الحصول على السلع والخدمات االستهالكية التي ت فيويعبر هذا المؤشر عن قدرة األسرة       
لمستوى المعيشة ومن الصعوبات التي تعترض هذا المؤشر تحديد الدخل الذي يمثل  المحور االساس

الحد الفاصل بين األسر الفقيرة واألسر غير الفقيرة وتباين األسر من حيث حجمها وتركيبها وفقًا للعمر  
وصعوبة الحصول  د ال يتطابق مع تغير مستوى دخلهاوالجنس وتغير مستوى معيشة االسرة التي ق

 ى بيانات دقيقة عن الدخل لعوامل اقتصادية واجتماعية.عل

 .لألسرة االنفاق االستهالكي االجمالي  .2

استحدث هذا المؤشر لتالفي المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل األسرة ولكونه أكثر ارتباطاً بمستوى      
معيشة االسرة وامكانية تقدير االنفاق على نحو أدق من مسوحات األسر التي تجمع فيها بيانات االنفاق 

 واالستهالك لعينات األسر.

 

                                                           
، المعهد العربي للتخطيط ،  4علي عبد القادر ، "الفقر : مؤشرات القياس والسياسات" مجلة جسر التنمية ، العدد  (1)

 . 3ص 2002الكويت ، 
(2) Central administration of statistics and the world bank , measuring poverty in Lebanon 

using  HBS , technical report , cAs and world Bank, 2011 P.5. 
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 .توسط إنفاق الوحدة اإلستهالكية م .3

هذا المؤشر إستكمااًل لمؤشر اإلنفاق اإلستهالكي اإلجمالي لألسرة ، وقد أستحدث لمعالجة  يعد       
مشكلة تباين األسر في أحجامها وتركيبتها ، ويتم حسابه من خالل قسمة اإلنفاق اإلستهالكي اإلجمالي 

نفاق الوحدة لألسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات اإلستهالكية ، ويؤخذ على هذا المؤشر تفاوت إ
اإلستهالكية من أسرة ألخرى تبعًا لموقع وما يتطلبه من زيادة أو خفض في إنفاق الوحدة وإختالف 

 الكيفية التي يتم بها حساب عدد الوحدات اإلستهالكية . 

 . نسبة االنفاق على المواد الغذا ية  .4

نسبة االنفاق على المواد  يستخدم هذا المؤشر وفقا لوجهة النظر التي ترى انه كلما ارتفعت       
الغذائية انخفضت النسبة التي توجهها االسرة من انفاقها على السلع غير الضرورية وبالتالي فانه مؤشر 
او داللة على انخفاض   مستوى المعيشة لألسرة ويمتاز هذا المؤشر بانه يتيح المقارنة بين مختلف 

 . (1) لتي تتعامل معهااالسر حتى وان تباينت احجامها او وحدات العملة ا

 ثالثاا : خطوط ومؤشرات الفقر: 
 خطوط الفقر: .1

من األساليب األوسع إستخدامًا والتي يتم اإلعتماد عليها لقياس وتحليل نسب الفقر والتي يعتمد       
كونه يرتبط بتحديد المستوى األدنى للرفاهية مما يسمح بإجراء المقارنات عبر الزمن لعليها البنك الدولي 

إال أن المشكلة التي يواجهها إعتماد أسلوب خط الفقر ألغراض المقارنات يتمثل بإختالف  ،وبين األقاليم 
ب بليم بساألسعار بين األقاليم " ريف و حضر" ، باإلضافة الى إختالف نماذج اإلستهالك بين األقا

إختالف األذواق أو المستويات المختلفة للثروة مما يتطلب وضع مؤشر لكلف المعيشة على مستوى 
، أما د على مؤشر خط الفقر هذا من جانباإلقليم وتعديل المداخيل أو نفقات اإلستهالك عند اإلعتما

لحاصلة في السياسات الجانب اآلخر فأن التغيرات التي تطرأ على مستوى الرفاهية نتيجة لتغيرات ا
االقتصادية أو االجتماعية تولد أحيانًا مقارنات خاطئة فيما لو تم االعتماد على خط الفقر المحدد من 

انه بويعرف خط الفقر ، قبل إحداث هذه التغيرات مما يتطلب اجراء التعديالت الالزمة في خط الفقر 
النفاق الحقيقي للفرد ويستخدم هذا المقياس مقياس كمي لقياس المستوى المعاشي للفقراء ويمثل حجم ا

اداة للمقارنة سواء على الصعيد الدولي او المحلي وهو يعني الحد االدنى من االنفاق الذي عنده يبقى 
                                                           

 .53، مصدر سابق صوآخرون ، مؤسسات الزكاة في الوطن العربي بن الحبيب  (1)
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 علىوفي تعريف اخر لخط الفقر فقد عرف بانه الخط الذي يقسم المجتمع  يد الحياة ،الفرد على ق
فـــــخط الفقر هو محاولة منهجية لوضع ، فقراء فوق خط الفقر" قسمين "فقراء اسفل خط الفقر "و"غير 

 .(1)تقدير كمي لما يطلق عليه بالحاجات االساسية لإلنسان

 وقد حدد برنامج االمم المتحدة للتنمية ثالثة مؤشرات اساسية لخط الفقر هي:    

كلفة الحاجات الغذائية+ الحاجات االساسية غير  :ويمثل خط الفقر للحاجات االساسية •
 الغذائية.

وهو عدد السعرات الحرارية مضروبًا في كلفة السعرة الحرارية  خط الفقر الغذا ي والصحي: •
 الواحدة.

 : كلفة السلة الغذائية مضروبًا في اسعارها.خط الفقر او خط العوز •

تخدامه للتمييز بين الفقراء وغير الفقراء وفقا هذا المؤشر من المؤشرات التغذوية الذي يمكن اس يعد
االوجه لحاجة الفرد من السعرات الحرارية او حاجته للبروتين وباعتبار ان نقص التغذية هو احد 

وفق دليل التنمية او  قياس الفقر من وجهة نظر التنمية البشريةويجري  (2)االساسية لمعاناة الفقراء
 (3):وكاآلتيالصادر عن االمم المتحدة  1999عام  ةالبشري

وركز فيه على نواحي : ( 1 - دليل الفقر البشري للبلدان النامية الذي اسماه )دليل الفقر البشري  .1
 الحرمان باتجاه ثالثة ابعاد اساسية لحياة االنسان تنعكس فعاًل في دليل التنمية البشرية هي:

 بالبقاء على قيد الحياة اي التعرض للموت في سن مبكرة نسبيًا. : ان الحرمان االول يتعلقالعمر -أ
 : الحرمان الثاني يتعلق باالستبعاد من عالم القراءة واالتصال والتواصل.المعرفة -ب
مستوى المعيشة الالئق: الحرمان الثالث يتعلق بمستوى المعيشة الالئق من حيث االمداد  -ج

 االقتصادي العام.
 ( وركز فيه على نواحي2فقر البشري للبلدان الصناعية واسماه )دليل ال حساب الفقر البشري  .2

                                                           
(1) World bank, world Development report New york , Oxford University press 1980 P.32. 

لحيلح الطيب ، جصاص محمد ، " الفقر... التعريف .محاوالت القياس" مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ، جامعة  (2)
 . 171ص  2010،  7قسطنطينة وجامعة أم البواقي ، العدد 

(3) UNDP ,Poverty report , overcoming human poverty N.Y , 1998, P.8 
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الحرمان من اربعة ابعاد لحياة االنسان مماثلة الى حد كبير لألبعاد التي تنعكس في )دليل الفقر 
 ( وهي:1البشري 
 : الحرمان االول يتعلق بالبقاء على قيد الحياة .طول العمرا •
 بالحرمان من عالم القراءة واالتصال والتواصل. : الحرمان الثاني يتعلقالمعرفة •
: الحرمان الثالث يتعلق بمستوى المعيشة الالئق من حيث االمداد  مستوى المعيشة الال ق •

 االقتصادي العام
 :يتعلق بعدم المشاركة او باالستبعاد. الستبعاد االجتماعيا •

 ثالثاا: أنواع خطوط الفقر

. 1 خط الفقر المطلق  

والذي  ،هو الفقر الذي يعرف طبقّا لمعيار محدد، مثل تحديد دوالر واحد في اليوم كخط للفقر        
يعيش الفرد واألسر فيه في ظل دخل غير كاٍف للحصول على أدنى مستوى من الحاجات الضرورية 
للمحافظة  على الفاعلية الحيوية، او بتشخيصه من خالل نقص التغذية واألمية وانتشار األمراض 

  . ويتميز الفقر المطلق بانه ثابت مكانًا وزماناً ،ليكون أدنى من متطلبات العيش الالئق 

خط الفقر المدقع . 2  

او  ،جمالي كلفة سلة السلع الغذائية االساسية الالزمة الستمرار الحياةيعرف بالحد االدنى إل        
حصول على االحتياجات االساسية لكما يعرفه اقتصاديو البنك الدولي بانه الدخل الذي يؤهل االفراد ل

حسب معيار  اً دوالر  275( سعرة حرارية لكل فرد والتي تمثل 2250من السلع الغذائية وبمعدل يومي)
 (1) .1985القوة الشرائية لعام 

خط الفقر الثابت .3  

دوالر واحد او دوالرين في اليوم وان تدني مستوى الدخل اليومي لفرد الواحد بمقدار   دهو الذي يحد
خذ على هذا المقياس الذي استخدمه البنك الدولي آومن الم ،عن هذا المستوى يعد ضمن دائرة الفقر

 انه غالبًا ال يأخذ في االعتبار الجنس او العمر او الظرف في المجتمع .

                                                           
(1) World bank, world Development report New york , Oxford University press 1980 P.32 
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 خط الفقر القومي .4 

هو الذي يحدد بمقدار الحاجات الالزمة من المواد الغذائية االساسية والمعدلة في اطار معيار القوة 
 الشرائية والذي يعد معيار مقارنة بين الدول المختلفة.

.5 خط الفقر النسبي   

يتغير مع التغيرات التي تحصل في الدخل من بلد و  ، وفق نسبة معينة من الدخل المتوسط اي     
ويعد هذا الخط االنسب للدول المرتفعة الدخل ألنها تمتلك ، آلخر او من وقت آلخر بالنسبة للبلد نفسه 

، شبكات الضمان االجتماعي وتضمن حصول السكان تقريبًا على الحد االدنى من الحاجات االساسية 
دات منها، انه ال يتيح امكانية المقارنة بين الدول على عكس خط وقد وجهت لهذا المؤشر عدة انتقا

 الزمان.                       كونه يعتمد على مستوى الدخل وكيفية توزيعه وهما عرضة للتغير بتغير المكان و لالفقر المطلق 

  .خط الفقر االجتهادي .3

مسألة تحديد خط الفقر على ما يجتهد به االفراد في مجتمع ما من تقدير للحد  إلىتستند فكرته و       
االدنى لمستوى المعيشة الذي يعد مقبول اجتماعيا ضمن ذلك المجتمع وكذلك االفراد ضمن المجتمع 

ويتم تحديده بناء على توجيه سؤال الى شرائح مختلفة من االفراد واالسر وتؤخذ  ،نفسه وللزمن نفسه 
 .(1)ذلك متوسط االجابة حتى يتم الحكم على االفراد هل هم ضمن فئة الفقراءبعد 

 مؤشرات قياس الفقر رابعا:

انتشارها وتركزها ويعتبر خط  ودرجةتهدف مؤشرات قياس الفقر الى التعرف على حجم المشكلة        
ما يقاس بالعملة المحلية وباألسعار  وغالباً بين الفقراء وغير الفقراء  الفقر من المؤشرات التي تتميز

لكنه ال يصلح  ألغراض المقارنة المباشرة بين البلدان ذات العمالت المختلفة وال يبين المدد ، الجارية 
كذلك فان هذا الخط ال يعكس مدى جسامة مشكلة الفقر ، الزمنية ذات المستويات السعرية المتباينة 

                                                           
( 3محمد حسين باقر ، " الفقر في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األسكوا " سلسلة مكافحة الفقر ) (1)

 .6ص 1996تحدة ، نيويورك األم الم
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مما يستدعي  ،ي وعمق حالة الفقر التي يعاني منها الفقراءدمن حيث مدى شدة الفقر او الحجم العد
 (1)ذلك اللجوء الى مؤشرات تعبر عن شدة وعمق ظاهرة الفقر ونذكر منها:

 Headcount index مؤشر نسبة الفقر )حجم الفقر(: .1

ويعرف بانه نسبة االفراد الذين يقعون  يعد من ابسط المقاييس واكثرها شيوعا واستعماال ،       
تحت مستوى خط الفقر ، اي نسبة االفراد الذين ال يستطيعون تأمين حاجاتهم االساسية الغذائية 

 (2): ويحسب كما في الصيغة االتية hوغير الغذائية وعادة ما يرمز له بالرمز 

N  مجموع السكان = 

فهو يقيس النسبة المئوية ، ويتضح ان هذا المؤشر يعبر عن االهمية النسبية لفقراء في المجتمع        
ومن مميزات هذا المؤشر هي امكانية  ،للفقر ، وقيمة هذا المؤشر تنخفض مع ارتفاع مستوى المعيشة 

استعماله ألغراض المقارنة او لتقييم آثار سياسات تقليل الفقر، اال ان ما يؤخذ عليه انه ال يعكس 
اذ يقع بعض االشخاص تحت خط الفقر مباشرة فيما ، حقيقة الفروق الواسعة التي توجد بين الفقراء 
يجعل هناك صعوبة امام صانعي السياسات الذين يسعون يبتعد آخرون عنه الى اسفل بمسافة طويلة ما 

الى تحقيق اكبر اثر ممكن في قياس عدد االشخاص لتوجيه الموارد المخصصة لتخفيف حدة الفقر 
 الى اولئك الذين هم اقرب ما يكونون الى خط الفقر لذا فان هذا المؤشر ال يعبر عن مدى عمق الفقر.

 The poverty cab index: الفقر فجوةمؤشر  .2

                                                           
مي عصام الطاهر " قياس وتحليل أثر برامج التكيف الهيكلي على فئات المجتمع ذات الدخل المحدود في األردن"  (1)

 .45-44ص  1999إطروحة دكتوراه ، كلية االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية ، 

لة وستراتيجية المواجهة" إطروحة دكتوراه ، كلية االدارة علي حسين محمد اليدومي ، " الفقر في اليمن : المشك (2)
 .35ص 2004واالقتصاد، الجامعة المستنصرية ، 

h=q/n *100 

 أن : اذ

H نسبة السكان الفقراء = 

Q عدد السكان الفقراء = 
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لفقر ويقيس حجم الفجوة بين دخول الفقراء ومستوى الفقر في البلد لتحديد لهو المقياس الثاني و      
 (1)حجم الدخل الالزم لخروج من حالة الفقر المدقع او المطلق او غيرها ومن اهم الصيغ المعتمدة لقياسه

PG = ( Z- M) 

 أن : اذ

PG فجوة الفقر = 

Z خط الفقر المطلق أو المدقع= 

M .متوسط دخل األفراد الفقراء أو األسر الفقيرة = 

 Severity of povertyمؤشر شدة الفقر:  .3

يجمع بين فجوة الفقر ومدى التفاوت  ألنهمؤشـــــــــــر شـــــــــــدة الفقر من اكثر المؤشـــــــــــرات اهمية  يعد      
مربعات فجوات الفقر النســـــبية للفقراء كافة، ولقد تم احتســـــابه بناء على مجموعة ، الموجود بين الفقراء 

 (2)وهناك صيغتان لحساب هذا المؤشر:
 Fost – Green Therbikeمن خالل فجوة الفقر بواسطة صيغة  -ا

𝑃𝑠 =
1

ℎ
 ∑(Z − yi)2

𝐺

𝑖=1

 𝑥 100 

Yi متوسط دخل الفقراء = 
Z  =خط الفقر للفرد 
ان شــــــــدة الفقر هي الوســــــــط الحســــــــابي لمجموع مربعات فجوات الفقر  يعدوهي ترجمة للمفهوم الذي   

 .النسبية لفقراء
 (3)من خالل فجوات الفقر ونسبة الفقر: -ب   

     PS = ] (PG)2/H[ ]PG(H2) /HJx(CV)2 P 

                                                           
 .26ص  1997محمد كاظم المهاجر ، " الفقر في العراق قبل وبعد حرب الخليج" ، نيويورك ، كالسكو ،  (1)

(2) Mustafa, Babiker,"Impacts of public on poverty in Arab countries preview of the CGE= 

literature".www.arab-api.org. 
(3) M.Ravalion," poverty caparison, A Guide to concepts and methods", the world bank , 

Washington, 1992 P.39. 
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PG شدة الفقر : 
Pg : فجوة الفقر 
H:  ) نسبة الفقر ) نسبة السكان الفقراء الى مجموع السكان 

(CV)P : مربع معامل اختالف االستهالك بين الفقراء 
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 المبحث الثالث

 آليات تأثير السياسة المالية على الفقر

تؤثر السياسات المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة في الفقر ويتم ذلك من خالل القنوات التوزيعية      
وبعبارة اخرى التأثير في  ،للدخل سواء من خالل آليات سياسات االنفاق العام او الوسائل الضريبية

تنافسية والمؤدية  الماديات التي تمكن وسائل هذه السياسة من التدخل ال بعاد السوق عن اوضاعه الال
الى التطرف في توزيع الفائض االقتصادي لصالح راس المال من دون االجور وتنبع اهمية السياسة 
المالية من خالل التأثير في الفقر بواسطة ادواتها المتمثلة باإلنفاق العام والضرائب وتأثيرهما في كل 

 .(1)من النمو االقتصادي والتباين في توزيع الدخل

 التأثير المباشر للسياسة المالية على الفقر في إطار النمو وتوزيع الدخل  أوالا :

رفع المســتوى المعاشــي لذوي الى تســعى اكثر البلدان في اطار اهدافها االجتماعية واالقتصــادية       
في البلدان النامية وذلك لعمق تأصـــــل ظاهرة الفقر في هذه البلدان والســـــبب  والســـــيماالدخل المنخفض 

في ذلك الغياب النســبي لتوجيه االدخارات نحو اهداف تنموية باإلضــافة الى ضــعف الدور الذي تؤديه 
ان الواقع الســــلبي لتوزيع الدخول في  ، (2)الدولة في اســــتخدام الموارد في ظل غياب االدوات التنظيمية

دان النــاميــة يتطلــب اعــادة توزيعــه لجملــة اهــداف اجتمــاعيــة واقتصـــــــــــــــاديــة ، وتنصــــــــــــــرف االهــداف البلــ
االجتماعية الى ان التوزيع العادل للدخول يعد من الوســـــــائل المهمة في تحقيق االســـــــتقرار االجتماعي 

ات بين طبقات المجتمع المختلفة اواًل وتحقيق االســــــتقرار الســــــياســــــي كأنعدام االضــــــطرابات واالحتجاج
وتكمن االهمية القصوى في اعادة توزيع الدخل بتعزيز الطلب الكلي الفعال  ،والمظاهرات وغيرها ثانيًا 

وذلـــك عن طريق رفع القـــدرة الشــــــــــــــرائيـــة للطبقـــات ذات الـــدخـــل المحـــدود ومن ثم رفع الميـــل الحـــدي 
ائد توســــــــعية بفو  كلهلالســــــــتهالك ، وتشــــــــجيع الحافز على العمل واالنتاج ، بما يعود على االقتصــــــــاد 

وتلعب السياسة االقتصادية بصورة عامة والسياسة المالية بصورة خاصة دورًا هامًا وبارزًا في  ،عديدة
اعادة توزيع الدخول بين االفراد عن طريق ادواتهما والقيام بالوظائف التي من شــأنها ان تقدم الخدمات 

                                                           
 . 14مصدر سابق ، ص،  سالم توفيق النجفي (1)

موسجريف ريتشارد و بيجي ، " المالية العامة في النظرية والتطبيق" ترجمة محمد حمدي السباخي وكامل سلمان ،  (2)
 .20ص  1992دار المريخ للطباعة والنشر، الرياض 
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امية فان غايته االســـــــاســـــــية تمويل وعلى الرغم من ضـــــــعف الجهاز الضـــــــريبي في البلدان الن ،العامة 
المشـــــــاريع ذات النفع العام والتي من شـــــــأنها تقليل التفاوت ايضـــــــًا كالضـــــــرائب التصـــــــاعدية على ذوي 
الدخول المرتفعة والضــــرائب على التركات والهبات ووضــــع حد للملكية وضــــرائب المبيعات وغيرها من 

وتشــير  ،(1)ف توزيع الدخول الشــخصــيةالضــرائب التي يمكن اســتخدامها بحســب ما تقتضــيه مرحلة تكي
ان تقليص  إذقدرة النمو االقتصــادي الســريع والمتواصــل في الحد من الفقر  الىمعظم التجارب الدولية 

معدالت الفقر غالبا ما يتطلب موارد اقتصــــــــــــــادية ال يمكن توفرها دون تحقيق معدالت نمو مســــــــــــــتقرة 
النمو االقتصـــــــادي في تقليل الفقر فان تحقيق النمو ومهما اختلفت اآلراء حول آلية تأثير  (2)ومرضـــــــية

الســـــــــريع بمفرده لن يكون في صـــــــــالح الفقراء، اذا لم تخفض درجة التفاوت في توزيع الدخول ايضـــــــــًا. 
وتقليل الفقر يتطلب توسيع عدد المساهمين في تحقيق النمو االقتصادي وشمول الفقراء باالستفادة من 

ام كل من صــــــــندوق النقد والبنك الدوليين منذ أواخر عقد التســــــــعينات مكاســــــــبه. ولتقليل الفقر عالميا ق
بتحول جديد باتجاه تقليل الفقر نتيجة ارتفاع معدالت الفقر في معظم الدول النامية وادخل صــــــــــــــندوق 
النقد الدولي تســــــهياًل تمويليًا جديًدا بشــــــرط وجود اســــــتراتيجة واضــــــحة لتقليل الفقر مع ضــــــرورة تحقيق 

اما البنك الدولي وعلى الرغم  ،(3)وتحقيق زيادة في مشــــــاركة الفقراء للنمو االقتصــــــاديمعدالت مرتفعة 
قد شــدد على اهمية فمن تبنيه ســياســات التحرر االقتصــادي وتقليل دور الدولة اال انه ومن جانب اخر 

التوزيع والفقر واالنصــــــــــاف وتوفير الخدمات  االت االقتصــــــــــادية المتعلقة بقضــــــــــايادور الدولة في المج
االجتماعية كالصــــحة والتعليم والضــــمان االجتماعي من اجل توســــيع الفرص االقتصــــادية الســــيما امام 

ويعد االنفاق الحكومي احد االدوات التي تستخدمها السياسة المالية في محاربة الفقر اذا ما ، (4)الفقراء
لفئة معينة او منطقة فقيرة فان هذا ســــــــــوف يخفض الفقر على  اً وجه توجيها صــــــــــحيحًا فاذا كان موجه

اذ ان  ،(5)ســــبيل المثال النفقات الموجهة الى الريف تكون لها فاعلية اكبر من النفقات الموجهة للمدينة
كون لها نتائج افضـــــــل في تحســـــــين دخول تلزراعي او المكننة الزراعية ســـــــوف النفقات على االئتمان ا

                                                           
 . 224ص 1956الر علي وآخرون ، " دراسات في المالية العامة" ، دار المعارف ، مكتبة القاهرة ، يدو  (1)

 1987ن، " األزمة االقتصادية والفقراء في بعض بلدان أمريكا الالتينية، التمويل والتنمية" حزيران، يونيو نجي بيفرما (2)
 .34ص 

(3) www.imf.org/ar/home 
(4) blogs.worldbank.org/ar . 
(5) Enyim, Okulegu Bethran, government spendings and poverty reduction in Nigerian's 

economic growth", international journal of social sciences & humanities reviews , 2013, 

vol.4 No.1 
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ـــةالفالحين ممـــا ينعك ـــالي على تخفيض الفقر لهـــذه الفئ ـــالت ـــادة االنفـــاق على التعليم  ،س ب كمـــا ان زي
والصــــحة في المناطق النائية ســــوف يؤدي الى ارتفاع انتاجية العمال في تلك المناطق وبالتالي ارتفاع 

في حياة االنســان لكونه المصــدر االســاس للعمل  اً يواســاســًا مهم اً الرعاية الصــحية جانب تعددخولهم اذ 
واالنتاج وكانت النظرة السائدة للقطاع الصحي في الماضي على انه قطاع غير منتج وان الدولة تقدم 

دها في االوقات التي تبلغ فيها يخدمات اجتماعية لألفراد ال تدر منها نفع او مردود مادي وتقوم بتقي
لة بفترة من االزمات والعجز الميزانية العامة للدولة فائضـــــــــــًا وتمتنع من تقديمها عندما تمر ميزانية الدو 

بعــد ان اثبـت  ،المــالي ونتيجــة مرور الــدول بعــدة تطورات تغيرت فيهــا النظرة تجــاه القطــاع الصــــــــــــــحي
س المال البشري مال المادي فقط وانما من خالل رأالدراسات والبحوث ان عملية التنمية ال تتم براس ال
العنصــر االســاس في االنتاج وتحقيق التنمية  بوصــفهوالمادي فمن الضــروري االهتمام بصــحة العامل 

ويعني ذلك  ان تخفيض الفقر ال يحتاج الى زيادة االنفاق الحكومي فقط وانما توجيهه  ، (1)االقتصادية
بشــــــكل صــــــحيح فاذا ما وجه الى اصــــــحاب الدخول المرتفعة فان هذا ســــــوف يزيد التفاوت بينهم وبين 

ق الحكومي على البنى التحتية ســـــوف يخفض الفقر من كما ان االنفا ،اصـــــحاب الدخول المنخفضـــــة 
ســـوف يشـــجع  ان توفر البنى التحتية بشـــكل كافٍ  خالل تحفيز االســـتثمار نتيجة انخفاض التكاليف اذ

االســـــــتثمار بصـــــــورة غير مباشـــــــرة من خالل االســـــــتفادة من البنى التحتية في تخفيض تكاليف االنتاج 
ع الى االســـــــــواق بكفاءة مما ينعكس بدوره على زيادة وســـــــــرعة وصـــــــــول الموارد الى المشـــــــــاريع والســـــــــل

والذي بدوره  ســــــوف يودي  ،االســــــتثمارات وبالتالي زيادة االيدي العاملة ما يســــــاعد بتوفير الدخول لهم
ويتحدد توزيع الدخل في  ،الى تخفيض تكاليف النقل بالنســــــبة للعمال مما يخفف من الثقل عن كاهلهم

ة وســــائل االنتاج ويتحقق التوزيع بالدرجة االولى لصــــالح اولئك الذين كل مجتمع بالشــــكل الســــائد لملكي
يملكون وســـــــــــــــائل االنتاج اي ان عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل االنتاج وقد ال يكون 

  (2): هما توزيع الدخل بين االفراد عاداًل من جهة نظر المجتمع وهناك نوعان من توزيع الدخل

 .التوزيع الوظيفي .1

ويقصد به الدخل الذي تجنيه عناصر االنتاج المختلفة اي توزيع الدخل الوطني بين مختلف       
عناصر االنتاج ويتكون من النسبة المئوية لنصيب كل من االجور واالرباح والفوائد والريع من الدخل 

                                                           
 . 278هشام مصطفى الجمل ، مصدر سابق ص (1)

 .459عطية عبد الواحد ، مصدر سابق ص  (2)
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الدخل على تقسيم وجرى العرف عند استخدام التوزيع الوظيفي للدخل لدراسة تفاوت توزيع ، الوطني 
 (1)هما: عوائد االنتاج الى مجموعتين

 االجور  .أ
 عوا د الملكية .ب

ويقاس التفاوت في توزيع الدخل باســــــــتخدام التوزيع الوظيفي للدخل عن طريق اجراء مقارنة بين       
النســبة المئوية لنصــيب اجمالي االجور من الدخل الوطني وبين النســبة المئوية لنصــيب اجمالي عوائد 
حقوق الملكيــة من الــدخــل الوطني ويــدل التقــارب بين النســــــــــــــبتين على ان التفــاوت في توزيع الــدخــل 

 منخفض والعكس بالعكس.

 . التوزيع الشخصي للدخل .2

ويقصـــــد به توزيع الدخل بين افراد المجتمع او بين االســـــر عند كل فئة من فئات الدخل ثم تجرى      
من مختلف فئات الدخل من الدخل االجمالي وعند الحديث مقارنة بين النصـــيب النســـبي لكل مجموعة 

عن التفاوت في توزيع الدخل والثروة الوطنية والســــــــــــؤال الذي يبرز هنا ما هي العوامل التي تقف وراء 
 هذا التفاوت الشديد في توزيع الدخل الوطني؟ ويعود هذا التفاوت الى عاملين هما:

والقدرات الذهنية والمهارات الجســـــــــدية لألفراد باإلضـــــــــافة الفرص المتاحة للفرد وتتمثل في المواهب  .أ
 الى القدرات الطبيعية الموروثة والمكتسبة والثروة الممنوحة من الوالدين او االقارب.

