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 في معدالت الفقر السياسة المالية وآليات تأثيرها
 

 بشار احمد العراقي د.
 / جامعة الموصلقسم العلوم المالية والمصرفية/ كلية اإلدارة واالقتصاد

 البحث لصستخم
علىىا الىىرن  مىىن الحسىىيات اللبيىىرت والتصىىورات االقتاىىادية واالستماعيىىة والسياسىىية 

, فمىىا لاا الفقىىر باقيىىا اذمىىر الىىم  دعىىا معاىى  الهائلىىة التىىي شىىملت معاىى  بلىىدان العىىال 
الباحثين والمفلرين واالقتاىاديين واالستمىاعيين والسياسىيين  لىا االهتمىا  والتفليىر بى  

فىي محاولىة للوقىوف علىا عوامىا , وعلا مختلف المستويات الدولية والقومية والمحلية
حىىد مىىن وسىىود  والسىىير باتسىىا  الواىىوا  لىىا شىىتا السىىبا التىىي ت ,ومسىىببات ايتشىىار 

من خىلا اسىتخدا  السياسىات االقتاىادية الملئمىة والتىي تشىلا  ,واتساع رقعت  ويمو 
السياسة المالية  حىد  ههمهىا. مىن هيىا سىا  هىدف البحىث فىي محاولىة تو ىي  الىدور 
الىىم  يملىىن هن تمارسىى  تلىىأ فىىي التىىأثير علىىا معىىدالت الفقىىر فىىي البلىىدان الياميىىة ومىىن 

ومن خىلا الياىرت الشىمولية لليتىائت التسريبيىة ات ى   لقياسي.خلا استخدا  التحليا ا
  . عف السياسة المالية في التأثير االيسابي في معدالت الفقر في البلدان اليامية

 المقدمة
ال يمكن النظر إلى الفقر بعده ظاهرة أبدية مرتبطة ومتأصلة بالحضارات 

, وال هاا  د والمجتمعاااتجيااة يتوارث ااا اإلفاارااإلنسااانية ظ اار بفعاال بواماال بيولو 
نماا ها  نتااج أنمااط  ,نتاج أخطار ظرفية ف  ممارسات معينة يمكن تفاديا  وا 

وتحكام  ت  تاربط باين مكوناات المجتماس نفسا ,تاريخية محددة ف  العالقات ال
وان  ,وبالتال  فظاهرة الفقر ه  حالة مزمنة ,جوهر منطق النظام المكيف ل 

ل ا أبعاد  ,اضعف ف  ظروف أخرىو  ,كانت أكثر تشددا ف  بعض الظروف
وان اختلفات  ,وسياسية ال يخلو من ا أي مجتمس إنسان  اجتمابية واقتصادية

درجة تطاوره ومساتويات  تبعاا ل الا المجتماس أو لاض فا  ضاور معاايير تختلاف 
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الفقاار الاالي ال يخلااو دون المساااب بالحااد ا دنااى ماان  ,ماان مجتمااس إلااى أخاار
 . من  أي مجتمس

تساااام باااا  ماااان تعدديااااة وتعقيااااد ا بعاااااد وا ساااابا  وا ثااااار ونظاااارا إلااااى مااااا ي
دة افقاد باد الفقار احاد أهام التحاديات الجا ,االقتصادية واالجتمابية والسياساية

للقاااااايم اإلنسااااااانية وا ماااااااان االجتماااااااب  والرقاااااا  الحضااااااااري التاااااا  تواج  اااااااا 
المجتمعااااااات والحكومااااااات والنظريااااااات االقتصااااااادية واالجتمابيااااااة مناااااال أقاااااادم 

ة العالقات الساببية المتبادلاة بينا  وباين المتتيارات االقتصاادية نتيج ,العصور
 .ب  واالجتمابية والسياسية المسببة ل  والمتأثر

وبلاااى الااارام مااان الحسااانات الكبيااارة والتطاااورات االقتصاااادية واالجتمابياااة 
فماا زال الفقار باقياا ضامن  ,والسياسية ال ائلة الت  شملت معظام بلادان العاالم

وهااااو مااااا دباااا معظاااام الباااااحثين والمفكاااارين  ,نسااااانية ا هااامحااادود المشااااكلة اإل
بلاى مختلاف  ,واالقتصاديين واالجتمابيين والسياسيين إلى االهتمام والتفكير

بمحاولة الوقوف بلى بوامل ومسببات  ,المستويات الدولية والقومية والمحلية
ع والسير باتجاه الوصول إلى شتى السبل الت  تحد من وجوده واتسا ,انتشاره

من خالل استخدام السياسات االقتصادية المالئمة والت  تشاكل  ,رقعت  ونموه
السياسة المالية إحدى أهم ا والت  تمارب تأثيرها في  بن طريق قنات  النمو 

 .تصادي والتباين ف  توزيس الدخلاالق
التاا  تحااول التركيااز بلاى إحاادى المشاااكل  ههميىىة الدراسىىةمماا تقاادم تنباس 

عان  من ا البلدان النامية والمتمثلة بالفقر بإبعادها االقتصادية الرئيسية الت  ت
مما يتطل  الساع   ,واالجتمابية والثقافية السلبية الت  تنعكب بلى المجتمس

وتحديااد مدياتاا    باتجاااه إيجاااد السياسااات المالئمااة الكفيلااة بتخفاايض مسااتويات
مارساااا  فضااااال باااان تأكياااادها بلااااى الاااادور الاااالي يمكاااان أن ت .وتقلاااايا أثاااااره

 .السياسة المالية ف  تحقيق للض
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بااادم قااادرة البلااادان النامياااة وبلاااى الااارام مااان  مشىىىللة البحىىىثوبليااا  فاااان 
اسااااتخدام ا للسياسااااات االقتصااااادية المختلفااااة ومن ااااا السياسااااة الماليااااة بلااااى 

 .معالجة مشكلة الفقر والحيلولة دون استمرار وجودها بمعدالت مرتفعة
إلى محاولة توضيح الادور الالي يمكان  ثهدف البحواستنادا لما تقدم فقد 

أن تمارساااا  السياسااااة الماليااااة بأدوات ااااا الرئيسااااة المتمثلااااة بالسياسااااة االنفاقيااااة 
والسياساااة االيرادياااة فااا  التاااأثير بلاااى معااادالت الفقااار فااا  البلااادان النامياااة ماااس 
استشااااراف نمااااولج كماااا  لنثاااار الاااالي يمكاااان أن تتركاااا  السياسااااة الماليااااة فاااا  

 .بن آليات حصول للض معدالت الفقر والكشف
أساسااية تتمثاال بقاادرة السياسااة  فر ىىيةلااللض انطلااق البحاا  ماان  واسااتكماال

الماليااااة وبأدوات ااااا الرئيسااااة المتمثلااااة باااااإليرادات والنفقااااات العامااااة فاااا  التااااأثير 
االيجااااااب  فااااا  معااااادالت الفقااااار مااااان خاااااالل تأثيرهماااااا بلاااااى كااااال مااااان النماااااو 

 .االقتصادي والتباين ف  توزيس الدخل
فرضااااية البحاااا  وتحقيااااق أهدافاااا  الرئيسااااة فقااااد تاااام االبتماااااد فاااا   وإلثبااااات
بلى المنطلقات النظرية والدراساات التطبيقياة التا  تناولات السياساة  ميهسيت 

 دوباالبتماا ,والت  دبمت بالتحليال القياسا  ,المالية وبالقت ا بمعدالت الفقر
 بلى بيانات المقطس العرض  للمتتيرات المستخدمة ف  البح 

  
 لمفاهيمي للسياسة الماليةا: التأايا اليار  و هوال

فكرتاا  وأهدافاا  ووسااائل    شاا ده بلاام الماليااة العامااة فاا يشااكل التطااور الاال
المصااااادر  ,مااااان توسااااايس دور الدولاااااة فااااا  النشااااااط االقتصاااااادي  وماااااا صااااااحب

إال أن اا راام للاض لام تبتعااد  ,ا ساسا  لتعادد مفااهيم السياساة المالياة وتنوب اا
مااوع اإلجاارارات والتاادابير والتوج ااات وا سااالي  وا طاار كثياارا باان كون ااا مج

المدروسة والمعتمدة مان قبال الحكوماة بقصاد إحادا  التاأثير المالئام فا  أدار 
تطلعاااات التااا  تعكاااب  االقتصااااد القاااوم  وب ااادف تحقياااق النتاااائ  المرساااومة

