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 الملخص

 عجةةز م ةةةلة ن اهميةةة كريةةهة لالةةا والسةةيما اعةةد انت ةةارواالقتصةةاديليةةة التةةل يةةولل الما ضوعاتالموازنة العامة من اهم المو يعد موضوع عجز

 االقتصادية الحياة فل الدولة تزايد تدخل ويعود سرب ذلك الى ،اصورة خاصة  النامية الدول و اصورة عامة الدول من الةثيه فل العامة الموازنة

وهةة ا ماحصةةل فةةل ، أخةةهى جالةةة مةةن العةةام مجةةاراة اإلنفةةاق عن العامة اإليهادات انخفاض حجمو جالة من العام اإلنفاق حجم لتزايد أدى ما وهو

لةة ا يجةةب  ،2019-2013غالرا ما يتحول الى فائض الى عجز فعلل خالل المدة من  لموازنة االتحادية من عجز تخطيطالعهاق ال ي تحول عجز ا

وتقليةةل االعتمةةاد علةةى االيةةهادات النفطيةةة وتفعيةةل االيةةهادات ،نة العامة  على الدولة اتراع سياسة اقتصادية تالدف الى تنويع مصادر تمويل المواز

 .وتهشيد سياسة االنفاق العام من جالة اخهى ،من جالة االخهى والسيما االيهادات الضهيرية

  عجز الموازنة، موازنة العهاق االتحادية، نظهيات عجز الموازنة   :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The issue of budget deficit is one of the most important financial issues that economists attach great 

importance to، especially after the spread of the problem of the budget deficit in many countries in general 

and developing countries in particular. This is due to the increase of the state intervention in the economic life. 

And the decline in the volume of public revenues to keep pace with public spending on the other hand, and 

this is what happened in Iraq، which turned the deficit of the federal budget deficit planning often turns into a 

surplus to actual deficit during the period from 2013 to 2019 so the state must pursue an economic policy 
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aimed at To diversify sources Will the general budget، and reduce dependence on oil revenues and activation 

of other revenues, especially tax revenues on the one hand and the rationalization of public spending policy on 

the other. 

Keywords : Budget deficit, Iraq's federal budget, Theories of budget deficit 

 