لتفاوت في توزيع القوى االقتصــــــــــــــادية بين فئات المجتمع اي التفاوت في امتالك الثروات المدرة ا .ب
ان الفئــات االقتصــــــــــــــــاديــة القويــة قــد تكون قــادرة على توجيــه للــدخــل والتي يملكهــا االفراد وال يخفى 

الســــــلطة الى خدمة مصــــــالحها جزئيا وهكذا تعمل القوانين على تركيز الثروة لدى فئة معينة وتنتقل 
هذه الثروة من جيل آلخر وان هذا التركيز في الثروة ينعكس في شــــــــــــــكل تفاوت شــــــــــــــديد في توزيع 

وهنا يتســــــــــم الدخل  ،في المراكز االجتماعية  واالقتصــــــــــاديةالدخل الوطني وخلق درجة من التباين 
بعدم العدالة في توزيعه وفي غير صالح الطبقات العاملة عمومًا واصحاب الدخول الثابتة المحدودة 
على وجه الخصــــوص ومن هنا تبرز اســــباب متعددة اجتماعية واقتصــــادية تحتم تقليل هذا التفاوت 

التي ينبغي ان تقوم بها الدولة ليس إلرضـــــــــــــــاء فقط متطلبات وذلك بأعادة توزيع الدخل الوطني 
                                                           

 .459ص  مصدر سابق ،،عطية عبد الواحد  (1)
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اجتماعية وانما ايضـــــــا لمتطلبات االســـــــتقرار واالمن االقتصـــــــادي ومنه تكون مبررات اعادة التوزيع 
ويمكن للدولة ان تلجأ الى فرض ضــــــــــرائب تصــــــــــاعدية على ، اجتماعية واقتصــــــــــادية في ان واحد 

ن تلجا الدولة الى فرض ضــــرائب على التركات وكذلك ، كذلك يمكن ا(1)اصــــحاب الدخول المرتفعة
من خالل النفقات التحويلية وما تقدمه الدولة يرفع الدخول الحقيقة لهم كما ان الحكومة تســــــــــــــتعمل 
ســــــــياســــــــة االنفاق العام لهذا الغرض ألن االنفاق العام يؤدي الى احداث تعديالت في توزيع الدخل 

م على الســـــلع والخدمات ال شـــــباع الحاجات العامة تؤدي الى الحقيقي عن طريق زيادة االنفاق العا
وبذلك تقوم الســـــياســـــة المالية  ،تخفيض كمية الســـــلع والخدمات المتاحة إلشـــــباع الحاجات الخاصـــــة

بتغيير نمط توزيع الدخل الحقيقي من خالل زيادة االنفاق على الخدمات االجتماعية التي يســــــــــتفيد 
 رفع دخولهم الحقيقية.منها محدودي الدخل مما يودي الى 

 ثانياا: التأثير غير المباشر للسياسة المالية على الفقر

 .سياسة االنفاق الحكومي .1

الل ممارســــــتها لســــــلطة الحكم نفاق الحكومي المصــــــاريف التي تتحملها الحكومة خيقصــــــد باال
يؤدي تضــخم  إذاالنفاق العام بشــقيه االســتهالكي واالســتثماري اهم مكونات موازنة الدولة  ويعد واألمر

حجم العمالة في المؤســــــــســــــــات الحكومية الى زيادة االنفاق على االجور والمرتبات في الميزانية العامة 
كما تؤدي زيادة مبالغ الدعم الذي توجهه الدولة لتوفير الســـــــــلع الضـــــــــرورية لمواطنيها باقل من تكلفتها 

واجهة الزيادة في نفقات المعيشــة الى الحقيقية ومبالغ المســاعدات النقدية المخصــصــة لألســر الفقيرة لم
ان تقييم الســــــــــــــياســـــــــــــــة المالية للفقر يتمثل بطبيعة اإلنفاق على التحويالت ، زيادة حجم االنفاق العام 

االجتماعية المباشــــــــــــــرة كالرواتب التقاعدية واإلعانات )كاإلعانات الغذائية( واإلنفاق العام على التعليم 
ت من التخفيف من حــدة الفقر وذلــك من خالل تــأثيرهــا في والصــــــــــــــحــة، ومــا يترتــب على تلــك النفقــا

في حين يمثل الجانب اآلخر للســـــــــياســـــــــة المالية  ،(2)االســـــــــتهالك والدخل الذي تتضـــــــــمنه تلك النفقات
بمصادر الزيادة في اإلنفاق العام والتي تمول عن طريق فرض الضرائب المتزايدة التي قد تفرض على 
الفقراء كالضرائب غير المباشرة )ضرائب على السلع( وضرائب الدخل فضاًل عن العبء المتزايد الذي 

                                                           
 .417ص  1986كمال بكري ، " مبادئ االقتصاد " ، الدار الجامعية ، بيروت ،  (1)

(2) Heltberg, R., K.Simler and F.tarp (2000), “Public Spending and Poverty in 

Mozambique”, UNU/WIDER, Discussion Papers, No.63, (www.wider.unu.edu/ 

publications/dps/dps2002/dp2002-63.pdf). 
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عجز )في شــــــــــــــكل تضــــــــــــــخم متزايد أو معدالت الفائدة وعبء الدين قد يتحمله الفقراء جراء التمويل بال
، وبناًء على ذلك فان االنفاق العام يمثل إحدى األدوات الرئيســــــــــة التي يجب أن تؤدي دورًا (1)المتزايد(

فاعاًل في تصحيح النتائج التوزيعية إلخفاقات السوق وتحقيق العدالة عن طريق تحسين توزيع الرفاهية 
ت الحادة للفقر، فضـــــــــــاًل عن تصـــــــــــحيح االختالالت الناجمة عن النظام الضـــــــــــريبي وتخفيض المعدال

وعليه فان هدف خفض الفقر يعد من أهداف برامج  ،المحرفة لضرائب الدخل والضرائب غير المباشرة
اإلنفاق العام واألمن االجتماعي في أغلب البلدان، ألنه يؤدي دورًا هامًا في توفير الخدمات العامة وال 

، أن والرعاية الصـــحية األولية  اسألســـا في الدول النامية مثل تنمية رأس المال البشـــري كالتعليم اســـيم
لتلك النفقات  نجاح ســـياســـة اإلنفاق العام وقدرتها على دعم الفقراء يتوقف على الطبيعة التوزيعيةمدى 

،  (2)الوقوع في الفقروقدرتها للحد من المخاطر والصـــــــــدمات وتقلبات الدخل ومن ثم حماية العوائل من 
وفي إطار التحليل النظري لالقتصاد الكلي فان اإلنفاق العام يحدث تأثيره في زيادة الطلب الكلي الذي 
بدوره  ينعكس على حجم اإلنتاج والتشـــــــــــغيل، وان كان ذلك يتوقف على مدى مرونة الجهاز اإلنتاجي 

دة اإلنفاق الحكومي على اإلنتاج واألســعار ومســتوى التشــغيل، ولتوزع آثار الطلب الكلي الناتج عن زيا
 وبالتالي على مستوى األجور الحقيقية لدخول الفقراء.

أما في إطار واقع التحليل للتنمية البشــــــــــــــرية فان زيادة اإلنفاق الحكومي باتجاه التعليم والخدمات      
عن زيادة مســـتويات  الصـــحية والتحويالت واإلعانات الغذائية ســـتؤدي إلى زيادة مســـتوى الدخل فضـــالً 

المنفعة المطلقة للفقراء وفقًا العتبارات مؤشرات الرفاهية، في حين يمكن تأشير هذه العالقة من جانب 
آخر العتبارات تأثير مســــتوى الدخل في التنمية البشــــرية في إطار العالقة اللولبية التي تتضــــمنها هذه 

 ة للفقر وشدته.العالقة والتي تسعى بمحصلتها إلى خفض األهمية النسبي
لفقراء من خالل التعليم األولي  فعلى مســــــــــــــتوى التعليم، يكون اإلنفـــاق العـــام الموجـــه لـــدعم ا

يزداد عدد المسجلين من الفقراء في  إذأكثر دعمًا لنصرة الفقراء ،  بوصفهاألساسي( بالدرجة األساس )
والجامعية، لذلك فان الدعم تلك المراحل األســــــــــــاســــــــــــية من التعليم، بينما ينخفض في المراحل الالحقة 

ومن ناحية أخرى فان االنفاق على التعليم  ،المقدم للمراحل الجامعية يعد دعمًا لذوي الدخول المرتفعة
بالنســـبة إلى األناث مقارنة بالمناطق الحضـــرية كما أشـــارت  والســـيمافي المناطق الريفية هو أقل حظًا 
                                                           

(1) McKay, A. Andrew (2002),“Assessing the Impact of Fiscal Policy on Poverty”, 

UNU/WIDER, No.43, April,(www.wider.unu.edu/publications/dps/dps2002/dp2002 

43.pdf 
(2) Walle, Dominique Vande (2002), “Public Spending and the Poor: What We Know, What 

We Need to Know”, Policy Research Department, World Bank, NW.P.20 
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مجال في كل من بيرو وماليزيا أما في إطار القطاع إليه العديد من الدراســـــــــــــــات الميدانية في هذا ال
الصـــــــحي فانه يتوجب دعم مراكز الرعاية الصـــــــحية األولية والرعاية الوقائية التي تكون أكثر مناصـــــــرة 

 .(1)للفقراء
وتعد السياسة المالية المتمثلة باإلنفاق العام الوسيلة االكثر فاعلية في تحقيق العدالة التوزيعية من      

اعادة توزيع الدخل بين فئات وشرائح المجتمع وتؤكد التجارب التاريخية يودي ارتفاع متوسط دخل خالل 
العام على المجاالت  في مختلف سياسات االنفاق ى تطورات مؤسسية في شكلها االساسالفرد الحقيقي ال

 ،خل المنخفضي الدو ذ الىموارد العلى تحويل  االنفاق العاموتعمل الحكومة من خالل  االجتماعية،
برامج االنفاق العام  فضال عنوضعأ  االفضلالفقراء جزءا اكبر من الدخل مقارنة بالعائالت  حيمن اذ

 ،اوت في الدخول بين افراد المجتمعالمتعلقة بالتعليم والصحة والزراعة وغيرها التي تهدف الى تقليل التف
فع وتخفيض الضرائب على الدخول الدولة بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل المرت من خالل قيام

المنخفضة تجد الحكومة من المناسب فرض ضرائب كبيرة على الثروة او على التركات الضخمة لكسر 
 مثل هذا النوع من االمتيازات .

ة التي تستخدمها الحكومة من اجل مهمة من االدوات المالية الرئيس يعد االنفاق الحكومي اداة و      
ة وتحقيق اهداف المجتمع فضال عن ان االنفاق الحكومي يمكن الحكومة من اشباع الحاجات العام

تسيير اجهزتها االدارية اال ان حجم ذلك االنفاق الحكومي يعكس الى حد كبير فعالية الحكومة ومدى 
تأثيرها في النشاط االقتصادي وبصورة عامة يعد االنفاق الحكومي مقياسا نقديا للسلع والخدمات التي 

  .(2)الحكومة للمجتمع تقدمها

 

 

 

                                                           
(1) Walle, Dominique Vande (2002), “Public Spending and the Poor: What We Know, What 

We Need to Know”, Policy Research Department, World Bank, NW.P.23 . 

-2003حمدية شاكر مسلم، " تحليل بعض مؤشرات التنمية البشرية في إطار العدالة التوزيعية للعراق لمدة من  (2)
 7ص 2016لسنة  22المجلد  94" جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد ، مجلة العلوم االدارية واالقتصادية العدد2013
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 : السياسة الضريبية .2

أنها " مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة موظفة بتعرف السياسة الضريبية     
عن  مصادرها الضريبية الفعلية والمتوقعة إلحداث آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية مرغوبة واإلبتعاد

 .(1)اآلثار غير المرغوبة من أجل تحقيق أهداف المجتمع" 

ان موضوع فاعلية  السياسة الضريبية في الحد من تفاوت الدخول والثروات وفي اعادة توزيع      
ان وجود التفاوت  ، اذرهنًا بمقدرة الجهاز الضريبي على احتواء مصادر الثروة  تكون  دخللعادلة ل

طالما ظل اي جزء من  ،ي الوصول الى جميع مصادر الدخل والثروة يوضح صنف هذا الجهاز ف
فائض العمليات ومكاسب االستثمار خارج نفوذ الجهاز الضريبي فان ذلك يحد من فاعلية النظام في 

تؤدي الضرائب التي تفرضها الحكومة الى تخفيض الدخل الشخصي  ، (2)تحقيق التوازن االجتماعي
يل االستهالك وكذلك االنفاق االستهالكي ومن جهة اخرى فان الحكومة والذي بدوره يؤدي الى تقل

ستوجه االيرادات الضريبية الى الجزء الثاني من االنفاق الكلي الذي يعرف باإلنفاق االستثماري او توجه 
وعند قيام الحكومة بخفض الضرائب دعمًا للزيادة في االنفاق  ،هذه النفقات في سبيل خدمة المجتمع 

هالك فهذا يعني ان الدولة تستطيع التحكم في االنفاق االستهالكي لألفراد من خالل الضرائب عن االست
طريق التحكم بارتفاع وانخفاض مقدار الضريبة عليهم وبما يتناسب مع الوضع االقتصادي القائم في 

تودي الضرائب وتسطيع الدول من خالل استخدام الضرائب في التأثير على االستهالك اذا ، (3)البالد
الى خفض الدخول وبالتالي تقليل االستهالك ولكن درجة تأثر االستهالك بالضرائب يتوقف على مرونة 
الطلب والطبقات التي تصيبها الضريبة فاذا انصبت الضريبة على طبقة غنية فيكون تأثير الضريبة 

يبة على الطبقات الفقيرة على االدخار دون ان يكون اثر كبير على االستهالك اما اذا انصبت الضر 
فأنها تحاول ان تقل من االستهالك على السلع ذات المرونة النسبية ولكن هذا االثر يتوقف في نهايته 

ويكون تأثير الضرائب بصورة سلبية اذا اصابت الفقراء  على اتجاه الدولة في انفاق حصيلة الضرائب

                                                           
 2007عثمان سعيد عبد العزيز العشماوي ، شكري رجب ، "إقتصاديات الضرائب"، الدار الجامعية، االسكندرية ،  (1)

 .320ص 
عبد الكريم طاهر مهدي، " النظم الضريبية ودورها في سياسات اإلنماء االقتصادي مع التركيز على العراق " ،  (2)

 .328ص  1984االقتصاد ، إطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية االدارة و 
حالوب كاظم معلة ، " االقتصاد الكلي في ضوء النظريات االقتصادية المعاصرة " دار أمل الجديدة للطباعة والنشر  (3)

 .35ص  2017والتوزيع ، دمشق 
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عكس تؤدي الضرائب التي تصيب األغنياء اكثر اكثر من االغنياء مثل الضرائب غير المباشرة وعلى ال
من الفقراء الى تقليل التفاوت مثل الضرائب التصاعدية التي تصيب الدخول والتركات وقد يكون من 
نتائج انفاق حصيلة هذه الضرائب ايجابيًا لدورها في زيادة التقارب بين الدخول كان ينفق ما اقتطع من 

تصميم وادارة االنفاق العام والضرائب من  ويعد، (1)دية للفقراءدخول االغنياء في منح واعانات نق
ذات الدخل المنخفض )الفقيرة( ذات المديونية  والسيماالمعضالت االساسية التي تواجه الدول النامية 

كونها تواجه مشاكل اساسية وتتمثل هذه المشاكل في تمويل خدمة الديون الخارجية باإلضافة لالعالية 
، ولما  (2)المحلية مقابل زيادة االنفاق الحكومي في القطاعات االجتماعية داخليةيون الالى خفض الد

كانت مهمة صانعي السياسة المالية المساهمة في النمو االقتصادي والتحسين المباشر لمؤشرات التنمية 
يات البشرية فان ذلك يتطلب تعبئة اكبر للدخل من خالل االصالحات الضريبية لغرض تحقيق مستو 

 على Davoodi and cuptaوفي هذا السياق اكد "  اكبر من االنفاق التنموي وخفض معدالت الفقر.
ان الدول النامية لم تحقق نفس نجاح الدول المتقدمة في تصميم الهياكل الضريبية التصاعدية وتحسين 

وهذا يعني ان السياسات ، غير على الطبقة االفقر من السكانصة ادارة الضرائب التي تشكل عبئا نوعي
النمو  من اكثر نمواالضريبية ذات اهمية اساسية في توفير دخول اضافية بالطريقة التي التجعل الفقر 

هم مساهمة رئيسة في تقليل حدة ائب بوصفها احد مصادر التمويل تسوعليه فان الضر  (3)االقتصادي
لى الدخول المرتفعة لتعيد توزيعها التفاوت في توزيع الدخل من خالل فرض الضرائب التصاعدية ع

عن طريق تمويل الخدمات العامة ومنح اعانات البطالة التي يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة 
على ذلك قدم صندوق النقد الدولي برنامج التحسينات للتكيف الهيكلي عام  ، بناءاً  (4)الفقراء والسيما
الذي طرح جراء االزمات االقتصادية والعجز في ميزان المدفوعات والميزانيات الحكومية لغرض  1999

ارساء مبادى تقديم االصالحات الضريبية للدول ذات الدخل المنخفض وابتداًء وفي اطار التحليل الكلي 
استخدام الضرائب لتحقيق اهداف اقتصادية معينة قد تستخدم لتحقيق العمالة الكاملة ففي ظل يمكن 

انخفاض الضرائب سوف يزداد مستوى الطلب الكلي مولدا زيادات في مستوى االنتاج والعمالة مولدا 

                                                           
 .218ص  1962مالية الدولة " مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، مصر ، مراد محمد ،  (1)

(2) Adam, Christopher s. and Bevan David L.(2001) " Fiscal policy design in low-incom 

countries"unu/WIDER, No.67 August . 
(3) Chuk.Davodi, H & Cupta, S,(2000)" Income distribution and tax and government social 

spending policies in development countries, IMF, working paper, No.62 
(4) Heady , Christopher(2001) " Taxation policyin low-income countries" unu/WIDER 

No.81. 
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تخدام يتوقف اال ان االثر االجمالي لزيادة االس ،انخفاضا في االجور الحقيقية وزيادة مستوى االستخدام
على فاعلية السياسة المالية في ظل انخفاض مرونة االستثمار لسعر الفائدة والذي )سعر الفائدة( يرتفع 
نتيجة النخفاض المستوى الضريبي ليولد تأثيرات ايجابية صافية باتجاه زيادة مستوى االستخدام ومن 

سياسة الضريبية تتولد من خالل االثار جهة ثانية فان الثأثيرات الصافية على الفقراء والناتجة عن ال
الصافية على مستوى االسعار واالنخفاض في الدخل الشخصي القابل للتصرف نتيجة الرتفاع ضرائب 
الدخل الشخصي يؤدي الى المطالبة بزيادة االجور لتعويض االنخفاض الحاصل في الدخل الشخصي 

وزيادة مستوى االسعار وبالمقابل فان زيادة القابل للتصرف مما يترك اثره في انخفاض العرض الكلي 
الضرائب ستؤدي الى خفض مستوى الطلب الكلي وانخفاض مستوى االسعار وستولد تأثيراث صافية 

 لالقتصاد الكلي فان الهدف الرئيسوفي اطار برامج االستقرار  ،لألسعار باتجاه االرتفاع او االنخفاض
القتصاد الكلي من خالل تخفيض عجز الميزانية والذي يجب لمعظم هذه البرامج هو تحقيق االستقرار ل

كونها تشكل ردود افعال سلبية تجاه الفقراء لان ال يتمخض عن اجراء تخفيضات في االنفاق الحكومي 
او من خالل تخفيض الخدمات المقدمة لهم وخفض االستثمارات الموجهة نحو البناء التحتي والتي 

ض الفقر ولذلك فان تحقيق االستقرار والمساهمة في رفع الدخل تكون ضرورية لتحقيق النمو وخف
،  (1)يتحققان من خالل االصالحات الضريبية بدال من خفض االنفاق وذلك لمخاطرها تجاه الفقراء

وبالتالي فان تحقيق االهداف التي تسعى الى تحقيقها اهداف السياسة الضريبية تجاه الفقراء يستدعي 
الضريبي العام للضرائب المباشرة وبالشكل الذي يحقق التوزيع العادل للعبء ادخال عناصر التشخيص 

الضريبي من خالل تحديد حجم الدخل ومصادره مع ضرورة تحقيق االعفاء الضريبي ألصحاب الدخول 
م ومستوى المعيشة كما يتطلب ءارات االعباء العائلية وبما يتالالمنخفضة وبالشكل الذي يتناسب واعتب

ما تواجه  وغالبا (2)وجه استخدام هذا الدخل ايضا مما يدعو الى فرض الضرائب على االنفاقمتابعة ا
ضرائب الدخل الشخصي المباشرة صعوبات في العديد من االقطار المنخفضة الدخل الرتفاع نسبة 
 الفقراء مما يتطلب تنمية ادارة نظام ضريبة الدخل الشخصي في اطار تخفيض االستثناءات التي ليست

، نها تمتلك قواعد ضريبية ضيقة جدالها عالقة بالفقراء وتوسيع القاعدة الضريبية في الدول النامية كو 
توسيع القاعدة الضريبية  النكما ان االستثناءات مهمة لحماية مصالح المجموعات ذات الدخل المرتفع 

كونها لة توزيع الدخل دي الى رفع الدخل الحكومي وتحسين الكفاءة االقتصادية وتحقيق اعادؤ سوف ي

                                                           
(1) Heady , Christopher (2001) Taxation Dolicyin low income countries , unu/wider No.81. 

 .131ص 1985" اقتصاديات المالية العامة" ، الدار الجامعية ، مصر ،  أحمد يونس البطريق ، (2)



    
  االطار النظري و المفاهيمي للسياسة المالية والفقر: الفصل األول

 
 

50 

الجزء الوحيد من النظام الضريبي الذي يعاد توزيعه بشكل فاعل كما هو الحال في الدول المتقدمة 
وتمثل الضرائب  ،وعليه فان الضرائب يجب ان توجه نحو خفض التباين والفقر وبالطريقة االقل تشويها 

ا اكبر كونهلمة على االنفاق العام وتسيير معامالت الدولة المالية و لمقدرة الحك مصدر تمويل اساس
ما يتأرجح االقتصاد الوطني بين فترة اقتصادية واخرى "االنكماش ، وغالبا العب في النشاط االقتصادي

والتضخم" وان الخروج من الدورة واجراء التعديل لوضع النشاط االقتصادي يتطلب سياسات حكومية 
ما يخفق القطاع الخاص في الخروج منها والدليل ازمة الكساد الكبير  غالبامناسبة والتي مالية ونقدية 

والتي بدأت بانكماش اقتصادي فتعمقت دورة االنكماش زمنيا و تأثيراً في النشاط االقتصادي لتبلغ مرحلة 
ي يدعو الدولة فاالنكماش االقتصاد، صادي في اسفل الدورة االقتصاديةالكساد واستقرار النشاط االقت

قوة في رفع مستويات النشاط بوصفه ي بهدف زيادة مستوى الطلب الكلي الى زيادة االنفاق الحكوم
اق بهدف االقتصادي وهذا االنفاق يميل الى امتصاص اكبر قدر من حصيلة الضرائب لتمويل االنف

صادر تمويل اخرى اي بعدم اعتماد م ،ية ال تخل بالنشاط االقتصاديآناحداث توازنات اقتصادية 
عين ما حصل في دورة مغايرة لدورة االنكماش  قروض وبيع ممتلكات الدولة وكذلككالتمويل بالعجز وال

االقتصادي وهي دورة التضخم االقتصادي وقيام الدولة بفرض ضرائب جديدة او رفع نسبة الخاضع لها 
العرض والطلب الكلي وتلعب هي عملية الضريبة وتقليل االنفاق الحكومي إلحداث المساواة بين 

الضرائب دورا مؤثرا في تحديد مستويات الطلب الكلي من خالل مضاعف الضريبة الذي يركز الى 
الميل الحدي للضرائب من الدخل "الضريبة التناسبية "ان اجراء التوازنات بين ادوات السياسة المالية 

الحكومي تخلق الضرائب بزيادة االنتاج اي ان الضرائب تحول االنفاق الحكومي وان زيادة االنفاق 
الخاضع لها هي عملية توازن ديناميكية وتالزمية بين ادوات وآثار السياسة المالية على مستوى النشاط 

 ،" ان الدول المتقدمة Michael( "(1)(االقتصادي الذي يتأرجح بين الدورات االقتصادية وكما يرى 
نفاق الحكومي من الضرائب تعتمد هذه االلية الديناميكية اي تحويل اال منها الواليات المتحدة االمريكيةو 

وسيلة لتحقيق المساواة االجتماعية بواسطة عملية نقل الدخل من مجموعة الى اخرى بوصفه والعكس 
لتحسين رفاهية اشد الناس فقرًا بهدف مساعدة الحكومة في توفير السلع والخدمات العامة ومن اآلثار 

 :(2)ما ياتي للضرائب االقتصادية

                                                           
(1) Michael , Wodford " Fiscal Requirement for price stability" , working paper,2001 P.28. 

 .218مراد محمد ، مصدر سابق ص  (2)
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 اثر الضرا ب على االستهالك : .أ

تودي الضرائب الى خفض الدخول وبالتالي الى تقليل االستهالك ولكن درجة تأثر االستهالك      
بالضرائب يتوقف على مرونة الطلب والطبقات التي تصيبها الضريبة فاذا انصبت على طبقة غنية 

ت فيكون تأثير الضريبة على الطبقات الفقيرة فانها سوف تحاول ان تقلل من االستهالك على السلع ذا
 .المرونة النسبية ولكن هذا االثر يتوقف في نهايته على اتجاه الدولة في انفاق حصيلة الضرائب

 اثر الضريبة على االنتاج : .ب

ان اثر الضريبة على االنتاج ناجم من اثرها في المقدرة على العمل والمقدرة والرغبة في االستثمار      
ادت مرونة الطلب انخفضت رغبة االفراد في زيادة فاألمر متعلق بمرونة الطلب على الدخل فكلما ز 

واما بالنسبة للرغبة في االستثمار ، جهدهم لتعويض النقص الذي حدث في دخولهم نتيجة الضريبة 
لذين يتأثران سلبيا وبشكل مباشر العائد المتوقع على االستثمار وافاألمر يتعلق بحجم المدخرات المتاحة و 

لى االستهالك ينتقل عبر قنوات الطلب ليؤثر على االنتاج الرتباطهما بالضريبة، كذلك فان األثر ع
 ببعض ارتباطا قويا.

 اثر الضريبة على المستوى العام لألسعار: .ت

تميل الى رفع ثمنها بمقدار ، اذ في سعرها اان لكل ضريبة مفروضة على سلعة معينة تأثير       
الضريبة كاًل او جزءًا كذلك تقلل الضرائب المتقطعة من دخول االفراد طلبهم على السلع والخدمات 

ويتحقق هذا اذا لم تطرح الدولة حصيلة الضرائب للتداول فيتجه المستوى العام لألسعار نحو االنخفاض 
اذا اعيدت هذه الحصيلة الى التداول من خالل )تسديد قروض خارجية ، تكوين احتياطي مالي( ، اما 

االنخفاض في المستوى العام  اً ياالنفاق العام ) شراء و خدمات او مرتبات العاملين ( فال يتحقق عمل
حيث تميل إلى رفع ثمنها بمقدار سلعة معينة تأثيرها على لألسعار والواقع ان لكل ضريبة مفروضة 

 . (1) الضريبة كال أو جزءا

 تأثير الضرا ب في التوزيع : .ث

قد تودي الضرائب الى اساءة توزيع الدخل والثروات اذا اصابت الفقراء اكثر من االغنياء مثل       
الضرائب غير المباشرة وعلى العكس تؤدي الضرائب التي تصيب االغنياء اكثر من الفقراء الى تقليل 

                                                           
 .2012، مكتبة السنهوري  بغداد ،طاهر الجنابي "علم المالية العامة والتشريع المالي"  (1)
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والتركات وقد يكون من نتائج انفاق حصيلة التفاوت مثل الضرائب التصاعدية التي تصيب الدخول 
الضرائب زيادة التقارب بين الدخول كان ينفق ما أقتطع من دخول االغنياء في منح واعانات نقدية 

 .(1)للفقراء

 اثر الضرا ب على االدخار واالستثمار : .ج

ومن ناحية ان فرض الضرائب المباشرة ذات الطبيعة التصاعدية تقلل من القدرة على االدخار       
اخرى فان فرض الضريبة على القيم المنقولة يودي الى نقص االدخار ايضا وتقليل استعداد االفراد 
على االستثمار في الحالتين ان فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية يزيد من االدخار اما 

 .(2)في حالة فرض هذه الضرائب على السلع الضرورية ينقص من االدخار االختياري 

 

 االنفاق على الخدمات االجتماعية وسياسة الدعم الحكومي -3
تعد سياسات الدعم الحكومي من السياسات المهمة في توفير السلع الضرورية واالساسية للفقراء       

والمحتاجين بأسعار منخفضة ويعرف الدعم الحكومي بانه" مساهمة مالية تقدمها الحكومة او اي هيئة 
ل فعلي عامة يتحقق عن طريقها منفعة لمن يحصل عليها وتاخذ تلك المساهمة اشكال عدة منها تحوي

او شكل تحويل محتمل لالموال كما في حالة تقديم ضمان للقروض او شكل تنازل عن جزء من ايراد 
الحكومة كما في االعفاءات الضريبية او الكمركية او الشكل المعتاد للدعم وهو دعم االسعار او 

 .(3)الدخول

التسهيالت التي تمنحها  ويشير مصطلح الدعم ايضا الى االعانات والتي يقصد بها مجموعة       
الدولة او التي تتنازل عنها لالفراد او المشروعات بطريقة مباشرة او غير مباشرة بهدف التخفيف من 

 .(4)تكاليف المعيشة المتزايدة عن المستهلكين من ذوي الدخل المحدود

                                                           
طاهر الجنابي "علم المالية العامة والتشريع المالي" دار الكتب لطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ،  (1)

 .157ص1990

سعاد سالكي ، " دور السياسة المالية في جذب االستثمار االجنبي المباشر دراسة بعض دول المغرب العربي" ،  (2)
 .32ص  2011جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر رسالة ماجستير، 

سوي ،"الغات واخواتها، النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية "،الطبعة الثالثة  يابراهيم الع (3)
 (3)74،ص2001بيروت،

 .79،ص 1989عادل احمد حشيش، "مشكلة الدعم السلعي واالمن الغذائي في مصر"، دار الجامعات المصرية، (4)
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عار صرف ءات بهدف تقديم اساومن اشكال الدعم االخرى هو كل ماتقوم به الحكومة من اجر       
تفضيلية لمشتريات المشاريع الصناعية من الخارج وتشمل هذه المشتريات اما مدخالت انتاج او معدات 

وتوكد الدراسات  .(1)رأسمالية او خدمات تسهل عمل المشروع مثل خدمات الصيانة واعادة التاهيل وغيرها
يتم وفق سياسة تنسجم مع  ان توجيه الدعم الحكومي لغرض التاثير في االستهالكعلى االقتصادية 

المستوى االقتصادي لكل دولة اذ نجد ان الدعم الحكومي في الدول النامية يهدف بتاثيره على االستهالك 
على االستهالك  اما في الدول المتقدمة فان تاثيره، الى رفع المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود 