تخصايا الماوارد  والمتعلقاة بأسالو  ونماط وأهداف المجتمس اللي تعمال فيا 
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  الكلااا  وتوزياااس الااادخل ومساااتوى التشاااتيل والنماااو االقتصااااادي وحجااام الطلااا
 بين أهداف المجتمس المتعارضاة والمستوى العام لنسعار ومن خالل التوفيق

وباسااااتخدام مجموبااااة ماااان , وساااابل تحقيق ااااا بفعاليااااة وبلااااى النحااااو المراااااو 
 .ا دوات والوسائل

السياساة  خدم اوتعد اإليرادات والنفقات العامة ا دوات الرئيساية التا  تسات
 جميااس حياا  تعباار ا داة ا ولااى من ااا باان ,الماليااة لتحقيااق ا هااداف السااابقة

ومعروفااااة  ة ماااان مصااااادر محااااددةلاااارد الماليااااة التاااا  تحصاااال بلي ااااا الدو المااااوا
والتا   الادومين( الضما)أ اديةإيارادات اقتصاالعامة سوار كانات لتتطية نفقات ا 

ت ا شاخا ابتياادي قاانون  اإليرادات التا  تحصال بلي اا الدولاة بصاف تشمل
الت  و  (الضرائ  والرسوم) إيرادات سيادية أو ,يملض ثروة ويقدم خدمات بامة

راد لماا ل اا مان ااإليارادات التا  تحصال بلي اا الدولاة جبارا مان ا فا من تتكون
مباااال  بالتعااارف والتااا   (القاااروض العاماااةإيااارادات ائتمانياااة )أو  ,حاااق السااايادة

لااااة أو ال يئااااات العاملااااة ماااان ا فااااراد أو ال يئااااات تقترضاااا ا الدو  التاااا  نقديااااةال
ال يئااات العامااة الوطنياااة أو ا جنبيااة أو الموسسااات الدوليااة ماااس  الخاصااة أو

وتشاااااكل . القااااارضااللتااااازام بااااارد المباااااال  المقترضاااااة وفوائااااادها طبقاااااا لشاااااروط 
ت اا فاا  أهميالالي تزايادت اإليارادات االئتمانياة أحاد مصاادر اإليارادات العاماة 

 نظارا لماا تعانيا معظام دول العاالم وخاصاة النامياة من اا فا   خيرةالسنوات ا 
 .(3)تمويل ا اللاتيةمن نقا ف  موارد 

أمااا النفقااات العامااة التاا  تشااكل ا داة الثانيااة ماان أدوات السياسااة الماليااة 
إلاى  الحكوماة تنفق ا أو تصرف ا أو تدفع االمبال  الت   جميس فإن ا تشير إلى

صول بلى سلس أو خدمات إنتاجياة جمابات مقابل الحموسسات أو أفراد أو 
 اساات الكية وكااللض المبااال  التاا  تاادفع ا الدولااة كفوائااد القااروض الحكوميااة أو

تقااااديم الخاااادمات إلااااى و  ب ااااا المنوطااااةوا بمااااال  انجاااااز ا نشااااطةماااان اجاااال 
ماااان تقااااديم خاااادمات ا أو   اااااتمكن والخاااادمات التاااا المااااواطنين أو شاااارار الساااالس 
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ئات المجتمس أو إلقامة المشااريس االقتصاادية واالجتمابياة لمسابدة فئة من ف
  .(2)المختلفة

تسعى السياسة المالية بعدها أحدى مكونات السياساة االقتصاادية العاماة و 
إلااااى تحقيااااق جملااااة ماااان  هاااالهللدولااااة وماااان خااااالل اسااااتخدام أدوات ااااا الرئيسااااية 

العاماااة  ا هاااداف تمثااال التاياااات ا ساساااية التااا  تجاهاااد السياساااة االقتصاااادية
ونظرا لتعارض بعض تلض  ,بفابلية وبلى النحو المطلو  للدولة إلى تحقيق ا

الظروف االقتصادية واالجتمابية والسياسية الساائدة فا  الدولاة  نأفا هداف 
فباالرام  ا هاداف الواجا  تنفيالها.أولويات  تلع  دورا كبيرا وم ما ف  تحديد

 أوالدول ساوار كانات دول نامياة أهداف السياسة المالية ف  جميس من تشاب  
أولويااااات ا هااااداف التاااا  ينبتاااا  تحقيق ااااا هناااااض اختالفااااا فاااا  متقدمااااة إال أن 

اسااتنادا إلااى  ,وكااللض فاا  طبيعااة الوسااائل المسااتخدمة فاا  تنفياال هااله ا هااداف
  .مستويات التقدم والتخلف الت  تميز البلدان المختلفةالتباين ف  

الوصول إلي ا تحاول السياسة المالية  ا هداف ا ساسية الت وتتمثل أهم 
يعبر بن حالة االساتخدام الكامال للماوارد اللي  تحقيق االستقرار االقتصاديب

االقتصادية المتاحة, وتجن  التقلبات الكبيرة ف  المساتوى العاام لنساعار ماس 
االحتفاظ بمعدل نمو اقتصادي حقيق  ف  النات  القوم  يتناسا  واحتياجاات 

مان النماو والتنمياة االقتصاادية  ا تسعى السياسة المالياة لتحقياق, كماالقتصاد
جاارار  خااالل زيااادة نصااي  الفاارد ماان الاادخل القااوم  التتياارات الجوهريااة فاا  وا 

المتتيااارات والموسساااات االقتصاااادية والتكنولوجياااة والديموارافياااة واالجتمابياااة 
تعمااال بلاااى تج ياااز البلااادان بمعطياااات وموسساااات تمكن اااا بحيااا  والسياساااية 

بالتااال  ماان اكتسااا  قاادرة إنتاجيااة لاتيااة مرتفعااة ومتزاياادة تساامح برفااس مسااتوى 
يتااايح بالتااااال  للماااواطنين فرصااااة  ,اإلنتااااج بشاااكل متواصاااال وبمقااادار مرمااااوق

الحصول بلى مستويات معيشية وظروف حياة أفضل وفارا بمال مرضاية 
حاااااادا  تتياااااارات سياسااااااية و  (1)ومسااااااتمرة التحساااااان يجاااااااد تحااااااوالت هيكليااااااة وا  ا 

ابد مطرد لقدرات المجتمس وتحسين اادية تسمح بتحقيق تصاية واقتصواجتماب
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فضااال باان للااض تعماال السياسااة الماليااة بلااى  .(1) مسااتمر لنوبيااة الحياااة فياا 
إبااادة توزيااس الاادخل القااوم  بصااورة أكثاار كفااارة ويساارا وفقااا لل يكاال المراااو  

 اااام دخل ليتجاااااوز للفئااااات الفقياااارةرفااااس مسااااتوى الاااادخل الحقيقاااا   وباتجاااااه فياااا 
وبالتااال  تقلياال درجااة التفاااوت وفااق لقااوى العاارض والطلاا  الشخصاا  المحاادد 

   .(1)خول م ودخاول أقران م ف  المجتمسبين د
فااا  ظااال التطاااورات الكبيااارة الحاصااالة فااا  م اااام الدولاااة مااان جانااا  أخااار و 

ش دت السياسة المالية بابتبارها مرادفا ومرافقا  ,الت  ينبت  تأمين او وأهداف ا 
 .تقاادما ملحوظااا المااال  الاالي يعااد جاازرا ماان الفكاار االقتصااادي لتطااور الفكاار

فف  الوقت اللي اقتصرت م ام الدولة بلى توطيد ا مان الاداخل  والخاارج  
قاماااة العدالاااة باااين ا فاااراد قيااادت السياساااة المالياااة فااا  إطاااار  أماااا  الحيادياااة,وا 

بنااادما تطاااورت م اااام الدولاااة لتشااامل كااال الجوانااا  االقتصاااادية واالجتمابياااة 
 والثقافية توسس دور السياسة المالية لتصبح سياسة مالية متدخلة.