 المقدمة

وازنة العهاق االتحادية من عجةةز مةةالل هيةلةةل خةةالل مةةدة عانت م

الدراسة ويعود سةةرب ذلةةك الةةى زيةةادة االنفةةاق الحةةةومل واصةةورة 

فةةل حةةين اتسةةمت االيةةهادات العامةةة للدولةةة   ،وا ةل كريةةه  مستمهة

علةةى االيةةهادات   اعتمادهااالت ا ب اين االرتفاع واالنخفاض اسرب  

فل حين كانةةت نسةةرة  ،اق العالميةوالتل تهترط اساسا ااالسو النفطية

قلةةة فمةةع    مساهمة االيهادات االخهى قليلة جدا فل تمويةةل الموازنةةة

نخفةةاض ال  نتيجةةةالسنوات االخيةةهة    سيما فل  والاإليهادات العامة  

وعةةدم وجةةود سياسةةات ماليةةة قةةادرة علةةى مسةةايهة عار الةةنفط   اسةة 

 عةةدم تطةةور فضةةال عةةنالتغيةةهات االقتصةةادية المحليةةة والدوليةةة ،

ارتفع عجةةزا موازنةةة العةةهاق االتحاديةةة اذ    النظام الضهيرل  وجمود

 .ليون دينارته 21.6حوالل  2017حتى الغ فل عام 

 اهمية البحث

تنرثق اهمية الدراسة من الوقوف على العجز الحاصل فل الموازنةة  

يةةنعةس سةةلرا علةةى   الةة يللدولة وتحليل أسةةراب ذلةةك العجةةز    العام 

أن اعض علمةةاا الماليةةة يةةهون   وعلى الهغم من  ،االقتصاد الوطنل

االت علةةى حسةةاب فةةل اعةةض الحةة يتحقق  أن التوازن اإلقتصادي قد  

فقةةد ،وه ا ما يعةةهف انظهيةةة العجةةز المتةةهاكم    ،العجز فل الموازنة

فةةل فيةة    مهغةةوب  ان عجةةز الموازنةةة امةةهيهى اعض االقتصاديين  

أو توسةةيع  اديةاعض األحيان كوسيلة لحةةل اعةةض الم ةةاكل اإلقتصةة 

قةةد  الموازنةةة عجةةزاسةةرب االسةةتمهار فةةل ولةةةن تنميةةة ،عمليةةة ال

 االقتصةةادية لآلثةةار وذلةةك الةةدول تعانل منالا معظم م ةلة تاصرح

 .اعنال المتهترة واالجتماعية

 

 مشكلة البحث

م ةلة عجز الموازنة العامة مةةن المسةةائل والقضةةايا الجوههيةةة   دتع

فالةةل مةةن الم ةةةالت   ،التل أثارت اهتمةةام الرةةاحثين فةةل دول العةةالم

االجتماعيةةة المجةةاالت الماليةةة المتميةةزة اتطويههةةا الةة ي يصةةيب 

واتسةةاع  فةةل  ةةل تقلةةا المةةواد كافةةة السياسةةية واالقتصةةاديةو

كونالةةا قضةةية تواجالالةةا دول العةةالم وقةةد تعةةدت الم ةةةلة  ،الحاجةةات

الثالث  ال وحتى الدول الصناعية المتقدمة أصرحت تنظه إلى عجز 

الموازنةةة  العامةةة كم ةةةلة حقيقيةةة تتطلةةب تخطيطةةا دقيقةةا و جالةةدا 

 كريها.

 هدف البحث

 :يالدف الرحث الى

 المةةدار  مةةن وموقعةة  العامةةة الموازنةةة عجةةز مفالةةومايةةان  -1

 .االقتصادية

وازنةةة العةةهاق االتحاديةةة خةةالل المةةدة مالتعةةهف علةةى هيةةةل  -2

2004-2019 . 

لحل م ةلة عجز موازنة العهاق   تقديم سياسة اقتصادية مقتهحة  -3

 . االتحادية

 البحثفرضية 

يقوم الرحث على فهضية "يمةن من خالل اتراع سياسة مالية تالدف 

موازنةةة العةةهاق الى تهشيد االنفاق الحةومل وتنويع مصادر تمويل  

االتحاديةةة لمعالجةةة و تقليةةل االثةةار االقتصةةادية واالجتماعيةةة لعجةةز 

 .الموازنة العامة"

 

 البحث منهج

 المةةنال  علةةى االعتمةةاد تةةم الرحةةث فهضةةية صةةحة إثرةةات اجةةل من

 وعجةةز من خالل التعهف علةةى سياسةةة التحليلل، المنال و الوصفل

تةةم  ذلةةك اعةةد ثةةم االقتصةةادية المةةدار  مختلف عره الموازنة العامة

وتحليلالةةا مةةن اجةةل  فةةل العةةهاق عةةهض هيةةةل الموازنةةة االتحاديةةة

 .والتوصيات االستنتاجات من جملة إلى الوصول
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 مفهوم عجز الموازنة العامة أوال

