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 :الملخص

فأنها , ان النفقات العامة على الرغم من كونها اداة تستخدمها الدولة لتسيير االدارات العامة واشباع الحاجات العامة

االقتصادية  حيث من خاللها تقوم الدولة بالتدخل في الحياة, تعد احدى اهم ادوات السياسة المالية ألي بلد

وبالتالي فأنه باإلمكان . وتقوم بترجمة اهداف السياسة االقتصادية الى مشاريع وبرامج عمل حقيقة, واالجتماعية

وعلى الرغم من ارتفاع حجم النفقات العامة . تقييم اداء الحكومة عن طريق دراسة وتحليل تطور الموازنة العامة

االهداف االقتصادية واالجتماعية والمتمثلة بتحقيق  ة لم تتمكن من تحقيقاال ان الدول, في العراق خالل مدة البحث 

حيث كان هناك اختالال في هيكل الموازنة العامة . معدالت مرتفعة من النمو والتوازن االقتصادي واالجتماعي

ل الهيكل مما عزز من تعميق اختال. عموما والذي انعكس ايضا في اختالل هيكل النفقات الجارية واالستثمارية

 .االقتصادي للبلد

 

 

Abstract : 

 Although public expenditure is a tool used by the state to run public administrations    

and satisfy public needs, it is one of the most important tools of a country's fiscal 

policy. The state intervenes in  economic and social life and translates economic 

policy objectives into real projects and programs  .It is therefore possible to assess the 

performance of the government by studying and analysing the  evolution and 

structure of the general budget. Despite the high volume of public expenditure in Iraq 

 during the period of research, but the state was unable to achieve the economic and 

social goals of  high rates of growth and economic and social balance. Where there 

was an imbalance in the structure of the general budget, which was also reflected in 

the imbalance structure of current and  investment expenditures. Deepening the 

imbalance of the country's economic structure. 
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 المـــقـدمـــــــــــة

وخالل زمن ليس بالبعيد كان , يعد التضخم النقدي من بين أكثر المشاكل التي تواجهها معظم اقتصادات الدول

ويكون ذلك من خالل توظيف , االقتصاديون مقتنعين انه باإلمكان السيطرة على مثل هذه الظاهرة بدقة نسبية

م احد اهم ادواتها اذ يمكن من خالله تحقيق آثار و يشكل االنفاق العا, ادوات السياسات المالية والنقدية المالئمة

مباشرة وغير مباشرة من خالل استخدامه كأداة لتحقيق االهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها مثل توزيع 

ومنه تستطيع , الدخل القومي والثروة القومية وكذلك تخصيص الموارد االقتصادية المتاحة التخصيص االمثل

 وكذلك مستوى التشغيل في االقتصادالعام لألسعار التحكم في المستوى 

حيث اصبحت هي الوسيلة التي , لقد أخذت النفقات العامة للدولة تشكل محوراً اساسياً للنشاط المالي للدولة

وتحت ضغط االزمات االقتصادية تنامى دور الدولة من , يمكن من خاللها ان تحقق الدولة سياساتها الحكومية

 .الحياة االقتصادية واالجتماعية خالل تدخلها في

ادت الى ظهور التضخم النقدي وبما ان حالة الدراسة هَي العراق فإن النتائج المتحصل عليها من زيادة حجم   

وعليه يتوجب على الدولة ان تجد حالَ لمثل هذه الزيادة الظاهرية في االنفاق مشكلة اقتصادية وهي مشكلة 

 .استخدام وتوظيف ادواتها المالية والنقديةالمشاكل االقتصادية عن طريق 
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    الفصل االول                                                  

 منهجية البحث                                                

 :مشكله البحث :  اوال

حياث ان هاذه الزياادة تكاون ناتجاة اماا , االنفاق العاامتجسدت مشكلة البحث حول أثر الزيادة الحاصلة في حجم  

عاان توسااع دور الدولااة فااي المجاااالت االقتصااادية و التعليميااة و االداريااة و الدفاعيااة او عاان طريااق المااوارد 

, وهذا غالبا ما تلجأ اليه الدولة فاي ظال ظاروف اساتثنائية, االستثنائية مثل الدين العام او االصدار النقدي الجديد

االمار الاذي ياؤدي الاى , م تؤثر هاذه الزياادة فاي احاداث ارتفااع فاي معادالت التضاخم النقادي فاي العاراقومن ث

 .إحداث اختالالت هيكلية في االقتصاد العراقي

 : هدف البحث :  ثانيا

خلي ومدى تأثيره علاى النشااط االقتصاادي مان ايهدف البحث إلى ابراز الجانب االساسي من دور الدولة التد    

وتأثيره على ارتفاع مستوى التضاخم , (2217-2223)خالل الوقوف على واقع االنفاق العام خالل مدة البحث 

ومن ثم قياس هذه العالقاة باين , النقدي وبعض المتغيرات االقتصادية في االقتصاد العراقي الداخلة في االنموذج

صياغة ألية مناسبة من اجل تحقيق استقرار النشاط  وبالتالي يتسنى للدولة, االنفاق العام والمستوى العام لألسعار

 .                                االقتصادي والحد من التضخم

 : اهمية البحث :  ثالثا

 -:تكمن اهمية الدراسة في ما يأتي  

 . تحليل العالقة بين االنفاق العام و التضخم -1    

 .ضخمقة بين االنفاق العام و التقياس العال -2    

 : فرضية البحث :  عابرا

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان هناك عالقة قوية  موجبة بين حجم االنفاق العام في العراق وبين معادالت 

 (. 2217-2223)التضخم النقدي خالل المدة 

زياادة توضح هذه الدراسة ان هناك عالقة موجبة بين التضاخم وانخفااض قيماة النقاود  ويتضاح ذلاك مان خاالل 

 . االنفاق الظاهري

 :حدود البحث: خامسا 

بوصافها سلسالة زمنياة , (2217-2223)شملت الدراسة المادة المحصاورة ماا باين  :الحدود الزمانية - أ

االنفاااق )اذ ان الظاواهر المدروسااة , وهااي تعتباار مادة مناساابة ألغاراض الوصااف والتحلياال خمسااة اعاوامتغطاي 

 .هي ظواهر طويلة االمد( التضخم, العام

                .االقتصاد العراقي بحكم انتمائنا لهذا البلد: الحدود المكانية - ب
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 الفصل الثاني                                           

 االطار النظري                                           

 : ولالمبحث اال                                            

 

           - :مفهوم التضخم النقدي : اوال 

من ابرز المشاكل االقتصاادية التاي تعااني منهاا اقتصااديات ( Monetary Inflation)يعد التضخم النقدي     

نتيجة لما تحدثه من فوضى واضطرابات , كما يعد ظاهرة غير مرغوب بها, دول العالم اجمع في وقتنا الحاضر

 .اقتصادية واجتماعية

اال انه ال , وعلى الرغم من ان التضخم النقدي من اكثر االصطالحات شيوعا من حيث التطبيق و االستخدام    

ويعاود ذلاك الاى اخاتالف وجهاات , يبدو هناك اجماع من قبل االقتصادين والمختصين علاى تحدياد المقصاود باه

اً الااى تعريفااات بعااض االقتصاااديين واسااتناد, (2213, اياااد النسااور. د) النظاار واالفكااار فااي تحديااد هااذا المفهااوم

أنس البكري )  (االنخفاض المستمر والمتواصل في القيمة الحقيقية لوحدة النقد )فيعرف التضخم النقدي على انه 

اي ان القيمة الحقيقاة لوحادة النقاد هاي قيماة السالع والخادمات التاي تشاتريها وحادة النقاد , (2222, وصافي وليد

 .بارتفاع الرقم القياسي لألسعاروهذه القيمة تنخفض 

هو كل زيادة في التداول النقدي تترتب عليه زياادة فاي الطلاب الكلاي الفعاال عان العارض )ويعرف على أنه     

, غااازي عنابااة)  (الكلااي للساالع و الخاادمات فااي ماادة زمنيااة معينااة تااؤدي الااى زيااادة فااي المسااتوى العااام لألسااعار

على كمية النقد في التداول اي ان التضخم قد يحدث نتيجة لزيادة حجم النقاد فيما يركز التعريف الثاني , (2222

وكذلك ُعرف , في التداول مما يحدث ضغوطاً في الطلب الكلي فتنعكس اثاره في ارتفاع المستوى العام لألسعار

نما اسعار السلع هو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار وال يقصد ارتفاع سعر سلعة معينة وا)على انه 

عموما بحيث كلما ارتفع المستوى العام ألسعار السلع و الخدمات فإن الكمية التي يشتريها الدينار من هذه السالع 

وبناًء على ما تقدم من تعريفات لمفهوم التضخم النقدي نحصال علاى صاورة لاه , (2227,محمود الوادي)  (تقل

وهاذا يعناي حادوث ارتفااع عاام فاي جمياع , ستوى العاام لألساعارتوضح انه االرتفاع المستمر والملموس في الم

وانماا  قاد يحادث نتيجاة لحادوث , اسعار السلع والخدمات وال يحدث هذا االرتفاع في االسعار خالل فتارة معيناة

اسااباب سياسااية تااؤدي الااى تاادهور حالااة النشاااط االقتصااادي اال ان ماان الممكاان أن تعااود األسااعار إلااى وضااعها 

زوال االسباب التي تؤدي باألسعار الى االرتفاع و بالتالي تؤدي الى انتهاء مشاكلة التضاخم النقادي  الطبيعي بعد

  (. 2222,شكري العشماوي )  التي تصيب اقتصاد بلد ما

اذ يعتبر ظاهرة تعكس االخاتالالت , وبذلك ُيعد التضخم احد المشاكل االقتصادية التي تواجه اغلب بلدان العالم

وعلى مستوى االقتصاد , وقد تكون هذه القوى هيكلية او غير هيكلية, توازن القوى االقتصادية التي تحدث في

التضخم النقدي يعبر عن حالة االرتفاع المستمر في االسعار بشكل عام وتعبا لذلك فأنه يمثل  .الكلي او الجزئي

اول ويعكاس التضاخم النقادي حااالت االنخفاض المستمر في القدرة الشرائية لوجود حجم كبير من النقد قيد التد

, االرض , راس الماال ) عدم التوازن االقتصادي فاي اساواق السالع والخادمات وعوامال االنتااج المتمثلاة فاي 