لدعم لو  ،يختلف بحسب اذا كانت الدولة قد وصلت الى حالة االستخدام الكامل ام لم تصل لها بعد 
انها توجه نحو تحسين الصحة وظروف السكن ورفع رفاهية  اذ ،مي انعكاسات اجتماعية ايجابيةالحكو 

تثمار الى رفع انتاجية العمال يؤدي هذا النوع من االس اذالعمال فضال عن رفع المستوى الفني للعمال 
االستثمار االنساني( وقد توجه نفقات ) بمن االستثمار ومن ثم زيادة الناتج القومي ويعرف هذا النوع 

الدعم نحو زيادة حجم السكان والمحافظة على صحتهم وهذا يودي الى زيادة الناتج القومي ايضا فضال 
طفال وتزداد اهمية هذا النوع من الدعم في الدول التي عن دعم السلع الغذائية والخدمات المقدمة لأل

صبغة  اول بانه اذا كان الدعم الحكومي ذ، وعليه يمكن الق (2)تعاني من نقص في حجم السكان
اجتماعية فان هدفه االساس رفع المستوى المعاشي لألفراد والذي يأخذ شكل تحويالت نقدية مباشرة 

ان هدفه االساس فصبغة اقتصادية  ااما اذا كان الدعم الحكومي ذ ،تعمل على اعادة توزيع الدخل راسياً 
ة االمر الذي يؤدي الى تخفيض اسعار منتجات المشاريع او زيادة ربحها او حماية الصناعة الوطني

ويمكن ان يكون للسياسة المالية تأثير مباشر في الفقر من خالل المضامين  ،اعادة توزيع الدخل افقياً 
التوزيعية للدخل في اطار سياسة االنفاق العام والسياسة الضريبية واللذين يمثالن الوضع االجمالي 

راء ان تعود انعكاساتها على الفقمن لموازنة البد للسياسة المالية ولذلك فان االصالحات المالية في ا
ما تترجم الى نفقات اعلى في الميزانية مما قد يترتب عليه عجز  غالباً لهم  فالمساعدات والهبات المقدمة

نفاق بوصفها سياسات في الميزانية وبناء على ذلك فان صناع السياسة المالية بحاجة الى تقييم برامج اال
كونها تمتلك تأثيرات متبادلة بينها لر والسيما فيما يتعلق باالنفاقات غير االختيارية لفقا مالئمة لخفض

                                                           
عبد هللا نجم عبد ، عامر أحمد محمد ، "دور الدولة في القطاع الصناعي في العراق: دراسة ميدانية" الجامعة  (1)

 . 4ص  2011،  89المستنصرية ، كلية االدارة واالقتصاد ، العدد 
تحليلية لتجارب دول مختارة  دراسة-أنعام فريد نزيل ، " سياسات الدعم الحكومي بين القبول الفكري وكلف التطبيق (2)

 . 7ص  2008مع اشارة خاصة لعراق" ، اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصرية ، كلية االدارة واالقتصاد ، 
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وبين النمو وتوزيع دخول الموارد االقتصادية ومن ثم تأثيراتها تجاه الفقراء من خالل التوزيع الكفوء 
 .(1)والفعال للخدمات االساسية "كالصحة والتعليم والبنى االرتكازية"

جب على الحكومة التدخل بالشكل الذي يتكيف دورها في تجاوز فشل السوق او العمل وعليه يتو      
على اعادة توزيع الدخول فضال عن دعم القدرات االدارية وتسليم وايصال الخدمات العامة واالساسية 

اما في اطار التخطيط للموازنة  .ليتسنى تسليمها بشكل كفوء وفعال من اجل دعم عملية خفض الفقر
فيتم االخذ بنظر االعتبار قدرة الحكومة على اعادة توزيع االنفاق وتخصيصه حسب االولويات باالعتماد 
على تقييم مشاريع خفض الفقر والنشاطات التي يتم تحديدها في ضوء استراتيجيات خفض الفقر بالشكل 

لى ذلك فان محاولة صناع السياسة تتمحور في برامج وبناء ع ،الذي يتناغم مع اطار االنفاق العام
قسم من  أالمتاحة من جانب اخر كما قد يلج الفقر وفقا إلمكانيات الميزانية من جانب وطبيعة الموارد

اعات الحكومات وفي االطار نفسه الى تحويل الموارد من قطاعات الدفاع واالدارة العامة باتجاه القط
والرعاية الصحية والبناء التحتي كالطرق الريفية وتوفير المياه في ظل  اساالجتماعية كالتعليم االس
كما تتطلب هذه االستراتيجية تقيما للنظام الضريبي بوصفه احد العوائد ، (2)استراتيجيات خفض الفقر

االساسية للميزانية لتمويل ستراتيجية خفض الفقر تمويال يحقق مسائل العدالة والمساواة واعادة توزيع 
 .(3)الدخل بين شرائح الدخل المتفاوتة لمنع الفقر

 

                                                           
 .30موسجريف وبيجي ،ص (1)

(2) Ashong ,Samual N.(2001) "Fiscal policy,macroeconomic stability and medium long-

term grouth"in works shop on macroeconomic stability,growth and poverty reduction 
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 الثانيالفصل 

 (2019-2004تحليل واقع السياسة المالية ومعدالت الفقر في العراق للمدة )

 تمهيد: 

في العالم مهما اختلفت  سياسات االقتصادية لكافة البلدانالسياسة المالية واحدة من اهم ال تعد      
تعاني السياسة المالية في العراق من المعوقات  تصادية ومن هذه الدول العراق، اذطبيعة فلسفتها االق

والسلبيات وهذا ناجم عن واقع االقتصاد العراقي المعقد والذي يعاني من التشوهات الهيكلية التي جاءت 
الملفت للنظر في السياسة االقتصادية  ءالريعية وان الشيالطبيعة  يجة تقييد المورد المالي الوحيد ذنتي

العراقية هو الضبابية والدور غير الواضح للسياسة المالية في استخدام االيرادات النفطية ، فضاًل عن 
ان االقتصاد العراقي يعاني من اختالالت تؤثر بشكل سلبي في قدرته لتنويع مصادر ايراداته ، في 

ياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات االخرى ألنها تستطيع ان تقوم بالدور الوقت الذي تحتل الس
لذا فان السياسة المالية في  ،االعظم في تحقيق االهداف المتعددة ومن ثم تحقيق االستقرار االقتصادي

 ال ضئيالً االخرى الن دورها الز  من االصالح والتنسيق مع السياساتالعراق الزالت بحاجة الى المزيد 
 االقتصادي والنهوض بواقعه. وبما يخدم عجلة الواقع
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 المبحث األول

 2003االقتصاد العراقي بعد عام واقع 

كن لديه القدرة تيلة العقود االربعة األخيرة ولم طعدة واجه االقتصاد العراقي صدمات وأزمات لقد       
لمواجهتها على الرغم مما يمتلكه من موارد مادية وبشرية ، ولم تستند الدولة العراقية الى اسس ثابتة 
في توجيه االقتصاد وبناء قاعدة انتاجية وتنويع الهيكل االنتاجي  وانما كرست مفهوم أحادية االقتصاد 

به مطلق على إيرادات النفط في تمويل النفقات بامتياز يعتمد بنحو ش ذا طابع ريعيوجعلته يتسم بكونه 
العامة للدولة أو أن يصبح االنفاق الحكومي محددًا رئيسًا لمسارات التنمية وهذا إن دل على شيء فأنه 

 .(1)يدل على عمق و حدة االختالالت الهيكلية في العديد من مفاصل االقتصاد العراقي 

اصبحت  2003قتصادية والمالية واالدارية واألمنية في عام بعد انهيار المنظومات السياسية واالو      
قضية االصالح االقتصادي في العراق ضرورة ملحة وايجاد سياسة اقتصادية تهدف الى تحسين الوضع 
االقتصادي العراقي وتبذل جهدًا مكثفًا من اجل القضاء على الفقر الذي تصاعدت حدته واخذت بالتزايد 

لمرافق االقتصادية مما ادى الى زيادة مستمرة باألسعار وحدوث التضخم بسبب تعطل الكثير من ا
ان التعامل مع الواقع االقتصادي و  وارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وكلفة االنتاج على حد السواء.

ة المختلفة وضعف القطاعات الرئيس واالجتماعي العراقي المتصف باختالل الهياكل االقتصادية ،
الصناعي والزراعي والهياكل االنتاجية والبنى التحتية واالقتصادية المحطمة نتيجة الحروب كالقطاع 

 وات بين االفراد والمناطق على حدومعدالت عالية من البطالة وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثر 
قات سواء، وانتشار الفقر بين اجزاء واسعة من طبقات المجتمع وفي ضوء كل هذه المشاكل والمعو 

يجب ايجاد سياسة اقتصادية تتناسب مع الواقع االقتصادي العراقي تعتمد على حسن التصميم وطريقة 
سمات وطبيعة االقتصاد العراقي ، ومن أهم ن واحد آات الواقع وثوابته في ومتغير  ترتيب االولويات ،

 يأتي: ما

 

                                                           
رؤية مستقبلية "،سلسلة اصدارات مركز البيان  2003كريم سالم حسين، " االصالح االقتصادي في العراق بعد عام  (1)

 www. Bayan. Org info @Bayan center .org.على الموقع االلكتروني 10، ص2018للدراسات والتخطيط ،
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 لالقتصاد الوطني. السمة الريعيةاوال: 

تعد هذه الصفة من اهم المعايير التي يتوقف عليها توصيف االقتصاد الريعي ، فالعراق احد        
الدول المهمة ويمثل خامس اكبر احتياطي في العالم وثاني احتياط نفطي عربياً ، وتشير اغلب التقديرات 

 ار برميل( ملي148.4الخام يصل الى اكثر من )المؤكد الى ان حجم االحتياطي العراقي من النفط 
كما  ، (1)من االحتياطي العالمي( 9.6من اجمالي احتياطي أوبك )( 12.1%وهو يشكل ) 2019عام 

يتضح ان االقتصاد العراقي يدور في حلقة مفرغة متمثلة بتزايد االعتماد المالي على االيرادات النفطية 
وسعر النفط هو المتغير االكثر حسمًا في تحديد الوضع االقتصادي والمالي للعراق في الوقت الحاضر 

في العراق تأتي من كونه ليس من  وربما في السنوات القريبة القادمة، وهذه االهمية الكبيرة لسعر النفط
بلدان الفائض النفطي التي تستطيع تعويض نقص االيراد عند انخفاض االسعار من ثرواتها السيادية 
،ويعد العراق من اكثر البلدان اعتمادًا على النفط في تمويل االنفاق الحكومي والمدفوعات الخارجية 

ور نظامه المالي عن تطوير مصادر ايراد حقيقية الفتقار اقتصاده الى قاعدة انتاجية واسعة وقص
على عوائد النفط  شبه كليبللموازنة العامة بالعملة المحلية . اذ ان االقتصاد العراقي اصبح معتمدًا 

اذ ال يتوفر نشاط اقتصادي محلي  الريعية وبدونها تتوقف او تشل حركة النشاط االقتصادي في البالد،
دير النفط بمقدار عوائده ويقتضي اخراج العراق من هذا النطاق آخر يمكن ان يضاهي نشاط تص

داف التنويع والنمو االصرار على توسيع طاقة انتاج وتصدير النفط بتدابير استثنائية مع االلتزام بأه
 ، ومن أهم تلك السمات الريعية مايأتي: (2)االقتصادي

 ي.االقتصادت االنتاجية في النشاط تفاوت نسب مساهمة القطاعا  .1

وهذا يعكس تركيبة وهيكلة االقتصاد العراقي "اتكالية االقتصاد " في الحصول على العمالت       
الصعبة او الفوائض من التجارة الخارجية على قطاع تصدير النفط اساسًا، وبهذا انفتح باب السوق 

احتياجاته االخرى من العراقية على مصراعيه للمستوردات من الخارج واصبح يسدد فاتورة طعامه و 
ولهذا توطدت ، الحكومة وازنة( من م%90عوائد تصدير النفط الخام واصبحت هذه العوائد تشكل )

                                                           

 )1( OPEC , Annmal statistical bulletin , 2019. 

 جامعة كربالء، "تحوالت السوق النفطية وتسعير النفط الخام "، مجلة االدارة واالقتصاد، احمد بريهي العلي، د. (2)
 .3،ص2010(، 1(، العدد)1المجلد )
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السمات الريعية في االقتصاد العراقي بغياب االستراتيجيات الفعالة لتوجيه نسب متزايدة من العوائد 
 .(1)النفطية لالستثمار في النشاطات السلعية غير النفطية

 .طاع النفط عن االنشطة االقتصاديةانفصال ق  .2

يعتمد االقتصاد العراقي على قطاع يتسم بكثافة االستخدام لعنصر راس المال ويكون هذا القطاع        
منفصاًل انفصااًل تامًا عن بقية القطاعات االخرى، وهذا واضح في االقتصاد العراقي بشكل اكثر من 

ان االعتماد الكبير على  منها ولهذه السمة نتيجتان االولى، جية غيره ضمن مجموعة الدول االستخرا
بالعالم الخارجي لما يوفره من رؤوس اموال  اً راس المال الكثيف يجعله اكثر عرضة الن يكون مرتبط

درجة اعتماد االقتصاد العراقي  تتضمنفكبيرة وتكنولوجيا تفتقر لها تللك الدول الريعية .اما السمة الثانية 
ادى الى شيوع البطالة في االقتصاد العراقي اذ  الذي على مورد كثيف االستخدام لعنصر راس المال

( وهذه نسبة %2- %1ان نسبة ما يحتاجه القطاع النفطي من عنصر العمل كنسبة ال تتعدى ال)
 .  (2)ضئيلة جداً 

 .لى مورد غير متجدداالعتماد ع  .3

على قطاعات اقتصادية كالزراعة والصناعة وانما يعتمد بشكل رئيس ال يعتمد االقتصاد العراقي      
يتم استخراج خامات ومعادن وبيعها في السوق العالمية، مما يؤدى الى احتمال  إذعلى قطاع النفط 

االجيال  نضوب هذا المورد مما يبرر العقالنية في استهالكه والكفاءة في استثماره بما يضمن حقوق 
مسودة قانون  تتضمنالقادمة ، وان التدفق الواسع لإليرادات النفطية على خزينة الدولة ادى الى ان 

النفط والغاز على تأسيس صندوقين لالستثمار هما "صندوق الموارد النفطية "وصندوق المستقبل " 
على الرغم من وجود هذا اال انه  (3)والهدف منهما هو تأكيد اولوية االدخار وضبط االنفاق المحلي

النص في مسودة قانون النفط والغاز فان هذا القانون اليزال ينتظر اقراره من قبل مجلس النواب العراقي، 

                                                           
كامل العضاض، "هيكلية االقتصاد العراقي والمسآلة الريعية عوائق امام تحقيق تنمية مستدامة"، شبكة االقتصادين  (1)

 .  Iragi Economists Networkالموقع االلكتروني : ،العراقيين

 .103-102ص ترجمة عبد االله النعيمي، تيري لين كارل، "مخاطر الدولة النفطية تأمالت في مفارقة الوفرة"، (2)

 .2007، 11 المادة شباط، 15جمهورية العراق،" مسودة النفط والغاز" ، (3)
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في ظل غياب التوافقات حول هذا القانون ، االمر الذي يؤدي الى استمرار االشكاليات حول كيفية 
 التنموي واالستثماري لهذه الموارد. التعامل مع الموارد النفطية بعيدًا عن تفضيل الدور 

 االختالالت التي تواجه االقتصاد العراقيثانيا: 

منها الصعوبات االقتصادية التي ادت ، 2003راقي صعوبات متعددة بعد عام واجه االقتصاد الع     
يتعرض الى الى تعميق االختالالت االقتصادية التي يعانيها البلد ، وهذا ما جعل االقتصاد العراقي 

ازمات تعمق من المشاكل التي يعانيها .اصل المشكلة االقتصادية في العراق هو االعتماد على النفط 
في حصوله على العائدات في ظل تزايد االنفاق الحكومي وسوء ادارة الموارد وكلها تفاعلت بالتزامن 

لبطالة وغياب الدعم السياسي مع ضعف في البنى التحتية وغياب التصنيع وارتفاع في معدالت الفقر وا
لالقتصاد باإلضافة الى عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تجعل المواطن هدفًا لها وقصور االنتاج 

كل هذه الظروف قادت الى وجود اختالالت عديدة يعاني منها  ،المحلي لمعظم القطاعات االقتصادية
 :ما يأتي االقتصاد العراقي ومن ابرزها

  .نتاجياختالل الهيكل اال  .1

يعاني االقتصاد العراقي من اختالل الهيكل االنتاجي وذلك لهيمنة القطاع النفطي في تكوين أو      
نسبة ال تقل عن  يشكل هذا القطاع( يتضح ان 1ومن الجدول )تركيبة الناتج المحلي اإلجمالي ، 

( في حين جاءت مساهمة 2004-2019للمدة ) متوسطاً ( من الناتج المحلي االجمالي 49.74%)
%( من الناتج ، 5.72القطاع الزراعي بمقدار ) أسهمالقطاعات االنتاجية األخرى متدنية جدًا ، فقد 

وهذا مما الشك فيه يعود إلى غياب السياسات االقتصادية والتشريعات القانونية واالدارة الكفء لتطوير 
نسبة للقطاعات التوزيعية )التجارة والنقل والتحويل وتنمية هذه القطاعات ذات األهمية الفائقة ، أما بال

%( من الناتج المحلي االجمالي لمتوسط المدة المذكورة آنفًا ،  23.28بحدود ) أسهمتوالتأمين( فقد 
%( (21.26بينما كانت مساهمة القطاعـات الخدميـة ) اإلسكان والمرافق والخدمات الحكومية( بحدود 

 :تياآللجدول للمدة نفسها كما مبين في ا
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 (1) جدول

  (2019-2004) لمدةلاالهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي كمتوسط 

 القطاع       
 
 
 بيانال

قطاع 
 الزراعة
 
% 

قطاع 
 التعدين
 
% 

الصناعة 
 التحويلية

 
% 

قطاع 
البناء 
 والتشييد

% 

قطاع 
الكهرباء 

 والماء
% 

 قطاع النقل
 و

 المواصالت
% 

قطاع التجارة 
والمطاعم 
 والفنادق

% 

قطاع 
المال 
 والتامين

% 

قطاع 
الخدمات 
 الحكومية

% 
 

الناتج 
المحلي 
االجمالي 

GDP 
% 

 المدةمتوسط 
(2004-2019) 

5.72 49.74 3.98 4.47 3.45 7.90 7.65 3.75 13 100 

التقرير االقتصادي العربي الموحد، للسنوات –من اعداد الباحثة باالعتماد على صندوق النقد العربي  ر:المصد
 المالحق االحصائية.  ،(2004-2019)

وهذا يعني ان االقتصاد العراقي ما زال أمامه طريقًا طوياًل كي يتمكن من تصحيح هذا االختالل      
وعدم كفاءة االدارة واالفتقار إلى آليات عمل منهجية ومخطط في ظل غياب الرؤية االقتصادية الواضحة 

 . (1)لها جيداً 

 .الصادراتاختالل هيكل  .2
%( 99تحتل الصادرات النفطية المرتبة االولى في هيكل الصادرات العراقية حيث تتجاوز نسبتها )      

فيه، والتي لها انعكاساتها الخطيرة  جدالال اً . واصبحت هذه الحقيقة امر  (2)من اجمالي الصادرات الكلية
على االقتصاد العراقي والتي من ابرزها استمرار تراجع القطاعات االنتاجية السلعية في تغذية العرض 
الكلي ، فمساهمة الزراعة والصناعة التحويلية في تكوين الناتج المحلي االجمالي الزالت متواضعة وال 

يهدد المسار التنموي لالقتصاد العراقي ، ويفاقم  اً كبير  اً خطر  وهذا بحد ذاته يمثل( 9.7%تتجاوز ال)
، من حالة االعتماد على صادرات النفط وعوائدها باتجاه تعزيز مسار االقتصاد الريعي والدولة الريعية 

 الهيكلية.وتعميق حالة االختالالت 

                                                           
 .11كريم سالم حسين مصدر سابق ص (1)

 (.2009-2008المجموعة االحصائية ) الجهاز المركزي لإلحصاء، (2)
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وبعض االشياء الطفيفة  فطومما ال يقبل الشك ان صادرات العراق تعتمد بصورة اساسية  على الن    
غياب الموارد المالية الالزمة  لتمويل االقتصاد بكل نشاطاته باستثناء النفط قاد الى  وانذكر، ت التي ال

اسعار النفط دالة  ولما كانت ارتباط كل النشاطات والفعاليات االقتصادية في العراق بسعر النفط ،
متذبذبة  الوضع االقتصادي يتمثل بإيرادات ى ارباك فيادى ال فان ذلكذبذبات يومية لمتغيرات سوقية وت

مشكلة  الى وصوالً تراكم العجز من ثم و  ،العجز في الموازنة قادت الىوالتزامات ومستحقات ثابتة 
 السيولة المتمثلة بعدم قدرة العراق على سداد التزاماته المالية ومستحقاته .

 .اختالل هيكل الموازنة العامة .3

ما تحصل عليه  ايجانب االيرادات العامة هما من جانبين  ة رئيسةبصور الموازنة العامة تتكون       
. اما الجانب االخر (1)للتمويل اً رئيس اً مصدر  يةالنفط راداتيتشكل فيه االالعراق ايرادات، و الدولة من 

الدولة بوصفها اداة لتحقيق  تنفقهافهو جانب النفقات العامة والذي تسجل فيه جميع المصروفات التي 
 .(2)اهدافها االجتماعية واالقتصادية والسياسية

( 2( في الجدول) 2004-2019من خالل تتبع مسار الموازنة العامة للدولة العراقية خالل المدة )ف
يتضح انها حققت رصيدًا بين الفائض تارة والعجز تارة اخرى ، فبعد ان حققت فائضًا في بداية المدة 

( مليار 17087( بمبلغ )2008( مليار دينار مستمرة في ذلك حتى عام )1384( نحو )2004)عام 
( مليار دينار -6809) ( ونحو2009مليار دينار عام ) )2464 -ثم عجزًا ماليًا بلغ نحو ) ،دينار

( 2018،  2017( وبالفائض للسنوات )2016-2012( ثم معاودتها بالعجز للسنوات )2010عام )
ويأتي هذا التقلب في رصيد ، (2019( مليار دينار عام )-27537بالعجز المالي بنحو ) انتهاءً 

الموازنة العامة الى اسباب عدة منها التقلب الحاصل في جانبي االيرادات العامة وعلى وجه الخصوص 
لى في جانب االيرادات النفطية في ضوء التقلب الحاصل في اسعار النفط الخام العالمية وانعكاسها ع

ناهيك عن اتباع  ،البحث والتحليل( في المدة قيد 90حصيلة االيرادات النفطية التي تتجاوز نسبة)%
ليستنتج منه الى وضوح مدى االرتباط بين التوجه  ،سياسة إنفاقيه بين التقييدية تارة والتوسعية تارة اخرى 

                                                           
"االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي التشخيص وسبل المعالجة رؤية في مستقبل  اسماعيل عبيد حمادي، (1)

 .430، ص2010االقتصاد العراقي" ،مركز العراق للدراسات ،

 .83، ص2001، 2،عمان ،دار اثراء للنشر والتوزيع ط1لي و الضريبي"،ج عادل العلي، "المالية العامة والقانون الما (2)
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يجة حتمية لحصول االختالل الواضح لسياسة إنفاقيه مغايرة تمامًا لحجم االيرادات العامة وهي بمثابة نت
سلبيًا في اداء  ي مجال السياسة العامة وانعكاسهافي الموازنة العامة للدولة العراقية والتي تشكل تحديًا ف

النشاط االقتصادي ومن ثم داللة واضحة على ضعف اداء السياسة االقتصادية المتبعة نحو تحقيق 
 مة.االهداف التي تسعى اليها الموازنة العا

 (2جدول )
 (2019-2004الهيكل الفعلي للموازنة العامة للدولة العراقية للمدة )

 مليار دينار                                                                           

 السنة
 اجمالي

 االيرادات العامة 
 اجمالي

 النفقات العامة
 

 رصيد الموازنة
2004 32906 31522 1384 
2005 45989 30832 15157 
2006 49613 38807 10806 
2007 53111 39308 13803 
2008 84364 67277 17087 
2009 53126 55590 -2464 
2010 63325 70134 -6809 
2011 108807 78758 30049 
2012 109607 105140 4467 
2013 103378 119128 -15750 
2014 99402 112181 -12779 
2015 68177 70398 -2221 
2016 57798 67067 -9269 
2017 82070 75490 6580 
2018 91644 80873 10771 
2019 105570 133107 -27537 

 .البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، سنوات متفرقة المصدر:
 : عجز ام فائض.الموازنة رصيد
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 تواجه االقتصاد العراقي أخرى  مشاكلثالثا: 

 .معدالت البطالةارتفاع  .1

وليس  لظهور مشكلة البطالة في العراق القتصادية العراقية السبب الرئيسيعد الخلل في القاعدة ا      
الذي ، التي تتسم بعدم التوازن بين قطاعاتها واعتمادها الرئيس على قطاع النفط زيادة القاعدة البشرية 

ت النفط للسنوات والبطالة اذ ان االنخفاض في عائدايمثل احد المتغيرات التي تؤثر على فرص العمل 
وتباطؤ  النفقات العامةنخفاض اسعار النفط في السوق الدولية ادى الى انخفاض ااالخيرة  نتيجة 

( الذي يوضح 3) ونالحظ من بيانات الجدول (1)المشروعات االنمائية التي انعكست على فرص العمل
 .(2019-2004) معدالت البطالة في العراق للمدة من

 (3جدول )

 (2019-2004)معدالت البطالة في العراق للمدة 

 معــــــدل البــــــــطالــــــة % السنة

2004 26.8 

2005 17.97 

2006 17.5 

2007 11.7 

2008 15.34 

2009 15.1 

2010 15 

2011 12.2 

2012 11.92 

2013 16 

                                                           
 209ص ،2012، لبنان الطبعة االولى، الساقي للنشر، حسن،" دراسات في االقتصاد العراقي"، حموديحيى  (1)
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2014 10.95 

2015 15 

2016 10.82 

2017 10.9 

2018 22.6 

2019 12.8 

 البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، سنوات متفرقة المصدر:

( بسبب الغاء العديد من  تشكيالت 2004( في عام )26.8%) نحومعدالت البطالة  بلغت     
( واخذت 2007( عام )11.7االجهزة األمنية بعد سقوط النظام ثم اخذت باالنخفاض لتصل الى )

( 2013( في عام )16( واستمرت باالرتفاع لتصل الى )2010( في عام )%15باالرتفاع اذ بلغت )
( نتيجة سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومة خالل هذه المدة ولكن في نفس 10.95ثم انخفضت الى)

الوقت يجب مالحظة ان سياسة التوظيف تزيد من التضخم في الجسد الحكومي ، وبعد ذلك اخذت 
( وكذلك اخذت بالتذبذب في السنوات الالحقة قيد 2017( في عام )10.9االرتفاع ايضًا لتصل الى )ب

ويعد مؤشر ارتفاع معدالت ، 2019( في عام 12.8و) 2018( في عام 22.6)نحو الدراسة اذ بلغت 
في السنوات االخيرة نتيجة لغياب الخطط الحكومية  السيما العراقي االقتصاد سمة من سماتالبطالة 

التي تهدف الى توفير فرص عمل للعاطلين من خالل تفعيل دور القطاع الخاص، ألن مؤسسات الدولة 
الجامعات  خريجيكبيرة من  اً ان هنالك اعداد والسيماأليمكن ان توظف جميع العاطلين عن العمل 

 ن ان يجدوا فرصًا للتوظيف. سنويًا الذين يتخرجون من الجامعات دو 

 .االضطراب السياسي واألمني .2

على الوضع السياسي  تان تداعيات األزمة المالية التي يمر بها االقتصاد العراقي قد انعكس       
واألمني وبدأت حالة من االضطراب واالحتجاج الشعبي وتفاقم الخالفات بين الكتل السياسية الممثلة 
بالحكومة، ان االضطراب السياسي ال يقل خطورة عن االضطراب األمني على وضع االقتصاد 

حاجات خالل توفير الواالستثمار، فقد ترغب بعض الشركات بالعمل في بيئة غير آمنة نسبيًا من 
 عمل في بيئة غير مستقرة سياسيًا .لمستعدة ل األمنية الالزمة لكنها غير
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 .اإلنكماش االقتصاديلركود و ا .3

هبوط في أسعار النفط ل نظرابسبب تقلص االنفاق االستثماري في مختلف النشاطات االقتصادية        
مما يعني توقف عملية البناء واالعمار وإلحاق الضرر باالقتصاد وربما يصاب بشكل وتقلبها، الخام 

 .(1)تام في حالة التقشف والركود 

 .ليضعف التراكم الرأسما .4

يكون من الصعب خلق تراكم ، بسبب انخفاض مستوى الدخول في العراق وارتفاع نسبة االستهالك     
وتكوين راس المال الضروري وبسبب هذه الحالة يصبح من الصعب تجديد وتحسين الطاقات االنتاجية 

 او نقل التكنولوجيا ودخول االسواق االقتصادية. 

 لنهوض بواقع االقتصاد العراقيلالفرص المتاحة رابعًا: 
العراقي يمتلك قاعدة متنوعة وغنية من الموارد ، إذ يمثل بدءًا ينبغي ان نشير الى ان االقتصاد      

العراق ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام ولديه من الموارد المائية ما يجعله بمنأى عن مخاطر 
الشحة المائية ، كما ان قوته العاملة الوطنية تشمل أكثر من سبعة ماليين شخصًا وهي تفوق بكثير 

في أي من بلدان المنطقة .وبالرغم من سجل التدهور في المؤشرات االقتصادية والمالية الموارد الموجودة 
والبشرية والتجارية اال انه من الممكن لمجموع هذه الموارد خالل عقد من الزمن النهوض باالقتصاد 

فه من فئة الدخل المتوسط ، بل يمكن وص بوصفه بلداً  ،العراقي من جديد واستعادة مكانته السابقة
 : االتيةغير ان بلوغ هذه األهداف يقتضي تحقيق تحول على المستويات ، ضمن الدول المتطورة 

 االنتقال من اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة الى اقتصاد حر موجه نحو النمو. .أ
االنتقال من اعتماد مفرط على عائدات النفط الى اقتصاد متنوع، إذ بينت التجربة التاريخية  .ب

للدخل والنقد  اً وحيد بوصفه مصدراً ة صارخة قوامها ان االعتماد الكثيف على النفط للعراق حقيق
األجنبي قد كشف هشاشة بنية االقتصاد الوطني وتأثره بأي تغيرات تطرأ على محددة األساس/ 

 البترول والعوائد الناجمة عنه.