المالمةةة   عجز الموازنة العامةةة مةةن الموضةةوعات  موضوع  يعد      

اذ يعد عجةةز دول العالم    مختلف  فل  التل أثارت اهتمام االقتصاديين

 يةةرثه فةةلرهةةا الةة ي  تتميةةز اتطوالمالية التةةل    اكلالم   الموازنة من

فل  ل   ال سيماوكافة  السياسية  و  االجتماعيةاالقتصادية والمجاالت  

الاد من النظه إلى عجةةز   لال ا  الحاجات العامةوزيادة    اردالمو  نقا

وقةةد   تطلب تخطيطا دقيقةةا وجالةةدا كريةةها  الموازنة  كم ةلة حقيقية ت

تعددت التعاريف والمفاهيم التل تناولت عجز الموازنة العامة فمنالم 

من يعهف عجز الموازنة العامة اان  "تلك الحالةةة التةةل يةةةون فيالةةا 

عجةةز االيةةهادات العامةةة حيةةث ت يةةهاداتاالنفةةاق العةةام اكرةةه مةةن اال

فل حةةين ، 104:  2013، الحسن  "  العامة  العامة عن تغطية النفقات

سةةالب احيةةث تةةةون   اان  "عرارة عن رصيد موازنةةةاخهون  يعهف   

نفقات الدولة اكره من ايهادتالا او هةةو فةةائض النفقةةات النالائيةةة عةةى 

وعليةة  فةةان عجةةز   295: 2013،كةةهدودي   االيةةهادات النالائيةةة "

 اةةين االنفةةاق الجةةاري للدولةةة  الفةةارق السةةلرليمثةةل  الموازنة العامةةة  

دون أن يهافق هةة ا االرتفةةاع   الطلب الةلل    وال ي يردي إلى ارتفاع

 .الجاريالدولة  لزيادة فل دخ

 عرةةد العامةةة الى وقد صنف االقتصاديون عجز الموازنةةة  

م توافةةق العجةةز المرقةةت ويقصةةد اةة  عةةد  295: 2014،الحسةةن 

ف وال ي نجم وعجز ضع،مع النفقات العامة زمنيا  االيهادات العامة

 عن ضعف االدارة الحةومية وعدم قدرتالا علةةى تحقيةةق االيةةهادات

امةةا العجةةز ،ى  اخه  قالنل من جالةالعالعامة من جالة واالنفاق غيه  

الاليةلل ويتمثل فل عجز معدالت االيهادات العامة عةةن مسةةايهة او 

 مرقت.اللحاق امعدالت نمو االنفاق العام ا ةل دائم او 

  الموازنة العامة عجزنظريات ثانيا: 

 العجةةز  نظهيةةات التةةل تفسةةهالشالدت األدايات الماليةةة تطةةورا فةةل   

وذلك نتيجة الختالف وتطور دور و ةةائف المالل للموازنة العامة،  

 الدولة فل الحياة االقتصادية واالجتماعية.

 النظرية الكالسيكية للتوازن المالي-1

يترنى الفةه الةالسيةل مردأ حيةةاد الدولةةة وعةةدم تةةدخلالا فةةل الن ةةاط 

االقتصةةادي وان دورهةةا ينحصةةه فةةل و ةةائف حةةددها ادم سةةمث 

ن الرلةةد ضةةد االعتةةداا الخةةارجل حمايةةة الملةيةةة الخاصةةة االدفاع ع

 اريع العامة التةةل ال يسةةتطيع وتحقيق األمن من الداخل والقيام االم

ةلف  من اموال او ضائل  االا الن اط الخاص  اما العامة فمايقوم  ان ي

ان التةةوازن المةةالل  ، Rosen)2008:3,-4  ماتةةدرم مةةن أراةةا .