كماا ان التضاخم النقادي يانجم عان اخاتالل التاوازن باين التادفقات النقدياة وتادفقات (. العمالة, المكائن واالالت 
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الزيادة في التدفقات النقدية اعلى من حجم الزيادة فاي تادفق السالع والخادمات السلع والخدمات في السوق اذ ان 

العرض النقدي في التداول اعلى من العارض 2 يؤدي الى ظهور حالة التضخم النقدي في االقتصاد نظرا لكون

ضاخم ساعار حياث يعتبار التباساتخدام الارقم القياساي العاام لألالسلعي في الساوق ويقااس التضاخم النقادي عاادة 

  .( سنة االساس) النقدي السنوي هو نسبة الزيادة السنوية الطارئة على الرقم القياسي 

 

 

  :أسباب ظهور ظاهرة التضخم النقدي :ثانيا

إن ظاااهرة التضااخم هااي انعكاااس الخااتالل فااي تااوازن القااوى االقتصااادية, قااد تكااون علااى المسااتوى الكلااي أو 

عن تفاعل عدة عوامل ال بد من تحديادها و معرفاة العالقاة بينهاا الجزئي, و ينتج التضخم كأي ظاهرة أخرى, 

تحتوي األدبيات االقتصادية علاى عادد مان النظرياات لتفساير ظااهرة  . إذا ما أردنا تشخيص أسبابه و معالجته

وهذا دليل على عدم اساتقرار هاذه النظرياات . التضخم التي تعاني منها بلدان العالم بفترات دورية أو متواصلة

عدم كفايتها لتفسير هذه الظاهرة في جميع األحوال و الفترات, لذلك نجد بأن النظرية التي اعتمدت مان قبال  و

االقتصاديين في تفسير التضاخم بعاد الحارب العالمياة األولاى, لام تصالح لتفسايرها فاي األربعينياات مان القارن 

فق البياناات اإلحصاائية ماع النظرياات و في الخمسينيات ظهرت نظريات بديلة أخرى نتيجة لعدم توا. الماضي

كما ظهرت في الستينات مؤشرات و أرقام جديدة أمكن بو اسطتها التشاكيك بابعض النظرياات الساابقة . السابقة

ا كاناات نهاافااي الاادول الصااناعية خاصااة و أ و عناادما باارزت ظاااهرة التضااخم. و إعااادة الثقااة بنظريااات أخاارى

, بدأ البحث  و التي أطلق عليها اسم التضخم الركودي داية السبعيناتمصحوبة بمعدالت عالية من البطالة منذ ب

 .عن نظريات أخرى تفسر هذه الظاهرة 

وهناك عدة عوامل تساهم في دفع ظاهرة التضخم النقدي للبروز بشكل محسوس قد يصل الى حد تدمير النظام 

 االقتصادي بشكل كامل من الممكن تلخيصها بما يلي

دارة غير الخبيرة وغير الكفوءة تدفع بظاهرة التضخم النقدي للظهور بشاكل محساوس ان اال: سوء االدارة .1

 .او بشكل يقوض ركائز االقتصاد

ياادفع بظاااهرة التضااخم النقاادي بشااكل حاااد اذ ان حجاام التضااخم , تاادهور االوضاااع السياسااية واالقتصااادية .2

حياث ان حالاة االساتقرار , صااديةالنقدي يتناسب تناسبا طرديا مع درجة تدهور االوضااع السياساية واالقت

السياسي يتولد عنها اساتقرار اقتصاادي يسااهم فاي ابعااد شابح التضاخم النقادي عان االقتصااد او الحاد مان 

 .تأثيراته الضارة

وهاو مجموعاه مان  Balance of Paymentsاو اخاتالل ميازان المادفوعات : االفتقار الى موازنة ساليمة .3

افة المعامالت التي تجري بين بلد معين واالقتصااد العاالمي خاالل الحسابات التي تعكس صورة موجزه لك

كما ويمكن تعريف ميزان المدفوعات بأنه خالصة موجزه للقيمة الناتجاة عان حركاة البضاائع , فترة معينه

والخدمات ووثائق الديون والملكية الحاصلة بين المقيمين ورجال االعمال من جهة والحكومة والمؤسسات 

( ساانة واحاادة) خااالل فتاارة محااددة . فااي دولااة مااا وباااقي اقتصاااديات دول العااالم, هااة ثانيااةاالخاارى ماان ج

قد يدفع اختالل الموازنة بالسالطات النقدياة الاى , ويفترض توازن الجانب الدائن مع الجانب المدين للميزان

 .عملية استنساخ لألوراق النقدية مما يتولد عنه ظهور ظاهرة التضخم النقدي
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زمات والنزاعات وما ينجم عنها من حالة فوضاى تاؤثر علاى االقتصااد بشاكل سالبي لصاالح الحروب واال .4

 .دفع ظاهرة التضخم النقدي للظهور بشكل حاد

نوع داخلي اذ تعمد السلطات , الديون المقترضة نوعان ,  External Debtاالقتراض او الدين الخارجي  .5

غالب تعود ملكيتها للقطاع الخاص مقابال فوائاد معيناه او النقدية الى االقتراض من المؤسسات المالية في ال

او اقتراض خارجي من الادول والمؤسساات الدولياة او البناوك , امتيازات معينه يتفق بشأنها بينم الطرفين 

االجنبية ويفترض ان يسدد الدين الخارجي مع الفوائد المترتبة عليه بعملة البلد او المؤسسة الدائنة او بعملة 

ان . تفق عليها بين الدائن والمادين اضاافة الاى فتارة ساماح فاي حالاة عادم اساتطاعة المادين الساداداخرى ي

اللجوء الى االقتراض ينجم هزات ومشاكل اقتصادية ذات تاأثيرات ولكان ثمان عملياة االقتاراض قاد يكاون 

تمااعي لتلاك قاسيا في اغلب االحيان على اقتصااديات البلادان المقترضاة والاذي يانعكس علاى الوضاع االج

البلاادان بشااكل تضااخم وقيااود اقتصااادية يصااعب الخااالص منهااا اذ تضااع الجهااات المقرضااة وماان ضاامنها 

اقتصااديات البلادان  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فوائد قد تكون عالية وشروطا قاسية تتمثل فاي دفاع

م والضرائب بشكل يؤدي الى المقترضة الى رفع او مضاعفة اسعار المواد االساسية والمحروقات والرسو

 (2224, كاظم موسى . ) االختالل الهيكلي للمجتمع

 

ٍّ:انواعٍّالتضخمٍّالنقديٍّ:ثالثا

يمتاز التضخم بتعدد أنواعه واختالفها باختالف المعيار المستخدم للتميياز فيماا بينهاا, أن إال هاذه األناواع غيار 

الخصاائص التاي تجماع فيماا بينهاا, أن إذ جمياع منفصلة عن بعضها البعض, حيث تمتاز باالشتراك في بعض 

 , أنواع التضخم تشترك في خاصية واحدة ,وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداء ا كاامال   وفاي ضاوء ذلاك

 : نستعرض األنواع المختلفة للتضخم انطالقا من بعض المعايير كما يلي

تتحاادد بعااض أناواع االتجاهااات التضااخمية   :معيااار درجاة تحكاام الدولااة فاي جهاااز االئتماان :الفارع األول

ا على الاتحكم فاي حركاة مساتويات هقدر باالعتماد على معيار درجة تحكم الدولة في جهاز االئتمان ومدى

 : لهذا المعيار يمكن التمييز بين ثالث أنواع من التضخم ااألسعار والتأثير فيها , ووفق

يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع مساتويات األساعار بصاورة مساتمرة دون قياام  :التضخم الظاهر: أوال

الدولة بأي إجراءات ووفقا لهذا النوع من التضخم ترتفع األسعار استجابة لفائض الطلب, بمعنى أن ارتفاع 

 طلاب دف تحقيق التوازن بين العارض والبهاألسعار العتراضها أو الحد منها, صورة تلقائية وبكل حرية, 

يتم باإلضافة إلى عدم التدخل من قبل الدولة, فإن هناك عوامل أخرى تقف وراء االرتفاعات المتوالية فاي 

المستوى العام لألسعار, وتساعد على تزايد حدة الضغوط التضخمية, و منها الظروف االقتصادية الساائدة 

كااظم موساى )  النفساية لألفاراد وبشكل خاص ضعف مرونة جهاز اإلنتاج المحلي, باإلضافة إلى العوامل

2224.) 

ا الكثير من الادول , إمكانياة ظهاور حااالت به ترلقد أثبتت التجارب التي م ):الكامن)التضخم المكبوت: ثانيا  

ظ على استقرارها , نتيجة التخاذ سياسات تقتضي بتجميد افتخضع فيها األسعار لضغط تضخمي و مع ذلك تح

لاذلك يفضال الكثيار مان االقتصااديين تعرياف هاذه الحااالت باالظواهر التضاخمية ا, هااألسعار و الحد مان زياد

و من بين السياسات و اإلجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي هذا النوع  .األسعار المكبوتة رغم ثبات

يزانية, من التضخم , وضع قيود و ضوابط تحد من اإلنفاق الكلي, الرقابة على الصرف , تحقيق فائض في الم

إلخ , لكن سرعان ما تضطر الدولة لسحب هذه اإلجراءات تحت ضغط قوى ...بالبطاقات  و تطبيق نظام البيع
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التضخم فترتفع األسعار, كما حدث في كثيار مان الادول خاصاة تلاك التاي تادعم األساعار, و قاد تخضاع بعاض 

محكماة , فترتفاع األساعار بمساتويات  األسعار للرقابة في حين تترك األخرى حرة أو تكون الرقابة عليها غيار

مختلفة في األسواق , لذلك يمكن القول أن الرقابة على األسعار سواء كانت عاماة أو خاصاة ال تساتبعد فائضاا 

في الطلب, و لكنها تعطل آثاره لفترة من الوقات , لحاين يمكان أن تتجماع كمياة نقدياة ساائلة كبيارة تتحاول فاي 

علاى تجبرها و أحيانا تكون الظروف االقتصادية و السياسية للدولة  .لة إضافيةشرائية فعا وقت الحق إلى قوة 

على األسعار, فمثال في أوقات الحروب تلجأ الحكومة إلى إغالق أوجه اإلنفااق , و بها  وضع إجراءات تحافظ