                                                           
 . 15كريم سالم حسين، مصدر سابق ، ص (1)
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نفطي )الخام( من قطاع ويل القطاع الحضرورة العودة الى اعتماد استراتيجية للتنمية وتتكفل بت .ت
مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبًا لقيام صناعات أمامية 

ة ءلو اقتصادي حقيقي، غير أن المساوخلفية تؤمن ذلك التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق نم
 ة االجتماعية.ءلغير كافية إذا لم ترتبط بالمسا االقتصادية لوحدها

البد من إعطاء الفرصة أمام االستثمار األجنبي المباشر ألن االقتصاد العراقي يمر بأزمة حقيقية  .ث
على كافة األصعدة وهو بحاجة الى وصفات قوية لتنشيط االستثمار، فضاًل عن ان هذا 
االستثمار يسهم في إدخال التكنولوجيا المتطورة الى داخل البلد وتشغيل أعداد كبيرة من القوى 

 . (1)عاملة واكتساب هذه القوى الخبرة والكفاءةال

 

  

                                                           
التحديات التي واجهت االقتصاد، واقع االقتصاد العراقي"، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  "فارس كريم بريهي  (1)

 . 52-51ص  2011، 27الجامعة، العدد 
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 المبحث الثاني

 (2019-2004تحليل اتجاهات وتطور السياسة المالية للمدة )

 (2019-2004للمدة ): تطور االيرادات العامة وهيكلها اوال

تعد االيرادات العامة من االدوات المهمة للسياسة المالية ويترتب على التغيرات التي تحصل فيها      
وكما هو معروف  المتغيرات االقتصادية الكلية المختلفة. في"تغير في النفقات العامة" وبالتالي التأثير 

يعد من أهم مصادر اإليرادات هي النفط الخام الذي  ،يعتمد على سلعة أولية واحدة ،إن االقتصاد العراقي
مما يظهر ذلك طبيعة  ،عائدات النفطية حوالي ثلثي  الناتج المحلي اإلجمالي للعراقالإذ تمثل  ،العامة

 ،ن تكون اإليرادات العامةأمما يؤدي إلى  ،وشدة االعتماد على األسواق الخارجية ،االقتصاد الريعي
من هبوط  2009ومثلما حصل في عام  ،وأسعارها العالمية ،أسيرة ومقيدة لحجم الصادرات النفطية

أدت  التي ،نتيجة لالزمة المالية العالمية ،ومن ثم انخفاض في اإليرادات ،ريع ألسعار النفط العالميةس
الموازنة  يالحظ انلذلك ،  (1)(2011-2009مليار دوالر للمدة ) 4.9إلى ظهور فجوة كبيرة بحدود 

ألنها تشكل المورد  ،أخذت تعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية ،2003العامة السيما بعد عام 
التي تعد من أهم  ،% من إيرادات الدولة90إذ تبلغ نسبتها أكثر من ،األساس لموازنة الدولة العراقية

وتجدر اإلشارة إلى أن االعتماد  ،اريةبنوعيها الجارية واالستثم ،المصادر الالزمة لتغطية النفقات العامة
يعد من االقتصادات األحادية  ،ولهذا فان االقتصاد العراقي ،على النفط له سلبياته لكونها مادة ناضبة

والتي تأثرت بشكل غير متوقع باألزمة العالمية الراهنة في  ،التي تعتمد على المورد النفطي ،الجانب
 اآلتي :( 4)ويمكن مالحظة ذلك من الجدول  ، (2)ظل التراجع الكبير ألسعار النفط

 

 

 

                                                           

 )1( www.worldbank.org/ar/home   

 -والمالية في التأثير على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية"  نزار كاظم الخيكاني،" امكانيات السياستين النقدية (2)
 . 8ص ،2010جامعة الكوفة  مصر واليابان، اطروحة دكتوراه غير منشورة،

http://www.worldbank.org/ar/home
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 (4جدول )

 مليار دينار (2004-2019) للمدةنمو اإليرادات العامة في العراق و هيكل 

   من إعداد الباحثة باالعتماد على : :دراالمص
 . )اوابك(تقرير منظمة االقطار العربية المصدر للنفط  .1
 .التقرير االحصائي السنوي لسنوات متفرقةالبنك المركزي العراقي،  .2

اجمالي  السنة
 االيرادات العامة

النمو 
 السنوي 

% 

االيرادات 
 النفطية

األهمية 
 النسبية

% 

األهمية   االيرادات غير النفطية
 النسبية

% 
 االخرى  الضريبية

اجمالي االيرادات 
 غير النفطية

2004 32905770 - 32593011 99.1 200684 112075 312759 1.0 

2005 45989445 39.8 39453950 85.8 465417 6070078 6535495 14.2 

2006 49612766 7.9 46908096 94.6 533189 2171481 2704670 5.5 

2007 53110591 7.1 50747131 95.6 647901 1715559 2363460 4.5 

2008 84363743 58.9 79131752 93.8 938845 4293146 5231991 6.2 

2009 53126190 -37 51719059 97.4 117920
5 

227926 1407131 2.7 

2010 63324963 19.2 59794000 94.0 131000
0 

2220963 3530963 6.0 

2011 108807000 71.8 107271000 99.0 140800
0 

6726207 8134207 1.0 

2012 109607148 0.7 84910570 77.5 165853
8 

23038040 24696578 22.5 

2013 103377910 -5.7 81442513 78.8 194762
0 

19987777 21935397 21.2 

2014 99402200 -3.9 97072400 97.7 200629
8 

232502 2238800 2.3 

2015 68176607 -31 51312600 75.3 198876
8 

14875239 16864007 24.7 

2016 57797672 -15 44271000 76.6 299088
6 

10535786 13526672 23.4 

2017 82069669 42 71833095 87.5 462174
2 

5614833 10236575 12.5 

2018 91643667 11.7 77160392 84.2 516556
1 

9317714 14483275 15.8 

2019 105569686 15.2 93741110 88.8 633416
0 

5494417 11828577 11.2 
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هي الزيادة  (2019-2004)خالل المدة  ة على بيانات اإليرادات النفطيةإن السمة الواضح       
% 99.05التي تراوحت وبين  وعدم االستقرار في مستوى هذه اإليرادات ونسبتها من اإليرادات الكلية

ووصلت إلى  2004( مليون دينار عام 32593011بلغت اإليرادات النفطية ) إذ 2004عام 
  ،2008( مليون دينار عام 79131752ثم إلى ) ،2006( مليون دينار عام 46908096)

ونظراً لسوء استغالل الحكومة لإليرادات  ،( 2009في عام )مليون دينار ( 51719059الى)وانخفضت 
وسوء االدارة والفساد فأن البنك المركزي أصبح مصدرًا لتمويل مصروفات الموازنة العامة جراء العجز 

فقد  2019مما شكل حالة من عدم االستقرار االقتصادي. واما في عام  ،العامة الموازنةالمتواصل في 
ب ارتفاع اسعار النفط في األسواق ب( مليون دينار بس93.741.110) وصلت االيرادات النفطية الى

 العالمية.

يتضح من الجدول عدم فاعلية السياسة الضريبية في العراق في تحقيق ف ،االيرادات الضريبية اما       
من عدم فاعليتها يعود الى المشكالت االقتصادية التي مر بها العراق في  اً وظائفها المالية وان جزء

العقود الماضية والتي اسفرت عن دخول العراق حالة اقتصادية غير طبيعية والمعروفة بحالة التضخم 
مقدار االنشطة  الركودي والتي اثرت بشكل كبير في الحياة االقتصادية كافة، االمر الذي قلل من

نتيجة  ةيباالقتصادية كمكلفين بدفع الضرائب ، والجزء االخر لألثر يعود الى عدم فاعلية االدارة الضري
والتي جعلت من المواطن العادي يتهرب من التزاماته ، ضعف الثقافة الضريبية لدى المواطن العراقي 

د الفساد االداري والمالي نتيجة لتدهور ومن ناحية اخرى فان لوجو  ،تجاه دفع الضريبة هذا من ناحية
في انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، والتي  اً االوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية في البلد تأثير 

 2009) انعكست سلبًا على مرحلة الزيادة في االيرادات الضريبية والتي ال تكاد تذكر باستثناء عامي
أثير في مجموع فيف لهذه االيرادات لكنه لن يكون لهذا االرتفاع اي تلذين اتسما بارتفاع طا ( 2014، 

 .االيرادات العامة

في الوقت الذي تعد فيه الضريبة اداة مهمة من ادوات السياسة المالية واحدى المصادر لإليرادات و      
العامة التي تعتمد عليها الدول في رسم سياستها المالية ولهذا فان قدرة السياسة المالية على التكيف 

ظلت محدودة جدًا ، لذا  العامة الموازنةللصدمات التي تحدث لإليرادات العامة ومن ثم القدرة على رفد 
 الذي تتماشى فيه االيرادات الضريبية وضعاليتوجب على السياسة المالية اجراء االصالحات الضريبية ب

هادفة لتحقيق العدالة االجتماعية ووسيلة إلعادة توزيع دخول ، مع التطورات في مستويات االسعار
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غطية الحاجات االساسية للطبقات الفقيرة االفراد عن طريق فرض ضرائب تصاعدية واعادة انفاقها لت
( ان االيرادات الضريبية ال 4من خالل تطوير مشروعات البنى التحتية ، ونالحظ من خالل الجدول )

ى الباقية على تشكل اال نسبة قليلة من مجموع االيرادات العامة فضاًل عن تدني مجموع العوائد االخر 
ئد الضريبية تعاني من انخفاض في حصيلتها بشكل ال يتناسب ولهذا الزالت العوا، الرغم من ضخامتها

مع التوجه نحو ايجاد مصادر تمويلية اخرى تخفف العبء في عجز الموازنة المتأتي من التزايد 
ولكون الضريبة احد اهم ادوات  السياسة المالية التي تستخدمها الدول  ،المتصاعد في النفقات الجارية

اداة فعالة لتحفيز النمو االقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل ومن ثم  إلدارة اقتصادها فهي تعد
 انجاز االستقرار االقتصادي. 

( كان 2018-2014ان تراجع اسعار النفط وما رافقها من تداعيات امنية وسياسية خالل المدة )    
شطة االقتصادية في نمو لها االثر السلبي على مجمل االداء االقتصادي ومن ثم انخفاض مساهمة االن

الناتج المحلي ما سبب في تفاقم مواطن الضعف واالختالالت الهيكلية وبغية تصحيح المسار واستخدام 
الموارد االقتصادية للبلد بشكل افضل قامت السلطة المالية بمواجهة االزمات التي مرت بها خالل 

 رواتب الموظفين والسلع والكمارك.السنوات بواسطة المزيد من الضرائب على الدخول والثروات و 

 .(1) (2019-2004للمدة )العامة وهيكلها  النفقاتتطور  :ثانيا

بفعل قيام الحكومة بتوقيع عقود جواالت التراخيص  اخذت بالتزايدفي العراق  النفقات العامةان         
مما مكن الحكومة من الحصول على وفرة في االيرادات حفزتها على ، مع الشركات النفطية العالمية 

بالغ االهمية في االقتصاد العراقي من خالل الحيز الذي  وللنفقات العامة في العراق دورزيادة االنفاق. 
االمر الذي يدل على مدى كيفية انفاق االيرادات التي تحصل عليها  كله،تشغله على مستوى االقتصاد 

شابة بل توزيعها لمعالجة البطالة من خالل خلق فرص العمل للعديد من القوى العاملة الالدولة وس
بزيادة النفقات  2003تميزت السياسة اإلنفاقية في العراق بعد عام  وقد ،والعاطلة على مستوى البلد

فقد ارتفعت بصورة كبيرة بحيث اصبحت تشكل عبئًا على  ،على حساب النفقات االستثمارية الجارية

                                                           
االصالح االقتصادي في العراق تنظير لجدوى االنتقال نحو اقتصاد السوق ، بغداد  ، عبد الحسين محمد العنبكي (1)

 .81، ص2008مركز العراق للدراسات ، 
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الى بنود  2003بعد عام  الجاريةالنفقات وتعود اسباب زيادة  . (1)الموازنة العامة للدولة وقيدًا ماليًا ثقيالً 
اضافية في الموازنة العامة للدولة تمثلت بالزيادة الحاصلة في رواتب القطاع العام ومخصصات اعادة 

وشكلت  النفقات العامةراق، وبقيت الزيادة في هذه البنود والسيما االجور والرواتب مهيمنة على اعمار الع
بالتزايد  ( ان النفقات العامة اخذت5حظ من الجدول )ويال،  (2)قيًدا على التوسع في االنفاق االستثماري 

 حصة تعراقي وكان( مليار دينار 31522 )نحو  2004 عام االجمالية تهابشكل كبير اذ بلغت قيم
( مليار 17912.9)نحو  االستثماريةالنفقات ، و مليار دينار (13608.9)منها نحو  الجاريةالنفقات 

 ابشقيه النفقات العامةاذ بلغت قيمة  ،( 2005اال انها انخفضت الى ادنى مستوى في العام) ،دينار
بلغت  التي االستثماريةالنفقات الى  ة( مليار دينار عراقي موزع30832)نحو واالستثماري  الجاري 

ويعود  ،( مليار دينار14683.9التي بلغت ) الجارية( مليار دينار عراقي  والنفقات 16147.8) اقيمته
العالمية والتي تمثلت "  2008عام العالمية المالية الى حدوث االزمة  النفقات العامةسبب انخفاض 

يعد الممول الرئيس لألنفاق  الذييل النفط بصدمة عرض سلبية" مما ادى الى انخفاض سعر برم
 2013وبعد هذا العام اخذت النفقات العامة  باالرتفاع بصورة تدريجية اذ بلغت في العام  ،الحكومي 

( مليار 112181لتبلغ ) النفقات العامة( انخفضت قيمة 2014وفي العام ) ( مليار دينار.119128)
اما االنفاق االستثماري  ،( مليار دينار عراقي76741.7)دينار عراقي و بلغ االنفاق االستهالكي 

والسيما  النفقات العامة( مليار دينار عراقي ويعود سبب االنخفاض في 35439.5كانت قيمته )ف
( مما 2014( الى عدم اقرار الموازنة لعام )2013النفقات االستهالكية مقارنة مع مثيلتها في عام )

( من المصاريف الفعلية الجارية 12الى 1مالية بالتقييد بالصرف نسبة)ادى الى وجوب التزام وزارة ال
 .(3)(2013لكل شهر مماثل من عام )

                                                           
مقداد غضبان لطيف " قياس تأثير هيمنة النمط اإلستهالكي لإلنفاق الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي النفطي  (1)

 2018، 102 العدد 24م االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد المجلد وغير النفطي وتحليله في العراق" مجلة العلو 

-2003حيدر عبد حسن الجبوري " رؤية حول مستوى التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في العراق للمدة من  (2)
 .11ص  2012سنة  1العدد  20" مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ، المجلد 2010

 .70ص  2014زي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، التقرير السنوي البنك المرك (3)
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( التي نتج عنها سقوط مدينة الموصل واالحداث االمنية 2014وبعد االحداث االرهابية عام )      
أدت الى زيادة النفقات االستهالكية كاألنفاق على )األمور العسكرية واعادة كل هذه العوامل والسياسية 

 النازحين( وكذلك هيمنة النفقات االستهالكية على حساب النفقات االستثمارية طوال سنوات الدراسة .

 (5جدول )
 مليار دينار (2019 -2004النفقات العامة في العراق للمدة )هيكل ونمو 

 السنوات
 اجمالي

النفقات 
 العامة

النمو 
 السنوي 

% 

النفقات 
 الجارية

االسهام 
 النسبي

% 

النفقات 
 االستثمارية

االسهام 
 النسبي

% 
2004 31522 - 13608.9 43.17 17912.9 56.83 

2005 30832 2.19- 14683.9 47.63 16147.8 52.37 

2006 38807 25.87 32778.9 84.47 6027.6 15.53 

2007 39308 1.29 32719.8 83.24 6588.5 16.76 

2008 67277 71.15 52301.2 77.74 14976.1 22.26 

2009 55590 17.37- 45941.1 82.64 9648.7 17.36 

2010 70134 26.16 54580.9 77.82 15553.3 22.18 

2011 78758 12.30 60925.6 77.36 17832.1 22.64 

2012 105140 33.50 75788.6 72.08 29350.9 27.92 

2013 119128 13.30 78746.8 66.10 40380.8 33.90 

2014 112181 5.83- 76741.7 68.41 35439.5 31.59 

2015 70398 37.25- 51832.8 73.63 18564.7 26.37 

2016 67067 4.73- 51173.4 76.30 15894 23.70 

2017 75490 12.56 59025.6 78.19 16464.5 21.81 

2018 80873 7.13 67052.9 82.91 13820.3 17.09 

2019 133107.6 64.59 100059.1 75.17 33048.5 24.83 

التقرير لمديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، على البنك المركزي العراقي / ا باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحثة 
 .  6-4ص  2009 لعام االقتصادي
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فبعد ان  ،تذبذبًا في النفقات العامة ارتفاعًا وانخفاضاً ان هنالك السابق يالحظ من خالل الجدول       
 2007 عام( مليار دينار 39308) لتصل الى( ازدادت 2004) عام( مليار دينار 31522) بلغت

عام اعلى مستوى قياسي  وصوال الى( 2013)عام  ( مليار دينار119128)لتصل الىواستمرت 
مليار دينار  (13608.9الجارية )النفقات ( مليار دينار، وبعد ان بلغت 133107.6لتبلغ ) 2019

النفقات  واستمرت( مليار دينار 17912) نحو للعام نفسهالنفقات االستثمارية  بينما بلغت 2004 عام
( مليار دينار 100059.1( الى )2019باالرتفاع في السنوات الالحقة حتى وصلت في العام ) الجارية

( مليار دينار للعام نفسه ، وتعكس 33048.5ت االستثمارية فقد بلغت )أما النفقا لتحسن اسعار النفط ،
الخام واستمرار  هذه البيانات ان الموازنة العامة للدولة تعتمد بصورة اساسية على عوائد صادرات النفط

االختالل الهيكلي المزمن في االقتصاد العراقي .ومن غير الصحيح ان تتحول عملية اعداد تقديرات 
 .(1)الموازنة العامة دالة لحصيلة صادرات العراق من النفط الخام كونها عرضة للتقلبات العالمية

رس تأثيرها في مجمل النشاط النفقات العامة من اهم المتغيرات االقتصادية التي تما تعدو      
االقتصادي وذلك من خالل توظيفها إلشباع الحاجات العامة، وفقاً لالعتبارات اجتماعية واقتصادية. 
تنبع اهمية النفقات العامة من خالل تعاظم دور الحكومة وتوسيع سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة 

تخدمها الحكومة بواسطة سياستها لتحقيق األهداف االقتصادية، اذ ترجع اهميتها لكونها االداة التي تس
التي تسعى الدولة الى تحقيقها فهي تظهر الحاجات العامة وكيفية تمويلها لتجسد تطور االجراءات 

 ،المتبعة من قبل الحكومة والتي يستدل عليها من خالل تزايد حجم النفقات في الموازنة العامة سنوياً 
وفي العراق اولت الحكومة النفقات العامة اهتماماً كبيراً لتزايدها سنة بعد اخرى وحسب مقتضيات وحاجة 

 االقتصاد. 

 

 

 

                                                           
عماد محمد العاني ، " إصالح قطاع المالية العامة في العراق/ دراسة استشرافية" المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  (1)

 .8ص 2011،  28، السنة التاسعة، العدد 
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 الثالثالمبحث 

 تحليل واقع الفقر في العراق

من المالحظ ان ظاهرة الفقر موجودة في جميع دول العالم، ولكن الفقر موزع بطريقة غير متكافئة       
وكذلك فيما بين المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة، وفي العراق اذ ، العالم المختلفة بين مناطق 

نه اليزال وعلى الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة واالمكانيات المتاحة في االقتصاد العراقي اال ا
يختلف عن البلدان النامية ، اذ ان االنظمة السياسية المتعاقبة على حكمه لم  يعاني من الفقر وهو ال

للحد من انتشار ظاهرة الفقر البشري ورغم امتالكه للموارد التي يتمتع بها، اال انها  اهتماما كبيراتولي 
مية لم تستخدم لتحسين مستوى رفاهية الناس بل ان تلك الموارد في العراق اصبحت احد معوقات التن

مع دول الجوار وعقوبات  ومن ثم اتساع ظاهرة الفقر، اذ وظفت في نزاعات وحروب ال طائل منها
استمرت اكثر من عقد من الزمن كل ذلك ادى بالنتيجة الى هدر واستنزاف الموارد مما عمق  اقتصادية

البشرية ، اذ استخدمت  من ظاهرة الفقر، بينما حققت عملية التنمية في البلدان المجاورة قفزات في التنمية
لتحقيق رفاهية شعوبها وال يقتصر الفقر في العراق على عمليات  اتلك الموارد بشكل يكاد يكون عقالني

استنزاف الموارد وانما الى فشل الحكومات المتعاقبة في استثمار االموال المجمدة اي االموال التي 
رصدة مالية غير مستخدمة والتي ذ تحولت الى اتحققت نتيجة الفائض المتحقق في الموازنات السابقة ا

 .(1)هم في تراجع القدرة االنتاجيةتس

ان معاناة الشعب العراقي لم تتوقف عند تناقص دخل الفرد وارتفاع نسب البطالة فحسب وانما       
ي. يعاني ايضا من تدهور قطاعي الصحة والتعليم وما يتركه من اثار سلبية على مجمل االداء االقتصاد

هم في ضخ اعداد كبيرة من االيدي العاملة ية في بلد مثل العراق يمكن ان تسفضال عن الزيادة السكان
الى سوق عمل غير قادر على  تأهيلها العلمي متدن النالتي ال تمتلك من التعليم والمهارات العالية 

توازن بين احتياجات  لذا فهي تمثل اشكالية يجب مواجهتها عبر سياسات تستهدف احداث، استيعابها 
سوق العمل والموارد المتاحة وكيفية استخدامها، كما ان عدم قدرة سوق العمل على توفير المزيد من 

للموارد  اواستنزاف االفرص لألصحاب المؤهالت العالية ومن ثم عملهم في اعمال متواضعة يعني هدر 
عالم كما ان التشريعات القانونية واالدارية .ومن هنا يتضح ان السياسة السكانية في البلد غير واضحة الم

                                                           
 .304،ص2002، بغداد،1ي حسين، "العولمة نقيض التنمية"، بيت الحكمة، طادريانو بينايون، ترجمة جعفر عل (1)
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واالجراءات الروتينية في بعض مفاصل البلد التزال تقييد حرية االستثمار وعملية التحول الى اقتصاد 
 السوق في البلد، بغية توفير فرص عمل جديدة لمواجهة القوى العاملة التي تتزايد باستمرار. 

 أواًل: اسباب الفقر في العراق 

لقد الحت بوادر ظاهرة الفقر في التسعينات من القرن الماضي والتي كانت مسبباتها ترتبط       
اذ اثرت الظروف االقتصادية المتردية خالل مدة العقوبات المفروضة ، روب والعقوبات االقتصاديةبالح

ي هو على نحو واضح في نسيج المجتمع العراقي، والعامل المهم الذي يحدد شكل السلوك االجتماع
%( من السكان الذين اعتمدوا 40الفقر المدقع للذين يعيشون على دخل القطاع العام والذين يشكلون )

وتقدر ، العمل االضافي غير المجدي والتشبث في االعانات من اقاربهم او حتى بيع مقتنياتهم المنزلية 
قد اجبروا على الدخول في حالة ( مليون عراقي 4دائرة الشؤون االنسانية في االمم المتحدة ان اكثر من)

ويتباين توزيع الفقراء بين الريف والحضر ففي الوقت الذي يسكن حوالي ثلثي السكان في  (1)فقر قصوى 
الحضر فان نصف الفقراء يوجدون في الريف، وهذا يعكس تخلف االحوال االجتماعية واالقتصادية 

القول ارتفاع معدل الخصوبة للسكان اذ ان معدل للحد الذي يجعل من بيئة الريف مولدة للفقر ويعزز 
، واستمر هذا الوضع لحد  (2)%( في الحضر2،7%( سنويا مقارنة )3،5النمو السكاني في الريف )

بعد التغيير السياسي في العراق اكدت الحكومة على مسائل عديدة الغرض منها اجراء ، و 2003عام 
الواقع المرير الذي يعاني منه  ه منعراقي وانتشالتصحيحات في البرنامج االصالحي لالقتصاد ال

وعلى هذا االساس تم  ،تويات الفقر والحرمان بين فئاتهما يتعلق بارتفاع مس السيماالمجتمع العراقي 
المسؤوليات  اتجاه الزام القائمين على مستلميتضمين هذه المواضيع ضمن التشريعات القانونية ب

على تطبيقها في محاولة للتخفيف عن االعباء الثقيلة الموضوعة  الحكومية في الدوائر والمؤسسات
على كاهل المواطن العراقي والتي تعرضت لها بعض المحافظات في زمن النظام السابق او المناطق 

وضع االهتمام بفعل السياسات التنموية التي تقوم بها الحكومة المبنية على اساس  رتتضر قد التي 
اث التنمية فيها واهمال قطاعات اخرى من مجاالت التنمية التي ينبغي ان حدنحو قطاعات معينة ال

                                                           
 ،38،2007العدد  "الفقر في العراق مقاربة من منظور التنمية"، بحوث اقتصادية عربية، حسن لطيف كاظم الزبيدي،  (1)

 .103ص

التخطيط والتعاون االنمائي ،اللجنة العليا لسياسة  جمهورية العراق، "االستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر "،وزارة (2)
 .10،ص2009تخفيض الفقر ،االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ،الطبعة االولى،
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ال تبنى فيها التخصيصات االستثمارية  ،تكون عملية شاملة ومتوازنة في جميع المحافظات واالقاليم
وانما على اساس الهدف من التخصيصات التي يجب ان ، لكل محافظة او اقليم على عدد السكان

يجب ان يكون هنالك ترابط وثيق بين خطوات العمل  اذ، ترمي الى تحقيق عملية تنموية متوازنة 
التنموي. فما يحدث في محافظة او اقليم يجب ان يرافقه عمل تنموي في محافظات او اقاليم اخرى 

كبير الذي تعاني منه هذه المناطق سوف يتالشى تدريجيا وبذلك فان الفارق في مستويات التخلف ال
باتجاه شمولية العمل التنموي في جميع مناطق العراق الجديد على ضرورة ان تكون عائدات الموارد 

االقاليم وان يكون هنالك مقسمة بشكل عادل وفقًا للنسب المقررة عند تخصيصها بين المحافظات و 
لمعيار المعتمد على نسبة لمالية، مع االخذ بنظر االعتبار ان الهذه التخصيصات ا استخدام امثل

في توزيع التخصيصات المالية ال يفي بالغرض النتشال الفقر النسبي وانما يجب ان  اأساسالسكان 
يعتمد في ذلك درجة الحرمان التي تعاني منها محافظات معينة، ولقد ناشدت الكثير من المنظمات 

لجانب التنموي ضمن اطار الجمعية العامة لالم المتحدة من ضرورة محاربة والمؤسسات المهتمة في ا
الفقر والجوع وتحسين الوضع الصحي بما يؤدي الى زيادة نسبة الوالدات وتخفيض نسبة الوفيات مع 

 .                                    (1)زيادة نسب الحصول على فرص مستديمة

ه زيادة تاذا صاحب السيماة التي تؤدي الى الفقر هم االسباب الرئيسل المنخفض من ا الدخ دويع     
نسبة البطالة التي ستزيد من اعباء العائلة العراقية فقراً على فقر. اذا ما علمنا ان هذه العوائل تنفق 

مقارنة بدول  2003%( من دخلها على الغذاء وبفعل ارتفاع الميل الحدي لالستهالك بعد 30بحدود )
 .(2)%(20التي لم تزد هذه النسبة على )العالم 

يحتل االقتصاد العراقي مكانة مهمة بين اقتصادات الدول العربية لكونه ومن الجدير بالذكر،       
، زراعة ليمتلك الكثير من الموارد البشرية والطبيعية اذ يجمع بين وفرة المياه والمساحات الصالحة ل

سنى لالقتصاد العراقي النمو بشكل طبيعي من خالل استغالل هذه ويمتلك موارد هائلة من النفط .ولو ت
االمكانات الهائلة لحقق تقدمًا اقتصادياً فاق معظم الدول النفطية اال ان هناك ظروفًا افضت الى تعثر 
االقتصاد والتي خلفت معها ظواهر سلبية مختلفة منها حالة الفقر التي يعيشها الشعب .وتظافرت عوامل 

                                                           
( 2008 -2003محمد عبد صالح،" الفقر في العراق بين التخصيصات االستثمارية ومستويات االسعار للمدة من ) (1)

 .49العدد السادس، ص اقتصاديات االعمال، جامعة النهرين، مجلة دنانير، " دراسة تحليلية اقتصادية، كلية

 .200ص ،11جدول رقم  2014( تقرير التنمية البشرية لعام UNDPالبرنامج االنمائي لألمم المتحدة ) (2)
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 ةاالقتصادي عقوباتون اسباب للفقر في العراق منها الحروب المختلفة التي خاضها العراق والعديدة لتك
وطبيعة السياسات االقتصادية واالجتماعية والفساد االداري والمالي دراسة ظاهرة الفقر في العراق من 

مع كل ذلك و ، خلفية ما تعرض له الشعب من ظروف أثرت في افقار وادامة افقار فئات واسعة منهم 
بل ان كل ما يجري هو التعامل ، لم يشهد العراق سياسات جادة وناجحة في سبيل حل مشكلة الفقر 

 مع اعراض المشكلة دون التوجه ألسبابها الحقيقية.