للموازنة العامة عند الةالسيك يستند على ضهورة توازن الموازنةةة 

العامةةة سةةنويا وان التةةوازن هنةةا هةةو تةةوازن حسةةاال اي جانةةب 

االيهادات العامة يجب ان يساوي جانةةب النفقةةات العامةةة مةةن حيةةث 

ال ةل وتغطية النفقات العامة اااليهادات العامة من حيث المضمون 

تةةوازن الةالسيةل من وجالة نظهم االنسةةرة الةةى  ةه المالل  ويهى الف

الموازنة العامة اأن الموازنة اذ لةةم تتةةوازن فأنالةةا امةةا تحقةةق عجةةزا 

تغطي  عن طهيق االقتةةهاض او االصةةدار النقةةدي او تحقةةق فائضةةا 

حيث يةون مجموع االيهادات اكرةةه مةةن مجمةةوع النفقةةات وكالهمةةا 

 عصةةفور   ااالقتصةةاد الةةوطنل  ضةةارا  دونةة يدين  الفةه التقليدي ويع

ين يففل حالةةة عجةةز الموازنةةة فةةل نظةةه التقليةةد  .   86-96:  2009،

يردي إلى اإلفال  والتضخم حيث يتم تمويل الموازنةةة عةةن طهيةةق 

االقتهاض الداخلل وال ي يتهتب علي  سحب مةةوارد االسةةتثمار مةةن 

القطاع الخاص والسيما فةةل الصةةناعة والتجةةارة وغيههةةا وحهمةةان 

طاعات االقتصادية من عوائد االسةةتثمار التةةل كانةةت سةةتعود ه م الق

علةةى المجتمةةع لةةو اسةةتثمهت راا  األمةةوال التةةل حصةةلت عليالةةا 

  ان قيةةام 1الحةومةةة عةةن طهيةةق االقتةةهاض .ويتةةرن مةةن ال ةةةل  

 لتغطيةةة  األموال المتاحةةة لرقةةهاض  على  ازيادة فل الطلب  الحةومة

الطلةةب علةةى االمةةوال يردي إلى تحويل منحنةةى   العجز فل الميزانية

ه فةةان سةةع مةةن ثةةم  و G+∆D1Dالةةى  1D المعةةدة لالقتةةهاض مةةن 

  اي سةةعه فائةةدة أعلةةى   2iإلةةى  1i الفائدة التوازنل سوف يةةزداد مةةن

لى تزاحم الحةومةةة للقطةةاع لألموال المتاحة لالقتهاض وه ا يردي إ

الخةةاص علةةى األمةةوال المعةةدة لالسةةتثمار الخةةاص ممةةا يةةردي إلةةى 

االستثمار الخاص وتخصيا ه م األمةةوال لتمويةةل عجةةز انخفاض  

 .(Hyman,2011:500)الموازنة

 

 الطلب الحكومي على االموال المعدة لالقتراض :  (1شكل )

Source: David  N. Hyman, public  finance. 

Acontemprory Application  of theory  to 

policy,10th edition, USA, 2011, p.500. 
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حالة تغطية العجز عن طهيق إصدار نقدي جديةةد أما فل  

 ،(Sargent & Wallace,1081:1-18) فان  سيردي إلى تضخم

ن هنةةاع عالقةةة قويةةة اةةين فأحيث أثرتت األدلة والدراسات المتوفهة  

التضخم وعجز الموازنة وذلك اسرب أن التضخم الةة ي يتةةزامن مةةع 

وعةةدم  وجةةود عجةةز فةةل الموازنةةة العامةةة والةة ي يةةردي إلةةى القلةةق

 اسوف يردي الى التضخم مهة أخهى كون  ناجمةة   ومن ثماالستقهار  

حيث يردي الى توسةةع فةةل عةةهض عن الخوف من استمهار العجز  

اي قيام الرنك المهكزي فل   ،ال ي يعمل على استدامة التضخم  النقد  

خلق أو إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة من الناحية الفعلية 