فف  ظل الفكر االقتصادي الكالسايك  الساائد خاالل الفتارة ماا قبال ظ اور 
الطلا  الخااا " كل برض يخلق الكينزية والقائم بلى قانون ساي لنسواق 

الالي يعاد الاركن ا ساسا  الالي  (Supply  creates its own demand)با "
مت بلي  النظرية الكالسيكية فقد تم تحديد  دور السياسة المالية ف  تاوفير قا

اإليرادات الالزمة لتتطية النفقات التقليدية للدولة الحارسة فضال بن تأكيدهم 
بلاااى ضااارورة المحافظاااة بلاااى تاااوازن الموازناااة. وهااام باااللض يوكااادون بلاااى أن 

أي تتياااار فااااا  السياسااااة الماليااااة هااااا  سياسااااة محايااااادة ال يمكن ااااا أن تحاااااد  
فااالتتير فاا  اإلنفاااق الحكااوم  و/أو الضاارائ   ,ا وضاااع االقتصااادية القائمااة

بلاااى الطلااا  الكلااا  أو الناااات  أو  بالزياااادة أو النقصاااان لااايب ل ماااا أي تاااأثير
 Crowding)المسااتوى العااام لنسااعار نتيجااة لتااأثير مااا يعاارف بااأثر اإلزاحااة 

out)  ل بان طرياق بياس الساندات حي  أن الزيادة ف  اإلنفاق الحكاوم  المماو
العاماة إنماا يادفس ساعر الفائادة إلااى ا بلاى بالقادر الكااف  ليازاحم قادرا مساااويا 
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( وبالتاااااال  سااااايعمل بلاااااى اسااااات الض زائااااادا اساااااتثمار) مااااان اإلنفااااااق الخااااااا
 . (6)تثبيط 
الااالي يعاااد محاااور النظرياااة الطلااا  الكلااا  الفعاااال ) فانااا  يااارى أنكيناااز أماااا 

و الاالي يحاادد مساااتوى النااات  والاادخل القاااوميين الكينزيااة وبمودهااا الفقااري( هااا
الناات  فالتتيرات فا  حجام العارض الكلا  ) .ومن ثم حجم االستخدام والبطالة

فاا   الحاصاالة الكلاا ( وماان ثاام الاادخل الكلاا  يتحاادد بصااورة أساسااية بااالتتيرات
اياار أن الطلاا  الكلاا  قااد ال يتطااابق بالضاارورة مااس  .(1)الفعااال الطلاا  الكلاا 

اختالف مااا قااد يسااب  حالااة ماان باادم التااوازن تاانعكب بشااكل العاارض الكلاا , ف
وبالتاااال  طاقاااة إنتاجياااة فائضاااة وبطالاااة فااا   ,انكماشاااا اقتصااااديا أو تضاااخما

أو ارتفابا ف  المستوى العام لنسعار. ونظرا لكاون الطلا   ,اإلنتاج بناصر
ومااا يساابب   (1)مسااتوى االسااتخدام الكاماال الكلاا  الفعااال ال يتحاادد تلقائيااا بنااد

ماان اسااتمرارية االقتصاااد للبقااار ولفتاارة طويلااة فاا  حالااة اقاال ماان مسااتوى  للااض
االساااااتخدام الكامااااال دون أن يحفاااااز القاااااوى الداخلياااااة بأحااااادا  ملموساااااة نحاااااو 

كان لزاما بلى الدولة التدخل لمعالجة االختالالت الت  قد تصي  فاالنتعاش 
ف اا   االقتصاااد القااوم  وللااض ماان خااالل التااأثير بلااى الطلاا  الكلاا  الفعااال,

دور الدولاة  وليتتيار .بلاى إحادا  هكالا تاأثير ( الج از الوحياد القاادر)الدولة
وبللض من دولة حارسة كما رآها الكالسيض إلى دولة متدخلة كما يراها كينز. 

الفكااار الكينااازي السياساااة المالياااة مااان حيادهاااا الكالسااايك  لتصااابح أداة  اخااارج
 . (9)تحقيق التوازن االقتصاديف  هامة 
بااجزة أن السياسة المالية فقد راو  (النقودية )النقوديون دو النظريةموي أما
تأثير ف  المساتوى العاام لنساعار وفا  النشااط االقتصاادي بلاى ا قال ال بن

وان بدم اساتخدام م للسياساة المالياة ينطلاق مان ماوقف م  ,ف  المدى القصير
هم بااان المعااارض للتاادخل الحكااوم  الواسااس فاا  النشاااط االقتصااادي وابتقاااد

االقتصاد الحر الخاا هو اقتصاد مستقر ال يحتاج إلى تدخل الدولة بشاكل 
يشير فريدمان إلى أن وضس موازنة الدولة ف  حد لاتا  لايب فف  للض  واسس.
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لاا  تااأثير هااام ال بلااى الاادخل النقاادي وال بلااى االنكماااش أو بلااى التلباالبات 
ن المنتظاار أن يكااون وفاا  أفضاال ا حااوال يكااون لاا  تااأثيرا موقتااا وماا ,الدوريااة
ديين أن السياسااة الماليااة بحااد لات ااا اياار فعالااة و النقااو ويبااين فرياادمان  ,ثانويااا

فاال يحتمال  ,بدرجة كبيرة والعنصار الم ام هاو ماا يحاد  لكمياة بارض النقاود
 .(33)المالية لات فابلية إال بمصاحبة سياسة نقدية مالئمة ةأن تكون السياس

ياااة السياساااة المالياااة تشاااير إلاااى تلاااض فعال حيااا  يااارى النقودياااون إن بااادم 
تخفااايض فالسياساااات المالياااة التااا  ال يصااااحب ا تتيااارات فااا  بااارض النقاااود, 

الزيادة ف  اإلنفاق الحكاوم  المماول مان خاالل الساندات العاماة  الضرائ  أو
لان يكاون لاا  إال تاأثيرا ضاعيفا بلااى الادخل النقادي وا سااعار والناات  الحقيقاا  

فا  . (33)بعض الحاالت يمتد إلاى ثاال  سانوات ف  المدى القصير وربما ف 
حين أن تمويل بجز الموازنة بن طريق إصدار نقدي جديد سيكون ل  تأثيرا 
مزدوجاااا احااادهما نقاااديا يتمثااال بزياااادة بااارض النقاااد وأخااار مالياااا يتمثااال بزياااادة 

   اإلنفاق الحكوم  أو تخفيض الضرائ .
معتاادل بلااى الطلاا  أن بجااز الموازنااة لاان يكااون لاا  اثاار  فياارى النقوديااون

الكل  إال إلا صاحب  تتير ف  العرض النقدي  وفا  هالا يشاير فريادمان إلاى 
أن بجاااز الموازناااة قاااد ارتااابط دائماااا بالتضاااخم الااالي لااايب مااان المفاااروض أن 

للض أن التضخم الناشئ من بجز الموازناة يعتماد بلاى كيفياة تمويال  ,يحد 
ن خاالل اإلصادار النقادي تمويلا  ما, فإلا تم وهو االبا ما يحد  .هلا العجز

ماا تام تمويلا  بااالقتراض  أماا إلادي إلى التضاخم. و فليب ثمة ري  أن للض ي
الرئيب  ومس للض فان أثرها ,من الناب فسوف تنشا ضتوط تضخمية ضئيلة

فالسياسااة الماليااة التوسااعية التااا  ال  للفائاادة.يتمثاال فاا  تحقيااق أسااعار أبلاااى 
اض الحكوم ( سوف تودي إلى رفاس )االقتر  يصاحب ا تتير ف  برض النقود

أسااعار الفائاادة وماان ثاام تقيااد اإلنفاااق الخاااا. فماان وج ااة نظاار النقااديين فااان 
التوسااس فاا  االقتااراض الحكاااوم  ماان سااوق ا رصااادة الماليااة المتاحااة نتيجاااة 
لحااادو  بجاااز فااا  الموازناااة العاماااة سيساااب  ارتفاباااا فااا  الطلااا  بلاااى تلاااض 
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ئدة. ويودي ارتفاع أسعار الفائدة إلاى ا رصدة ومن ثم ارتفابا ف  أسعار الفا
( وهااااو مااااا اا )االسااااتثمار واالساااات الض الخااااااانخفاااااض فاااا  اإلنفاااااق الخاااا

وكلمااا كااان هاالا ا ثاار قويااا كلمااا  ,"يعاارف "بااا ثر االنكماشاا  لعجااز الموازنااة
ماان جاناا  أخاار ينكاار النقااديون أن  .فقاادت السياسااة الماليااة كثياارا ماان تأثيرهااا

فنتيجاة لفاائض  ,يفرض قيدا قويا بلى معدل النموتحقيق فائض ف  الموازنة 
الموازنااة ياانخفض طلاا  الحكومااة بلااى ا رصاادة المتاحااة ل قااراض ممااا يولااد 