 االسباب الداخلية للفقر في العراق -1

 .والبيئية االسباب االقتصادية -آ

ة للفقر في العراق سالمسببات الداخلية الرئيقدية من عدم كفاءة السياسات االقتصادية  والن تعد
وعدم فاعلية السياسات االقتصادية المتخذة بسبب القيود المفروضة واالزمات والحروب العديدة التي 

سياسة المالية خير ال وتعدمرت على االقتصاد العراقي والتي انعكست على كفاءة واداء تلك السياسات 
احد االدوات السياسية االقتصادية في العراق  بوصفهااخفقت السياسة المالية  اذ ،(1)مثال على ذلك
في السيطرة على معدالت التضخم وتحقيق االستقرار في اسعار  ةاالقتصادي عقوباتطوال سنوات ال

 ينبغي ان تتوفر وتحقيق التوازن في الموازنة العامة اذ كان، الصرف تجنبًا لوقوع البلد في فخ المديونية 
في سياسات التصحيح درجة عالية من ضغط وترشيد النفقات والتركيز على اولويات االنفاق وفسح 
المجال امام القطاع الخاص وتفعيل االيرادات السيادية الذي يتطلب مراجعة النظام الضريبي وتالفي 

 مكامن الخلل فيه. 

وجود عجز مالي يتم تمويله بواسطة االقتراض من الجهاز المصرفي مما يؤدي الى خلق اذ ان 
زيادة كمية النقود وارتفاع االسعار العامة لعدم قدرة الجهاز االنتاجي على ب اسهمتكتلة نقدية كبيرة، 

اج والتأثير ومن ثم ارتفاع تكاليف االنت ،االستجابة للزيادة في الطلب وانخفاض القوة الشرائية للعملة
كانت طوال فاما السياسة النقدية  ،ثم على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،على النمو االقتصادي

مهمتها االساسية تنحصر في توفير التمويل المصرفي وكانت سنوات العجز المالي سياسات توسعية 
ت النقدية التدفقات السلعية عدم توازن التدفقا وانعكاسه في حالةمن خالل توسعها في االصدار النقدي 

                                                           
 دكتوراه، جامعة بغداد،اطروحة  تحليل العالقة الدالية بين النمو االقتصادي والفقر في العراق، لجالج صادق زوير، (1)

 .114، ص 2009كلية االدارة واالقتصاد، 
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بدورها والتي ادت ، تنامي ظاهرة التضخم وتدهور قيمة العملة وتراجع اسعار الصرف  ومن ثموالخدمية 
السيما فئات الدخل المحدود وتباين في توزيع الدخول واختفاء الطبقة الى تأكل الدخل الحقيقي لألفراد 

مة السياسات ءعدم مال وعليه فانوفقير"  نيغقسمين " علىالمتوسطة ليصبح المجتمع مقسمًا 
إلمكانات تها ءمإضافة الى عدم مالاالقتصادية والمالية المتبعة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي 

 :يأتيا مها ، ومن اهمالقت بظاللها على الواقع المجتمع المادية والبشرية خلق تشوهات واختالالت 

 .هيكل الموازنةاختالل  (1

%( من 90جدًا تفوق ) ةالعراق على االيرادات النفطية التي باتت تشكل نسبة عاليان اعتماد  
. (1)(2014-2011%( للمدة من )3االيرادات في حين ال تتجاوز االيرادات الضريبية االخرى سوى )

وهيمنة القطاع النفطي على االيرادات االخرى من مؤسسات الدولة احدث اختالاًل واضحًا في هذا 
ويجعل منها عرضة للتقلبات الحاصلة في اسواق النفط العالمية وهذا ما حصل فعاًل في نهاية ، الجانب

 .2014عام 

 .ات و محدودية الفرص امام الفقراءسوء توزيع الدخل والثرو  (2

ان غياب التوزيع العادل للدخل القومي والثروات يودي الى ظهور طبقات غنية واخرى فقيرة  
تتضح في صعوبة حصول الفقراء على االصول االنتاجية واالستفادة فمحدودية الفرص  أمافي المجتمع. 

. فالفقراء ليست لديهم الضمانات (2)من االموال والمؤسسات والخدمات التي تساعدهم في تطوير انفسهم
 .تؤهلهم للخالص من الفقر الكافية لحصولهم على القروض واالصول االنتاجية التي

 .المشاكل البيئية (3

ة لألراضي ومن ثم وتتمثل في تلوث المياه والتربة والذي ينعكس على ضعف االنتاجية الزراعي    
رضه وعدم قدرة النشاط الزراعي في البلد من سد الحاجة المحلية للمواد الغذائية باإلضافة هجرة الفالح أل

ومن جانب ، واجتماعية خطيرةالى زيادة الكثافة السكانية في المدن وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية 

                                                           
 .450صندوق النقد العربي، مصدر سابق ، ص (1)

دور السياسات االقتصاد في تقاسم ظاهرة الفقر والغنى، وقائع الندوة العلمية لقسم الدراسات االنسانية آمال شالش،  (2)
 .129ص،  2002الحكمة، في الفقر والغنى في الوطن العربي، بغداد، بيت 
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االمراض  والسيماأخر فان التلوث البيئي هو سبب للكثير من االمراض التي يعاني منها السكان 
السرطانية. مما يجعل الدولة تزيد من تخصيصاتها المالية المقدمة لقطاع الصحة وقد تحرم قطاعات 

  قة العامة تكون قليلة.انتاجية اخرى من تلك التخصيصات وبالتالي فان انتاجية النف

 االسباب االجتماعية والثقافية ومنها: -ب
ايضًا من مسببات الفقر اذ ان كبر االسرة وارتفاع معدالت  يعدتزايد عدد افراد العائلة الذي   (1

 االعالة يؤدي الى زيادة االعباء على نفقات االسرة.
االستقرار وضياع فرص العمل النزاعات الداخلية والخارجية: والتي ينتج عنها حالة من عدم   (2

فضال عما لها من اثر سيء على االستقرار المجتمعي، وما  (1)ومن ثم سهولة الوقوع في الفقر
تؤديه تلك النزاعات من موجات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية وفقدان السكن والحرمان في 

عليم والخدمات. فمثاًل موجة االوجه االجتماعية االخرى ذات الصلة الوثيقة بالفقر كالصحة والت
( الف عراقي رسميًا 759000سجيل )النزوح الداخلي وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة تم ت

، وان غالبيتهم نزح بسبب الصراع الطائفي الذي اندلع 2013نازحين في تشرين الثاني نوفمبر 
العصابات االرهابية على بعد سيطرة  (2)( 2007، 2006)في معظم مناطق العراق بين عامي 

( 3.3ارتفع عدد النازحين داخليا بحوالي) 2014جزء من االراضي العراقية في منتصف عام 
مليون شخص وقد اظهرت نتائج المحاكاة التي اجراها خبراء البنك المركزي الدولي ان نسبة 

 . (3)(38%( الى)23%الفقر بين النازحين قد ارتفعت من )
االجتماعية وازياد التفكك االسري وازدياد حاالت الطالق وما ينتج بسبب سوء االوضاع  (3

عدم االنفاق على االطفال بعد الطالق "اي مشكلة النفقة هي احدى  والسيماعنه من مشاكل "
المسببات الرئيسة للفقر فضال عن ان مشكلة المطلقات هي صعوبة تكرار الزواج الن مجتمعاتنا 

 المرأة المطلقة بنظرة سلبية. الشرقية بصورة عامة تنظر الى

                                                           
دار صفاء  كتاب، اياد عبد الفقاح النسور، المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثة التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، (1)

 .326ص ،2013عمان، الطبعة االولى، للنشر والتوزيع،

المدنيين والمجموعة الدولية لحقوق االمن والحماية، مركز سيسفاير لحقوق  لهيب هيغل، ازمة النزوح في العراق: (2)
 .8ص ،2013لندن، االقليات،

 2ص 2018" بغداد، 2022-2018وزارة التخطيط وآخرون، " استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق  (3)
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 االسباب السياسية ومنها: -ج
الدول الضعيفة  وتعدهشاشة وضعف حكم الدولة: اذ تختلف عوامل الفشل من دولة ألخرى  (1

 هي الدول الفقيرة لكونها تفتقر الى القدرة على الوفاء بااللتزامات االساسية مثل:
 العنيفة.عدم قدرتها على تامين سكانها من الصراعات  (2
شرعية الحكم ، عدم قدرتها على تامين الحاجات االساسية لسكانها كالغذاء والصحة والتعليم (3

 "اي قبول اغلبية السكان".
الفساد المالي واالداري والقانوني وسوء استخدام المال العام وسوء االدارة وعدم وضع الشخص  (4

زيع الموارد وما نجم عنه من المناسب في المكان المناسب، والذي ادى الى اختالل في تو 
ضياع المليارات من الدوالرات والتي العراق بأمس الحاجة لها، والتي كان باإلمكان استثمارها 

 في البناء والتنمية.
وابراج  انما اهتمت بمظهر الدولة من مبان  اولوية االنفاق الحكومي لم تهتم بالتنمية والخدمات و  (5

ية ومحلية وحمايات خاصة وضخامة مالية الحكم المحلي، وسيارات فارهة وحشود ومؤتمرات دول
 وتوسع في هيكل الحكم االتحادي.

الفقر الريفي والمتمثل باالنحياز المستمر للحضر في استراتيجيات التنمية وذلك يظهر في  (6
، وهذا الوضع ادى الى هجرة السكان من الريف الى المدينة ، اهمال القطاع الزراعي التقليدي

ولم يصاحب ذلك اي تنمية حضرية كافية تؤدي الى خلق فرص عمل في ، لعاصمة والسيما ا
مما اسهم في ظهور فقراء المدن االمر الذي ادى الى ظهور الكثير من الظواهر ، المدن 

السلبية، منها التسول واالطفال المشردين واالنحرافات االخالقية واالنحالل والجريمة 
 الخ..المنظمة.

 .رجية للفقرااالسباب الخ -2
االحتالل األجنبي للعراق وما صاحبه من تدمير شبه كامل للبنى التحتية من طرق وسكك حديد  .أ

ومطارات وموانئ وجسور ومعامل ومشاريع زراعية وصناعية وتدمير للكثير من دوائر الدولة 
وبعضهم ومؤسستها او حرقها او سرقتها فضاًل عن قتل العديد من المواطنين العزل االبرياء 

وحل بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات المدنية والعسكرية وتشريد ، المعيل الوحيد لعوائلهم
 موظفيها وعامليها.
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، ورفع الدعم  الحكومي عن بعض الخدمات كجزء من شروط صندوق النقد الدولي الخصخصة .ب
 .وبرامج االصالح االقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق 

الحرب االمريكية التي  -حرب الخليج -لعراق منها حرب الثمانيناتالحروب التي خاضها ا .ت
والتي استنزفت العراق ماديًا واقتصاديًا وما خلفته من دمار  2003انتهت بسقوط النظام في 

 اقتصادي واجتماعي وثقافي في النسيج العراقي.
واالقتصادية والعلمية العقوبات االقتصادية التي فرضت  على العراق بكل القطاعات االجتماعية  .ث

 1990وتأثرت الفئات االجتماعية تأثرا كبيراً السيما محدودة الدخل ، فقد خضع العراق منذ آب /
الى حظر شامل طالت اثاره جميع مفاصل االقتصاد العراقي ، وكان الجانب الغذائي من اهم 

لع والخدمات ، الجوانب التي تأثرت بذلك وترتب عليه تصاعد كبير في مستويات اسعار الس
مما دفع االنفاق االستهالكي لألفراد بشكل عام واالنفاق على المواد الغذائية بشكل خاص الى 
االرتفاع بصورة كبيرة ونتيجة لهذه الحرب والعقوبات التي تلتها ادت الى تدني مستويات الخدمات 

على المستويات االجتماعية واتسعت دائرة الفقر ،مع تفشي اجواء الفوضى وعدم االستقرار 
 كافة.

 ثانيًا: تحليل مؤشرات الفقر في العراق

 : (Headcount Indexنسبة الفقر ) -1

ويظهر أن أعلى نسبة تحققت  ،سب الفقر المتحققة حسب المحافظات( الى ن6الجدول ) يشير
%(  39.9%( وثم صالح الدين ) 41.2%( وتليها بابل بنسبة )48.8) في محافظة المثنى فقد بلغت

 %(. 9.8وان اقل نسبة في محافظة كركوك بواقع ) ،2007في عام 

الديوانية وميسان الفقر بثالث محافظات هي المثنى و فان اعلى نسبة ازداد فيها  2012اما عام 
 ،%12%( في الوقت الذي لم تتغير فيه حصة بغداد النسبية من  42.3% و44.1 و 52.5بنسبة )

وكانت اقل نسبة في محافظة كركوك بواقع   ،%( 14.5الفقر إلى )ال ان انخفضت نسبة بابل من ا
9.1) . )% 

بنسبة  ديوانية%( تليها ال52.1فما زالت محافظة المثنى تتصدر بنسبة بلغت ) 2018وفي عام 
 ،%((37.7شكلت المرتبة الرابعة بنسبة  فقد أما نينوى  ،%( 45.4% ( وبعدها ميسان بواقع ) (47.7
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انخفضت فقد أما بقية المحافظات قد  ،%( 33.9قار بالمرتبة الخامسة بنسبة )في حين جاءت ذي 
النجف  ،%((11.1بابل  ،%(7.6كركوك ) ،%( (9.9اذ بلغت بغداد نسبتها  ،فيها معدالت الفقر

 ،%( 16.2البصرة )ل متوسط الفقر في معد في حين كان ،%(13.8كربالء ) ،%( 12.6)
ن نسبة الفقر في معظم المحافظات ال تزال اوهذا يعني  %( .17.9صالح الدين ) ،%( 17.0االنبار)

 ،جية التخفيف من الفقر في العراقمرتفعة دون أي معالجات بالرغم من اعتماد الحكومة على إستراتي
 وبالتأكيد سوف يترتب على ذلك نتائج خطيرة على المستوى االقتصادي واالجتماعي.   

 (6جدول )

 (2018-2007) مدةبين المحافظات للنسب الفقر واختالفها 

 المحافظات
2007 2012 2018 

نسبة الفقر على 
 مستوى المحافظة %

نسبة الفقر على مستوى 
 المحافظة %

نسبة الفقر على مستوى 
 المحافظة %

 9.9 12.0 12.8 بغداد
 37.7 34.5 23.0 نينوى 
 7.6 9.1 9.8 كركوك

 22.5 20.5 33.1 ديالى

 17.0 15.4 20.9 االنبار
 11.1 14.5 41.2 بابل

 13.8 12.4 36.9 كربالء
 18.7 26.1 34.8 واسط

 17.9 16.6 39.9 صالح الدين
 12.6 10.8 24.4 النجف

 47.7 44.1 35.0 القادسية
 52.1 52.5 48.8 المثنى
 33.9 40.9 32.0 ذي قار

 45.4 42.3 25.3 ميسان
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 16.2 14.9 32.1 البصرة

 24.3 24.4 30 المتوسط

 وزارة التخطيط ، استراتيجية التحقيق في الفقر في العراق .جمهورية العراق ،  :دراالمص
 . 2018 – 2017وزارة التخطيط ، مسح رصد وتقويم الفقر في العراق للعام جمهورية العراق ،           

 (1الشكل )

 (2018-2017)و  (2012-2007 ) نسب الفقر واختالفها بين المحافظات للسنوات

 (5الجدول ) بيانات باالعتماد على :لمصدرا

 Poverty Gapمؤشر فجوة الفقر ) ( وpoverty serenity indexمؤشر شدة الفقر ) – 2
index)  

ارتفاعا في بعض المؤشرات  2012كشفت نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي في العراق عام 
% في عام 22.4انخفضت نسبة الفقر بحسب خطة الفقر الوطني من  اذ ،االخر هاوانخفاضا في بعض

سها لم تتحسن الخطة نفسها للفقر وخالل المدة نف ،%  16بنسبة  2012% في 18.9الى  2007
 2007%عام  4.5اذ بلغت نسبة فجوة الفقر  ،مقياس فجوة الفقر ومقياس شدة الفقر كثيرا بوصفها 

% ثابتة لكال العامين وهذا ما يتضح من الجدول 1.4الفقر في حين بلغت شدة 2012 % عام 4.1و
لى لتخفيف من الفقر بمقدار ( وهو انخفاض متواضع واقل من الهدف التي حددته االستراتيجية األو 6)

ترتبط بالظروف االقتصادية والسياسية التي واكبت تطبيقها  وعلى  ،الثلث وذلك ألسباب عديدة ومتشابكة
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اال ان عدد الفقراء لم ينخفض كثيرا  كما  2007مقارنة  2012ة الفقر عام الرغم من انخفاض نسب
بحسب بيانات المسح  (20.5%)الى  2018إال ان نسبة الفقر ارتفعت عام  ،(7)مبين في الجدول 

بفضل جهود الحكومة  2007( عام 22.4%لوزارة التخطيط. ان انخفاض الفقر في العراق من )
وكان هدف إستراتيجية التخفيف من الفقر األولى والذي كان  ، 2012 ( عام(18.9%والشركاء الى 

وانخفاض أسعار النفط  الجماعات االرهابيةبأال ان األزمة المزدوجة المتمثلة  ،من الممكن ان يتحقق 
 2018وفي عام  ،%( 22.5) 2014قد أدت الى ارتفاع نسبة الفقر عام  2014منتصف عام 

( نتيجة تحسن األوضاع االقتصادية واألمنية 6%( الجدول )20.5انخفضت نسبة الفقر لتبلغ حوالي )
في معدالت الفقر بين اقل المحافظات فقرا  اواضح امكاني افنجد تباين ،وعلى مستوى المحافظات 

مشكالت التاريخية وما يزال الفقر اكبر في جنوب العراق بسبب ال ،)الشمالية( وأكثرها فقرا )الجنوبية ( 
، من جهة أخرى ارتفع الفقر في ) نينوى  ،المتوارثة الناتجة أساسا عن التباين المكاني في التنمية 

 .  االرهابيةداعش مع تنظيمات حرب الصالح الدين ( بسبب  ،االنبار  ،ديالى  ،كركوك 

 (7)جدول 

 (2007-2012للمدة ) في العراق تطور مؤشرات الفقر

 الفقرخط  التفاصيل
 )الف دينار/فرد/شهر(

 نسبة الفقر)%(
(1) 

 فجوة الفقر )%(
(2) 

 شدة الفقر )%(
(3) 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012 

 1.4 1.4 4.1 54. 18.9 22.4   العراق

 حضر
 

76.896 105.500 16.1 
 

13.5 2.7 2.5 0.7 0.7 

 39.3   ريف
 

13.7 9.0 7.6 3.1 2.7 

كانون  ،( 2018-2022)استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ،وزارة التخطيط جمهورية العراق : المصدر
 .32ص، 2018الثاني  

 : السياسات واالجراءات الالزمة للتخفيف من الفقرثالثا
وفقًا للمعطيات الدولية لم يعد الفقر حالة يمكن للفرد التغلب عليها وانما صار نتيجة لجملة من      

االوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية، مما يقتضي وضع معالجة الفقر ضمن أولويات خطط 
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ي العراق للتخفيف وهناك العديد من االجراءات التي تم اتباعها ف. (1)وبرامج التنمية االقتصادية الشاملة
 :يأتيبعضها، وكما نتطرق الى سوف من شدة الفقر و 

 تخفيف الفقر في العراق اتاستراتيجي  .1

ان وضع استراتيجيات تخفيف الفقر يهدف الى معالجة تزايد هذه الظاهرة بعد عقود من الحروب       
العشرين فضال عن تبديد والعقوبات االقتصادية التي فرضت على العراق في التسعينات من القرن 

الموارد االقتصادية وتوقف عجلة التنمية ويعد وضع االستراتيجية عبارة عن وثيقة تلزم الدولة لتحقيق 
التنمية والتخفيض من الفقر وهي عبارة عن برنامج للوزارات ذات العالقة لتحديد اطار عملها مع 

اجل تحقيق اهداف التنمية األلفية ، ولذا المختصين لمواصلة اصالحات مالية واقتصادية وادارية من 
اطلق الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقية االستراتيجية االولى 

 (2)( وتهدف هذه االستراتيجية الى2014 -2010لتخفيف من الفقر خالل المدة)

( ماليين 7فيض عدد الفقراء من )%( على المستوى الوطني، اي تخ16تقليص معدل الفقر بنسبة) •
 .2014( ماليين نسمة في عام 5الى)

 .2014%( في عام 14%( الى )28خفض معدل االمية الى النصف من ) •
 .2014تقليص عدد المشمولين بنظام البطاقة الشهرية للذين هم تحت خط الفقر في عام  •
الى  %(12،8قتصادي من )تقليل التفاوت بين الجنسين بزيادة نسبة المساهمة في النشاط اال •

(19،2.)% 
 . 2015خفض معدالت البطالة في عام  •

 االستراتيجية االولى للتخفيف من الفقر في العراق: تهدف الى تحقيقهما  ومن ابرز 

 ضمان االمن واالستقرار .1
 ضمان الحكم الرشيد .2

                                                           
 دكتوراه،هيثم عبد الخالق اللعيبي، امكانية الحفاظ على التنمية في ظل العولمة االقتصادية مع اشارة للعراق، اطروحة  (1)

 .44ص ،2010كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

 التقرير الوطني التحليلي لألهداف االنمائية لأللفية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، جمهورية العراق، (2)
 .7،6ص ،2010
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 ضمان عدالة التوزيع وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد السوق  .3
 السلبية لإلصالح.التخفيف من االثار  .4

%( 18،9%( الى )22،5من ) 2007مقارنة بعام  2012انخفضت نسبة الفقر في عام لقد  
( مليون 6،748( مليون شخص الى )6،890اال ان عدد الفقراء لم ينخفض كثيرًا ،فقد انخفض من )

( وهي تمثل الرؤية المتوافقة 2022 -2018ووضعت االستراتيجية الثانية لتخفيف من الفقر) (1)شخص
مع خطة التنمية الوطنية التي وضعتها وزارة التخطيط للمدة نفسها ، من خالل التخطيط المرن الذي 

ومع استمرار من الصالحيات التخطيطية والتنفيذية  ايقوم على الالمركزية ومنح المحافظات العراقية مزيد
التحديات اال ان هناك الكثير من الفرص التي ستساعد االستراتيجية الثانية في تحقيق اهدافها لتخفيف 

 : (2)ومن هذه الفرص 2022من الفقر الى الربع بحلول عام 

استمرار سياسة الدول بالتزام قضايا الفقر والحرمان والحماية االجتماعية ودعم مشروعات  .أ
 التخفيف من الفقر في اطار االستراتيجية.

توفر خرائط التوزيع الجغرافي على مستوى اصغر الوحدات االدارية لظاهرة الفقر في العراق  .ب
امج التفصيلية للتخفيف من معدالت التي تساعد المختصين في التخطيط ورسم سياسات ووضع البر 

 وتوجيه اغلب االموال المنفقة نحو الفقر. هذه الظاهرة،
والسعي الى تقليل الفوارق التنموية بين  تطبيق الالمركزية واصالح البنى التحتية المحلية، .ت

 نسب الحرمان في مجال الحصول على الخدمات العامة. خفيضالمحافظات وت
المالية العامة وتقرير آليات االنفاق الحكومي لتحقيق استقرار االقتصاد تحسين كفاية االدارة  .ث

الكلي، فضاًل عن توفير الحماية لتخصيصات االنفاق االجتماعي وعد تمويل استراتيجية التخفيف 
 من الفقر انفاقًا اجتماعيًا.

( لسنة 11) العمل على اصالح نظام الحماية االجتماعية واقرار القانون الخاص بها ذي الرقم .ج
2014. 

العمل على اصالح نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية والعمل على ربطه بنظام الحماية  .ح
االجتماعية فضاًل عن تيسير القروض الصغيرة لألسر الفقيرة إلقامة مشاريع تساعدهم في زيادة 

                                                           
 .9ص ،2022 -2018 استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق للمدة جمهورية العراق، (1)

 .9ص المصدر السابق، جمهورية العراق، (2)
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الحصول على كافة الدخل واقرار القوانين التي تساعد الفقراء في تأمين السكن الالئق والصحي و 
 الخدمات االجتماعية.

 .البطاقة التموينيةاجراءات  .2

لنظام البطاقة التموينية هو توفير السلع الغذائية االساسية بصورة مدعومة  كان الهدف االساس 
السيما بعد فرض العقوبات االقتصادية على العراق بموجب قرار مجلس  من قبل الدولة للمواطنين،

ولمعالجة جانب من تأثير هذه العقوبات والحروب ( النفط مقابل الغذاء 986المرقم )االمن الدولي 
والتي اصبحت بمرور  1990فقد اضطر العراق الى تطبيق نظام البطاقة التموينية منذ العام ، المتعاقبة

مدعومة  الزمن السلة الغذائية للشعب العراقي حيث تقوم الدولة بتوزيع سلة من المواد الغذائية بأسعار
اذ شكلت البطاقة التموينية عنصرًا مهمًا للفرد العراقي وهي وسيلة للتخفيف عن  (1)من قبل وزارة التجارة

نظام البطاقة التموينية  خالل الدراسات التي اجريت لوحظ بان ومن ،كاهل اصحاب الدخول المحدودة
ع وجود التحفظ على عدم في تخفيض معدالت الفقر وان كانت بنسب قليلة لبعض السنوات ميسهم 

 انتظام في توزيع البطاقة التموينية والسيما بعد احتالل العراق.

 .شبكة الضمان االجتماعي .3

والذي اقرته الحكومة العراقية هو نظام شبكة الحماية  2003من المشاريع التي جاءت بعد سنة       
اذ تم تصميم ، وجاء متزامنًا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية  2005االجتماعية في اواخر عام 

ية ورفع الدعم هذا النظام لمساعدة الفئات الفقيرة في التغلب على االثار السلبية لإلصالحات االقتصاد
وضعت الموازنة العامة ألول  2006اذ في عام ، عن بعض البنود والتي في مقدمتها "المحروقات" 

ألسناد الفئات الفقيرة وتجنب اتساع  (2)مرة برنامجًا شاماًل للحماية االجتماعية للفقراء بشكل دفعات نقدية
مؤسسات  واسهمت ،قتصاد العراقيظاهر سلبية في االحلقات الفقر وما يمكن ان ينتج عنها من م

الرعاية االجتماعية بتقديم االعانات والخدمات لفئات محدودة في المجتمع من ذوي االحتياجات الخاصة 
وحددت شبكة  ،فضال عن االسر التي ال دخل لها االيتام، المعوقين، العاجزين كليًا(، نينمنهم )المس

                                                           
"البطاقة التموينية في العراق بين الحاجة الوطنية والضغوط الخارجية"، المجلة السياسية  خضير عباس النداوي، (1)

 .206ص  ،12،2009والدولية، العراق العدد

 .29ص ،2009الطبعة االولى، بغداد، الفقر،االستراتيجية الوطنية للتخفيف من  وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، (2)
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حجم العائلة فمثاًل العائلة المكونة من شخص واحد تستلم الحماية االجتماعية سقف مبلغ االغاثة حسب 
فتستلم  ( الف دينار عراقي ، واذ كانت االسرة مكونة من ثالثة اشخاص60000) مبلغ شهري مقداره

 قدره ا( افراد فأكثر فأنها تتقاضى مبلغ6اما االسرة المكونة من )، ( الف دينار120000مبلغ )
ل محاربة الفقر يجب دعم هذه الشبكات من اجل ان تؤدي دورًا . ومن اج(1)( الف دينار180000)

للفئات الفقيرة وذلك من خالل تحديد مقدار الراتب الذي  والسيمااساسيًا في تحقيق العيش الكريم 
االسر التي  والسيمايخصص لكل فئة مع مراعاة ان تكون هذه الرواتب بمستوى اعلى من خط الفقر 

عاة عدد االطفال في االسرة اذ يجب ان تكون حصتهم اعلى من حصص فقدت من يعيلها وكذلك مرا 
من شانه التقليل من ظاهرة عمل االطفال والتسول والحد من الفقر في  الذي االسر التي ال تعيل اطفاال

 . (2)المجتمع

 ض.برامج القرو  .4

سياسات على المستويين الكلي والقطاعي يتم من خاللها توجيه جزء  تتطلب معالجة الفقر إعتماد     
من الموارد نحو القطاعات التي يعمل بها الفقراء إلنشاء المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

تفعيل دور وتأهيلها وتشغيلها من خالل إعتماد صناديق اإلقراض واالستثمار وهي وسيلة مهمة في 
كافحة البطالة وتحسين األوضاع االقتصادية من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اص ومالخ القطاع

والكبيرة بهدف توفير فرص عمل إضافية وزيادة اإلنتاج ورفع معدالت دخول العاملين في هذه المشاريع، 
دف إلى وتتصف هذه القروض بأنها ذات فائدة متدنية وتسهيالت كبيرة في انجاز القرض واسترداده وته

تحقيق التنمية في القطاع المسلف بوتائر عالية دون تحميل خزينة الدولة أية تكاليف ألن رؤوس أموال 
باستطاعة هذه و  ،لفين جدد في دورة ال نهاية لهاهذه الصناديق تسترد من المستلفين وتعاد إلى مست

هلهم وتفتح الفرصة أمامهم الصناديق تمويل مشاريع نموذجية أو تعليمية تشغل عددا من العاطلين وتؤ 
ولتحقيق التنمية المطلوبة في ، شابه له بتمويل من هذه الصناديقلشراء المشروع أو إنشاء مشروع م

                                                           
احمد حميد حمادي الفهداوي " سياسات مكافحة الفقر في ظل االصالح االقتصادي دراسة تحليلية لعدد من الدول  (1)

 .113،ص2013مع التركيز على العراق "، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة االنبار ،

، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة 2012 -1980ندوة هالل جودة ، قياس وتحليل اتجاهات الفقر في العراق  للفترة  (2)
 176،  ،ص2006البصرة، 
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القطاع والستثمار مبالغ القروض في المشاريع التي تم اإلقراض لها البد من وجود متابعة فعالة تتابع 
 .(1)مراحل تنفيذ المشروع  واستمرار تشغيله

 

  

                                                           
 سياسات مواجهة الفقر ودورها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في العراق ، رسالة ماجستير، مها عالوي عبيد، (1)

 .161، ص2012جامعة الكوفة ،
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 الرابعالمبحث 

 مستويات تأثير السياسة المالية على الفقر في العراق

الذي  ،النشاط اإلستخراجي بفضل اقتصاديًا في العراق ةنمو مقبول من تحقيق معدالت على الرغم     
نمو الناتج المحلي االجمالي ومتوسط نصيب الفرد منه ، اال ان هذا ال يعني بالضرورة  في زيادة انعكس
اذ ان هنالك نسبة  ،وتحقيق العدالة النسبية في توزيع الدخول  للفرد العراقيشي يالمستوى المع تحسن

وانما الى بعض  ،ال يستهان بها من السكان تحت خط الفقر ، وهي ال تفتقر الى الدخل الكافي فحسب
قدرة  ضروريات الحياة االساسية من مياه صالحة وسكن مالئم وتعليم وخدمات صحية مناسبة. ان

السياسة المالية في تأثيرها على الفقر يتوقف على مدى مساهمتها في التأثير على النمو االقتصادي 
ن تحقيق معدل اسرع للنمو سيؤدي بال شك الى الومدى مساهمتها في اعادة توزيع الدخل بين االفراد 

 وغير مباشرة في الفقر ويمكن القول ان السياسة المالية تؤثر بصورة مباشرة .(1)تخفيض اسرع للفقر
، نفاق العام او الوسائل الضريبيةسواء من خالل آليات سياسات اال ،بواسطة القنوات التوزيعية للدخل

السوق عن  بعادإلسة من التدخل وذلك عن طريق التأثير في المديات التي تمكن وسائل هذه السيا
اوضاعه المؤدية الى التطرف في توزيع الفائض االقتصادي لصالح راس المال من دون االجور وفي 
حالة التخطيط للموازنة فيجب اخذ قدرة الحكومة في اعادة توزيع االنفاق بحسب االهمية واالهتمام 

وارد المتاحة ويجب ان والم الموازنةوبحسب امكانية  ، النفقات العامةبمشاريع خفض الفقر من خالل 
تعمل الحكومات على تحويل الموارد من قطاع الدفاع واالدارة العامة الى القطاع االجتماعي كالتعليم 

 .(2)والصحة والبنى التحتية لخفض الفقر

 اوال: اثر السياسة المالية في اطار النمو وتوزيع الدخل

لمكافحة الفقر وازالة  واقترحت استراتيجيات اعدت الكثير من الدراسات في توزيع الدخل والرفاه      
ومستويات المعيشة والرفاه تهتم فلسفة العدالة التوزيعية بالتفاوت في الثروات والمدخوالت ، اذ الحرمان

                                                           
اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية ،اثر سياسات االقتصاد الكلي على الفقر في دول مختارة احمد فتحي عبد الحميد ،  (1)

 .44-43ص ، 2004االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، 

 "،2006 -1970حيدر مجيد عبود الفتالوي،" دور السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراق للمدة  (2)
 .64، ص2009جامعة الكوفة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االدارة واالقتصاد،
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تكافؤ الفرص لتبرير االختالف اساسًا في االستعداد والنشأة االولى فمنهم  أوال يكفي مبد ،مختلفةبأبعاد 
راة ذوي القدرات العالية في السباق المحموم على الموارد وهنالك ثمة نواقص ضعفاء يعجزون عن مجا

في انظمة المجتمع واالقتصاد والسياسة لها اضرار قد تكون فادحة من المحتمل ان يتعرض لها اي 
ولذا البد من كفالة المجتمع لألفراد في االنتفاع من فرص العمل والملكية والوصول الى ،انسان 

والنفوذ وتفاعل تلك العوامل مع آليات السوق وسياسات الحكومات لتظهر في التوزيع االولي المعلومات 
"الوظيفي" للدخل المولد بعملية االنتاج بين اطراف العالقة االنتاجية ويضيف المورد النفطي الى اشكالية 

منه وألن المورد  في االنتفاع ،كونه لكل الشعب دون النظر عن دورهم االنتاجي لالعدالة التوزيعية 
النفطي جزء كبير من الدخل الوطني فلو جرى التصرف به استنادًا الى مبدأ العدالة التوزيعية ينتفي 

 احتمال الفقر اصال دون سياسات اضافية.