  .تعمد إلى التقنين بتطبيق نظام الحصص لألفراد

التضخم حديثا نسبيا مقارناة بااألنواع األخارى, و أكثار ماا يظهار  يعد هذا النوع من : التضخم المستورد: ثالثا 

و يعاود سابب باروز هاذا . هذا النوع في اقتصادات الدول النامية التي تكون أكثر انفتاحا على العالم الخاارجي 

بصعوبة يتميز هذا النوع  . النوع إلى االرتفاع الحاد و المستمر في أسعار السلع النهائية المستوردة من الخارج

تحكاام فيااه الظااروف االقتصااادية السااائدة فااي الاادول المتقدمااة والساايطرة عليااه ألن مصاادره و سااببه خااارجي , 

السابعينات فهاي بالتاالي  فايالصناعية, حيث أن هذه الدول الصناعية قد تعرضت لموجة تضخمية كبيرة خالل 

ب الدول النامية تعاني من هذا النوع مان فان اغل الحالو في هذا  .دة منهارتقوم بتصدير التضخم للدول المستو

التضخم نتيجة االعتماد الكبير على السالع و الخادمات المساتوردة مان الادول المتقدماة الصاناعية, ساواء كانات 

سلعا استهالكية أو إنتاجية, من أجل تنفيذ برامجها التنموية و االجتماعية أو من أجل ساد ماا تحتاجاه مان ماواد 

ات التي تتميز بارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها, تؤدي حتما إلى انتقال هذا غذائية, هذه المستورد

االرتفاع إلى الدول النامية المستوردة لها, و نذكر في هذا الصدد ارتفاع أسعار النفط في السنوات األخيرة التي 

اساتيراد السالع التاي تحتاجهاا بأثماان  أدت إلى ارتفاع التكاليف في الدول المتقدمة مما اضطر الدول النامية إلى

 (1895, حسين عنابة .) أعلى, و هنا يظهر أثر انتقال ارتفاع األسعار من دولة إلى أخرى

  :معيار تعدد القطاعات االقتصادية :الفرع الثاني

كيناز لهذا المعيار حسب تنوع القطاعاات االقتصاادية وفاق تقسايم االقتصاادي  اتتحدد االتجاهات التضخمية وفق

  : إلى ما يلي

 :ويفرق كينز بين نوعين من التضخم في أسواق السلع كما يلي: التضخم في أسواق السلع  :أوال

هو التضخم الذي يحصل في قطاع صاناعات االساتهالك حياث يعبار عان زياادة التضاخم : التضخم السلعي - أ

عان زياادة قيماة سالع وهو التضاخم الاذي يحصال فاي قطااع صاناعات االساتثمار, حياث يعبار : الرأسمالي

االستثمار على نفقة إنتاجها, وكنتيجة لتفشي هذه االتجاهاات التضاخمية فاإن أرباحاا كبيارة تتحقاق فاي كاال 

 .قطاعي االستهالك واالستثمار

أ التضخم  - : و يتم تقسيم التضخم حسب هذا المعيار إلى نوعين هما: التضخم في أسواق عوامل اإلنتاج: ثانيا 

هذا النوع مان التضاخم عنادما تحادد األساعار اإلدارياة مان طارف المؤسساات, خاارج قاوانين يحدث : الربحي 

العرض والطلب في األسواق , حيث أن ارتفاع الهوامش الربحية يمكن أن يحدث ارتفاع في الطلب واألجور, 

ر في حين نالحاظ أن ضاغط األربااح سايكون أقال مان ضاغط األجاور ألن األربااح ليسات جازءا قلايال مان ساع

يحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات اإلنتاج ومنها أجاور العماال, وقاد ورد هاذا : خلي اب التضخم الد - . التكلفة

التقسيم في تحليل كينز للتغيرات الحاصلة في مستويات األسعار, بحيث عندما تتعادل نفقاة سالع االساتثمار ماع 

ار في األسعار وفي هذه الحالة قاد ينشاأ الناوع االدخار, فإن حالة من التوازن قد تحصل , وهي تتصف باستقر
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إن حالة من التوازن قاد تحصال , وهاي تتصاف باساتقرار فاي األساعار  نفقة إنتاج سلع االستثمار على االدخار

وفي هذه الحالة قد ينشأ النوع األول من التضخم , وعندما تتعادل نفقة إنتاج سلع االستثمار مع قيمة هذه السلع 

 (1894, الروبي. ) ني قد يحدثفإن النوع الثا

 :ينقسم التضخم وفق لهذا المعيار إلى األقسام التالية :معيار حدة التضخم: الثالث الفرع  

الرتفاع المستوى  اعلى االقتصاد الوطني؛ وذلك نظر االتضخم ضرر أنواعويعد أكثر  : التضخم الجامح - أ

اقتصادية كبيارة يصاعب علاى  االعام لألسعار بصورة  سريعة ومتوالية دون توقف, بحيث ينجم عنه آثار

السلطات الحكومية الحد منها أو معالجتهاا فاي األجال القصاير, ومان أهام الثاار السالبية لهاذا الناوع مان 

ة, مماا يترتاب علياه قياام األفاراد باالتخلص ا الشرائية ووظيفتها كمخزن للقيماتهالتضخم فقدان النقود لقو

م, واستبدالها بعمالت أخرى أو قيام األفراد بالتخلص من كمياة النقاود مان خاالل تهمن النقود التي بحوز

استخدامها في اقتناء أصول عينية أو استثمارها في قطاعات غير إنتاجية, مما يترتب عليه انخفاض في 

نتيجة للنقص الغيار طبيعاي فاي عارض التضخم  نيحدث هذا النوع مإجمالي قيمة المدخرات الوطنية, و

 .السلع الناجم عن حاالت التضخم نتيجة اإلفراط في عرض النقود

ويعبر هذا النوع من التضخم عن ارتفاع مستويات األساعار, ولكنهاا تكاون بمساتوى  : التضخم المتوسط - ب

لناجمااة عنااه اقاال خطااورة علااى االقتصاااد أقاال فااي ارتفاعهااا مقارنااة بالتضااخم الجااامح, وتكااون الثااار ا

الوطني, مماا يسااعد السالطات الحكومياة علاى معالجاة االخاتالالت الناجماة عناه, حياث ال يترتاب علياه 

تجادر اإلشاارة إلاى أناه هنااك أناواع أخارى للتضاخم, حساب معياار و . الفقدان التام للثقة بالعملة الوطنية

 (1898, مروان عطوان)  مصدره و نشأته
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 المبحث الثاني                                         

 نفاق العام االطار النظري لأل: اوال

فالزياادة المضاطرة قهااء , مان جاناب علمااء االقتصااد والمالياة العاماة  يشير حجم النفقات العامة اهتماما كبيارا 

لحجام هاذه النفقاات فاي جمياع دول العاالم جعلهام يتعمقاون فاي على القيام بدراسات لمعرفة الطرق  المالية العامة

وفاي القواعاد التاي يجاب ان تحكام , دراسة العوامل التي تؤثر في حجم زيادة هذه النفقات مان دولاة الاى اخارى 

 لهذه الزيادة فاي حجام النفقاات العاماة أجبار, سلوك الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة عند القيام بالنفقات العامة 

أن   .فقهاء المالية العامة على القيام بدراساات لمعرفاة الطارق المثلاى لتحقياق الدولاة ألهادافها بأقال نفقاة ممكناه 

نتاج سلع وخدمات ن النفقات العامة سواء كان ذلك الالدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر م

جتماعيااة او اقتصااادية كمساااعدة أساار تحقيااق أهااداف اداخليااة أو خارجيااة ل أو ماان خااالل توزيااع دخااول تحويليااة

ختالل في توزيع الدخل من خالل االعانات التي تقدم بصاورة مباشارة ودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من امحد

 (عمر يحياوي).اد أو بعض وحدات االقتصاد الخاص لألفر

المنتفعين منها مع وجوب تحقيق شرط  إن الهدف من النفقات العامة تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة العامة 

االقتصاد فيها , ولذلك تلجأ الحكومة الى تطبيق طرق ومناهج للرقابة تعمل  علاى  ضامان توجياه النفقاات  ذات 

المصلحة العامة  لألفراد في المجتمع دون إسراف أو تبذير , وبالتالي الوصل إلى اإلنفاق الرشيد الحامال للقيماة 

 (عاتق االحوال) . وطني المضافة لالقتصاد ال

ويعني تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة من النفقة العامة فاي المجتماع زياادة نصايب الفارد مان الادخل الاوطني 

وتقليل التباين بين مداخيل األفراد في إطار تحقيق العدالة االجتماعية , وهما عامالن يقتضيان زيادة حجم الدخل 

نتاج من طارف الدولاة , مماا ياؤدي الاى زياادة دخال األفاراد ساواء بصافتهم الوطني عن طريق زيادة وتنظيم اإل

عناصر إنتاج أو بسبب اإلعانات التي تمنحها الدولة لصالحهم ,  وهو ما يقلل من التباين في دخل أفراد المجتمع  

عادم االقتصااد  ما يؤدي الى االستقرار االجتماعي , إن تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة العامة ال يعناي أبادا

السراف فاي على نوعية  المنفعة المقدمة , ف ا ثيرترشيد اإلنفاق العام من دون التأ فيها  , بمعنى تطبيق قاعدة 

وتقتضاي هاذه  ( .عمار يحيااوي ) إنفاق االماوال العمومياة سايؤدي غلاى الغاش الضاريبي  او عادم دفاع الضاريبة 

إن هناك نفقات عامة تعود على  الفئات المحتاجة , إالمساعدة القاعدة صرف األموال العمومية في األولويات  و

الدولة بالنفع  حيث أنها تساهم في زيادة دخل الدولة وتحقيق النمو االقتصادي لها والوصول  إلى تنمية اقتصادية 

يع واجتماعيااة شاااملة , هااذه النفقااات يجااب تعاازز وتطااور قيمتهااا , أي ان هااذه النفقااات نفقااات الدولااة فااي المشااار

االستثمارية من خالل خلق المؤسسات  ذات طابع صناعي او تجاري وكذلك خلق المؤسسات االقتصاادية  , إن 

الوصول إلى  أقصى منفعاة ممكناة ماع تحقياق الترشايد النفقاات ال يكوناان فااعلين إال إذا كاان هنااك رقاباة علاى 