والاالي يااودي باادوره إلااى زيااادة اإلنفاااق الخاااا  ,ضااتطا لخفااض سااعر الفائاادة
  إلااى حااد كبياار القيااود التاا  يفرضاا ا فااائض الموازنااة بلااى النشاااط تااالاالي يل

رى النقودياااون أن السياساااة المالياااة تماااارب تاااأثيرا ايااار وبليااا  يااا .االقتصاااادي
مباشار بلاى الطلا  الكلا  مان خاالل ساعر الفائادة والطلا  بلاى النقاود بلاى 
بكاااااب الكينزياااااون الااااالين يااااارون أن اااااا تماااااارب تاااااأثيرا مباشااااارا بلاااااى الطلااااا  

      .(32)الكل 
باااارف بفكاااارة التاااازاحم  ماااان جاناااا  أخاااار فقااااد تبناااات المدرسااااة النقوديااااة مااااا

تطبياق  بلاى ابتباار أن (Crowding out effect)( ري )اثر المزاحمةاالستثما
سياسااة ماليااة توسااعية ماان قباال الحكومااة تااودي إلااى مزاحمااة القطاااع الخاااا 
ف  أسواق المال مما يوثر سلبا بلاى اإلنفااق االساتثماري الخااا ويقلال مان 

يااادة السياسااة الماليااة التوسااعية تقتضاا  ز ف ,فابليااة السياسااة الماليااة التوسااعية
اإلنفااااق الحكاااوم  أو تقليااال الضااارائ  أو االثناااين معاااا أي زياااادة العجاااز فااا  

ومن اجل تمويل هلا العجز تقاوم الحكوماة باادة بااالقتراض  .الميزانية العامة
مااان خاااالل إصااادار ساااندات حكومياااة جديااادة أو الوناااات خزاناااة فااا  ا ساااواق 

ودي للاض إلاى في بلى رووب ا موال المالية تتنافب في ا مس القطاع الخاا
ارتفااااع أساااعار الفائااادة وبالتاااال  ارتفااااع تكلفاااة االقتاااراض وانخفااااض اإلنفاااااق 
االسااتثماري الخاااا ممااا يااوثر ساالبا بلااى الطلاا  الكلاا  وهااو تااأثير معاااكب 

  .(31)التوسعية للسياسة المالية
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أساسايتين أول ماا  تينيفرضاأما نظرية التوقعاات الرشايدة التا  تساتند بلاى 
ر وا جااور أمااا الثانيااة ف اا  أن الناااب يسااتخدمون جميااس هاا  مرونااة ا سااعا

أن ا سااعار إلااى الفرضااية ا ولااى  وتشااير. بكفااارةالمعلومااات المتاحااة لاادي م 
وا جور تتكيف بسربة طبقا لتوازن العرض والطل . ف  حين تعبر الفرضية 
الثانيااااة باااان أن ا فااااراد يشااااكلون توقعااااات م بلااااى أساااااب أفضاااال المعلومااااات 

مبتعادين باللض  , م وبلاى اساتخدام م لمباادل النظرياة االقتصااديةالمتاحة لادي
بن التوقعات المتحيزة, وهو ما يعنا  ضامنا أن ا فاراد يف ماون طريقاة بمال 

فاا   فلاايب للحكوماة القاادرة ,االقتصااد وكيفيااة ساير باارام  الحكومااة وسياساات ا
 وافرتتا لاو فمويدو هله النظرية يرون انا  .(31)بلى خداع الناب هله الحالة
أن تتخال الحكوماة  وأرادت الكاملاة والحرياة االقتصاادية والمنافساة المعلوماات

 وتكيف م ا فراد توقعات فإنهدف محدد  سياسة مالية معينة من اجل تحقيق
يقار . حيا  فابلياة هاله السياساة بلاى قيودا يضعان سوف  السياسة هله مس

يناا مان المعلوماات أصحا  هله النظرية أن أمام كل وحدة اقتصاادية كماا مع
بكفااارة باليااة فاا  بنااار توقعاتاا  حااول قراراتاا  المسااتقبلية تمكاان ماان يسااتخدم ا 

فضاال بان كااون م يقاران بمروناة ا جااور وا ساعار ووضاوم ا سااواق لماا ماان 
وهااو ماا قاااد أنصاار هااله  .شاان  الحفااظ بلااى حالاة السااوق فا  تااوازن مساتمر

ية بقالنيااااااة للسياسااااااة المدرسااااااة إلااااااى التوصاااااال إلااااااى أن الوحاااااادات االقتصاااااااد
االقتصاادية الحكومياة بفعاال ماا تحصال بلياا  مان المعلوماات ومااا تكساب  ماان 
خباااارة باااان المتتياااارات االقتصااااادية بباااار الاااازمن سااااتكون قااااادرة بلااااى التوقااااس 
الصحيح والواقع  لتلض المتتيرات وتكيف أفعال م بشاكل يلتا  أو يشال تماماا 

كوماة الساتخدام سياساات ا وبالشاكل الالي يفشال محااوالت الح ,هله السياساات
لتحقياااق أهاااداف معيناااة, وبالتاااال  لااان يكاااون هنااااض لمثااال هاااله التتيااارات فااا  

يوخل بالحسبان وال سيما ف  المتتيرات  السياسة الحكومية إال تأثير ضئيال ال
فباستخدام سياسة مالية أو نقدياة  ,الحقيقية ف  االقتصاد كاإلنتاج واالستخدام

فس ا فااراد لتوقااس ارتفاااع الطلاا  الكلاا  وتااوفر توسااعية ماان قباال الحكومااة سااتد
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فااارا أكثااار للعمااال وارتفااااع ا ساااعار وا جاااور, وهاااو ماااا يقاااود العماااال الااالين 
للسااع  واإلصاارار ماان اجاال  نيااةيمتلكااون القاادرة فاا  صاايااة التوقعااات العقال

إال أن  ,الحصااول بلااى أجااور أبلااى متناساابة مااس توقعااات م بارتفاااع ا سااعار
لااى ا ياادي العاملااة وبالتااال  فااان سياسااة الحكومااة للااض ساايحد ماان الطلاا  ب
. وبالمثاال (31)فشاال ولاان تحقااق التاارض المنشااود من اااالتوسااعية سااوف تبااور بال

إلا مااا توقااس ا فااراد تخفاايض الضاارائ  كااإجرار لتنشاايط الطلاا  االساات الك , 
فاااان التوقاااس العقالنااا  لاااللض هاااو ضااارورة حصاااول بجاااز فااا  الموازناااة العاماااة 

تتطيت  أو تسديد الدين فا  حالاة قياام الحكوماة بااإلقراض  للدولة اللي ينبت 
باان طريااق زيااادة الضاارائ  فاا  المسااتقبل. لااللض فااان الساالوض العقالناا  وفااق 
هااله التوقعااات يقتضاا  المحافظااة بلااى مسااتوى االساات الض الحااال  واسااتخدام 

االدخاار بادال  أية زيادة ف  الدخل المتام نتيجة لتخفايض الضارائ   ااراض
وفاا   ,الطلاا  االساات الك  لمواج ااة زيااادة الضاارائ  فاا  المسااتقبل ماان زيااادة

  .(36)هله الحالة تصبح سياسة الحكومة التوسعية بديمة الجدوى
بلااى دور السياساة الماليااة فاا  فإن ااا توكاد اقتصاااديات جانا  العاارض أماا 

ويسااتند تحلاايل م فاا  للااض بلااى  ,تحديااد النمااو االقتصااادي والعاارض اإلجمااال 
ت الضااريبة سااوف تااودي إلااى تشااجيس اإلفااراد بلااى العماال أن تخفاايض معاادال

كماا يمكان  ,لفترة أطول وبلى بلل ج د اكبر مماا يزياد مان مساتويات اإلنتااج
أن يودي إلى إاارار المنشا ت مان اجال القياام باساتثمارات كبيارة فا  ا بحاا  

فضاال بان أن إمكانياة اإلقاالل مان الوقات  ,وف  المعادات والمصاانس الجديادة
اساااتتالل هاااله ان د المبااالولين فااا  إيجاااد منفااال للت ااار  ماان الضاااريبة و والمااوار 

ماان جاناا  أخاار يوكااد  .المنافاال سااوف يسااتثمر الكثياار ماان ا نشااطة اإلنتاجيااة
سااتعمل بلااى رفااس جاناا  العاارض بلااى إن التخفيضااات الضااريبية  اقتصاااديو
فعاان طريااق تخفاايض الضاارائ  بلااى الاادخل الناشاائ باان  ,االدخااار معاادالت