عدة من السياسات االقتصادية التي تروم الدولة من خاللها تحقيق غايات واحدة لسياسة المالية وا     
يق العام لالقتصاد والذي بواسطته يتم التوجيه الحكيم لسياسة المالية بما ينسجم مع تحق من بينها التوازن 

اما الغاية الثانية والتي ال تقل اهمية عن سابقتها والتي تسعى اليها كل  ،االهداف االخرى لهذه السياسة
 والسيمالمحدودة رفع المستوى المعيشي لألفراد والفئات من ذوي الدخول المنخفضة جدًا وافهي دولة 

ويقع الدور الكبير على ، لة الفقر وعمق هذه الظاهرة فيهابالنسبة للدول النامية التي تعاني من مشك
الدولة في تصحيح االختالل الحاصل في السوق وبما يضمن التوزيع االمثل للموارد المتوفرة بين السلع 

صوب المجاالت المضادة للفقر والتي تخدم  والخدمات الخاصة والعامة او من خالل توجيه انفاقها العام
في المراحل االولى للتنمية االقتصادية .وتتضح قدرة  السيمابشكل كبير الفئات الواسعة من االفراد 

تحقيق  النالسياسة المالية في التأثير على الفقر من خالل مساهمتها في اعادة توزيع الدخل بين االفراد 
وقدرة السياسة المالية في معالجة الفقر  ،الى تخفيض اسرع للفقر معدل اسرع للنمو سيؤدي بال شك

العامة ألي بلد اضافة الى طبيعة ونوعية الموارد المالية المتاحة لها  الموازنةتكون مرهونة بإمكانيات 
 والتي تتيح لها حيًزا ألداء دورها بشكل مؤثر وفعال في تحقيق غاياتها المنشودة. وترتبط السياسة المالية

ة والتي تتأثر بطريقة تمويل عجز ثيرها بالفقر عبر عدة قنوات رئيسبشكل مباشر او غير مباشر في تأ
الموازنة او من خالل المجاالت التي يتم فيها االنفاق العام فضاًل عن دورها في تخصيص الموارد 

ازنة دون ان يخلق يتعلق بمدى قدرة الدولة في معالجة عجز المو  سالرئي اذ ان االمر، (1)واستخدامها
                                                           

 .46، صمصدر سابق احمد فتحي عبد الحميد ، (1)
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ويتعلق االمر اآلخر بطبيعة الوسائل المستخدمة في  ،ذلك اضطرابًا كبيرًا في االستقرار االقتصادي
اثار سلبية او ايجابية  اكون لهتعتمدة في تمويل عجز الموازنة قد اذ ان لكل وسيلة م ،تمويل هذا العجز

على النمو والفقر وهنالك اتفاق كبير بين االقتصادين على ان سياسة معالجة الفقر لكي تكون ناجحة 
خفض تكاليف المعيشة لهم والمعبر عنها الى خول االفراد بشكل مباشر او تسعى يجب ان تؤثر على د

بشكل مباشر من خالل تأثيرها على دخل  بخط الفقر وبالتالي فان مضمون هذه السياسة سيؤثر بالتالي
الستخدام العاملين في القطاع العام نتيجة لتأثرها بسياسة االستخدام الموسع او نتيجة لخفض مستوى ا

نتيجة لتأثرها بسياسة دعم اسعار السلع والخدمات من الدولة ويترتب على هذه في القطاعات العامة او 
 . (1)هذه السياسات تنطوي تحت سياسة االنفاق العامالسياسات تأثير في الفقر وعمقه وكل 

فالنتيجة النهائية للحكم على قدرة السياسة المالية في التأثير على الفقر يتوقف على مدى قدرتها        
 الموازنةفي تخفيض معدالت التضخم ومدى قدرتها في استقرار اسعار الصرف وتحقيق التوازن في 

المديونية كذلك مدى قدرتها في تعبئة الموارد المالية الالزمة لعملية التنمية العامة وعدم وقوعها في فخ 
تحقيق اهداف توزيعية الى ية حتى وان كانت ال تسعى مباشرة ويالحظ ان السياسة المال (2)االقتصادية

انكماشية ب طبيعة هذه السياسة فمثالً عند استخدام سياسة مالية بفأنها تحمل معها اثاراً توزيعية تنتج بس
لغاية خفض مستوى الطلب الكلي ومعالجة التضخم اذ ستختلف اثارها باختالف الوسيلة المستخدمة 
لتحقيق هذه الغاية فقد يتحقق هذا التخفيض في الطلب الكلي اما عن طريق زيادة الضرائب سواء كانت 

ويمكن تحقيق هذه الغاية ايضًا  النفقات العامةعلى الدخل ام على المبيعات او من خالل خفض حجم 
من خالل تطبيق قيود نقدية تصب في اطار عمل السياسة النقدية وما نريد ان نصل اليه هو ان الهدف 
واحد ولكن الوسائل المختارة متنوعة ولكل وسيلة من الوسائل المذكورة اثر مختلف في توزيع الدخل 

يف تؤثر كل قناة من القنوات السابقة الذكر في الفقر هو ك تيويتبادر الى الذهن السؤال اآل .(3)والفقر

                                                           
(1) Agenor . R.p،stabilization policies ، poverty and  the labor market papers  presented  to 

I.M.F.washington ،1998، p.3-5. 

(2) Luis Brener and Arturo  Cruz، the political Economy of Implementing Pro –Groth and 

Anti Poverty policy ،NEW YORK ،2005،part 3، p،127 . 

 .102ريتشارد موسجريف ، وبيجي موسجريف ، مصدر سابق ، ص (3)
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؟ وقبل االجابة نشير الى ان طبيعة االثار المتولدة من كل قناة من هذه القنوات تختلف باختالف طبيعة 
 السياسة المالية سواء كانت انكماشية او توسعية.

 فقرعلى بعض القنوات المؤثرة في ال السياسة المالية ومدى تأثيرها: ثانيا

 التضخم -أ

احد التأثيرات الهامة للتضخم في المجتمع تمثل في اعادة توزيع الدخل لغير صالح الفئات ان       
الفقيرة والمتوسطة ويحدث هذا التأثير نتيجة لوجود تباين في مدى السرعة التي يستطيع فيها اصحاب 

المال الكبير من الفئات االكثر قدرة الدخول المختلفة التكيف مع ظاهرة ارتفاع االسعار، واصحاب راس 
وبالمقابل فان ذوي الدخول  ، على التكيف السريع مع التغيرات في المستوى العام لألسعار في الدولة

المحدودة واصحاب المعاشات والمتقاعدين والذين يعتمدون على مساعدات الضمان االجتماعي تتحدد 
القوة الشرائية لدخولهم. وتكلفة التضخم تقع بدرجة دخولهم بشكل مسبق الن التضخم يؤدي الى تأكل 

اكبر على عاتق الفقراء النهم يفتقرون الى الثروة التي تمكنهم من تنويع اصولهم وتحويلها الى اصول 
ال تتأثر بالتضخم. وبذلك يكون التضخم اقسى من الضرائب جميعها واشدها تصاعدًا. ومن اجل التقليل 

فقد تم تطبيق اسلوب مستوى المعيشة الذي يمتاز بكونه يقوم على قياس من معدل الفقر في العراق 
مدى ما يتحقق من اشباع فعلي من الحاجات االساسية وليس على قياس الدخل المتاح للحصول على 
هذه الحاجات ويعني اعتبار االسرة محرومة من الحاجة االساسية حتى لو كان مستوى دخل االسرة 

ر مستوى المعيشة على الحاجات االساسية التي تشترى انما يشمل ايضاً الحاجات وال يقتص ،يؤهلها لذلك
والخلو من ، االساسية االخرى التي يمكن الحصول عليها مقابل المال فقط " كاألمان الشخصي 

وخلو البيئة من التلوث. ويستند مستوى المعيشة ، االمراض المزمنة واالعاقات، وتوفير الخدمات العامة 
يصبح مؤشر االسعار ال قيمة له اذا لم يرتبط بمستوى  إذمؤشرين كميين" هما "االسعار واالجور"، " الى

للتنمية البشرية منذ ان تبناه برنامج االمم المتحدة للتنمية عام  المعبر االساس يعدالمعيشة فاألخير 
السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي ، و درجة تعليم  والمكون من متوسط العمر المحتمل / 1990

ويقف مستوى المعيشة الى جانب كل من اصحاب العمل واصحاب االجور فبانخفاض القوة الشرائية 
، لألفراد نتيجة الرتفاع االسعار يؤدي الى انخفاض الطلب الكلي وتباطؤ عجلة االنتاج بشكل عام 

اح لتعويض المتضررين من هذا االرتفاع فتقوم الدولة بفرض ضرائب اضافية على اصحاب االرب
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لذا فان العالقة التي تربط مستوى المعيشة مع معدل التضخم عالقة ، ذوي الدخل المحدودة  والسيما
عكسية الن كل زيادة باألسعار تعني انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد واستبعاد اصحاب الدخول 

ان التضخم  ، اذالذي ينعكس على مستوى رفاهية الفردالمحدودة لمجموعة من السلع والخدمات االمر 
المستمر يخلق بيئة غير مناسبة لالستثمار سواء بالنسبة لقطاع الخاص المحلي او االجنبي ويزداد عدد 

تنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل   إذ ،العاطلين عن العمل فيه
حقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة  تثير من الطلب عليها والضة اقل بكغير الحكومية المعرو 

نموًا اقتصاديًا بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة. وما يفسر وجود حاجة كبيرة للقوة 
رية العاملة بشتى انواعها ومستوياتها وتوجيه الموارد البشرية والطبيعية لتوظيفها في عملية التنمية البش

ألن العراق من بين مجموعة الدول ذات الحجم المتوسط من السكان وامتالكه مساحات واسعة من 
ب الظروف بوالثروات المعدنية من النفط والكبريت والفوسفات اال انه بس، االراضي الزراعية والمياه 

والشكل ، خم النقديع ظاهرة البطالة والتضالتي مر بها العراق ادت الى تدهور االقتصاد العراقي وشيو 
 في العراق. ( ادناه يوضح العالقة بين التضخم ومستوى المعيشة2)

 (2شكل )
 في العراق العالقة بين التضخم ومستوى المعيشة

 األسعار 

 التضخم 

 

 

 

 

 

 مستوى المعيشة   

 .34القياسية، صتكنولوجيا المعلومات، مديرية االرقام ، الجهاز المركزي لالحصاء و وزارة التخطيط المصدر:

وتمتد االثار السلبية للتضخم لتشمل فئات واسعة من المجتمع حتى تصل لفئة اصحاب المدخرات       
عندما ينخفض ميلهم الحدي لالدخار بسبب انخفاض اسعار الفائدة الحقيقية نتيجة للتضخم وعلى 
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مستوى االقتصاد الكلي فان التضخم المتصاعد والمفتوح يدخل االقتصاد والمجتمع في قلق واضطراب 
وهذا  ،عندما تمارس النقابات العمالية الضغوط على اصحاب العمل لرفع اجور العمال والرواتب السيما

لنقابات ستظهر االجراء سيزيد من تكاليف االنتاج المتغيرة  في حالة رضوخ المنتجين لطلبات هذه ا
هذه الزيادة في تكاليف االنتاج على اسعار السلع والخدمات من جديد كذلك تدفع مستويات التضخم 
الجديدة الى سوء تخصيص الموارد االنتاجية من خالل احالل المدخالت االقل كفاءة محل المدخالت 

جارية والمدخالت المعوضة االكثر كفاءة ويزداد هذا التوجه سوًءا كلما تفاوتت اسعار المدخالت ال
وفي اطار اثر التضخم على العدالة في توزيع الدخل اثبتت الدراسات ومن بينها الدراسة التي ( (1))لها.

( الستكشاف العالقة بين مستويات التضخم وعدالة التوزيع لعينة من الدول Ales Bulirاجرتها )بلير 
ذات التضخم الجامح تعاني من عدم  دولوقد توصلت في دراستها الى ان ال ،( دولة متنوعة75شملت )

مساواة كبيرة في توزيع الدخل والدول التي تعاني من التضخم المرتفع في حدود معينة تتميز كذلك بحالة 
كما ان الدول التي تعاني من التضخم  ،من المساواة في توزيع الدخل ولكن اقل مقارنة مع الدول السابقة

لذلك نرى في بعض  (2)%( سنويًا تحقق عدالة اكثر في توزيع الدخل5-4بمعدالت واطئة تتراوح بين )
االحيان ان صناع السياسة االقتصادية قد يفضلون معدالت معينة من التضخم مع وجود معدالت ادنى 

للقبول ما بين نه ليس بمقدور صانعي السياسة االقتصادية الخيار في االمد القصير ال السيماللبطالة 
 التضخم او البطالة ولكن يمكنهم المفاضلة بين المستويات المختلفة والبديلة للتضخم والبطالة.

 سعر الصرف -ب

الصرف االجنبي سعر للوقوف على مفهوم سعر الصرف االجنبي يتوجب تحديد معنى اصطالح      
واخرى يقصد  Foreign Currencyفهو يحمل اكثر من مدلول فمرة يشير الى مفهوم النقد االجنبي 

  Exchangeوكذلك فان كلمة  به عملية تبادل النقود االجنبية او انه يعبر عن المعنيين في آن واحد،
 .(3)نقد كما تعني تبادل او صرف النقدالتعني 

                                                           

 .202، ص2005والتوزيع ،عمان ،،دار صفاء للنشر 1هوشيار معروف ،" تحليل االقتصاد الكلي" ، ط (1)
علي عبد القادر علي ،" توجهات االصالح االقتصادي والعدالة االجتماعية في الدول العربية "  ،مجلة بحوث  (2)

 .98،ص2007، الجمعية العربية لبحوث االقتصادية ، القاهرة ، 38عربية ، العدد 
نافسية العالمية لصادرات دولة االمارات العربية المتحدة " ، عماد العاني ، " دور سعر الصرف في تحديد القدرة الت (3)

 .122،ص2001مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد الرابع ،
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 اهمية سعر الصرف

االسعار من خالل يأخذ سعر الصرف االجنبي مكانته لكونه سعرًا متغيرًا ومختلفًا عن باقي      
 الوظائف التي يقوم بها وهي:

ربط االقتصاد المحلي باالقتصاد العالمي اذ يمثل سعر الصرف حلقة وصل بين االسعار العالمية  -ا
و االسعار المحلية من خالل ثالث اسواق هي "سوق السلع والخدمات وسوق االصول المالية وسوق 

اع سعر الصرف االجنبي الى ارتفاع اسعار السلع االجنبية العمل" ففي سوق السلع والخدمات يؤدي ارتف
بالعملة المحلية في السوق المحلية وبالتالي يجعلها اقل قدرة على المنافسة في االسواق المحلية ويرفع 
القدرة التنافسية للسلع المحلية باألسواق العالمية. اما في سوق االصول المالية الذي يتكون من اصول 

ة )عينية او مالية( فيقوم المستثمرون باالختيار بينهما والمقارنة بين العوائد والمخاطر لكل محلية واجنبي
اما سوق العمل فأن  .(1)من هذه االصول ويفضلون االصل الذي يدر اعلى ربح بأقل درجة مخاطرة

عمالة االجور المحلية تبدو اكثر انخفاضًا عند ارتفاع سعر الصرف االجنبي، االمر الذي يدفع بال
 والسيما العمالة الماهرة نحو الهجرة الى الخارج. 

فعلى  .(2)يمارس سعر الصرف وظيفة توزيعية على المستويين العالمي والمحلي توزيع الدخل: -ب
المستوى العالمي يودي ارتفاع سعر الصرف االجنبي )انخفاض قيمة العملة المحلية( الى ارتفاع قيمة 
صادرات البلد وزيادة في دخله القومي، اما في حالة انخفاض سعر الصرف االجنبي )ارتفاع قيمة 

ينطبق على يؤدي الى انخفاض قيمة صادراته وانخفاض في دخله القومي. وما فالعملة المحلية( 
المستوى العالمي ينطبق على المستوى المحلي ، فارتفاع سعر الصرف االجنبي "وانخفاض قيمة العملة 
المحلية" يجعل الصادرات مربحة وتزداد ارباح اصحاب رؤوس االموال في الوقت الذي تنخفض فيه 

قيمة العملة المحلية(  القوة الشرائية للعمال، ويحصل العكس عند انخفاض سعر الصرف االجنبي )ارتفاع
فتنخفض ارباح الشركات العاملة في قطاع السلع الدولية وترتفع القوة الشرائية للعمال ، وعليه فان 
سياسة سعر الصرف االجنبي ستؤثر في توزيع الدخل بين اصحاب رؤوس االموال من جهة وبين 

                                                           
علي توفيق الصادق ، "القدرة التنافسية لإلقتصادات العربية في األسواق العالمية "، صندوق النقد العربي ،بحوث  (1)

 .42-35،ص1999لعدد الخامس ،ومناقشات ، ابو ظبي ، ا

 .205،ص1987امين رشيد كنونة،" االقتصاد الدولي " ،بغداد ،الطبعة الثانية المنقحة،  (2)
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ر على التوزيع فيما بين العمال من جهة اخرى وكذلك بين صناعات التصدير وغيرها وايضًا ستؤث
 المصدرين والمستوردين.

تخصيص الموارد : يدفع التغير في سعر الصرف الى تحويل الموارد بين القطاعات ،  فقد يتم  -ج
، ففي حالة انخفاض سعر الصرف االجنبي  (1)تطوير صناعات معينة او تحصيل فروع صناعيه اخرى 

صدير وتحويل الموارد او جذبها الى قطاع السلع سوف يؤدي الى تعطيل فروع صناعية مختصة بالت
غير المتداولة دوليًا "السلع غير المتاجر بها" ويصبح االنتاج من اجل التصدير غير مربح ، اما في 
حالة ارتفاع سعر الصرف االجنبي فيؤدي الى تطوير الصناعات المخصصة للتصدير من خالل تحويل 

خدام عوامل االنتاج في قطاع التصدير وفي الصناعة المنافسة الموارد من بقية القطاعات وزيادة است
 هما: ر مباشر على الفقر وفقًا لمسارين. ويكون تأثير سعر الصرف بشكل عام غي(2)لالستيراد

 االول: تأثير سعر الصرف على معدل التبادل الدولي.
  .تغير اسعار الصرف سلبًا او ايجابًا وتأثيرها على القطاعات التصديرية الثاني :

فيما يتعلق بالمسار االول فان تخصيص الموارد االنتاجية نحو انتاج السلع المخصصة في عملية ف      
في الدول النامية سيؤدي ذلك الى خفض  السيماالتبادل التجاري وتركز القوى العاملة فيها بشكل كبير 

لطلب على اليد العاملة في بقية القطاعات غير المخصصة للتبادل التجاري اي تلك القطاعات التي ا
تكون غير مؤهلة للتصدير وسيترتب على انخفاض الطلب على اليد العاملة في هذه القطاعات التي تضم 

ة النخفاض االجور اآلالف من العاملين زيادة في عدد العاطلين عن العمل وبالتالي ارتفاع البطالة اضاف
الذين يعملون في  السيماالنقدية للذين يجدون فرصة عمل لهم وهذا االمر سيزيد من عدد العوائل الفقيرة 

القطاع الزراعي والذي يعاني من مشاكل عدة لعل اهمها تدهور االنتاج وانخفاض االنتاجية ورداءة نوعية 
ما بخصوص المسار اآلخر لسعر الصرف .فانخفاض سعر صرف العملة أ ، (3)المحاصيل الزراعية

المحلية للبلد مقابل العمالت االخرى سيسهم في ارتفاع اسعار السلع المستوردة ومن ثم حدوث التضخم 
ن التضخم مشابهه للضرائب الداخل البلد وما يقود ذلك من انخفاض في الدخول الحقيقية لألفراد 

                                                           
 .204ص امين رشيد كنونة، مصدر سابق، (1)

ق النقد العربي ابو و علي توفيق الصادق وآخرون،" سياسات وادارة اسعار الصرف في البلدان العربية "، صند (2)
 .22، ص1997ظبي،

(3) Brian Ames ، Ward Brown and Alejandro Izquierdo. " Macro Economic Policy and 

Poverty Reduction" ، source book ، April ، 2001. 
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فقراء وبشكل غير مباشر ولكن هذه النتيجة تعتمد على طبيعية توزيع الفقراء على التصاعدية على دخل ال
القطاعات االنتاجية ، فاالنخفاض في سعر صرف العملة المحلية سيجعل اسعار السلع المحلية ارخص 

عمل بالنسبة للدول االخرى وقد يشجع ذلك الى زيادة صادرات البلد فاذا كانت النسبة الكبيرة من الفقراء ت
 . (1)في الصناعات الموجهة نحو التصدير فان دخولها سترتفع جراء الصادرات

 .اثر سياسة االنفاق العامثالثا: 

ادوات السياسة المالية من اجل تأدية وظائف  بوصفها احدتستخدم الدولة سياسة االنفاق العام        
الحد من معدالت الفقر من تخفيض او  ويعدمعينة ولبلوغ اهداف وغايات اقتصادية واجتماعية محددة 

وتحقيقاً لهذا الهدف فأن احدى خيارات التخفيض من الفقر في العراق هو زيادة االنفاق الحكومي ، ابرزها
هم في تخفيض غيرها من الخدمات العامة التي تسعلى القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والسكن و 

وان استمرارية زيادة االنفاق على  ،ان الذي يعاني منه السكانالحرم الفقر غير المادي الذي يأخذ ابعاد
ولقد تزايدت اهمية النفقات العامة لتوسع دور الدولة في ، هذه القطاعات سيؤثر بدوره على الرفاه العام 

الحياة االجتماعية واالقتصادية وتنوع وظائفها المختلفة وتحولها من دولة محايدة الى متدخلة ومن ثم 
كان نتيجة هذا التوسع في الوظائف واالدوار هو تزايد اهمية ونوعية النفقات العامة. اذ لم تعد منتجة و 

حسب طبيعة ونوع ، ويختلف اثرها على رفاهية المجتمعالنفقة العامة محايدة بل اصبحت نفقة هادفة 
ادي واالجتماعي النفقة لذلك باتت الحاجة ملحة لوضع سياسات انفاقية هادفة متالئمة مع الوضع االقتص

هدف السياسة ، وان (2)والسياسي الذي تمر به الدول وفقًا للموارد االقتصادية للسلطات الحاكمة فيها
المالية هو خفض العجز في الموازنة العامة الى مستوى قابل للتمويل من المصادر المحلية التي ال 

موازنة العامة فقط وليس على االنفاق على هيكل ال اسياسة المالية تأثير لينجم عنها تضخم، وبما ان ل
الحكومي ، في هذه الحالة سيزداد حجم االنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والتغذية على الرغم من 
انخفاض حجم االنفاق ، اما في حالة انخفاض حجم االنفاق من خالل دعم السلع والتحويالت كنسبة 

                                                           
عبد علي جبيلي وفيتالي كرامارتكو، "اختيار نظم الصرف في الشرق االوسط وشمال افريقيا"، صندوق النقد الدولي  (1)
 .20ص ،2003،

 .45،ص1997، 1عبد الرزاق الفارس،" الحكومة والفقراء واالنفاق العام " ، مركز دراسات ا لوحدة العربية، بيروت ،ط  (2)
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وزيادة النفقات ترجع الى تطور مهام االنفاق  ،(1)لفقرفال يؤثر ذلك سلبيًا على ا من الناتج المحلي
 .الحكومي عبر التاريخ بحسب النظرة االقتصادية الى دور الدولة

 .قخطوة لمعالجة الفقر في العرابوصفه دور االنفاق العام على التعليم   .1
بالنظر لكون التعليم من القطاعات المهمة التي تساعد بالنهوض بتنمية البلد اقتصاديًا واجتماعيًا      

وتعد جودة التعليم من احدى العوامل االساسية للتنمية البشرية ، واصالح منظومة التعليم احد آليات 
مع الحياة الجديدة عداد انسان قادر على التكيف التخفيف من الفقر تحتاج الى تحول استراتيجي إل

البرامج و مجال التربوي الومن االهداف التي سعت الحكومة الى تنفيذها في  .(2)وخلق بيئة خاصة للفقراء"
م على المستوى العالمي التعليمية هي االستراتيجية التي اعتمدتها الدولة العراقية من اجل توفير التعلي

 (3)تمحور حول:و  2015 بحلول عام
 %(.50المتوسط للفقراء بنسبة )زيادة التعليم  .أ

 تخفيض معدالت االمية بمقدار النصف للفقراء. .ب
 %(.98تقليل التفاوت بين الجنسين بمقدار ) .ت

ومن خالل هذه االستراتيجية الوطنية التي اتبعها العراق وبالتعاون مع وزارة التربية وزارة التعليم        
ورفع مستواه باتباع المناهج الحديثة ، فقد تم  العالي والبحث العلمي لنهوض بالمستوى التعليمي

( مدرسة 1595( ولكافة المراحل ، مع ترميم )2009-2006( مدرسة خالل المدة من )2324بناء)
وتسعى ،  (4) ( مدرسة816ذوي االحتياجات الخاصة)بمدة ، وفتح صفوف التربية الخاصة لنفس ال

ق الصافي لكال االبتدائي للفقر لكال الجنسين وزيادة معدل االلتحااالستراتيجية الى تحقيق تعميم للتعليم 
وألهمية القطاع التربوي في تأهيل واعداد العنصر البشري لزيادة مساهمته  ، %(98الجنسين الى )

لهذا اولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع بحيث اصبح االهتمام بالجانب  ،ومشاركته في التنمية

                                                           
 .10ص ،2004الكويت، علي عبد القادر علي، " الفقر، مؤشرات القياس والسياسات"، المعهد العربي للتخطيط، (1)

( ، 6في مأزق التنمية البشرية المستدامة في العراق"، مجلة كلية التراث، العدد)حسون ظافر حميد،" دور التعليم  (2)
 .15،ص2010العراق ،

االستراتيجية الوطنية لتخفيف من  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء والتعاون االنمائي،جمهورية العراق  (3)
 .23،ص2009الفقر 