 :النفقات العامة في كل مراحل االنفاق , أي 

انون المالية , أين يقوم البرلمان برقابة مشروع قانون المالية المقدم مان طارف الحكوماة مان قبل اعتماد ق:  أوال

 . خالل  مناقشة كل البنود وتصويب كل انحراف عن النفقة العامة 

بعد اعتماد قانون المالية , وذلك عند صرف مختلف االعتمادات المالية للقطاعات , حيث تخضاع لقواعاد :  ثانيا

 .محاسبية صارمة للرقابة , وتقوم بها هيئات خاصة نص عليها القانون , كالمراقب المالي 
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ة العامة للمالية من  أجل  تحديد بعد اداء النفقة , يأتي دور الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة والمفتشي:  ثالثا

  . لألموال   أوجه صرف االعتمادات وفق ما نص عليه قانون المالية , ومدى التيسير العقالني

إذا كاان , جمااليحكاومي نسابة الاى النااتج المحلاي االان حجم النفقات العامة تقاس على أسااس معادل االنفااق ال 

دة فاي النااتج المحلاي اإلجماالي ففاي هاذه الحالاة تكاون اماام زياادة معدل األنفاق الحكاومي يزياد بانفس نسابة زياا

 , ولكن هي ذات النسبة من الناتج المحلي , الظاهرية 

من الناتج المحلي اإلجماالي % 92أما إذا زاد معدل األنفاق الحكومي الى الناتج المحلي اإلجمالي كأن ينتقل من 

 .ذه الحالة نتحدث عن زيادة حقيقية في االنفاق الحكومي من الناتج المحلي االجمالي فهنا في ه% 82الى 

 

 :مفهوم االنفاق العام  : ثانيا     

 ..مفهوم النفقة العامة في ظل الفكر المدرسة الكنزية  

اصاابحت النفقااات العامااة  وظااائف مختلفااة تجاااوزت الوظااائف التقليديااة الااى غيرهااا ماان الوظااائف االقتصااادية 

على الدولة قبل أن واالجتماعية وأصبحت الدولة تعاني من العجز في موازنتها ألن وظائفها متطورة ومتزايدة , 

العامة علاى النفقاات العاماة ولوية االيرادات ية فلذلك أصبحت  أتخطط النفقات العامة عليها أن تحدد قدرتها المال

( تها اال بحسب الماوارد قاأي ان على الدولة أن ال تبالغ في نف)) هي السمة  الغالبة للفكر االقتصادي الكينزي , 

يقول الفكر الكينز أن االيرادات  . العامة قد يزيد بصورة كبيرة , مما يضر بالحياة االقتصادية ةنه عجز الموازنأل

وعليه للسنه السابقة لكي تكون قابله للتحقيق قبل النفقات  ولكن ينبغي ان يستثنى االيرادات على االرقام  عد اوالت

 . (عاتق االحوال, )االقتصادية ة دولة ضارا بالحياولكي ال تصبح تدخل ال

واالقتصااادي كمااا  وقااد حااددوا مفهومااه المااالي, لقااد اهااتم الماااليون واالقتصاااديون بموضااوع االنفاااق منااذ القاادم 

 .سنوضح ذلك من خالل مفاهيم االنفاق العام 

وهو ما تستخدمه الدولة من النقود ثمنا  لما تحتاجه من منتجات ,يعرف االنفاق العام او ما يسمى بالنفقات العامة 

وساالع  وخااادمات  ماان اجااال تيسااير المرافاااق العاماااة وثمنااا لااارؤوس االمااوال االنتاجياااة التااي تحتاجهاااا  للقياااام 

ثقافياة , اجتماعياة  ,ولمنح المساعدات واالعانات المختلفة  االقتصادية , بالمشروعات االستثمارية التي تتوالها 

 (.نصار, ), وغيرها , 

وكمااا يعاارف االنفاااق العااام او النفقااة العامااة بانهااا  مبلااغ ماان المااال يخاارج ماان خزينااة الدولااة بواسااطة ادارتهااا 

 ( .2009, ناشد سوزي)شباع حاجات عامة ختلفة  إلا المهيئاتها  ووزارته,مؤسساتها ,

طاارق الحااج ) خص عام بقصاد تحقياق منفعاة عاماة كما تعبر النفقة العامة على أنها  مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه ش   

,2009 ) . 

ا بغارض ساد احادى الحاجاات العاماة ويعرف ايضا بأنه صارف أحادى الهيئاات واالدارات العاماة مبلغاا معينا   

 . ( 2003بعلي , ابو العالء,محمد )

خص عاام ويمكن القول ان االنفاق العام او النفقات العامة هي مبلغ من المال يصدر عن الدولاة او عان أي شا   

 .(  2008الخطيب , شامية , )بقصد تحقيق منفعة عامة ,
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 :ظاهرة تزايد حجم النفقات العامة : ثالثا

, الظواهر العامة فاي جمياع الادول مهماا اختلفات نظمهاا االقتصاادية والسياساية تعد ظاهرة تزايد النفقات العامة من 

حت أصبحت أحد السمات المميزة للمالية العامة في هذا العصر حتى أن . ومهما اختلفت درجة تطورها االقتصادي 

واالجتمااعي  للدولاة من قوانين التطور المالي واالقتصادي لية جعلوا من هذه الظاهرة قانونا عاما بعض علماء الما

. 

 :من ظواهر تزايد حجم النفقات العامة 

 القانون العام للظاهرة  -1

 األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة  -2

 األسباب الحقيقية لزيادة حجم النفقات العامة  -3

 القانون العام للظاهرة  -أوال

  1992في دراسة قام بها في عام , لف فانجر االقتصادي األلماني أود, كان أول من لفت االنظار الى هذه الظاهرة 

اوجاه زدياد لقول بوجود اتجاه عام نحو اعن تطور نفقات الدول األوروبية خالل القرن التاسع عشر و وانتهى الى ا

ساتنتاج فاي صاورة قاانون اقتصاادي يعارف باسامه وصاا  هاذا اال, نشاط  الدول ماع التطاور االقتصاادي للجماعاة 

من النماو االقتصاادي , فاإن ذلاك يساتتبع اتسااع نشااط الدولاة , ا معين كلما حقق المجتمع معدال: )) يتخلص في أنه 

وأن (( وبالتالي يؤدي الى زيادة االنفاق العام بمعدل أكبر من الزيادة الحاصلة في نصايب الفارد مان النااتج القاومي 

ل فترة طويله تؤدي إلى زيادة نشاط الحكومة أن الزيادة في دخل الدولة الصناعية وإنتاجها خال: قانون فانجر يقول 

وقد بنى استنتاجه هاذا علاى تنبؤاتاه وشاكوكه . في شكله المطلق وبمعدل ال يقل عن معدل الزيادة في دخلها القومي 

ماان تطااور النظااام الرأساامالي الصااناعي , وقااال ان زيااادة التصاانيع يوجااب علااى الدولااة التاادخل لتنظاايم النشاااطات 

تشاابع حاجااات جماعيااة للمجتمااع كااالتعليم والصااحة الن القطاااع الخاااص ال يقاادم علااى مثاال هااذه االقتصااادية التااي 

زيناب )ت االقتصاادية ومتغيارات األساعار النشاطات , للحد من نشاط االحتكاارات الخاصاة  , وللتخفياف مان التقلباا

 ( 1998, عبدهللا 

بعد , فتوصل إلى نتيجة أصبح مسلم بهاا بعاد ذلاك  وقد تتنبأ بذلك في وقت لم يفرز النظام الرأسمالي هذه المشاكل  

ومع التساليم بصاحة ذلاك إال أناه كاان يؤخاذ علاى  .مفادها أن تدخل الدولة شرط اساسي لحسن سير اقتصاد السوق 

 :هذا القانون 

د والحقيقاة أن اإلنفااق العاام ال يتحاد. اعتباره أن  زيادة النفقات العامة تعود بشكل رئيس لعوامل اقتصاادية  -1

ألسباب اقتصادية فقط بل هناك العديد من العوامل األخرى غيار العوامال االقتصاادية تاتحكم  افي بلد ما تبع

 .في ذلك 

في االشارة إلى ظاهرة النمو المطلق لإلنفاق الحكومي , إال أنه لام يباين اخاتالف ا كان قنون فانجر واضح  -2

 .معدل هذه الزيادة الختالف الدول في درجات نموها  

 .قانون فانجر اغفل التوقيت الذي يجب على الدولة  الزيادة في نشاطها الحكومي  إن -3

 .أن قانون فانجر كان يتصف بطابعه الخاص بحيث يصعب تعميمه على جميع الدول  -4
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 للداللاة علاى هاذه الظااهرة , علاى  اعاما اعلى الرغم من هاذه االنتقاادات لقاانون فاانجر , فإناه يصالح إطاار

النفقاات العاماة نحاو التزاياد بشاكل دائام , إال أناه قاد يحادث فاي بعاض الادول  وفاي بعاض  الرغم من اتجاه

نخفاض  , ولكن  ما يلبث بعد ذلك نحاو السنوات ان يظل حجم  النفقات العامة  ثابتا , بل وقد يتجه نحو اال

وتجادر اإلشاارة الاى . للداللة على هذه الظاهرة في المدى الطويل ا التزايد , لذلك يصلح قانون فانجر إطار

تزايااد النفقااات العامااة ال يعنااي بالضاارورة زيااادة المنفعااة المترتبااة عليهااا ,  والتااي تتمثاال فااي زيااادة أنااواع 

الخدمات الي تؤديها الدولة أو ارتفاع مساتوى أدائهاا , وبالتاالي ال يعناي بالضارورة زياادة التكااليف العاماة 

ا ابعضها الى اسباب ظاهرية تاؤدي الاى زياادة حجام النفقاات على األفراد , فقد رجع ترجع هذه الزيادة كله

العامة دون زيادة هذه المنفعة أو تحسينها على االفراد , وقد تؤدي تزايد النفقاات الاى زياادة المنفعاة العاماة 

بعضاها ترجاع الاى أساباب المترتبة عليها بشكل فعلي , وفي هذه الحالة تكون زيادة النفقات العامة كلها  او 

 (. 1990, الجنابي )قية  حقي

 

 :نفاق العام مفهوم الزيادة الظاهرية لأل  :رابعا  

 :نفاق العام وفي ما يأتي هناك عدة مفاهيم للزيادة الظاهرية باأل

الزيادة الظاهرية هي تلك الزيادة التي ال يترتب عليها زيادة في األعباء العامة للدولة كذلك أن هذه الزيادة ال تاؤدي 