تطيس الحكوماااة زياااادة بائاااد رأب الماااال بعاااد اقتطااااع الضاااريبة رأب الماااال تسااا
وفااااق اقتصاااااديو جاناااا  العاااارض ماااان  وبااااللض تشااااجس االدخااااار الاااالي يعتباااار
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 وهاو مااا يااودي بالتااال , تشااجيع و  رفا  تحفيااز االسااتثماا نشاطة ال امااة جاادا 
  .(31)إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد

أن  الفاااار أساااا م آرثااااريعتقااااد بعااااض اقتصاااااديو جاناااا  العاااارض وبلااااى ر و 
حياا  اناا  وحساا   .التخفيضااات الضااريبية قااد ترفااس ماان اإلياارادات الضااريبية

فااان التخفيضااات الضااريبية سااوف تتسااب  فاا   ((Laffer curvمنحنااى الفاار 
ارتفاع كبير لمساتوى النشااط االقتصاادي الالي يخلاق بادوره مزيادا مان الزياادة 

يرى اقتصاديو جان  العرض .بتعبير أخر (31)المقابلة ف  اإليرادات الضريب 
الرأساامالية ماان وجااود بطالااة وطاقااات باطلااة اياار  تاالقتصااادياأن معانااات 

مسااتخدمة يمكاان أن تحاال ماان خااالل العماال بلااى زيااادة اإلنتاااج التاا  سااتجر 
وماان ثااام  ,وتخلااق طلباااا مساااويا للزياااادة فاا  العااارض ,مع ااا زياااادة فاا  الااادخل

ويااتم تحقيااق  .بطريقااة آليااة يتحقااق التااوازن بااين العاارض الكلاا  والطلاا  الكلاا 
ا ماااوال  وت يئاااة ,ا ماااان والحرياااة المطلقاااة ل ااامتاااوفير هاااله ا لياااة مااان خاااالل 

الالزمااة لنشاااط م والعماال بلااى زيااادة حااوافزهم ل نتاااج واالسااتثمار ماان خااالل 
وهاو ماا يقاود إلاى إنعااش االقتصااد  ,تقليل الضرائ  بلى الثاروة ورأب الماال

ويتحقااااق الاااادخل وتاااانخفض معااادالت البطالااااة . حياااا  ياااازداد اإلنتااااج و القاااوم 
وسيودي كل للض إلى تقليل اإلنفاق الحكوم  اللي  ,االستخدام الكامل تلقائيا

كانت تخصص  الدولة ف  مجاال الضامان االجتمااب  والتاامين ضاد البطالاة 
وهااو مااا يقااود إلااى ارتفاااع دخاال الدولااة ماان الضاارائ   ,واإلبانااات االجتمابيااة

وهنا  ,خل والنات  القومييندحجم النشاط االقتصادي وال شرة لزيادةاكنتيجة مب
الت  كانت تانجم بان  تتوازن الموازنة العامة للدولة وتقل الضتوط التضخمية

  .(39)بجز الموازنة
 
  .: آليات تأثير السياسة المالية في معدالت الفقرثاييا

توكاااااد معظااااام التجاااااار  الدولياااااة بلاااااى قااااادرة النماااااو االقتصاااااادي الساااااريس 
تواصااال فااا  الحاااد مااان الفقر,حيااا  أن تقلااايا معااادالت الفقااار االباااا ماااا والم
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تحقيااق معاادالت نمااو مسااتمرة  يتطلاا  مااوارد اقتصااادية ال يمكاان توفرهااا دون
. ولقااد أظ اارت معظاام الدراسااات المتعلقااة بااأثر النمااو االقتصااادي (23)ومرضااية

فاا  الفقاار أن البلاادان التاا  تمتلااض معاادالت نمااو متوسااطة وسااريعة قااادرة بلااى 
إال أن للاض ال ينفا  إمكانياة بعاض البلادان بلاى تحقياق  ,فض نسبة الفقرارخ

كما  ,نجاحات كبيرة ف  التقليل من معدالت الفقر ف  أي معدل نمو مفترض
ال ينفااا  فشااال بعاااض البلااادان فااا  تخفااايض مساااتويات الفقااار بلاااى الااارام مااان 

اياار أن جميااس الم تمااين  .نجاح ااا فاا  تحقيااق معاادالت نمااو ليساات بالسااالبة
الدراسات الخاصة باالفقر يومناون باان النماو االقتصاادي يعاد العامال ا كثار ب

وبليااااا  فاااااان النماااااو  .(23)فابلياااااة فااااا  تحقياااااق معااااادالت منخفضاااااة فااااا  الفقااااار
ال انااا  ال يعاااد االقتصاااادي, وان كاااان شااارطا ضاااروريا م ماااا لتقلااايا الفقااار, إ

شرطا كافيا لتحقيق للاض ماا لام يقتارن بسياساات اقتصاادية تعياد توزياس الادخل 
وتوليااد آلياة مضااادة  ليااات  ,باتجااه تقلياال التفاوتاات االقتصااادية واالجتمابياة
بااافتراض بقااار تفاااوت الاادخول  ,اإلفقااار, حياا  أن ارتفاااع متوسااط دخاال الفاارد

مما يحد   ,يصبح تأثير النمو سلبيابلى حال , سيقود إلى الحد من الفقر. و 
 .توسعا ف  انتشار الفقر كما ونوبا, بندما يصاحب  تدهور ف  توزيس الادخل

وبلياا  فااان التباااين فاا  توزيااس الاادخل يمكاان أن يمااارب دورا م مااا فاا  توساايس 
دائاارة الفقاار. حياا  أشااارت معظاام الدراسااات االقتصااادية إلااى أن سااور توزيااس 

لعواماال التاا  ساااهمت تاريخيااا فاا  ظ ااور الفقاار الاادخل والثااروات شااكل احااد ا
وتعميق , وان أي محاولة لتقليا التباين ف  الدخول ربما يقود إلاى تخفايض 
معاادالت الفقاار بصااورة واضااحة. وبالتااال  فااان اخااتالل التااوازن فاا  المتتياارات 
االقتصااااادية التاااا  تعماااال بلااااى إبااااادة توزيااااس الاااادخل باتجاااااه تعزيااااز التباااااين 

م . وتأكيادا بلاى ماا تقاد(22)لفقر بحي  يزياد مان معدالتا بلى ا سينعكب سلبا
" أن وجااود الفقاار فاا  أي دولااة يعتمااد بلااى فقااد أشااار تااودارو إلااى للااض بقولاا 

بنصاااارين أساساااايين همااااا المسااااتوى المتوسااااط للاااادخل القااااوم  ودرجااااة باااادم 
فاناا  و ي مسااتوى معطااى ماان نصااي  الفاارد  .المساااواة فاا  توزيااس للااض الاادخل
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فااان مزياادا ماان باادم المساااواة فاا  توزيااس الاادخل يعكااب  ,ماان الاادخل القااوم 
درجااة كبياارة ماان تفشاا  الفقاار. واناا  و ي توزيااس معطااى للاادخل فااان انخفاااض 

 .(21)ل يعكب درجة بالية أيضا من الفقرمستوى الدخ
من هنا تنبس أهمية السياسة المالية ف  التأثير بلى الفقر وللض من خالل 

العام والضرائ  فا  الفقار بان طرياق تأثيرهماا  تأثير أدوات ا المتمثلة باإلنفاق
 ف  كل من النمو االقتصادي والتباين ف  توزيس الدخل.