 .130-129ص ،2008البشرية العراق: التقرير الوطني لحال التنمية  (4)
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لفقراء في خروجهم من لامل  بادرةويعد التعليم  ،ة اساسية لتحقيق اهداف وخطط التنميةالتعليمي قاعد
اذ ان معظم الفقراء يعانون من نقص راس المال المادي فأصبحت العالقة واضحة  ،الحلقة المفرغة للفقر

دة تزيد بين المستوى التعليمي والفقر، فكلما ازدادت درجة التعلم ليصبح مؤهاًل لخلق فرص عمل جدي
 .(1)من دخل الشخص وتجنبه من الوقوع في دائرة الفقر

 .خطوة لمعالجة الفقر في العراقبوصفها  االنفاق على الصحةدور   .2

لعمل واالنتاج وهو العامل هو مصدر ا فاإلنسانتعد الرعاية الصحية حقًا من حقوق االنسان،        
والمهم لالقتصاد. وكانت الدول سابقًا تنظر الى الخدمات الصحية على انها خدمات اجتماعية  الرئيس

لديها فائضًا في ميزانيتها  دعندما تج لألفرادليست ذات صفة انتاجية او مردود مادي فتقوم بتقديمها 
تي مرت به الدول ولكن مع التطور التاريخي ال ،وتمتنع عن تقديمها وقت االزمات المالية واالقتصادية

لقطاع الصحي عندما وجدت ان عملية التنمية االقتصادية ال تتوقف على راس المال لتبدلت النظرة 
المادي فقط بل البد من االهتمام وتحسين صحة العامل الذي يستثمر هذا المال ويعمل وينتج فيه والذي 

ت ادارة القطاع الصحي وتنظيمه . يشمل االنفاق على الصحة نفقا (2)يطلق عليه راس المال البشري 
كذلك نفقات البحث العلمي والتطوير التي تهدف الى االرتقاء بمستوى عمل هذا القطاع ويتضمن 
االنفاق  على الصحة كافة النفقات العامة التي تنفقها الحكومة في المستشفيات العامة والعيادات الشعبية 

والتصدي لألوبئة واالمراض المستوطنة  ،وعي الصحيومراكز الرعاية االولية فضاًل عن نفقات نشر ال
ومراقبة الجانب الصحي لألغذية وتوفير المياه الصالحة للشرب ويرتبط االنفاق على الصحة بعالقة 
طردية مع العوامل التي تؤدي الى زيادة الطلب على الخدمات الصحية العالجية والوقائية مثل زيادة 

( سنة فأكثر وتدهور 65معدالت نمو الفئة العمرية السكانية لألعمار )معدالت النمو السكانية وارتفاع 
وانخفاض توقعات الحياة لدى  .(3)الوضع الصحي وسوء التغذية لألطفال وارتفاع معدل الوفيات لألطفال

السكان فضاًل عن انخفاض توافر الخدمات االساسية كالماء النظيف وفقدان شبكات تصريف المياه 
ر االوبئة واالمراض المزمنة وكثرة الحروب ومخلفاتها وتردي االمن الغذائي وغيرها من الثقيلة وانتشا

                                                           
 .63ص ،1980، الكويت، 1فرجاتي نادر، "أنماط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي"، ج (1)

هشام مصطفى الجمل، " دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية بين النظام المالي واالسالمي والنظام  (2)
 .278، ص2007االسكندرية، ، الطبعة االولى، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع ،المالي المعاصر دراسة مقارنة"

 .79ص مصدر سابق، عبد الرزاق الفارس، د (3)
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العوامل التي تزيد الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي ستزيد من نفقات الطلب على الخدمات 
الصحية مما يؤدي الى زيادة نفقات الصحة، كما ان االنفاق على الصحة سيزيد بسبب التطور التقني 

. وفي العراق تم اعداد استراتيجية من قبل وزارة الصحة لألعوام (1)جهزة والمستلزمات الطبية والعالجيةلأل
( لغرض تطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات في المراكز الصحية للمواطنين 2011 -2009من )

من اجل تخفيض معدالت االمراض ووفيات االطفال واالمهات والسيطرة على  ( ،2013بحلول عام )
للرعاية الصحية  ا( مركز 121االمراض االنتقالية وخفض معدالت سوء التغذية. .الخ. وقد تم انشاء )

( وتم اعتماد الكشف المبكر لحاالت 2008في عام ) ا( مركز 1989االولية ليصبح مجموع المراكز )
ذ بنظر االعتبار . مع االخ (2)توفير االدوية والمستلزمات الطبية لجميع افراد المجتمع سوء التغذية مع
ل الصحي لزيادة كفاءة هذا ة وزيادة مستوى تدريبها مع زيادة حجم ما ينفق في المجاأ تطوير قدرة المر 

 في العراق يوضح نصيب الفرد من الخدمات الصحية (8، والجدول )القطاع

 (8جدول )
 (2019-2004في العراق للمدة ) الفرد من الخدمات الصحيةنصيب 

 عدد السكان السنة
االنفاق الحكومي 

 مليون دينار /

متوسط نصيب الفرد 

 من النفقات الصحية

االنفاق على الخدمات 

 الصحية / مليون دينار

نسبة االنفاق على الصحة من 

 االنفاق الحكومي)%(

2004 23739585 32117491 0.061 1465658 4.56 

2008 27696606 59403375 0.108 3012194 5.07 

2012 29459369 90374789 0.192 5676930 6.28 

2016 31678511 73674253 0.154 4897534 6.64 

2019 39128000 133107000 0.040 - 6.64 

 .291المالحق االحصائية، صلموحد، العربي ا االقتصادي التقرير: ن إعداد الباحثة باالعتماد علىلمصدر: ما
 ( غير متوفر-)

اخذت بالزيادة بصورة 2004-2019) يتضح من الجدول ان نفقات الصحة خالل المدة من )     
%( وبلغ متوسط 4.56) 2004متذبذبة اذ بلغت نسبة االنفاق على الصحة من االنفاق الحكومي عام 

                                                           
 .28ص مصدر سابق، هشام مصطفى الجمل، (1)

جامعة الدول  التقرير العربي الثالث حول االهداف التنموية لأللفية واثار االزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها، (2)
 .24، ص2010العربية، االمم المتحدة،
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( حتى وصلت نسبة االنفاق على الصحة 2008، ثم ازدادت عام ) 0.061)عام ذاته)لنصيب الفرد ل
 ((2012( اما في العام .0 108( وكان متوسط نصيب الفرد من النفقات الصحية )%  5.07الى )

%( وبلغ متوسط نصيب الفرد 6.28ازدادت نسبة االنفاق على الصحة حتى وصلت نسبة االنفاق )فقد 
%( من النفقات 6.64مقدار )ب (2016)%(، وبلغت اعلى مستوى لها في عام 0.192بمقدار )
 %(. 0.154وبلغ متوسط نصيب الفرد للعام نفسه ) ،الحكومية

 .السياسة الضريبية : اثررابعا

هم في تخفيض حدة التفاوت المالية المهمة والفعالة التي تستعد الضريبة احدى االدوات السياسة      
اذ حاولت الدول المتقدمة والنامية العمل على  ،وعدم المساواة في توزيع الدخول بين فئات المجتمع

ان الغاية االساسية من اعادة توزيع الدخل هو ، استعمال الضريبة اداة لتقليل التفاوت في توزيع الدخول
تحقيق العدالة االجتماعية او التخفيض من عدم المساواة في توزيع الدخل بين افراد المجتمع  ويعد هذا 

ت الضريبة تصاعدية التي تزداد نسبتها مع زيادة الدخل )اذ تحقق عدالة اجتماعية( االثر االكبر كلما كان
 من ان عبئها يكون اقل على افراد المجتمع إذألنها تعمل على مراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين بها ، 

المنافع ذوي الدخول المحدودة وتعمل الضرائب في مثل هذه الحالة على المساواة بالتضحية في مجموع 
االقتصادية التي يتنازل عنها االفراد من خالل دفع مبلغ الضريبة بين اصحاب الدخول المرتفعة 

نها ال تراعي المقدرة إف ،اما اذا كانت الضريبة تفرض بمعدل نسبي .(1)واصحاب الدخول المنخفضة
يكون عبئها شديد و التكليفية للمكلفين بدفع الضريبة من ذوي الدخول المرتفعة او ذوي الدخل المحدود 

االثر على اصحاب الدخول المنخفضة اكثر منه على اصحاب الدخول المرتفعة. وتعد االيرادات 
يث كونها قليلة التأثير بالمتغيرات الضريبية من اهم مصادر االيرادات العامة للدولة في العصر الحد

كونها احد مصادر التمويل السيادية للدولة لالخارجية وقد تحتل اهمية بارزة في تمويل الموازنة العامة 
ويتضمن هيكل االيرادات الضريبية نوعين رئيسين هما: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 

 في العراق.يوضح مكونات االيرادات الضريبية االتي  (9) جدولواليوضح مكونات االيرادات الضريبية 

 

                                                           
(1) Taher ، Abdulla AL –sheik، " Introduction Economics of Finance"  ، fourth edition ، 

Imad library Affairs، king saud university ، Riyadh ، 1988 . 
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 (9الجدول )

 (2019،2016،2012،2008،2004) للسنوات االيرادات الضريبية

 دينار مليون 

 السنة
اجمالي  االيرادات الضريبية

ايرادات 
 الضرائب

 االيرادات العامة االيرادات األخرى 
نسبة الضرائب 
من االيرادات 

 غير مباشرة مباشرة العامة%

2004 73567 127117 200684 150886 32988850 0.6 

2008 578791 360054 938845 360054 80641040 1.1 

2012 1121752 5367896 6489648 536786 119817224 5.4 

2016 2358502 632384 2990886 632384 54323100 5.5 

2019 3841807 2492352 6334159 1011232841 107567000 5.8 

 المصدر: البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، سنوات متفرقة.  

تتضمن )ايرادات الدولة من الشركات المملوكة وااليجارات من عقارات  فهيااليرادات االخرى  اما      
، المساهمات االجتماعيةايرادات ، االيرادات من بيع الموجودات المالية ، االيرادات من الرسوم ، الدولة 

وقد تعرض مجمل تلك  (،ايرادات الغرامات، لمنح والقروض ايرادات ارباح  القطاع العام ، ايرادات ا
لك التقلبات الى االسباب التي تويعزى السبب الرئيس في  ،ها السنويةااليرادات الى تقلبات في اتجاهات

 النفطية والضريبية وفي مقدمتها االنعكاسات السلبيةتأثرت بها مكونات االيرادات العامة بما فيها 
( ويالحظ ان نسبة مساهمة االيرادات 2019 -2004خالل المدة ) وااليجابية لتقلبات اسعار النفط

وهذا ما يؤدي الضريبية في الموازنة االتحادية ضئيلة جدًا بالمقارنة مع نسبة مساهمة العوائد النفطية 
 القتصاد العراقي وتصبح الموازنة اسيرة االرتفاع وانخفاض في اسعار النفط.على ا الى انعكاسات سلبية
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 الفصل الثالث

  قياس أثر مؤشرات السياسة المالية على معدالت الفقر في العراق

  :تمهيد

يهتم هذا الفصل باعتماد األساليب القياسية لتقدير العالقة بين المتغيرات التي سبق تحليلها في 
واختبار صحة فرضياتها من خالل بناء عدة نماذج قياسية وبعدة صيغ دالية لقياس  ،الفصل الثاني

وقد  ،العالقة بين المتغيرات قيد الدراسة ولبيان أثر كل من مؤشرات السياسة المالية على معدالت الفقر
 النفقاتلقياس اثر  (2019-2004)سلسة سنوية للمدة يتضمن النموذج االول كان  ،تم بناء نموذجين 

من النفقات العامة بوصفها نسبة من الناتج المحلي االجمالي والنفقات االستثمارية بوصفها مة االع
 اما النموذج الثاني ،الفقر في العراق  معدالتوتخصيصات تنمية االقاليم والبطاقة التموينية على 

على  وسط االنفاق الكلي للفردومتلبيان اثر برنامج تنمية االقاليم  2018بيانات مقطعية لعام تضمن في
 . العراقية الفقر في المحافظات معدالت

عدالت يتكون هذا الفصل من مبحثين األول يتناول توصيف وبناء النموذج القياسي بين مو 
أما المبحث الثاني فيهتم بتقدير واختبار النماذج القياسية ومناقشة  ،اعاله الفقر والمتغيرات المذكورة

 .النتائج
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 المبحث االول

 توصيف وبناء النموذج القياسي

تعد النماذج القياسية أحد أهم أدوات القياس التي تستخدم في الدراسات االقتصادية لمعالجة        
المشاكل االقتصادية من جهة ولمعرفة مدى امكانية تحقق فروض النظرية االقتصادية من جهة اخرى، 

ظاهرة اقتصادية دراسة كمية هي التعبير عن هذه الظاهرة بصيغة رياضية والمرحلة األولى لدراسة أية 
معبرًا عنها برموز ومعادالت رياضية وهذه المعادالت تعكس العالقات المختلفة بين المتغيرات التي 

 ، وتتضمن الخطوات اآلتية: (1)وتسمى هذه المرحلة مرحلة توصيف وصياغة النموذج يتضمنها النموذج،

 ء هيكل النموذج. أواًل: بنا

 ثانيًا: تحديد متغيرات النموذج. 

 ثالثًا: الصيغة الرياضية للنموذج.

 رابعا": تحديد العالقة بين متغيرات النموذج. 

  .خامسًا: مصفوفة معامالت االرتباط

 النموذج:هيكل اواًل: بناء 

 النموذج االول: 

وهو عبارة عن نموذج خطي يقيس اثر مؤشرات السياسة المالية على معدالت الفقر في العراق       
( مشاهدة وقد تم استخدام االساليب 64تم اعتماد سلسة ربعية بحدود ) (2019-2004)خالل المدة 

 . (Eviews-10)المتغيرات ومنهجية التكامل المشترك باستخدام البرنامج كاستقراريةالكمية الحديثة 

 النموذج الثاني:

 2018عبارة عن بيانات مقطعية لمعدالت الفقر على مستوى المحافظات للمسح الميداني لعام        
 ،لقياس اثر برنامج تنمية االقاليم ومتوسط االنفاق الكلي للفرد على معدالت الفقر حسب المحافظات

                                                           
القياسي التعليمي بين النظرية والتطبيق، عمان، الطبعة االولى، وليد اسماعيل السيفو، احمد محمد مشعل، االقتصاد  (1)

 .21، ص2003
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 Minitabاالنحدار المتعدد والبرنامج االحصائي )( مشاهدة وقد تم استخدام نموذج 18كان حجم العينة )
19.) 

 ثانيًا: تحديد متغيرات النموذج. 

عددًا من المتغيرات االقتصادية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في  استخدمت 
وذلك باالعتماد على ما جاءت به النظرية االقتصادية  ،مسارها الزمني على معدالت الفقر في العراق

فضاًل عن طروحات بعض المدارس االقتصادية وما استخدمته الدراسات النظرية الحديثة وفيما يأتي 
 وصف ألهم المتغيرات التي يتضمنها النموذج: 

 Dependent Variables التابعة المتغيرات -1

وهي متغيرات تتحدد قيمتها من داخل النموذج وتسمى ايضًا بالمتغيرات الداخلية  
(Endogenous variable ويتضمن النموذج االول المقدر في هذه الدراسة متغيراً تابع )هو معدالت  ا

( وهو يمثل نسبة إلجمالي السكان الذين هم POVالفقر في العراق)سلسلة زمنية (  ويرمز له الرمز )
هو معدل الفقر على مستوى المحافظات في العراق )بيانات فاما النموذج الثاني المقدر  ،ت خط الفقرتح

 ( ايضا" .POVمقطعية( ويرمز لها )

  Independent variables المستقلة المتغيرات -2

وهي متغيرات تتحدد بقوى من خارج النموذج وتسمى أيضًا بالمتغيرات الخارجية 
(Exogenous variablesوهي بمتغيرات كلية ذات آثار مباشرة وغير مباشرة في معدالت الفقر .)، 

طار السياسة المالية. وعليه الة في سياسات االقتصاد الكلي في متغيرات ناتجة عن التغيرات الحاص
 تم تحديد تلك المتغيرات باآلتي:فقد 

 (.GEرمز )نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي االجمالي والذي رمز له بال-أ

 (.INVب_ نسبة النفقات االستثمارية الى اجمالي النفقات العامة ويرمز لها بالرمز )

 (REDتخصيصات برنامج تنمية االقاليم ويرمز له بالرمز )-ج

 (.RACتخصيصات البطاقة التموينية ويرمز لها بالرمز ) -د

 (ATEمتوسط االنفاق الكلي للفرد ويرمز لها ) -ه
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 ثالثًا: الصيغة الرياضية للنموذج .

 صيغة النموذج االول: .1

   

𝑃𝑂𝑉 = 𝛼1 − 𝛼2𝐺𝐸 − 𝛼3𝐼𝑁𝑉 − 𝛼4𝑅𝐸𝐷 − 𝛼5𝑅𝐴𝐶 − 𝑈 … … … … … … (1)  

 

 . صيغة النموذج الثاني2          

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑗 =  𝛽0 −  𝛽1 𝑅𝐸𝐷𝑖𝑗 −  𝛽2 𝐴𝑇𝐸𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗 … … … … … … . . … … … . (2) 

 متغيرات النموذجرابعا": تحديد العالقة بين 
يمكن تحديد اتجاه العالقة بين هذه المتغيرات باالعتماد على األسس واالفكار النظرية االقتصادية     

 وكما يأتي : 

مؤشرات الفقر والنفقات العامة تفترض النظرية االقتصادية وباالستناد الى افكار اغلب بين العالقة     .1
ة اي ان زيادة االنفاق العام سيؤدي الى تخفيض المدارس االقتصادية ان هناك عالقة عكسي

معدالت الفقر سواء مما يتحقق من زيادة في معدالت النمو في الناتج المحلي االجمالي او من 
خالل المنح والمساعدات للشرائح الفقيرة وباالعتماد على هذه االفتراضات يصبح من المتوقع ان 

 ( سالبة.𝛼2تكون قيمة المعلمة )

وهذا مبني على  ،االستثمارية عالقة عكسية بينهماالعالقة بين مؤشرات الفقر ونسبة النفقات  .2
لتحقيق معدالت نمو  زاتثماري سيولد فرص عمل جديدة وحافافتراض ان زيادة االنفاق االس

مستدامة مما ينعكس سلبا على معدالت الفقر والعمل على تخفيضها ومن المتوقع ان تكون قيمة 
 ( سالبة.𝛼3) المعلمة

العالقة بين برنامج تنمية االقاليم ومعدالت الفقر ترى الطروحات النظرية والدراسات التي اجريت  .3
ذ ان زيادة تخصيصات ا ،اك عالقة عكسية بين المتغيرينعلى تقدير هذه العالقة ترى بأن هن

لك من المتوقع ان تكون برنامج تنمية االقاليم النفطية ستترك آثارا ايجابية على مؤشرات الفقر. لذ
 ( سالبة.𝛼4العالقة عكسية واشارة المعلمة )

يخصص من  وهذا مبني على افتراض ان ما ،العالقة بين دعم البطاقة التموينية ومعدالت الفقر .4
عليه على معدالت الفقر من خالل ما تحصل  اايجابي امبالغ لدعم البطاقة التموينية سيترك اثر 
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هم في رفع السعرات الحرارية المتحققة وبالتالي االبتعاد عن خط الفقر تس العائلة من مواد غذائية
 ( سالبة   .𝛼5ومن المتوقع ان تكون قيمة المعلمة )  ،

فان العالقة ستكون  ،اما العالقة بين متوسط االنفاق الكلي للفرد ومعدالت الفقر حسب المحافظات  .5
مستوى المعاشي للفرد النفاق الكلي للفرد ستؤدي حتما الى تحسن عكسية الن زيادة متوسط اال

 مستوى الوحدة المكانية وهنا على مستوى المحافظة .  ىالفقر علوالعائلة ويقلل من معدالت 

 : مصفوفة معامالت االرتباطخامسا

معامالت االرتباط مصفوفة لغرض تحديد انحدار درجة العالقة بين المتغيرات قيد الدراسة تم اعتماد 
 :( اآلتي10المبينة في الجدول )

 (10جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط

 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  لمصدر:ا

الى العالقة بين هذه المتغيرات حيث يوضح قوة واتجاه  اعاله معامالت االرتباط يشير جدول
العالقة بين هذه المتغيرات ويتضح منه وجود درجة ضعيفة من االرتباط بينها واتجاه العالقة إيجابية 

أي أن زيادة االنفاق العام وما يخصص لبرنامج تنمية االقاليم  ،)طردية( عدا النفقات االستثمارية 
لم تكن كافية لتولد تأثيرات معنوية باتجاه خفض الفقر، ويعود ذلك  ،التموينية وبرنامج دعم البطاقة 

إلى ضعف متضمنات االقتصاد الكلي في تجاوز االختالالت التي يمكن أن تدفع االقتصاد باتجاه 
تحقيق معدل عاٍل أو متسارع في النمو االقتصادي والسيما في ظل تفشي ظاهرة الفساد المالي واالداري 

 الل هيكل الموازنة وتلكؤ المشاريع المنفذة  مما ولد عوامل أكثر عكسية باتجاه زيادة معدالت الفقر.واخت

وانها ال  ،السياسات االقتصادية الكلية السيما في الجانب المالي  ونستدل من ذلك عدم فاعلية
االقتصادي أم في  تزال دون مستوى العالقة السوية في طبيعة تأثير أدائها سواء أكان في إطار النمو

 إطار المتغيرات المباشرة والمؤثرة في معدالت الفقر في العراق.
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هذا وقد بلغت درجة االرتباط بين معدالت الفقر والمتغيرات المؤثرة االخرى )نسبة االنفاق العام        
العام وبرنامج البطاقة التموينية وبرنامج تنمية  لإلنفاقللناتج المحلي االجمال ونسبة النفقات االستثمارية 

 [ على التوالي .0.062، 0.47، - 0.28،  0.223] ( نحواالقاليم

اال ان هذا االرتباط اضافة الى كونه عاجزا عن تحديد اتجاه التأثير بين المتغيرات فانه ال يقدم      
مرتبطة مع بعضها ارتباطا داليا  دليال كافيا على وجود عالقة سببية فقد تكون هذه المتغيرات

(Functionallyتتجه لمجرد التزامن في تحركاتها او تأثرها بعوامل مشتركة فيما بينها )(1)  لذا سيتم
 اللجوء الى اعتماد نماذج االنحدار القياسية واستخدام االختبارات للوقوف على صحة هذه االرتباطات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( رسالة دكتوراه، 1990-1970سالم عبد الجليل، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي للسنوات ) (1)

 . 119، ص 1995كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة البصرة ، 
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 المبحث الثاني 

 تقدير وتحليل النماذج القياسية 

 أوال": النموذج االول 

لتحديد طبيعة واتجاه العالقة في االمد القصير والطويل بين مؤشرات السياسة المالية ومعدالت 
(، وبادئ 2019-2004الفقر في العراق، تم استخدام البيانات الفصلية )الربعية( لهذه المتغيرات للمدة )

فولر  –ر استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار ديكي ذي بدء، البد من اختبا
 ( وسيتم تقدير وتحليل النتائج تباعًا .p-pبيرون ) –( واختبار فيلبس ADFالموسع )

  (Stationary Test) االستقرارية اختبار .1

يعد تحليل السالسل الزمنية خطوة مهمة قبل تقدير واختبار العالقة بين المتغيرات االقتصادية.  
( هذه المتغيرات ومعرفة الخصائص االحصائية لها ، ويقال عن Stationersللتأكد من استقرارية )

 .(1)بيانات السلسلة مستقرة عندما تكون متوسطاتها وتباينها ثابتة مع مرور الزمن
الزائف  حالة كون السالسل الزمنية غير مستقرة ستظهر لنا مشكلة تدعى باالنحداروفي  

(Spurious Regression( ولمعالجة ذلك سيتم اعتماد اختبارات جذر الوحدة )Unit Root Test )
للتأكد من استقرارية المتغيرات وتحديد درجة تكاملها، ورغم تعدد اختيارات جذر الوحدة اال اننا سوف 

بيرون  –( واختيار فيليبس Dickey and Fuller 1979فولر )–دم اختبارين هما : اختبار ديكي نستخ
(Phillips-Peron 1988 ففي عام . )ثالث معادالت مختلفة  طّور كل من ديكي وفولر 1981

الختبار وجود جذر الوحدة تحتوي المعادلة الثانية على الحد الثابت فقط حين تحتوي الثالثة على الحد 
( في المعادالت الثالثة teالثابت واالتجاه العام اما المعادلة االولى فهي بدون حد ثابت واتجاه عام وان )

 .(2)( وتتميز بالخواص المرغوبة White Noise)  هي حدود الخطأ والتي تتصف بالضوضاء البيضاء
 (.ADF) الموسع فولر ديكي اختبار .أ

 استعمالالمستعملة في التحليل فقد تم  االقتصاديةللتحقق من سكون السالسل الزمنية للمتغيرات       
جذر الوحدة للسالسل الزمنية، فهذه الطريقة  الختبار ADFفولر الموسع  –ديكي  اختبارطريقة أو 

                                                           
 . 258، ص 1990عدنان الوردي: "اساليب التبنؤ االحصائي، طرق وتطبيقات، جامعة البصرة ،  (1)

صفاء يونس، مزاحم محمد، تحليل العالقة بين االسعار العالمية للنفط واليورو والذهب باستخدام قيمة االنحدار الذاتي  (2)
(VAR( المجلة العراقية للعلوم االحصائية ،)14 ، )18، ص 2008 . 
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( التي تنص بأن السلسلة الزمنية لمتغير ما غير ساكنة ) يوجد فيها H0:β=0تستند الى فرضية العدم )
(  التي تنص على سكون السالسل H1:β<1( مقابل الفرضية البديلة )Root Unitجذر الوحدة 

 الزمنية.

( جميعها مستقرة بالمستوى الن قيمة POV،GE،INVان المتغيرات )  (11ويوضح الجدول )      
(𝜏 بشكلها المطلق )مما يعني قبول الفرضية البديلة  ،( المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية )الحرجة

( RAC، REDالتي تنص على استقرارية المتغيرات .وعند أخذ الفرق االول أصبح كل من المتغيرين )
وتصبح هذه السلسلة  ،%( على الترتيب 10،%5ابت واتجاه وبمستوى معنوية )مستقرين بدون حد ث

 مستقرة وخالية من جذر الوحدة .

 (11جدول )  

 ((ADFفولر الموسع -اختبار ديكي
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:
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 .(PP ) بيرون  -فليبس اختبار .ب

( ، فإن له قدرة اختبارية p-pبيرون ) –اما بالنسبة لنتائج اختبار االستقرارية بطريقة فليبس       
( السيما عندما يكون حجم العينة صغيرًا وفي حالة تضارب وعدم ADFافضل وادق من اختبار )

 ويتضح من الجدول  ادناه: ،p -p(1)االختبارين فأن االفضل االعتماد على نتائج اختبار  انسجام

 (12جدول )

 (PPبيرون )-ختبار فليبسا

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  لمصدر:ا

% 10ن بالمستوى بمستوى معنوية )ا( مستقر GE( و)POVوقد اظهرت النتائج ان المتغيرين )       
، الجدولية(المحسوبة ولكال المتغيرين أكبر من قيمتها الحرجة )( 𝜏على الترتيب ، وكانت قيمة ) %(1،

( مستقرة عند الفروق االولى وعلى كافة INV ، RAC، REDفيما اصبحت هذه المتغيرات االخرى )

                                                           
(1) William H. Greene ، "Econometric Analysis ، "5th Edition ، prentice ، Hall New Jersy ، 
USA ، 2003 ، p664. 
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( المحسوبة أكبر من 𝜏المستويات المعنوية سواء بحد ثابت فقط او بحد ثابت واتجاه عام وكانت قيم )
المتغيرات  استقراريةعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تشير الى قيمتها الجدولية مما ي

 ادناه :  (4( و )3) ويمكن بيان ذلك في االشكال البيانية، % 1الفرق االول وبمستوى معنوية عند 
 (3شكل )

 االستقرارية عند المستوى 
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 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  لمصدر:ا

 (4) شكل
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 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  لمصدر:ا
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 (ARDLتقدير النموذج وفق منهجية ) .2

أن السلسلة  ،أتضح لنا من تحليل نتائج االستقرارية )اختبار جذر الوحدة( لمتغيرات النموذج       
( في حين أن بقية المتغيرات غير ساكنة عند I~0) الزمنية لبعض المتغيرات ساكنة عند المستوى 

( يعمل في بيانات المستوى ARDL(، وبما ان نموذج )I~1) األولالمستوى وأصبحت ساكنة في الفرق 
ويعد أكثر كفاءة وأكفأ تقديرًا للمعلمات الطويلة والقصيرة األجل من  اإلثنينوالفرق األول أو مزيج بين 

معالم  ( لتقديرBound Testمنهج الحدود ) استخدامالنماذج األخرى، لذا أصبح من الضروري 
 النموذج.