 .في متوسط نصيب الفرد من الخدمات والمنافع العامة بل هي زيادة تظهر في األرقام فقط  الى زيادة

قد تعزى الزيادة في النفقات العامة كلها أو جزء منهاا الاى اساباب ظاهرياة تاودي الاى تعااظم االنفااق العاام دون ان 

ي تلاك التاي ال يقابلهاا زياادة فاي نصايب وبعبارة اخرى فأن الزياادة الظاهرياة ها, لعامة ا يرافقها زيادة في المنفعة 

 .  ( 2008الخطيب ,شامية, )خالل هيئاتها ومشروعاتها العامة الفرد من الخدمات التي تؤديها الدولة من 

وتتمثل بشكل واضاح فاي انخفااض قيماة النقاود وتوساع مسااحة او إقلايم الدولاة وزياادة عادد الساكان او تعاود الاى   

 في أعداد الموازنات العام فنيةالتغير في األساليب ال

يقابله  نفاق العام هي تلك األسباب الي تؤدي الى زيادة رقم االنفاق عدديآ  دون أن لمقصود بالزيادة  الظاهرية لألا 

 . ( 1971المحجوب رفعت ,)زيادة حقيقية وفعلية في حجم الخدمات المقدمة  أو تحسين مستواها

 

 :أسباب تزايد األنفاق العام :خامسا      

يعتبر تزايد قيمة النفقات العامة في موازنات الدولة إشكال كبير يجيب حله, خاصة إذا كانت إيارادات الحكوماة      

قليله وغير متحكم فيها بالشكل الذي يضمن تدفقها بمستويات تغطي نسبة الزيادة في النفقات العاماة  وتتعادد أساباب 

وهنااك األساباب االجتماعياة , امة فهناك أساباب اقتصاادية كحااالت الارواج االقتصاادي أو الكسااد زيادة النفقات الع

كزيادة عدد السكان والتي تؤدي الى زيادة النفقات العاماة الخاصاة بضامان الصاحة والتعلايم والنقال , كماا أن هنااك 

واساتخدام ملحقااات الوظاائف العامااة  ناتجاة عاان ماثال زياادة عاادد الماوظفين  ( . 2009سااوزي عادلي ,)أساباب إدارياة 

وغيرها , أضف إلى ذلك االسباب المالية التي تتمثل أساسا في سهولة اقتراض الحكومة لزيادة إيراداتها العامة , او 

هناااك أسااباب سياسااية  التااي تتعلااق مااثال بمختلااف النفقااات الخاصااة باادعم األحاازاب وكااذلك زيااادة نفقااات الممثليااات 

 .فاق في إطار التعاون الدولي الدبلوماسية أو االن



- 12 - 
 

 ...أو هناك  ايضا عدة اسباب  تزايد األنفاق العام يعود الى نوعين رئيسين من االسباب        

وهي األسباب التي تؤدي الى زيادة األنفاق الحكومي الى الدخل القاومي أو النااتج /  الحقيقية الزيادة -1

 جتماعية واألسباب االقتصادية واال, المحلي اإلجمالي ويتحقق في عدة اسباب منها الحروب 

 

  ( 2011عادل العلي ,)  العام االنفاق في الظاهرية لزيادة -2
صد مبالغ مالياة ضاخمة بغارض انفاقهاا دون أن ترافاق تلاك تشهد الدول في ظل هذا النوع من الزيادة ر

 , ما يعني ثبات مستوى الخدمات , الزيادة في النفقات خدمات إضافية 

كمااا يعاارف االرتفاااع الظاااهري بأنااه تزايااد األرقااام المعباارة عاان اإلنفاااق العااام دون ان يقابلااه زياااده فااي 

 .حاجاته العامة  نصيب الفرد من نصيب الفرد من السلع والخدمات إلشباع

  

  الظاهرية الزيادة أسباب ومن             

ويقصد هو انخفاض قيمة وحدة النقد وهبوط قوتها الشارائية للحصاول :    لنقود قيمة(   انخفاض) تدهور  -1

على سلعة او خدمة معينه فعلى الدولة او االفاراد ان يادفعوا وحادات نقدياة اكثار للحصاول علاى تلاك السالع 

, على تدني قيمة النقود زياادة النفقاات العاماة لمواجهاه هاذا التادني ويترتب , ( 1971المحجوب ,)والخدمات 

 من وحدات  النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على المقدار ا فالدولة تدفع عدد

تعكاس ماا يسامى ب خاداع , فالزيادة هنا في رقم النفقات العامة زيادة ظاهرياة .نفسه من  السلع والخدمات 

 .أذ ال يترتب عليها اية زيادة في المنفعة العامة , النقود 

قاد تعازى الزياادة فاي النفقاات العاماة الاى :  القوميرة المحاسربة طررق اختالف او ليالما سلوباأل اختالف  -2

األخاذ بفكارة , فمن المبادئ الفنية المعروفاة فاي اعاداد الموازناة العاماة للدولاة . التغير في االسلوب المالي 

ي الماضاي علاى ماا والتي كانات شاائعة  فا, وتقوم فكرة الموازنة الصافية . الموازنة الصافية او االجمالية 

ومؤدى ذلك ان تجري مقاصة باين االيارادات (  تخصيص االيرادات العامة لنفقات معينة ) يسمى بظاهرة 

ومن ثم فإنه ال يظهر في موازنة , بحيث تخصم  النفقات من االيرادات المتحصلة , الهيئات العامة ونفقاتها 

ال تقاوم  علاى مبادأ تخصايص  الموازنة اإلجمالية فإنهاأما فكرة . الدولة إال فائض اإليرادات على النفقات  

لاذلك  . اإليرادات ومن ثم تظهر في الموازنة العامة النفقاات كافاة التاي تنفاذها المرافاق والمؤسساات العاماة 

فمن المتوقع ان يؤدي األخذ  بمبدأ الموازنة اإلجمالية في سنة مالية معينة  إلى وجاود قادر مان الزياادة فاي 

ولكنها زيادة ,حيث كان يعتمد مبدأ الموازنة الصافية , اإلنفاق العام بالمقارنة مع السنة السابقة لها مستوى  

 .ظاهرية ليس إال 

,   ةهو زيادة اإلنفاق العام زيادة ظاهرية لتغير  األسااليب الحكوميا,ومن الصور االخرى في تغير الفن المالي      

فإن تعدد الموازنات العامة وما ينشأ عن  ذلك من تاداخل   اوأيض, ية الجديدة إذا ما حصل تعديل في بدء السنه المال

يؤدي في الغالب إلى ما يعرف بظاهرة التكرار في حساب اإلنفااق  العاام بالموازناة األمار الاذي يحادث , فيما بينها 

 .كذلك زيادة ظاهرية للنفقات 

قاد تعاود الزياادة الظاهرياة فاي النفقاات :  ( 2005, عبد المطلب عباد الحمياد) الجغرافي والتوسع السكان زيادة -3

, كما في قيام الدولاة بااحتالل دولاة أخارى , العامة إلى اتساع  مساحة  إقليم  الدولة أو ارتفاع عدد سكانها 
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لكنهااا زيااادة  , وهااذا مااا ياانعكس بااالطبع علااى حجاام اإلنفاااق العااام بالزيااادة . أو اسااترداد جاازء ماان إقليمهااا 

 . ر لعدم حدوث تحسن في النفع العام ظاهرية  بالنظ

ومن الجدير بالمالحظة هنا أن زيادة النفقات العامة حقيقية إذا تأثر بهاا ايجابياأ  متوساط  نصايب الفارد مان 

 , الخدمات  العامة 

دون أن , أما إذا تزايد اإلنفاق لمجارد مواجهاة التوساع الحاصال فاي مسااحة الدولاة  أو زياادة عادد الساكان 

 .ان األصليين فهنا تعد الزيادة في اإلنفاق العام مجرد زيادة ظاهرية يمس السك

, وإنما باالتغيرات الهيكلياة فاي الساكان . وال تتأثر النفقات العامة بالزيادة  المطلقة في حجم السكان فحسب 

الزياادة فارتفاع عادد األطفاال فاي سان التعلايم ياؤدي الاى زياادة فاي النفقاات العاماة التعليمياة لمواجهاة تلاك 

كمااا أن زيااادة عاادد الشاايوخ يااؤدي الااى زيااادة فااي , الحاصاالة فااي نساابة عاادد االطفااال إلااى اجمااالي السااكان 

 .المرتبات التقاعدية والنفقات الصحية  

لنفرض مصر على سبيل المثال تزيد بمعدل مليون مواطن خالل السنوات القليلة وهذا يعني أن هذه الزيادة 

% 22ملياون أي نسابة زياادة  122ملياون ماواطن الاى  122الساكان مان  التاي تحصال تعناي ارتفااع عادد

فإن هذا يعناي أن % 22وزاد االنفاق الحكومي بنسبة % 22وبالتالي لو زاد الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 ,هذه الزيادة مجرد زيادة ظاهرية ألن نصيب الفرد سيبقى بنفس القدر من األنفاق الحكومي 

 

فإن هذا يعني % 22فيما الزيادة السكانية % 32ة الناتج المحلي واألنفاق الحكومي بنسبة أما أذا كانت زياد

 .فإنها مجرد زيادة ظاهرية % 22زيادة حقيقية اما % 12أن 

 وتترتب على الزيادة الظاهرية نتائج متعددة منها          

 فاي النفقاات العاماة كاان الباد البحاث عانزيادة مضطرة في النفقاات العاماة وماا دام هنااك زياادة مضاطربة         

وقد لجأت معظم الدول الى الحلول االسهل في هذا السياق وكانت الحلول مقسمة , يرادات العامة مصادر أضافيه لإل

 , ةصدار النقدي الجديد او طباعة العملة دون أن يكون لها مقابل لهذه السيولإلالى التمويل بالتضخم من خالل ا

جبارياة وساواء كانات زياادة النفقاات واالة  ياختيارخالل اللجوء الاى القاروض العاماة االأو تسديد من 

صاادار القااروض العامااة االختياريااة واالجباريااة أو ماان خااالل اصاادار النقااد الجديااد ففااي كااال انتيجااة 

 وعجاز الموازناة العاماة, العاماة  ةالحالتين فان هذه الزيادة تعني انها مصاحبة لظاهر العجاز الموازنا