 
اليمىىو االقتاىىاد  والتبىىاين فىىي توليىى  آليىىات تىىأثير اقيفىىام العىىا  فىىي  .1

 الدخا
تسااتخدم الدولااة اإلنفاااق الحكااوم  كأحااد أدوات سياساات ا الماليااة ماان اجاال 

داف واايااات االقتصااادية واجتمابيااة محااددة تأديااة وظااائف معينااة ولبلااو  أهاا
يعد تخفيض معدالت الفقر من أبرزها. ويماارب اإلنفااق الحكاوم  تاأثيره فا  
تخفااايض معاااادالت الفقاااار ماااان خااااالل تااااأثيره فاااا  كاااال ماااان النمااااو االقتصااااادي 

 والتباين ف  توزيس الدخل القوم .
الاالي  ,النمااو االقتصااادي اإلنفاااق الحكااوم  فاا  التااأثير بلااى وتتمثاال قاادرة

يعباار باان الزيااادة الحاصاالة فاا  النااات  المحلاا  اإلجمااال  مااس مااا يحققاا  ماان 
ماان خااالل إمكانيتاا  فاا  إحاادا   ,زيااادة فاا  نصااي  الفاارد ماان الاادخل الحقيقاا 
والالي ياانعكب فا  تااأثيره بلااى  ,النماو المراااو  فا  النااات  المحلا  اإلجمااال 

ى بالعواماال تتمثاال ا ولاا ,محدداتاا  ا ساسااية وباان طريااق نااوبين ماان العواماال
المادية الت  تشكل المقدرة اإلنتاجية للبلد وتتمثل الثانية بالعوامال االقتصاادية 

 الت  تتناول الطل  الكل  الفعال.
ويماااارب اإلنفااااق الحكاااوم  تاااأثيره فااا  المقااادرة اإلنتاجياااة للبلاااد مااان خاااالل 
قناااااتين تتمثاااال ا ولااااى بتكااااوين رأب المااااال الثاباااات وتتمثاااال الثانيااااة بإنتاجيااااة 

ويتخل هالا التاأثير اتجااهين احادهما مباشار مان خاالل قادرة  ,صر اإلنتاجبنا
اإلنفاق الحكوم  ف  التحاول بكفاارة وفعالياة إلاى رأب ماال منات  وأخار ايار 
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مباشاااار ماااان خااااالل التااااأثير فاااا  إنتاااااج ا بااااوان االقتصاااااديين  واساااات الك م 
ار كاان والتفابالت ف  سوق العمل والتأثير ف  المستوى العام لنسعار. وساو 

التأثير مباشرا أو اير مباشر فاان اإلنفااق الحكاوم  ياودي إلاى زياادة المقادرة 
فاساااتنادا إلاااى  .اإلنتاجياااة لالقتصااااد, وفقاااا لماااا متاااوفر مااان العوامااال اإلنتاجياااة

طروحات النظرياة الكالسايكية الحديثاة فاان المكوناات ا ساساية لدالاة اإلنتااج 
جيااااا )مجماااال إنتاجيااااة بواماااال والتكنولو (K) ورأب المااااال  (L)هاااا  العمااااال 

صاايتت وفقااا  كثاار دوال اإلنتاااج شاايوبا )دالااة كااو   والتاا   (A)اإلنتاااج( 
 :كما يل Function Cobb- Douglas) دوكالا 

Y = A. L
α
. K

1-α
 

فالحكومااة قااادرة بلااى أن تمااارب دورا ايجابيااا فاا  النمااو االقتصااادي ماان 
هاله الفكارة سانة  Barro وقاد طاور .خاالل تأثيرهاا فا  إنتاجياة بوامال اإلنتااج

مبينااا أن نشاااطات الحكومااة هاا  مصاادر النمااو الااداخل  مفترضااا دالااة  0991
 إنتاج اتخلت الصيتة التالية: 
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 K
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وبااافتراض ثبااات الطلاا  الكلاا  فااان اإلنفاااق الحكااوم  يمكاان أن يكااون لاا  
ثاااااار فعالاااااة بلاااااى المقااااادرة اإلنتاجياااااة للمجتماااااس مااااان خاااااالل قناااااات  اإلنفااااااق آ
فزياادة اإلنفااق االساتثماري سيساب  ارتفاباا فا   ,الستثماري واإلنفاق الجاريا

كماا أن , لالقتصااد تكوين رأب المال اللي يعمل بلى زيادة المقدرة اإلنتاجية
اإلنفاااق االساات الك  هااو ا خاار يمااارب تااأثيرا ايجابيااا فاا  المقاادرة اإلنتاجيااة 

ماري وللااض ماان خااالل للمجتماس ولكاان بشااكل اقاال وضااوحا مان اإلنفاااق االسااتث
   .بلى هيكل اإلنتاج تأثيره

ويمكن للمعادلة السابقة أن توضح لنا مدى مساهمة اإلنفاا  الككاومف  اف 

 تشكيل دالة اإلنتاج وكما يلف:  
Y/Y = ΔA/A + β. ΔK/K + α. ΔL/L + µ. ΔG/G Δ  

حيااا  تشاااير المعادلاااة إلاااى أن معااادل النماااو فااا  الناااات  المحلااا  اإلجماااال  
 (ΔA/A)ده ماان خااالل معاادل النمااو فاا  إنتاجيااة بواماال اإلنتاااج يمكاان تحدياا
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 (ΔL/L)ومعاااادل النمااااو فاااا  العماااال  (ΔK/K) ومعاااادل النماااااو فاااا  رأب المااااال
وبالتاااااال  فاااااان اثااااار اإلنفااااااق  (ΔG/G)ومعااااادل النماااااو فااااا  اإلنفااااااق الحكاااااوم 

الحكوم  بلى النات  المحل  يتجلى من خالل دوره ف  التاأثير بلاى إنتاجياة 
 رأب)يااوثر فاا  كاال ماان العماال ورأب المااالاإلنتاااج بابتباااره مجماال بناصاار 

فاإلنفااااق الحكاااوم  يمكااان أن يماااارب  .(الماااال الماااادي ورأب الماااال البشاااري
 تأثيره ف  زيادة الطاقة اإلنتاجية من خالل: 

  اإلنفاق االستثماري اللي يساهم ف  تكاوين رأب الماال الثابات بان طرياق
 .عكب مباشرة بلى نمو النات  اإلجمال المشاريس اإلنتاجية العامة الت  تن

  اإلنفاق التحويل  لي الطابس االقتصادي اللي يعمل بلى توجيا  بناصار
اإلنتاج من قطاع إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى ب ادف إحادا  تنمياة 

 متوازنة.
  اإلنفااااق التحاااويل  االجتمااااب  الااالي ي ااادف إلاااى رفاااس إنتاجياااة العمااال مااان

ئاااد بناصااار اإلنتااااج ا مااار الااالي يااانعكب خاااالل مسااااهمت  فااا  تطاااوير با
  .بلى زيادة اإلنتاج اإلجمال 

ماان جاناا  أخاار فااان اإلنفاااق الحكااوم  يمااارب تااأثيره فاا  النااات  المحلاا  
)بشاااقي  االسااات الك   اإلجماااال  مااان خاااالل تاااأثيره فااا  الطلااا  الكلااا  الفعاااال

حياااا  أن ارتفاااااع مسااااتوى اإلنفاااااق  ,( بابتباااااره جاااازرا هامااااا مناااا واالسااااتثماري
حكاااوم  يااانعكب بشاااكل ارتفاباااا فااا  حجااام الطلااا  الكلااا  الفعاااال وبالتاااال  ال

فضاال  ,(21)ف  مستوى النات  المحل  اإلجماال ارتفابا ف  مستوى التشتيل و 
بن للض فان هناض تأثيرا ايار مباشار ل نفااق الحكاوم  بلاى الناات  المحلا  
ا اإلجماااال  مااان خاااالل التاااأثير بلاااى الطلااا  الكلااا  الفعاااال ياااتم مااان خاااالل مااا

حياااا  يناااات  باااان اإلنفاااااق الحكااااوم   ,يعاااارف بمضااااابف اإلنفاااااق الحكااااوم 
المباشااار أثاااارا متتابعاااة ومتوالياااة بلاااى الااادخل القاااوم  نتيجاااة لتتاااابس الااادخول 
النقدية الناتجاة بان اإلنفااق الحكاوم  مساببة زياادة فا  الادخول والناات  تفاوق 

 .(21)ادة الحاصلة  ف  اإلنفاق الحكوم الزي
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الاالي يمااارب ماان خاللاا  اإلنفاااق الحكااوم  تااأثيره فاا  أمااا االتجاااه ا خاار 
الفقااار فياااتم بااان طرياااق قنااااة التبااااين فااا  توزياااس الااادخل القاااوم  ومااان خاااالل 
اتجاهين يمر ا ول من خالل تأثيره ف  هيكل توزيس الدخل, أي الكيفية الت  
ياااوزع في اااا الااادخل القاااوم  باااين الفئاااات االجتمابياااة المختلفاااة وهاااو ماااا يعااارف 

فا  حاين يمار ا خار مان خاالل الكيفياة التا  ياوزع  ,ل الشخصا بتوزيس الدخ
ب ااا الاادخل القااوم  بااين الفئااات المكونااة لاا  وهااو مااا يساامى بااالتوزيس الااوظيف  