 Auto Regressive Distributed Lag (ARDLموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )يعد ن     
من النماذج القياسية التي تستخدم الختبار التكامل المشترك ويجري من خالل استخدام اختبار  اواحد

 Pesarah:1997،Shinand and sun :1998( المطور من قبل كل من )Bound Testالحدود )

،Pesaranet :2001 اذ جرى دمج كل من نموذج االنحدار الذاتي ونموذج فترة االبطاء الموزعة معا )
وهنا  ،وبموجبه ان السلسلة الزمنية تكون دالة في ابطاء القيم وبمدة زمنية واحدة قد تكون سنة فاكثر ،

لة تكون السلس عندما ARDL( باإلمكان تطبيق اختبار الحدود في اطار نموذج  Pesaranetيرى )
عندما تكون  او ،1(1او متكاملة ومن الدرجة االولى ) I(0)او من الدرجة  مستقرة وعند مستوياتها

 من الحالتين،  ويجري ذلك باشتراط عدم تكامل السلسلة الزمنية التي هي من الدرجة الثانية.ا مزيج

( بناء على قيم 2،0،2، ،2،2( نتائج تقدير النموذج وبمدد تخلف زمني هي )13يوضح الجدول )و     
كونها تعطي أقل قيمة لهذا لللنموذج  ا( توصيف20من بين أفضل ) (Akaike-AIC)معيار أكايك 

لمدة واحدة  ازمني ا( تعني تخلف1) ذ أن القيمة، اائيًا من قبل البرنامج المستخدمالمعيار ويتم تحديدها تلق
( تعني عدم وجود تخلف زمني وهكذا حسب مدد التخلف التي يحددها البرنامج لكل متغير من 0و)

 . (Akaike-AIC)أكايك ( معيار التخلف الزمني 5) فيما يوضح الشكل ،ذجالمتغيرات في النمو 
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 (13جدول )

 معدالت الفقر( ألثر متغيرات السياسة المالية على 1ARDLنتائج تقدير أنموذج )

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن : المصدر
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 (5شكل )

 نتائج اختبار معيار اكايك
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 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:

 ( ARDLاالختبارات االحصائية وفقا لنموذج ) .3

للنموذج المقدر جودة النموذج المقدر من خالل قيمة معامل  اإلحصائية االختباراتتشير      
(2R( والبالغة )( فضاًل عن قيمة)99%Statistic-Fوالبالغة ) (وبمستوى معنوية 570 )إحصائية 

تشير  فإنها(، 2.30( كانت )Durbin- Watson Testوبما ان قيمة ) (.0.0000% )1أقل من 
 الى خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي.

 ( للتكامل المشترك.Bound Testاختبار الحدود )  .4

المقترح من قبل  Bound Testيتم التوجه نحو اختبار الحدود ARDLبعد تقدير إنموذج         
مشترك للتأكد من وجود او عدم وجود تكامل ( Pesaran, Shin and Sun:2001بيسران واخرين)

اذ تنص ، ضية العدم مقابل الفرضية البديلة)عالقة توازنيه طويله االجل( بين المتغيرات، ويختبر فر 
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لتكامل بينما تنص الفرضية البديلة على وجود ا ،فرضية العدم على عدم وجود تكامل مشترك
 Fثم مقارنة ( F-Statisticذلك باستعمال اختبار ) ويجري طويلة االجل(،  ةالمشترك)العالقة التوازني

بجداول محسوبة من قبل كل من  ةالجدولية المناظرة المثبت Fالمحتسبة للمعلمات طويلة االجل مع قيم 
المحتسبة اكبر من الجدولية دل ذلك على وجود تكامل مشترك  Fفاذا كانت  ،قبل بيسران وآخرين

المحتسبة بين القيمتين فال Fاما اذا كانت قيمة  حتسبة اقل من الجدولية،الم Fوالعكس في حال كانت 
 الحدود للنموذج. نتائج اختبار يبين (14الجدول )و يمكن اتخاذ قرار حاسم، 

 (14جدول )

 ( للتكامل المشتركBounds Testنتائج اختبار الحدود ) 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:

نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال طريقة اختبار الخاص ب( 14الجدول ) منتضح ي       
هي أقل من قيم الحدود العليا والدنيا  (1.90والبالغة ) F-statisticالحدود، أن القيم المحتسبة الختبار 
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وهذا يشير  ،وفقا لحجم العينة ودرجات الحرية عند مستوى معنوية مختلفة Fالجدولية لقيم احصائية 
فرضية العدم أي نرفض الفرضية البديلة ونقبل الى عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة، 

الت الفقر في العراق. القائلة بعدم بوجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين مؤشرات السياسة المالية ومعد
أثيرات المتسارعة في معدل نمو الناتج ان السياسات االقتصادية لم تولد تلك الت على منه وهذا يستدل

المحلي االجمالي الحقيقي وبالشكل الذي يولد تأثيرات معنوية باتجاه تخفيف معدالت الفقر من خالل 
تجاوز التباين الحاصل في توزيع الدخل والتحسينات التي يمكن أن يولدها في متوسط دخل الفرد. 

هات في أداء سياسات االقتصاد الكلي فيه، سواء أكانت وبعبارة أخرى ان البلد ال يزال يعاني من تشو 
 فضاًل عن االختالالت الهيكلية التي يعاني منها. ،في إطار السياسات النقدية أم السياسة المالية

 Bound Testتقدير العالقة طويلة األجل وفقا الختبار  .5

أثر المتغيرات المستقلة على معدالت الفقر في األجل الطويل وهي معادلة  (15يبين الجدول )    
( غير معنوية GE،INV،RAC، REDونالحظ أن كافة المتغيرات المستقلة ) ،التكامل المشترك 

  ،وهذا يدل على عدم وجود اي تأثير واضح  لهذه المتغيرات على معدالت الفقر في العراق ،"إحصائيا
( RED( وبرنامج تنمية االقاليم )GEاالنفاق العام الى الناتج المحلي االجمالي) ةنسبمتغير وان كل من 

الهيكلية  االختالالتيعكس حجم  مما ،كانت اشارة معلماتهما موجبة وهذا خالف للنظرية االقتصادية  
طويل للحكومة في األجل ال االنفاقيةالعراقي ويؤشر الضعف الواضح في السياسات  االقتصادفي بنية 

( االقتصادييعاني من المحدودية في مصادر الدخل القومي )حالة عدم التنوع  االقتصاد، وهذا ما جعل 
 وعجز القطاعات السلعية عن تلبية الحاجات المتزايدة ألفراد المجتمع .

ويعكس ضعف دور اإلنفاق العام سواء االستثماري منه أم الجاري في زيادة حجم الناتج المحلي       
اإلنفاق االستهالكي القائم على زيادة تسيد جمالي نظرا لما تتمتع به السياسة اإلنفاقية في العراق من اإل

الطلب نحو االستيراد من السلع والخدمات دون التأثير ايجابا في زيادة الطلب الكلي على السلع المحلية 
وعدم كفاءة استخدام الموارد فضال عن تفشي ظاهرة الفساد   نظرا لضعف مرونة االنتاج المحلى.

 قتصاد الريعي.االداري والمالي وزيادة االعتماد على اال
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 (15جدول )

 نتائج العالقة طويلة األجل للنموذج

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن المصدر: 
 

 اختبارات التشخيص  .6

 .(LM Test) خالل من الذاتي االرتباط مشكلة اختبار نتائج .أ

(  الى خلو LM Tes) ) ( او ما يسمى بـBreusch- Codfrey correlationيشير اختبار )     
( 0.1017بلغت بقيمة ) Chi-Square احتماليةالنموذج من مشكلة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة 

( مما يشير الى قبول فرضية العدم التي تشير الى عدم وجود 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية )
 ( يبين حقيقة ذلك.16والجدول )، ارتباط للبواقي ارتباطا ذاتيا
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 (16جدول )

 (LM Testنتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاتي باستخدام )

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:

 Heteroscedasticity Test: ARCH التباين تجانس عدم مشكلة اختبار نتائج .ب

يتضح   للتعرف فيما اذا كانت البواقي تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين أو بالعكس من ذلك،       
( وهي أكبر من 0.956( بلغت نحو )1)Chi Squareحتمالية اأن قيمة  االتي (17من الجدول )

اقي ( وغير معنوية األمر الذي يستنتج منه قبول فرضية العدم التي تؤكد على تجانس البو 0.05)
 وخلو النموذج من مشكلة عدم التجانس في التباين.

 (17جدول )

 ((ARCHنتائج اختبار مشكلة عدم تجانس التباين باستخدام 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:

 ((ARDLبار االستقرارية لمعامالت نموذج اخت .ت

البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغييرات هيكلية فيها ال كي يتم التأكد من خلو       
سيما معلمات العالقة الطويلة األجل  والقصيرة األجل خالل المدة المستعملة في تقدير نموذج 

(ARDL(ال بد من أستخدام األختبارات المناسبة لذلك مثل : المجموع التراكمي للبواقي، )CUSUM) 

((The Cumulative Sum of the recursive residuals  وأختبار المجموع التراكمي لمربعات
(، المطورين من قبل The Cumulative Sum residuals squared) (SUSUMSQالبواقي )
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ستقرار الهيكلي للمعامالت المقدرة بصيغة تصحيح ذ يتحقق اال، ا(Broun et al 1975ن)يبراون وأخر 
ختبارين داخل الحدود ذا وقع الشكل البياني لالاموزعة تي للفجوات الزمنية الالخطأ لنموذج األنحدار الذا

ستقرارية امة الصفرية )الصفر( وبذلك تثبت % ويتغايران حول القي5الحرجة عند مستوى معنوية 
( 6وضح في األشكال البيانية أدناه )( وكما هو مARDLالمعلمات الطويلة والقصيرة األجل لنموذج )

 ( . 7و)

 (6شكل )

 (CUSUM )لمجموع التراكمي للبواقي ا

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CUSUM 5% Significance 

 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:
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 (7شكل)
 ((SUSUMSQختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقيا
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 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج الباحثة باالعداد امن  المصدر:

يتضح  أن المقدرات ثابتة عبر الزمن ضمن حدود ( ، 7( و )6السابقة )من األشكال البيانية 
ن على الدينا أكثر من معادلة ومما يؤكد % أي ال توجد 5الثقة أو داخل الحدود الحرجة عند مستوى 

 ( هو النموذج األمثل في تقدير العالقة.ARDLالنموذج )المتغيرات مستقرة عبر الزمن وأن 

( الى تطابق بواقي النموذج المقدرة والفعلية ويعكس دقة وجودة النموذج المقدر 8ويشير الشكل )      
 ( . ARDLوفقًا لمنهجية )
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 (8) شكل

 بواقي النموذج المقدرة والفعلية
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 (Eviews-10) اإلحصائيعتماد على البرنامج عداد الباحثة باالامن  المصدر:

 تقدير دالة معدالت الفقر حسب المحافظات )بيانات مقطعية( ؛النموذج الثاني ثانيا: 

 2018عبارة عن بيانات مقطعية لمعدالت الفقر على مستوى المحافظات للمسح الميداني لعام       
 ،برنامج تنمية االقاليم ومتوسط االنفاق الكلي للفرد على معدالت الفقر حسب المحافظات لقياس اثر

( مشاهدة وقد تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد باالعتماد البرنامج االحصائي 18كان حجم العينة )
Minitab 17)) 

ينها المفاضلة فيما ب لتقدير الدوال ومن ثمعدة وقد تم استخدام نماذج خطية وغير خطية         
مة للنظرية االقتصادية والمعايير االحصائية والقياسية، اذ ان صياغة أي ءالختبار افضلها واكثرها مال

 نموذج تحتاج الى : 

 تحديد المتغيرات التي تدخل في النموذج. .1

 التوقعات النظرية المسبقة حول االشارة وحجم المعلمات المقّدرة .  .2
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للنموذج من حيث عدد المعادالت وخصائصها سواء خطية او غير خطية. الشكل الرياضي  .3
 وسيتم مناقشة هذه الفقرات تباعا":

 تحديد متغيرات النموذج : .1

المتغير المستقل او التوضيحي : معدالت الفقر حسب المحافظات ويرمز له بالرمز  .أ
(POV.) 

 المتغير التابع : ومكون من : .ب

 .REDبرنامج تنمية االقاليم ويرمز له بالرمز  (1

 ATEمتوسط االنفاق الكلي للفرد على المجاميع الرئيسة ويرمز له بالرمز  (2

 التوقعات النظرية المسبقة لنتائج التقدير : .2

 ينبغي ان تنسجم نتائج التقدير مع منطق النظرية االقتصادية من حيث طبيعة االشارة ) موجبة      
ووفقًا لهذه الدراسة يتوقع ان تكون االشارة سالبة وذلك لوجود عالقة عكسية   ،ام سالبة ( وقيمة المعلّمة

ومتوسط االنفاق الكلي للفرد على المجاميع الرئيسة ومعدالت ،بين البرامج التنموية ممثالً  بتنمية االقاليم 
  ،الفقر على مستوى المحافظات 

 الصيغ الرياضية للنموذج :  .3

  : الخطية الدالة .أ

وهي احدى الدوال االولى التي استخدمت في تقدير وتحليل البيانات وتمتاز بسهولة      
 عملياتها الحسابية : 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑗 =  𝛽0 −  𝛽1 𝑅𝐸𝐷𝑖𝑗 −  𝛽2 𝐴𝑇𝐸𝑖𝑗 − 𝑈𝑖𝑗 … … … … … … … . (1) 

 اذ ان :

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑗 .تمثل معدالت الفقر على مستوى المحافظات : 

𝑅𝐸𝐷𝑖𝑗 .يمثل برنامج تنمية االقاليم : 

ATE  متوسط االنفاق الكلي للفرد لكل محافظة: 

𝑈𝑖𝑗 ( الخطأ العشوائي وتوزيعه الطبيعي بوسط حسابي :𝑈 =  (.𝜎2( وتباين مقداره )0
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 : المزدوجة اللوغارتمية الصيغة .ب

تصحيح مشكلة  ل الشائعة االستخدام لسهول معالجتها وامتالكها خاصيةاتعد من الدو        
 الصيغة الرياضية لهذه الدالة : ،عدم التجانس )التباين( ، كما أن لمعالمها مدلوالت اقتصادية 

𝑃𝑂𝑉𝑖𝑗 =  𝛽0 𝑅𝐸𝐷𝑖𝑗
𝛽1𝐴𝑇𝐸𝑖𝑗

𝛽2 −𝑈𝑖𝑗 … … … . (2) 

 وبتحويل هذه الصيغة الالخطية الى الصيغة الخطية باستخدام اللوغاريتم : 

𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑖𝑗 = 𝐿𝑜𝑔 𝛽0 −  𝛽1𝐿𝑜𝑔  𝑅𝐸𝐷𝑖𝑗 −  𝛽2𝐿𝑜𝑔  𝐴𝑇𝐸𝑖𝑗

−  𝐿𝑜𝑔 𝑈𝑖𝑗 … … … … … … … … . (3) 

تعتمد نفس و الصيغة اعاله بالصيغة اللوغارتمية المزدوجة وبهيئة النموذج الخطي  تعرفو 

 بعد تقدير معالم النموذج اللوغارتيميو اسلوب التقدير المتبع في تقدير معالم النموذج الخطي ، 

 اعاله يمكن احتساب المؤشرات ادناه : 

ويتعلق بالنظرية االقتصادية ، أي يفترض ان اشارة المعالم وقيمتها  : المعيار االقتصادي .1

 منسجمة تمامًا ومنطق النظرية االقتصادية وقد سبق وان تمت االشارة اليه .

( ومعنوية النموذج tوالذي يتمثل بمعنوية المعالم المقّدرة باستخدام اختبار ) : المعيار االحصائي .2
( 2R( فضاًل عن معامل التحديد )D.W(  وأختبار داربن_ واتسن ) Fالل اختبار )خمن  لهك

 الذي يعكس القوة التفسيرية للمتغيرات التوضيحية )المستقلة( للمتغير التابع .

وهو ال يقل اهمية عن المعايير اعاله  ويتمثل بأجتياز النموذج المقّدر  : المعيار القياسي .3
لالختبارات القياسية والتي تتمثل بالتوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي وتجانس التباين ومشكلة 

 االرتباط الذاتي وهذه هي افتراضات نموذج االنحدار والمتغير العشوائي . 

، بلغ حجم  2018بمسح رصد وتقييم الفقر في العراق للعام وقد تم استخدام البيانات الخاصة 
( 900( اسرة عدا بغداد واقليم كردستان بواقع )360( اسرة في جميع المحافظات وبواقع )8640العينة )

 (. 17( نسخة )Minitabاسرة وباالعتماد على البرنامج االحصائي )

 االتي: (18) وكانت نتائج التقدير كما موضحة في الجدول
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 (18جدول )

 نتائج تقدير دالة معدالت الفقر في العراق

POV = 49.4 - 0.0032 RED - 0.116 ATE 
Predictor      Coef        SE Coef       T          P        VIF 

Constant      49.38         11.93        4.14     0.001 

RED          -0.00324      0.03726   -0.09     0.932   1.056 

ATE          -0.11635      0.04881   -2.38     0.031   1.056 
R-Sq = 28.9%      R-Sq(adj) = 19.5% 

 

Analysis of Variance 
Source                DF      SS           MS        F       P 

Regression          2       1137.8     568.9   3.05   0.077 

Residual Error   15       2793.5    186.2  

Total                  17       3931.3 

Durbin-Watson statistic = 1.17908 

  (Minitab-17) اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

 .التحليل االحصائي والقياسي  .1

( F، اذ بلغت قيمة ) كله( الى معنوية النموذج المقّدر 18تشير نتائج التقدير في الجدول )
اما المعنوية الجزئية )معنوية  ،%7( الجدولية بمستوى معنوية F( وهي تفوق قيمة )3.05المحتسبة )
( بمستوى اقل �̂�2 ( الذي يشير الى معنوية المعلمة )tيمكن مالحظتها من خالل اختبار )فالمعلمات( 

الفرضية البديلة التي تفترض وجود اثر وعالقة جوهرية بين متوسط االنفاق % ، هذا يعني قبول 5من 
( t( المحسوبة أقل من )t( غير معنوية الن )�̂�1 في حين أن المعلمة ) ،الكلي للفرد ومعدالت الفقر

 الجدولية بمعنى ضعف العالقة بين برنامج تنمية االقاليم ومعدالت الفقر في المحافظات .  

%( من التغيرات التي 28.9%( وهذا يعني ان )28.9بلغت القوة التفسيرية للنموذج )بالمقابل     
تحصل في معدالت الفقر في العراق حسب المحافظات تعود الى برنامج تنمية االقاليم ومتوسط االنفاق 

 الكلي للفرد، وهي نسبة ضعيفة الن الفقر يعود الى عوامل عديدة لم يتضمنها النموذج .
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الى خلو النموذج تمامًا من المشاكل القياسية ( 9)يشير الشكل البياني ف،  الختبارات القياسيةاما ا     
( وهي تقع في منطقة 1.790كمشكلة االرتباط الذاتي من خالل اختبار دارين واتسن والبالغ قيمته )

، كما ان النموذج ال يعاني من مشكلة عدم تجانس التباين ،عدم الحسم بين الحد االدنى والحد االعلى 
يالحظ انتشار البواقي بأخذ شكل عشوائي على جانبي الخط الذي يمثل الصفر ، وهذا يدل على اذ 

 كما موضحة في الشكل ادناه . ،ثبات تباين البواقي 

ي الختبار من نتائج التحليل االحصائو التوزيع الطبيعي االحتمالي للبواقي  ويالحظ من
 0.08اكبر من هي    P.value( ، ان قيمة  Kolmogorov – smirnovسيمنروف ) –كلومجروف 

%( ، وبالتالي نقبل الفرض العدمي الذي ينص على ان البواقي تتبع 5وهي اكبر من مستوى المعنوية )
 ( في التقدير .OLsالعتماد طريقة )التوزيع الطبيعي ، وبالتالي فأن الشرط متحقق 

طبقا"  ،كما أن النموذج يخلو من مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة او التوضيحية    
جميع  الن ،رتباط خطي بين المتغيرات المستقلة ااذ نجد عدم وجود  ،(  VIFلمعامل تضخم التباين ) 

 ( يوضح9)والشكل ، ح في مخرجات تقدير النموذج أعاله( كما موض5قيم هذا المعامل أقل من )
 .مخرجات نتائج تقدير النموذج القياسي
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 (9شكل )ال

 أ - مخرجات نتائج تقدير النموذج القياسي                           

 

  (Minitab-17) اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
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 ب – مخرجات نتائج تقدير النموذج القياسي  

 

 . (Minitab-17) اعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

 .التحليل االقتصادي .2

تظهر اشارة  اذ ،تتطابق مع منطق النظرية االقتصاديةانها نتائج تقدير النموذج  يتضح من        
عكسية بين برنامج تنمية االقاليم ومتوسط عالقة ( سالبة مما يدل على وجود �̂�2 ،�̂�1المعلمتين )

 :افظات كما تشير المعادلة االتيةاالنفاق الكلي للفرد مع معدالت الفقر في العراق على مستوى المح

POV = 49.4 - 0.0032 RED - 0.116 ATE    

 ليست ذاتاال ان معنوية المعلمة لمتغير تنمية االقليم  ،كما ان قيمة المعلمتين منطقية ومقبولة      
( وربما هذا يعود الى قلة التخصيصات او تدني نسب التنفيذ tتأثير على معدالت الفقر حسب اختبار )

او تلكؤ المشاريع المنفذة أو ان معظم هذه المشاريع في غير محلها من حيث جدواها االقتصادية وعدم 
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اطنين. وهنا ينبغي اعادة النظر فيما يخصص من مبالغ في هذا البرنامح بما تأثيرها على حياة المو 
يتناسب وحالة الحرمان التي تعاني منه ىهذه المحافظات وان يخصص للجوانب ذات التماس المباشر 

 لحياة المواطنين.

بمعنى  ،قرتأثير على معدالت الف وذونوي اما بالنسبة لمتغير متوسط االنفاق الكلي للفرد فهو مع    
 (.0.11زيادة متوسط االنفاق الكلي وحدة واحدة سيؤدي الى تقليل نسبة الفقر بمقدار )
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات اوال: 

ال يقتصر مفهوم الفقر على الجانب المادي كما تصوره المفاهيم التقليدية للفقر بل اصبح  .1
ينطوي على ابعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية باإلضافة الى  اواسع امفهوم

الجانب النفسي المرتبط  بالبعد االنساني للفقر ، فضال عن االنعزال واالغتراب الناجمين عن 
التهميش والتمييز االجتماعي وشملت المفاهيم الحديثة للفقر ايضًا حقوق المواطنة ، ونقص 

ذ القرار المتمثل بالحقوق السياسية وانعدام االمن واالستقرار واحترام الذات المشاركة في اتخا
 والمساهمة في الحياة المدنية .  

بل ان كل ما يجري هو  لم يشهد العراق حتى االن محاوالت جادة اليجاد حلول لمشكلة الفقر ، .2
محاوالت للتعامل مع اعراض المشكلة من خالل تقديم الرعاية االجتماعية والمساعدات من 

 دون التوجه الى اسباب المشكلة.   
يمثل االنفاق العام احد االدوات التي تعتمدها السياسة المالية في تصحيح اختالالت السوق  .3

نظمة الضربيبة المحرفة لضرائب الدخل والضرائب باإلضافة الى االختالالت الناجمة عن اال
وفي اطار التنمية البشرية فان  ،يحقق العدالة في توزيع الرفاهيةغير المباشرة وبالشكل الذي 

والخدمات الصحية والتحويالت واالعانات  ق الحكومي باتجاه التعليم االساسالزيادة في االنفا
اثاراً ايجابية في تعزيز القدرة االنفاقية ، فضالً عن زيادة مستوى الرفاهية المطلقة  الغذائية  تنتج

  للفقراء وفقًا لالعتبارات مؤشرات الرفاهية.

النمو المتزايد من المتطلبات الضرورية لتحقيق اهداف خفض الفقر ، ويجب توزيع ثمار يعد  .4
لكي يعطي الضمانات المالئمة لخفض  هذا النمو لصالح الطبقات الفقيرة ذات الدخل المنخفض

 الفقر.
أظهرت نتائج التقدير أن زيادة االنفاق العام ومايخصص لبرنامج تنمية االقاليم وبرنامج دعم  .5

البطاقة التموينية , لم تكن كافية لتولد تأثيرات معنوية باتجاه خفض معدالت  الفقر، ويعود 
االختالالت التي يمكن أن تدفع ذلك إلى ضعف متضمنات االقتصاد الكلي في تجاوز 

االقتصاد باتجاه تحقيق معدل عاٍل أو متسارع في النمو االقتصادي والسيما في ظل تفشي 
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ظاهرة الفساد المالي واالداري واختالل هيكل الموازنة وتلكؤ المشاريع المنفذة  مما ولد عوامل 
 أكثر عكسية باتجاه زيادة معدالت الفقر.

ت االقتصادية الكلية السيما في الجانب المالي , وانها ال تزال دون عدم فاعلية  السياسا  .6
مستوى العالقة السوية في طبيعة تأثير أدائها سواء أكان في إطار النمو االقتصادي أم في 

 إطار المتغيرات المباشرة والمؤثرة في معدالت الفقر في العراق.
 للدولة العامة الموازنات تنفيذ جراء الفعلية ثم ومن المالية التخصيصات تزايد من الرغم على .7

 منخفضة وبنسب جهة، من االخرى  والتخصيصات مقارنة متواضعة كانت انها اال ،ةالعراقي
 سواء العامة النفقات جماليال بالقياس( 2019-2004) المدة من االخيرة السنوات خالل

 الفرد ونصيب الصحية خدماتال مستوى  في سلبا انعكس الذي االمر ، الفعلية ام المخططة
 .2019 عام% 0.040 الى 2004 عام% 0.061 من  منها العراقي

 النفقات جانب في سالبا للتأثير متواز بشكل انعكست العامة االيرادات جانب في التقلبات ان .8
 المدة خالل  النفط اسعار لتقلبات نظرا الفقر، درجات في تؤثر التي المتغيرات على العامة

(2004- 2019.) 
وجود عالقة توازنيه طويلة االجل بين مؤشرات السياسة المالية أظهر النموذج القياسي عدم  .9

ان السياسات االقتصادية لم تولد تلك التأثيرات  ومعدالت الفقر في العراق. وهذا يستدل  منه
المتسارعة في معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وبالشكل الذي يولد تأثيرات معنوية 

 .باتجاه تخفيف معدالت الفقر
تزايد اعداد بتعرض لها العراق خالل مدة الدراسة  التيساهمت الحروب والعمليات االرهابية   .10

 ادى الى تزايد معدالت الفقر بشكل كبير. النازحين مما
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 التوصياتثانيا: 
نسانية وتنمية االهتمام بالجوانب االخرى المسببة للفقر وذلك من خالل تطوير القدرات اال .1

للفئات الفقيرة ، والمتمثلة بإعادة تأهيل وتطوير قطاعي  والسيما ،راس المال البشري 
الصحة والتعليم والخدمات العامة والنهوض بواقع هذه المرافق الهامة والتي تشكل مطلبًا 

 اساسيًا في تلبية االحتياجات الضرورية الالزمة للفقراء.
لتنمية لكل ان االستراتيجيات المتبعة لخفض الفقر يجب ان تكون منسجمة مع سياسات ا .2

بلد وكذلك ان خفض الفقر يكون عملية تدريجية ومستدامة لتوليد استراتيجيات ذات امد 
 بعيد ، والتي تتطلب وضع االهداف واختيار االدوات المناسبة لكل مرحلة . 

 اموردبوصفه اد الكلي على مورد واحد )النفط( تنويع القطاعات االقتصادية وعدم االعتم .3
والتوجه نحو تطوير باقي القطاعات االقتصادية التي يمكن ان تحقق موارد  ارئيس امالي

مالية, كقطاعي الزراعة والصناعة وتهيئة البنية االستثمارية لجذب االستثمار االجنبي ودعم 
 القطاع الخاص. 

ألدوات السياسة المالية في تخفيض مستوى التفاوت في توزيع الدخل تفعيل الدور الريادي  .4
الضرائب المباشرة التصاعدية التي تقوم باقتطاع جزء من دخول الفئات العليا لتقديم  باعتماد

هم في االعادة في اطار النفقات التحويلية وبما يس العون والمساعدة للفئات الفقيرة ضمن
 توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.

م مع طبيعة العراق وظروفه ءواضحة تتالان تتبنى سياسة مالية على الجهات المختصة  .5
االقتصادية واالجتماعية من اجل رفع معدالت النمو االقتصادي ، ومعالجة مشكلة الفقر 

 والبطالة والتدهور في القطاع التعليمي والصحي .

واضح وملزم ولجميع برنامج  من خاللالفقر من تخفيف لل وطنية وضع استراتيجيةجب ي .6
دارية من اجل االقتصادية و االمالية و الصالحات االمواصلة بهدف ذات العالقة  الوزارات

 . الشاملة وتخفيض نسب الفقر تحقيق اهداف التنمية

ادوات السياسة المالية  واحدة منبوصفها تستخدم سياسة االنفاق العام لما كانت الدولة  .7
، و الحد من معدالت الفقرتخفيض ا منهالبلوغ اهداف وغايات اقتصادية واجتماعية محددة 

زيادة االنفاق ضرورة ن احدى خيارات التخفيض من الفقر في العراق هو اف لذلكوتحقيقًا 
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غيرها من الخدمات العامة الحكومي على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والسكن و 
 استمرارية زيادة االنفاق على هذه ، اذ انهم في تخفيض الفقر غير المادي التي تس

 .القطاعات سيؤثر بدوره على الرفاه العام 
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Abstract 

We reached some conclusions, the most important of which are: The 

results of the assessment showed that the increase in public spending and 

what is allocated to the regional development program and the ration card 

support program were not enough to generate moral effects towards reducing 

poverty rates, and this is due to the weakness of the macroeconomic 

implications in overcoming the imbalances that could push the economy 

towards achieving A high or accelerating rate of economic growth, especially 

in light of the spread of the phenomenon of financial and administrative 

corruption, the imbalance of the budget structure and the reluctance of the 

implemented projects, which generated more counterproductive factors 

towards increasing poverty rates, as well as the ineffectiveness of 

macroeconomic policies, especially in the financial aspect, and it is still 

below the level of the normal relationship in The nature of the impact of its 

performance, whether in the context of economic growth or in the context of 

direct and influencing variables in poverty rates in Iraq. The standard model 

also showed the absence of a long-term equilibrium relationship between the 

indicators of fiscal policy and poverty rates in Iraq. This is inferred from him 

that economic policies did not generate those accelerating effects on the real 

GDP growth rate and in a manner that generates moral effects towards 

alleviating poverty rates. 

We also made a number of recommendations and proposals, the most 

important of which are: Paying attention to the other aspects that cause 

poverty, through the development of human capabilities and the development 

of human capital, especially for the poor groups, represented by the 

rehabilitation and development of the health, education and public services 

sectors and the advancement of these important facilities, which constitute a 

basic requirement to meet the necessary needs needed for the poor. 

Diversifying the economic sectors and not being completely dependent 

on one resource (oil) as a major financial resource, and moving towards 

developing the rest of the economic sectors that can achieve financial 

resources, such as the agriculture and industry sectors, and creating the 

investment infrastructure to attract foreign investment and support the private 

sector. 
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