اصبحت من الظواهر المعروفة حيث أن أغلبياة الادول العاالم حتاى المتقدماة تعااني مان ظااهرة عجاز 

وقد ادى هذا العجز الى حدوث تضخم فماا دامات الزياادة النقدياة ال يصااحبها زياادة , الموازنة العامة 

اجياة نفقاات نتاج من سلع وخدمات فإن هذا يعني أن هناك زيادة فاي النفقاات العاماة وضاعف انتفي اال

وهااذا يااؤدي ظهااور الموجااات التضااخمية أذا دفعاات ظاااهرة التضااخم الااى المطالبااة بترشاايد , العامااة 

فالتطور في زيادة االنفاق ليبدأ أن يصاحبه زيادة في االنتاج ومان هناا ظهارت اهمياة , النفقات العامة 

 .(وائل نصار ) التخطيط والتحليل المالي في ترشيد حجم االنفاق العام 
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 الفصل الثالث                                        

 المبحث االول                                        

 

 : االقتصاد على التضخم تأثير   

 :ينتج عن التضخم أثار بالغة الخطورة على مستوى االقتصاد منها 

يعتبر السعر في نظرية االقتصادية مقياس معبر عن قيمة السلع والخدمات :  ئتماناال جهاز على التأثير - أ

, وهااو أداة لتوجيااه وتخصاايص المااوارد نحااو احساان االسااتخدامات , غياار أن ارتفاااع األسااعار يعطاال هااذه 

الوظيفة وهو ما يؤدي إلى إقبال المستثمرين على إنتاج السلع والخدمات التي ارتفع سعرها أكثر , حتى ولم 

ن من الضروريات , وإهمال القطاعات الخالقة للثروة , كماا أن المتعااملون االقتصااديون يتوجهاون إلاى تك

 ( .1999الفولي وشهاب ,) تبادل السلع والخدمات أكثر من القطاع اإلنتاجي وهو ما يضر باالقتصاد 

 (2009,.عبد المطلب )على اإلنتاج بالسلب من النواحي التالية  يؤثر:  اإلنتاج على التأثير  - ب

ارتفاع المستوى العام لألسعار وتوقع استمرار مستقبال سوف يؤدي بالمتعاملين االقتصاديين إلى إنفااق  -

دخارية نقودهم بدل االحتفاظ بها ألنها تفقد المزيد من قوتها الشرائية وهو ما يؤثر سلبا على العملية  اال

  تكون سالبة  ون أسعار الفائدة الحقيقية , إذ يتراجع معدل االدخار في فترات التضخم لك

           

تكفي لتغطية حاجيات المتعاملين االقتصاديين , وتراجع االدخار يضار باالساتثمار لتراجاع  والدخول ال

 .مصادر التمويل ,

تراجع االستثمارات نتيجاة ارتفااع تكااليف مادخالت العملياة االنتاجياة مان معادالت الفائادة ,األجاور ,   -

 .ر العقارات , أسعار المواد األولية ,أسعا

توجياااه االساااتثمارات نحاااو القطااااع التجااااري لتباااادل السااالع والخااادمات وإهماااال القطاعاااات الصاااناعية  -

 ..والزراعية التي تساهم في العملية التنموية ,

تراجع القدرة التنافسية للسلع والخدمات المحلية أمام نفس السلع والخدمات األجنبية وهو ما يضعف من  -

 حركة الصادرات في الدول التي يوجد طلب على منتجاتها , 

 

إن ارتفااع االساعار المحلياة أماام فجاوة الطلاب أما  في الدول  التاي لايس لهاا منتجاات قابلاه للتصادير فا

ى ارتفاع وتيرة االستيراد لسد الفجوة التضخمية ,  وهو ما يؤثر بالسالب علاى ميازان المتنامي يؤدي إل

 ,(2010الحجار ورزق ,)المدفوعات في الدولة المعنية 

تراجع مكانة القطاعات المنتجة محليا أمام جودة المنتجات المستوردة وهاو ماا يهاددها باالزوال النهاائي 

 ( .2006,.ساكر )نتيجة عدم القدرة على المنافسة 

الثأثير على هيكل التسويق والتوزيع حيث يزدهر القطاع التجاري في فترات التضخم , وتتباعد أسعار  -

التجزئة عن أسعار الجملة ويحقق التجار ارباحا كبيرة على حساب المناتج مهماا كاان القطااع المعناي , 

كاماال و حامااد ) لتضااخم كمااا يزيااد عاادد الوسااطاء وترتفااع تكلفااة التسااويق وهااو مااا يزيااد ماان وتياارة ا

.,2006.) 
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في اوقات االرتفاع المستمر في األسعار يساتفيد المادين ويتضارر :  والمدين الدائن على التضخم ثيرأت - ت

إال أن القيمة الحقيقية للادين        الدائن , ألن المدين يقترض مبالغ معينة يلتزم بتسديدها في آجال محددة ,

تنخفض مع ارتفاع األسعار , وبالتالي فهو يرجع قوة شرائية أقل وإذا كان عامال فسوف يبذل قوة عمل اقل 

إلرجاع القرض نظرا الرتفاع األجور مع التضخم , وإذا كان منتجا سايبيع عادد أقال مان السالع والخادمات 

 (.31ص ,2010, .الحجار و رزق)نه يسترد قوة شرائية أقل ر أللتسديد المبلغ , أما الدائن فيتضر

تختلااف معاادالت الزيااادة  فااي الاادخول النقديااة بااين أفااراد  : الرردخل توزيررع أعررادة علررى التضررخم تررأثير  - ث

المجتمع خاالل فتارات التضاخم , فابعض الفئاات تزياد دخولهاا اكبار مان معادل التضاخم وهاي فئاات رجاال 

فاي حاين ال تزياد نفقاات اإلنتااج بانفس النسابة وفاي نفاس اداتها بسبب زيادة االسعار إيراالعمال حيث تزيد 

الوقاات , فااي حااين يزيااد دخاال فئااات أخاارى بمعاادل  أقاال ماان معاادل التضااخم وهااي فئااة المااوظفين , حيااث 

يحصلون على عالوات لمواجهة ارتفااع األساعار إال أن هاذه العاالوات ال تعاادل التضاخم , فاي حاين تظال 

ت أخرى ثابتة مثل  أصاحاب اإليجاارات , وعلاى هاذا األسااس ياؤدي التضاخم الاى إعاادة الادخل دخول فئا

 (.2008,.ناصيف)إلى أصحاب الدخول المتغيرة ة وشبه الثابت ةالحقيقي من الفئات ذات الدخول الثابت

 

لاة يؤثر االرتفاع العاام لألساعار علاى أساعار صارف العم:  العمالت صرف أسعار على التضخم تأثير  - ج

 والذي ينعكس  الوطنية اتجاه العمالت األجنبية ,  حيث يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية 

عادة على أسعار العملة الوطنية بالعمالت االجنبية فيانخفض ساعر صارفها إذا كانات منتجاتهاا عليهاا طلاب 

 ( .2001,.العيسي ) أجنبي 

ثير التضاخم علاى النماو أختلفات آراء االقتصااديين بالنسابة لتاا:  يقتصراداال النمرو علرى التضرخم تأثير  - ح

االقتصادي , فهناك فريق يرى بأن التضاخم سالبي علاى النماو االقتصاادي , حياث تنشاأ فاي المجتماع حالاة 

تتسم بعدم التأكد من األوضاع االقتصادية في المستقبل فيؤثر ذلك على قرارات االستثمار ومن ثم يقل حجم 

 اا تتأثر أيضا قرارات المدخرين خاصة عنادما يتوقعاون اساتمرار الزياادة فاي األساعار نظاراالستثمار , كم

النخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات , ويرى أصحاب هذا الرأي أيضاا أن أصاحاب الادخول التاي تمثال فاي 

ل األجور أي العمل يقل حماسهم للعمال بسابب انخفااض فاي حجام المادخرات أو انخفااض الميال للعمال , با

لعملياة النماو االقتصاادي خاصاة عنادما يكاون االقتصااد عادد  ابالعكس يرون بأن التضخم ربماا يكاون دافعا

 (310الحجاز و رزق , ص) مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج 

 

 قتصادي الفكر االقتصادي في أثر التضخم على النمو اال: المحور الثاني         

والنمااو    التضااخم يبيااة التااي أجرياات حااول العالقااة بااين العديااد ماان األفكااار النظريااة والدراسااات التجرهناااك        

 :االقتصادي , في هذا الشأن نجد اتجاهين رئيسيين هما 

  األول االتجاه:  األول الفرع

وهم أنصار حيادية النقود ومنهم منظرو النظرية الكمية في صورتها البسيطة والاذين ينظارون للنقاود علاى 

,  فرغم أن  ارتفاعها او انخفاضاها ياؤثر بشاكل مباشار علاى (2012,.الهيثي و أيوب ) انها متغير حيادي 

خياار حساابهم ماارتبط بعواماال المسااتوى العااام لألسااعار إال أنهااا  ال تااؤثر  علااى مسااتوى النمااو , الن هااذا األ

 ,1986)إلاخ ......حجام االساتثمار وتاوفر النقدياة المتطاورة والياد العاملاة حقيقية ال عالقة للنقاود باه مثال 
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Lehmann  . )وماانهم ميلتااون فرياادمان فقااد أشااار إلااى أن كميااة النقااود تااؤثر علااى الكميااات  يونأمااا النقااد

, فزيادة كمياة النقاود تاؤدي إلاى ارتفااع أساعار بعاض السالع ةالقصيرة دون الطويلالحقيقية تكون في الفترة 

والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها , وهو ما يدفع المنتجين إلى زياادة انتااجهم الغتناام فارص الاربح التاي 

ألن أسعار مختلف الخادمات  , ( Ruffini , 1996)يتيحها السوق فتزيد معدالت النمو على المدى القصير 

تتأخر عن االرتفاع لكونها مربوطة بعقود ما بين مختلف األطراف وهو ما يسمح للمنتجين  اإلنتاجية سوف

, أماا علاى ( Landais , 1987) من  االستفادة مان األربااح اإلضاافية التاي يتيحهاا االرتفااع فاي األساعار 

بالتاالي تنصارف المدى الطويل  فإن اتجاه االقتصاد إلى مستوى التشغيل يجعل زيادة االنتاج غيار ممكناة و