ويسااابق االتجااااه الثاااان  االتجااااه ا ول فاإلنفااااق الحكاااوم  ياااوثر فااا   .للااادخل
المرحلاااة ا ولاااى وهااا  ماااا تعااارف  ,هيكااال توزياااس الااادخل القاااوم  فااا  مااارحلتين

تااوزع الدولااة دخااوال نقديااة بلااى  حينمااا ,ة التوزيااس ا ولاا  للاادخل القااوم بمرحلاا
الناااااات  الحكاااااوم  مااااان السااااالس  بناصااااار اإلنتااااااج الااااالين سااااااهموا فااااا  تولياااااد

لاااة ويأخااال هااالا التوزياااس أسااالوبين, أسااالو  مباشااار بناااد قياااام الدو  ,اتوالخااادم
 ,(ا ربااااام ,الريااااس ,سااااعر الفائاااادة ,ا جااااوربتحديااااد بوائااااد بناصاااار اإلنتاااااج )

وأسلو  اير مباشر من خالل تحديد أسعار السلس المنتجاة أو أساعار الماواد 
 ,والمرحلة الثانية وه  ماا تعارف بمرحلاة إباادة توزياس الادخل القاوم  .ا ولية

والتاااا  تشاااا د إدخااااال تعااااديالت بلااااى التوزيااااس ا ولاااا  للاااادخل القااااوم  بناااادما 
بأشااكال باادة  وياتم للااض ,يتعاارض توزيااس الاادخل ماس أهااداف المساااواة والعدالااة

من اااا النفقاااات التحويلياااة االجتمابياااة النقدياااة والنفقاااات التحويلياااة االجتمابياااة 
 .(26)والنفقات التحويلية االقتصادياة العينية
  

 اليمو االقتااد  والتباين في تولي  الدخاآليات تأثير ال رائب في  .2
ابيااة تتباااين قاادرة الضاارائ  فاا  التااأثير بلااى النمااو االقتصااادي بااين االيج

  المتتياااارات والساااالبية تبعااااا لطبيعااااة التااااأثيرات التاااا  يمكاااان أن تمارساااا ا  فاااا
االدخااااار واالساااات الض واالسااااتثمار( وتأثيرهااااا فاااا  اتجاااااه االقتصااااادية الكليااااة )

فاسااتخدام الضاارائ  بوصااف ا أداة لتوجياا   .وكميااة بناصاار اإلنتاااج ونوبيت ااا
ل الحااااااوافز وماااااان خااااااال ,االقتصاااااااد القااااااوم  باتجاااااااه االسااااااتثمارات المراوبااااااة
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واإلبفارات واالمتيازات من ج ة أخرى تعمل فا  اتجااه زياادة الناات  المحلا  
ة المفروضااة بلااى الساالس المسااتوردة كمااا تعماال الضاارائ  الكمركياا .اإلجمااال 

رفس معدالت نمو النات  المحل  من خالل توفير الحماية ل  ورفس قدرت  بلى 
الضارائ  إلاى أثاار توساعية فا  فضال بما تقدم فقد تودي  ,التنافسية المحلية

إل يلجاااا المنتجاااون تااادفع م  ,اإلنتااااج مااان خاااالل ماااا يعااارف بالضاااريبة المحفااازة
رابات م فاا  المحافظااة بلااى دخااول م السااابقة قباال فاارض الضااريبة إلااى خفااض 
نفقااااات إنتاااااج م ماااان ج اااااة ومحاولااااة رفااااس مساااااتويات إنتاااااجيت م ماااان خاااااالل 

  بالنتيجاة رفاس معادالت نماو االستثمار ا مثل لعناصر اإلنتاج وهو ماا يساب
كما تعد الضرائ  نوبا من االدخار اإلجباري ال دف .النات  الحقيق  وتوسع 

منااا  تمويااال بملياااة النماااو االقتصاااادي واساااتتالل الفاااوائض المالياااة للمجتماااس 
 .(21)جي  ا نحو تيار االستثمار المنت وتو 

  المحلا  إال ان  من جان  آخر قد يكون للضرائ  أثار سلبية بلاى الناات
اإلجمال  كون الضارائ  المرتفعاة بلاى الادخل قاد تضاعف مان حاوافز العمال 
واإلنتاج لدى اإلفراد بلى بكب المعتدلة من ا الت  تعمل بلى زيادة إنتاج م 

كمااا إن ااا تااوثر ساالبيا  .لتعااويض مااا يلحااق دخااول م ماان نقااا نتيجااة الضااريبة
ض مااان الساااالس بلاااى اإلنتااااج مااان خااااالل تأثيرهاااا فااا  تقلااايا حجاااام االسااات ال

الضاارورية النااات  باان انخفاااض الاادخل بسااب  الضااريبة والاالي ياانعكب بلااى 
فضااال باان للااض تمااارب الضااريبة تااأثيرا ساالبيا بلااى  ,قاادرة ا فااراد بلااى العماال

اإلنتاج من خالل تأثيرها ف  حجم االستثمار اللي يعتمد بلى حجم االدخار 
ضاااارائ  بلااااى حياااا  تعماااال ال .(21)التاااا  تاااانخفض باااادورها نتيجااااة للضااااريبةو 

تخفايض ماادخرات القطاااع الخاااا وبالتااال  التااراكم الرأساامال  وماان ثاام إبطااار 
إال إن ااا ماان ج ااة أخاارى قااد تمااارب بكااب هاالا ا ثاار فاا   ,النمااو االقتصااادي

كون ا تزيد من االدخار الحكوم  ومن ثم تكوين رأب الماال وبالتاال  تشاجيس 
نااااات  باااان اثاااار إنفاااااق إال أن زيااااادة النمااااو االقتصااااادي ال ,النمااااو االقتصااااادي
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النماو االقتصاادي الناات  بان اثار  حصيلة الضريبة يكون اكبار مان انخفااض
 .(29)ة بفعل مضابف الموازنة المتوازنةالضريب

فقاد أكاد التحليال  ,أما ما يتعلاق باأثر الضارائ  بلاى توزياس الادخل القاوم 
االقتصاادي بلااى قاادرة الضاارائ  بلااى ممارساة دورا فااابال وم مااال فاا  إبااادة 
توزيااس الاادخل القااوم  لصااالح الطبقااات الفقياارة ماان المجتمااس ماان خااالل فاارض 
ضااريبة مباشاارة تصااابدية بلااى أصااحا  الاادخول المرتفعااة أو ضاارائ  اياار 
باادة تحويل اا إلاى أصاحا  الادخول المنخفضااة  مباشارة بلاى سالس ا انياار وا 
يد من خالل النفقات التحويلية أو من خالل تمويل الخدمات العامة الت  تستف

وفا  هالا الصادد يوضاح  .(13)ات الفقيارةدودة الادخل أو الطبقامن ا الفئات محا
صااندوق النقااد الاادول  وج ااة نظااره حااول التااأثيرات التوزيعيااة فاا  إطااار باارام  

فاا  أن توساايس نطاااق الضاارائ  المباشاارة ساايكون لاا  أثااار  ,التكييااف ال يكلاا 
مباشااارة بلاااى  فااا  حاااين أن الضااارائ  التيااار,توزيعياااة لصاااالح الطبقاااات الفقيرة

الساالس والخاادمات االساات الكية هاا  ابعااد مااا يكااون باان تحقيااق العدالااة ولات 
مااا لاام ياادخل بلي ااا طااابس التشااخيا كااالتمييز بااين  ,تااأثيرات توزيعيااة بكسااية

 .(13)د تأثيرات توزيعية لصالح الفقرارلتول ,السلس الضرورية والسلس الكمالية
 
 
 
 لية في معدالت الفقريممسة آليات تأثير السياسة الما: ثالثا

بنااارا بلاااى مااا تقااادم واسااتنادا للطروحاااات النظريااة لطبيعاااة تااأثير السياساااة 
وب اادف صاايااة تشااخيا كماا   ,وإلثبااات فرضااية البحاا  ,الماليااة فاا  الفقاار

فقااد ابتماادت مجموباااة  ,فاا  معاادالت الفقاار ةإلليااة انتقااال اثاار السياسااة المالياا
( يااانعكب تأثيرهاااا )توضااايحية اادية كمتتيااارات تفسااايريةمااان المتتيااارات االقتصااا

بلااى المتتياار المعتمااد المتمثاال بمعاادالت الفقاار لمجموبااة ماان البلاادان الناميااة 
 :اللي اتخل متتيره الصيتة التاليةو 
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   (Y)معدل الفقر  -
 .يشاااير معااادل الفقااار إلاااى أباااداد الفقااارار كنسااابة مااان إجماااال  بااادد الساااكان