) كاال زيااادة فااي الطلااب الناااتج عاان زيااادة كميااة النقااود إلااى رفااع المسااتوى العااام لألسااعار دون الكميااات 

96.p.1996,Ruffini. ) 

فإن زيادة كمية النقود سوف يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على افتراض بقااء الطلاب عليهاا  بالنسبة لكينز

ثابت , وانخفاض سعر الفائدة مع بقاء الكفاية الحدية لرأس المال ثابته سوف يشجع المستثمرين على زياادة 

 لتشغيل طلبهم على السلع والخدمات اإلنتاجية ويزيد مستوى ا استثماراتهم وبالتالي زيادة 

 

وانمو نتيجة زيادة الكميات المنتجة , فاإنهم لام يبتعادوا عان هاذا التحليال إذ يارى كيناز أن النقاود يمكنهاا أن 

 تؤثر على النمو االقتصادي من خالل تأثيرها على الطلب  الفعال , 

مياة النقاود أما في حالة بلو  االقتصاد مستوى التشاغيل الكامال فانخفااض معادل الفائادة النااتج عان زياادة ك

يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة وهاو ماا يشاجع االساتثمار وطلاب سالع وخادمات إنتاجياة , وفاي ظال عادم 

وجود طاقات عاطلة في االقتصاد فيخلق هذا األمر جاو تنافساي باين المنتجاين الجتاذاب الطاقاات اإلنتاجياة 

 1969)فعلية في حجم االنتاج الحقيقي  فترتفع أسعارها خالقة زيادة في التكاليف الحدية لإلنتاج دون زيادة

 ,Keynes. ) 

 

  الثاني االتجاه:  الثاني الفرع

هم الذين يرون أن التضخم يؤثر علاى مساتوى النشااط االقتصاادي ألن النقاود حسابهم ليسات حيادياة , وقاد 

دراستها لتأثير اهتمت بعض نماذج النمو الداخلية بتبيان أثر معدل التضخم على النمو االقتصادي من خالل 

الكتلة النقدية على النمو االقتصادي , علما أن نظريات النمو الداخلي هي ذلك االتجاه الاذي يارى أن معادل 

النمو يتحدد بمتغيرات النموذج في حد ذاتها على المدى الطويل والتطاور التقناي يعتبار محادد داخلاي للنماو 

 ( .McCombie,Baddeley ,Arestis, 2007)في المؤسسة وليس معطية خارجية 

والذي عالج فيه مشكلة النمو الداخلي من خالل دراسة أثر زيادة كمياة النقاود فاي :  Sidrauskiنموذج  -

نمااو االقتصااادي , هااذا األخياار الااذي يتااأثر بكميااة النقااد المخلوقااة فااي االقتصاااد إذا االقتصاااد علااى ال

سااتهالك أو النقااود أي بعبااارة اخاارى اسااتطاعت أن تااؤثر فااي قاارارات األفااراد فيمااا يتعلااق بتفصاايل اال

االدخار , وقد شرح هذا النموذج بإسهاب وخالصته ان نمو الكتلة النقدية بمعدل بطئ وثابت يؤدي إلى 

ثبات معدل الفائدة وهذا األخير يخفض التضخم  مما يؤدي إلى تراجاع تكااليف المنتجاين وهاو ماا يزياد 

 (.Ruiz &Fernandez,Novalws,2009)النمو  من أرباحهم ويشجعهم على اإلنتاج أكثر فيرتفع

اسااتعان بالعديااد ماان المعااادالت الرياضااية والتحلاايالت :     Jean- pierre Laffaragueنمااوذج  -

والفرضيات التي تحاول أن تبسط الواقع وذلك لتباين ان االخاتالف باين الطلاب علاى النقاود مان طارف 

وعارض النقاود مان االعوان االقتصاديين والذين قسمهم إلى أربعة أصناف وهم الرأسماليين والدولاة , 

ل السلع المادياة األخارى التاي تناتج بمازج مختلاف عوامال اإلنتااج ياؤثر طرف الدولة والذي اعتبره مث
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فانخفااض  معادل .  على معدل نمو االقتصاد وذلك من خالل تأثيرها على كل من االدخار واالستثمار 

زياادة الطلاب علاى السالع اإلنتاجياة مان   الى الفائدة الناتج عن زيادة كمية النقود من طرف الدولة يؤدي

 ماليين وبالتالي زيادة حجم االستثمار ,طرف الرأس

ى تخفيض المردودياة الحدياة الناتجاة عان كال وحادة إضاافية الوزيادة هذا األخير إلى حد معين يؤدي  

ويقال اإلقباال الرأساماليين علاى االساتثمارات فيرتفاع منتجة , وبالتاالي يصابح االساتثمار أقال جاذبياة , 

 فاض حجم اإلنتاج طلبهم على النقود وهو ما يؤدي إلى انخ

في مرحلة موالياة فترتفاع األساعار ألن الطلاب أكبار مان العارض فتقال مادخرات طبقاة العماال وترتفاع 

  ( . 2009/ 2008, .بنااني ) الاخ .... نتاج وهكذا يستمر الوضع أرباح الرأسمالين فيحاولون زيادة اال

الاداخلي هاو    صادي في نماذج النماو وما يمكن اإلشارة إليه فيما يخص تأثير التضخم على النمو االقت

عبر قنااة الغارض النقادي غيار أنهام لام يجزماوا . أنهم أقروا العالقة ما بين التضخم والنمو االقتصادي 

بانها طردية أو عكسية وإنما راوا ان خصائص كل بلد ومميزات القطاع النقدي والحقيقي فيها هو الذي 

 .يحدد اتجاه هذه العالقة 
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 المبحث الثاني                              

 :التضخم والزيادة الظاهرية للنفقات العامة في العراق

وتحديد االسباب الحقيقياة ( 2217-2223)من اجل الوقوف على تطور النفقات العامة في العراق خالل مدة البحث 

( نخفاااض القااوة الشاارائية للنقااوداثاار ا) البااد ماان اسااتبعاد اثاار التضااخم النقاادي فأنااه , التااي تقااف وراء هااذا التطااور 

, ضافة الى استبعاد اثر النمو السكاني علاى زياادة النفقاة العاماة للحصاول علاى الزياادة الحقيقياة للنفقاات العاماة باإل

 .ومن خالل الزيادة الظاهرية في النفقات العامة

الستبعاد هاذا االثار ال باد مان االعتمااد : على الزيادة في النفقات العامة( دالقوة الشرائية للنقو) اثر التضخم  -1

سعار الثابتة وذلك من خالل المعادلة ك للوصول الى النفقات العامة باألسعار المستهلاالرقام القياسية أل على

 :االتية

 100* سعار العام باأل المستوى/ عار الجارية سالنفقات العامة باأل= ار الثابتة سعالنفقات العامة باأل

 (2017-(2003  النفقات العامة في العراق للمدة نسبة الزيادة الظاهرية في النفقات العامة بسبب ارتفاع (1)الجدول

 
 السنوات    

 النفقات العامة 
 (مليار دينار )

       
      1 

       الرقم القياسي 
 ألسعار                 
 المستهلك   
 

       2 

النفقاااااات العاماااااة 
 باألسعار الثابته 

 (مليار دينار)
      3 
    1  ÷2  =3 

الزيادة الظاهرياة 
فااااااااي النفقااااااااات 
العامااااااة بساااااابب 
 ارتفاع االسعار 

 (مليار دينار )
    4 

نسااااااابة الزياااااااادة 
الظاهريااااااة فااااااي 
النفقاااااات العاماااااة 
الااااااااى النفقااااااااات 
العاماااة باألساااعار 

 %الجارية 
 (4  ÷1 ×100  

) 

2003    2   .4917 5   .185 8  .2650 4  .2266 1    .46 
2004    4  .315214 6   .235 2  .133792 2  .181422 6    .57 

2005    1  .30831 6   .322 1  .9557 21274 0    .69 
2006    4  .37494 1   .476 320  .7875 1  .29619 0    .79 

2007    3  .39308 647     5  .6075 8  .33232 5    .84 

2008    2  .67277 664     108  .10132 1  .57145 9    .84 
2009    7  .55589 1   .122 45528 7  .10061 1    .18  

2010    2  .70134 1   .125 51  .56062 7  .14071 1    .20 
2011    7  .78757 1   .132 8  .59619 9  .19137 3    .24 

2012    1015139.5 1   .140   75046 5  .30093 6    .28 
2013    26182.74 7   .142 18348.101 7834.64 9    .29 

 2014    1  .83556 9   .145 431  .57269 7  .26286 5    .31 

2015    5  .70397 148     9  .47565 6  .22831 4    .32 
2016    4  .67067 1   .104 644259.4 5  .2641 9    .3 

2017    1  .75490 3   .104 72377.9 3112.2 3    .4 

 9.40(                                           2017-2003) متوسط المدة                                   
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حياث يتباين باأن نسابة الزياادة الظاهرياة فاي , ساعارومن الجدول يتضح ان اثر التضخم وارتفاع المستوى العاام لأل

وذلاك بسابب   2008اعلاى سانة كحاد % ( 9.84)تتاراوح باين النفقات العامة الى النفقاات العاماة بالساعار الجارياة 

ويالحاظ أن . النخفااض معادل التضاخم  2016كحاد ادناى سانة %( 9.3)في تلك السانه و ارتفاع معدالت التضخم 

, اال ان المالحاظ انهاا شاهدت ارتفاعاا مساتمرا حتاى بلغات  أعلاى حاد لهاا     2003سانه %( 46)هذه النسبة ساجلت 

واسااتمرت     %( 1.18)حيااث بلغاات  2009, لتباادأ باالنخفاااض بشااكل حاااد ساانة % ( 9.89)وبنساابة   2008ساانة 

يل أدناى , ثام بادأت باالنخفااض ويشاكل كبيار لتساج 2014سانه %( 4.32)بعدها باالرتفااع التادريجي حتاى بلغات 

 %( .9.3)وبواقع  2016مستوى لها سنة 

فاأن متوساط نسابة النفقاات الظاهرياة الاى النفقاات العاماة باألساعار ( 2017 -2003) أما على مستوى مادة البحاث 

وهااي تعتباار نساابة مرتفعااة وتؤشاار قلااة فاعليااة النفقااات العامااة فااي تحسااين ونوعيااة %( 9.40) الجاريااة قااد بلغاات 

 . الخدمات العامة المقدمة ألفراد المجتمع 

جاء من مجموع السنوات في جدول نسبة الزياادة الظاهرياة فاي النفقاات (   2017 -2003)حيث ان متوسط المدة  

 % 9.40=   15÷  614.    2العامة الى النفقات العامة باألسعار الجارية 
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 :الجدول من اعداد الباحث استناد الى :  المصدر

 -2000سررهام كامررل محمررد , دراسررة اقتصررادية تحليليررة لألرقررام القياسررية ألسررعار السررلع االسررتهالكية فرري العررراق مررن  -

 .28, ص (2), العدد (1), المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك , المجلد  2008
 (. 2016 , 2013, 2012) وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , المجوعة االحصائية السنوية للسنوات  -

 .لإلحصاء , قسم االرقام القياسية وزارة التخيط , الجهاز المركزي  -

تاؤدي الاى  حادوث يعد النمو السكاني من العوامل التاي : اثر النمو السكاني في الزيادة على النفقات العامة  -2

, البد من استبعاد اثر النمو الساكاني علاى الزياادة فاي النفقاات العاماة , الزيادة الظاهرية في النفقات العامة 

  .نفقات العامة بسبب النمو السكانيوالذي يتطلب احتساب الزيادة الظاهرية في ال

) نسبة الزياادة الظاهرياة فاي النفقاات العاماة بسابب نماو الساكان الاى النفقاات العاماة فاي العاراق للمادة  (2)الجدول 

2003 -2017  ) 

 
 

 السنوات

العامااااة النفقااااات 
باألسااعار الثابتااه 

 (بالمليار دينار )
 

      1 
     

عااااااااااااااااااادد 
 السكان 

 ( باأللف ) 
    2 

متوساااااااااااط 
نصااااااااااااايب 
الفاااارد ماااان 
النفقااااااااااااات 
العامااااااااااااااة 
باألسااااااااعار 
الثابتاااااااااااااااه 
بااااااااااااااأللف 

 3دينار 
1÷2 =3 

الزيااااااااااااادة 
السنوية في 

 السكان 
 (باأللف ) 

4     

الزياااااااااااااااااااادة 
الظاهريااة فااي 
النفقات العامة 
بسااااابب نماااااو 

 السكان 
بااااااااااااالمليون )

 5 (دينار
 

3 ×4= 5 

نساااااااااااااااااابة 
الزياااااااااااااادة 
الظاهرياااااااة 
فااي النفقااات 
العامااة الااى 
النفقااااااااااااات 
العامااااااااااااااة 
باألسااااااااعار 

 6 الثابتة
) 

النفقاااااااااااااات 
 الحقيقية 

بالملياااااااار ) 
 (دينار 

1-5 =6  

2003   8.2650 26340  6.100 774   4.77864 9  .2 9.2572 
2004   2.133792 27139  0.493 799   393907 9  .2 3.12985 

2005   1.9557 27963  8.341 824   2.281643 0  .3 5.9325 
2006   320.7875 28810  4.273 847   8.231569 9  .2 9.7643 

2007   5.6075 29682  7.204 872   4.178498 9  .2 0.5897 
2008   108.10132 31895  7.317 2213   1.703070 9  .6 8.10061 

2009   0.45528 32105  1.1418 210   297801 7  .0 2.45230 

2010   51.56062 32490  5.1725 385   5.664317 2  .1 2.55398 
2011   8.59619 33338  3.1788 848   4.1516478 5  .2 3.58103 

2012   0.75046 34208  8219.3 870   1908606 5  .2 4.73137 
2013   18348.101 35096  2378.6 888   82112.19 3  .0 98.3269 

2014   431.57269 36005  6159.0 909   4.1445855 5  .2 5.55823 

2015   9.47565 36934  9128.7 929   1.1196459 5  .2 4.46369 
2016   644259.4 37884  6170.0 950   1615570 5  .2 3.62810 

2017   72377.9 38854  3185.9 970   1803521 5  .2 8.70435 
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متوساااااااااااط 
المااااااااااااااااادة 

(2003-

2017) 

     4  .2  

 : الجدول من اعداد الباحث استناد الى : المصدر

                     (1)الجدول  -

 (أعداد متفرقة) حصاء , النشرة االحصائية السنوية ارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلجمهورية العراق , وز -

 

الى أن  نسبة الزيادة الظاهرية في النفقات العامة الى النفقاات العاماة باألساعار الثابتاه بعاد ( 2)حيث يشير الجدول  

.     2008كحاد أعلاى سانه % (  9.6)و  2013كحاد أدناى سانه % (  3.0)استبعاد  أثر النمو السكاني تتراوح باين 

مان الزياادة %(  4.2), بمعناى أن (  2017-2003)خاالل مادة البحاث   )%4.2)اال ان متوسط تلك النسبة قد بلغ 

مان الزياادة فاي النفقاات     )%6.97)لاذلك فاإن . في النفقات العاماة هاي زياادة ظاهرياة ناجماة عان النماو الساكاني 

 .لعامة باألسعار الثابته هي نفقات حقيقية ا
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 الفصل الرابع                                           

 االستنتاجات والتوصيات                                         

 :االستنتاجات: أوال

 :من خالل البحث فقد تم التوصل الى جملة من االستنتاجات هي

النفقات العامة في العراق اتجهت منحا تصاعديا وذلك بفعل استمرار تدخل الدولة في الحياة االقتصاادية ان  .1

وبشاكل عاام فقاط بلااغ  .واالجتماعياة باعتباار ان النفقاات العاماة جاازءا اساسايا مان السياساات المالياة للدولااة

 .(2003-2017)مدة البحث خالل  (%47.6)متوسط معدل النمو السنوي في النفقات العامة في العراق 

 .(%43.4) (2003-2017)بلغ متوسط الزيادة الظاهرية فاي النفقاات العاماة فاي العاراق خاالل مادة البحاث .2

نسبة الزيادة الحقيقة في النفقاات  هي(%46.7)وبذلك فأن , بسبب ارتفاع معدال ت التضخم والنمو السكاني 

ة النفقاات العاماة فاي تحساين ونوعياة الخادمات العاماة والتي تعتبر نسبة منخفضة وتؤشر قلاة فاعليا .العامة

 .المقدمة ألفراد المجتمع

 

 

 

 :التوصيات: ثانيا

 :يمكن تقديم التوصيات االتية,في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل اليها 

بياع واعتمااد االيارادات العاماة فاي العاراق علاى عائادات , نظرا الرتباط النفقاات العاماة بااإليرادات العاماة .1

وذلك مان . فأنه البد من العمل على تنويع مصادر االيرادات العامة وتقليل االعتماد على النفط, النفط الخام

 .وجعل الضريبة احدى المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة, خالل تطوير وتحديث النظام الضريبي

دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي واالجنبي من اجل النهوض باالقتصاد العراقي واالستفادة مان رؤوس  .2

وتقلياال , ماان اجاال تااوفير فاارص العماال وتخفاايض معاادالت البطالااة. االمااوال والتكنلوجيااا الحديثااة المتاحااة

ياع مصاادر ايارادات وضامان تنو, االعتماد على القطاع الحكومي وبالتالي ترشايد النفقاات العاماة مان جهاة

الاى جاناب ضامان تصاحيح اخااتالل . الدولاة مان خاالل تنوياع وتوسايع االوعياة الضاريبية مان جهاة اخارى

 .الهيكل االقتصادي العراقي
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 :المصادرقائمة  

 :المصادر العربية

 

سااراء جامعاة اال,عماان _ دار صافاء للنشار والتوزيااع , اساسايات االقتصااد الكلااي, ايااد عباد الفتااح النسااور .3

  197ص,  2213, الطبعة االولى, االردنية
 ص,  2222, عمان, دار المستقبل للنشر, النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق,وصافي وليد  انس البكري .2

187  
  52 ص, 2222, االسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة للنشر, التضخم المالي, غازي حسين عنابة .1
, دار اليااازوري العلميااة للنشاار والتوزيااع, االساااس فااي علاام االقتصاااد, محمااود حسااين الااوادي واخاارون . د .4

 288 ص, 2227الطبعة العربية 
الادار , تجاارب دولياة وعربياة_ الخصخصة اتجاه العاملين المسااهمين مفااهيم , شكري رجب العشماوي. د .5

 22 -21 ص,    2222- 2227, الجامعة
 . 2224, مجلة الراي, كاظم موسى جاسم .6
 . 1895,كتاب التضخم المالي, حسين غازي عنابة .7
 .1885, الطبعة الثانية, االسكندرية , مؤسسة الثقافة الجامعية, نظرية التضخيم, الروبي نبيل .8
 .1898, قسنطينة , دار البعث للطباعة والنشر, النظريات النقدية , مقاييس اقتصادية, مروان عطوان  .9
, هوماة دار , عاماة وفاق التطاورات الراهناة النظرياة ال, مساهمة في الدراسة المالية العامة, اعمر يحياوي .12

 27ص, الجزائر 

 22ص,  2213, محاضرات المالية العامة , عاتق االحوال .11

 54ص, مساق المالية والتشريع الضريبي, وائل نصار. د .12

 25ص, 2228, الحقوقية بيروت, ت الحلبيمنشورا, اساسيات المالية العامة, سوزي عدلي ناشد .13

 122ص, 2228,الطبعة االولى , عمان, دار الصفار للنشر والتوزيع, المالية العامة, طارق الحاج .14

 23ص ,2223,دار العلوم الجزائري, المالية العامة , يسري ابو العالء, محمود الصغير بعلي  .15

, 2229 ,عمان الطبعة الثانية, ر وائل للنشر والتوزيعدا, اسس المالية العامة , احمد شامية, خالد الخطيب  .12

 .53ص

 57ص, 1889,مصر_  سكندريةالدار الجامعة اال,مبادئ المالية العامة , زينب عوض هللا. د .17

 39ص, 1882,بغداد, الجامعة المستنصرية, علم المالية والتشريع المالي, طاهر الجنابي .19

 72ص, 1871, دار النهضة القاهرة, الجزء االول, المالية والنفقات العامة, المحجوب رفعت .18

 27ص, المرجع السابق, سوزي عدلي ناشد .22

 58ص, 2211,عمان, دار النشر والتوزيع, المالية العامة والقانون المالي والضريبي, عادل العلي .21
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