وتعبيااارا بااان ظااااهرة ويعاااد هااالا المعياااار ابساااط وأسااا ل مقااااييب الفقااار شااايوبا 
تفش  الفقر وانتشاره ف  المجتمس كون  يعبر بان ا همياة النسابية للفقارار فا  

 المجتمس.
أما المتتيرات التفسيرية الت  تعكب اثر السياسة المالية ف  تفسير 

 : اتخلت الصي  التالية التتيرات الحاصلة ف  معدالت الفقر فقد
 .(X1)اإلنفاق العام  .0

 .عدل نمو اإلنفاق العاموقد ببر بن  بم
 .  (X2)الضرائ   .2

 .واللي ببر بن  بمعدل نمو الضرائ 
 .(X3). التباين ف  توزيس الدخل القوم  3

نظرا لكون معامل جين  من أكثر المقاييب الرقمية شايوبا فا  االساتخدام 
للتعبير بن درجة التفاوت فا  توزياس الادخل وأسا ل ا ف ماا فقاد ابتماد لتفساير 

 .التفاوت ف  توزيس الدخل ف  معدالت الفقر مدى تأثير
 .(X4)معدل النمو االقتصادي  .4

نظااارا إلاااى قابليتااا  الواساااعة فااا  إبطاااار صاااورة واضاااحة بااان ا دار الكلااا  
لالقتصاااااااد وبااااااده المقياااااااب الشااااااامل لجميااااااس مخرجااااااات الدولااااااة ماااااان الساااااالس 

اسااتخدم معاادل  ,وبااد نمااوه ا ساااب فاا  تخفاايض معاادالت الفقاار ,والخاادمات
 .لنات  المحل  اإلجمال  للتعبير بن النمو االقتصادينمو ا

وفاا  إطااار تقاادير وتحلياال تااأثير السياسااة الماليااة بأدوات ااا المتمثلااة اإلنفاااق 
العااام والضاارائ  فضااال باان النمااو االقتصااادي والتباااين فاا  توزيااس الاادخل فاا  

واسااتنادا إلااى الجاناا  النظااري  ,معاادالت الفقاار لمجموبااة ماان البلاادان الناميااة
  لي أكد ف  معظم ا دبيات االقتصاديةال
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بلاى للاض فقاد تاام االساتعانة بنماولج االنحاادار الخطا  المتعادد وباسااتخدام 
لتقااادير معلماااات  (12)بياناااات المقطاااس العرضااا  لمجموباااة مااان البلااادان النامياااة

التااااأثيرات المباشاااارة التاااا  مارساااا ا كاااال ماااان اإلنفاااااق العااااام والضاااارائ  والنمااااو 
توزيس الدخل بلى معدالت الفقر وباستخدام البرمجية االقتصادي والتباين ف  

فاااا  النمااااولج القياساااا   وبعااااد إدخااااال المتتياااارات السااااابقة .(Minita) زةاالجاهاااا
 التال :

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

وبتطبيق ااا بلااى  (OLS)وباسااتخدام طريقااة المربعااات الصااترى االبتياديااة 
خرى واستنادا  إلاى نتائج اا ا فضال تام كبديل بن الصي  ا الخطية الصيتة 

 الحصول بلى قيم معامالت 
العالقات االقتصادية التا  توضاح طبيعاة التاأثير الالي تمارسا  المتتيارات 

وكمااااا  ,(11)ةمعنويااااة مقبولاااا ماااادياتبلااااى المتتياااار المعتمااااد وتحاااات ة التفساااايري
   المعادلة التالية: أدرجت ف 

Y = - 44   +   0.618 X1   +   1.52 X4 

t = (-3.14)      (5.22)           (2.92) 

R – sq = 48.7 %          R – sq ( adj ) = 45.1 %   

F  = 13.7 

 إن المتتيرات التوضيحية الداخلاة فا  النماولجيتضح من المعادلة المقدرة 
نجحااا فاا  قااد  (X4)ومعاادل النمااو االقتصااادي  (X1)والمتمثلااة باإلنفاااق العااام 

 من %44تفسير أكثر من 
تاركتاا للمتتيارات التتيرات الحاصلة ف  معدالت الفقار فا  البلادان النامياة 

 لنسبة المتبقيةا ا خرى
باكستا بللض أهمية نسبية  ,للتتيرات الحاصلة ف  معدل  011من تمام الا 

ميااة باان المتتياارات االقتصااادية هال تقاال أ أخاارى متتياارات اقتصاااديةلمتوازنااة 
لام ياتم إدخال اا فا  النماولج  معادالت الفقارتاوثر فا  الداخلية وربما تتجاوزهاا 

 .والت  تتمثل بالمتتيرات الخارجية
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تجااة ماان العماال التجريباا  ماان جاناا  أخاار يتبااين ماان المعادلااة  المقاادرة النا
الفقر قد خالف المنطق االقتصادي بانجلاب  سلبيا تجاه التتيرات  إن معدالت

دة فااا  معااادل اإلنفااااق العاااام فالزياااا ,معااادل نماااو اإلنفااااق العاااامالحاصااالة فااا  
 بمقدار وحدة واحدة يسب  ارتفابا ف  معدالت الفقر بمقدار  

سا بللض االتجاه اير االيجاب  ل نفااق العاام نحاو الفئاات كبا 0.618
نما ,الفقيرة  .محابيا للفئات التنية من المجتمس وا 

اين فا  التباللي يمارس  االيجاب   كللض فقد أثبتت النتائ  التجريبية ا ثر
فا  معادالت الفقار وهاو ماا يتوافاق  (بمعامال جينا   )المعبر بنتوزيس الدخل 

فزيادة  التباين ف  توزيس الدخل بمقدار وحادة واحادة  ,المنطق االقتصاديمس 
وهو باللض يوياد فكارة االتجااه % 1.52معدالت الفقر بمقدار يسب  ارتفابا ف  

  .فقرااليجاب   اللي يمارس  التباين بلى معدالت ال
الضاااارائ   النمااااو كمااااا أثبتاااات نتااااائ  العماااال الكماااا  فشاااال كاااال ماااان 

االقتصاااادي فااا  اجتيااااز االختباااارات القياساااية واإلحصاااائية فضاااال بااان 
 .فاا  البلاادان النامياااة االقتصااادية فاا  إثبااات تأثيرهااا فااا  معاادالت الفقاار

فااا  هاااله البلااادان مااان الضاااريب   النظاااام وربماااا يعاااود للاااض إلاااى ضاااعف
عياادة  باان خااط االقتصااادي نحااو فائاادة الفئااات الب واتجاااه النمااو ,جاناا 

 .الفقر إلى ا بلى
وبنااارا بلااى مااا تقاادم وماان خااالل النظاارة الشاامولية للنتااائ  التجريبيااة 
يتضااح ضااعف السياسااة الماليااة وبأدوات ااا الرئيسااة فاا  التااأثير االيجاااب  

 .ف  معدالت الفقر ف  البلدان النامية
impact mechanisms the Fiscal policy in poverty rates 
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Abstract 

Although economic and social and political enormous that 

included most countries of the world, there is still poverty continue 

within the humanitarian problem. For that reasons, the most 

researchers, intellectuals, economists, sociologists and politicians 

are great attention for causes of spread and working to stopping and 

limit of growth it. For obtain that, the use of  appropriate economic 

policies and which constitute fiscal policy one the most important 

and which exert their effects which through their effects in the 

variables of economic growth and variation in the distribution of 

income. The objective of this study is to try to clarify the role of 

fiscal policy which included the expenditure and returnals policies 

to influence in poverty in developing countries. We are use of 

econometrics analysis, relying on data variables used in the study. 

The study explain the weak  fiscal policy and main tools in positive 

impact in poverty rates in developing countries.                            
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 ،تييييونس ،المغييييما ،المدائييييم ،ا نال لييييران الرل  ييييا المسييييعخر ا ييييي  العقييييرام الق لسيييي  ميييي  ال (52)
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   ،كم و ايل  ،ن  يلااغوا، أشغريرا ،غوات ميلص ،جل لا يل ،رتلالر ،مررشاا  ،سما ن ل ،ن  لف ،بلكسعلن
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 .Fاخع لا  -
 .R – sq (adj) ش عل ل العحرار المعرف R – sqاخع لا  عل ل العحرار   -
 