 . 238: 2001، النقاش  والعملية

ن الةالسةةيةيين يا الفةةائض فةةل الموازنةةة فةةان المفةةةهأمةة 

موازنةةة العامةةة  الجرايةةة اقةةدر يهفضون فةةةهة وجةةود فةةائض فةةل ال

حةومة قةةد فهضةةت ضةةهائب ية  اذ إن وجود فائض يعنل ان الافالة

، ق فهض الضهائب مقدار يفةةوق حاجتالةةاعن طهي  او سحرت أمواال

األمةةه الةة ي يةةردي إلةةى قيةةام الدولةةة ااسةةتعمال  إلغةةهاض وغايةةات 

 مةةن ثةةمانتخااية ودعائية وقد يخلق ذلك نفقات واعية فل المسةةتقرل و

ةةةهون الةالسةةيك ان وقوع عجز دائم فةةل الموازنةةة لةة لك يةةهى المف

 ان تصل الى حافة العجز دون ان تقع في . السليمة  تةفلالموازنة 

 النظرية الكنزية للتوازن المالي -2

دة انتقادات وجالت الى النظهيةةة الةالسةةيةية والسةةيما هناع ع

اعد حدوث ازمة الةسةةاد الةريةةه حيةةث اةةين  االقتصةةادي اإلنةليةةزي 

"جةةون مينةةهد كينةةز فةةل كتااةة  "النظهيةةة العامةةة للتو ةةف، الفائةةدة 

 ،General Theory of Employment،Interestوالنقةةود" 

and Money"   ة فةةل الةة ي أحةةدث اةة  ثةةورة كريةةه 1936فل عام

، حيةةةث يةةةهى أن النظةةةام  (Kenes,1958)الفةةةةه االقتصةةةادي

االقتصةةادي الهأسةةمالل ال يحتةةوي علةةى الميةانيةيةةة القةةادرة علةةى 

ضمان تحقق التو ف الةامل، وأن االقتصاد القةةومل قةةد يصةةل إلةةى 

التوازن فل النات  القومل رغم وجود اطالة كريةةهة أو تضةةخم شةةديد 

سةةتقهار نسةةرل فةةل األسةةعار فحالة التو ةةف الةامةةل والمصةةحوب اا

 إنما هل حالةةة عهضةةية وليسةةت دائمةةة التحقةةق ،وفق الفةه الةنزي

(Slavin,2009:262). ن الةالسةةيك قةةد أوكةة لك يةةهى الةنزيةةون

وان تمويةةل عجةةز   ،خطار المتهترة عن عجز الميزانيةةةاالغوا فل األ

 ،الموازنة االقهوض العامة سوف يتهع أعراام على األجيال القادمة

خار القطةةاع وك لك مزاحمة القطاع الخاص ألنالا تقطع جزاا من اد

وا لك ينخفض االسةةتثمار   ،فل االستثمار  الخاص ال ي كان يستعمل

الخةةاص وتسةةتخدم الدولةةة هةة م المرةةالغ فةةل إنفةةاق حةةةومل غيةةه 

ومةةن ثةةم   ،ي الةةى ضةةعف تةةةوين رأ  مةةال لك يةةردواةة   ،استثماري

ين يةةهى الةنزيةةون عةةةس فةةل حةة   ،ضعف التقدم والنمو االقتصةةادي

ذلك تماما حيث ان عبا القهض العام اليقع علةةى األجيةةال القادمةةة 

ال يتحملالا الجيل الحاضةةه اذ تةةم اسةةتخدام األمةةوال المقتهضةةة فةةل 

القةةومل ا ةةةل م اريع انتاجية والتل يتهتب عنالا زيادة فةةل الةةدخل  

يمةن للدولة من خالل  تسديد القهض العام وان المنافسة اين اإلفهاد 

والحةومة على أموال المعدة لالقتهاض لن تةةردي الةةى زيةةادة سةةعه 

 &Lucas)  الفائةةدة وذلةةك الن االقتصةةاد يةةةون فةةل حالةةة كسةةاد

Sargent,1978:58)  .  لالةة ا يةةهى الةنزيةةون ان القضةةايا الماليةةة

فأن   صادية واالجتماعية للرلد ومن ثميتجزا من الحياة االقتجزاا ال  

التوازن المالل اليمةن فصل  عةةن التةةوازن االقتصةةادي العةةام فمةةثال 

فةةل فتةةهات االزدهةةار تهتفةةع نسةةرة اإليةةهادات العامةةة عةةن النفقةةات 

 ان تخفض الضهائب او  لال ا ووفق التوازن الةالسيةل ينرغل  العامة

ااالقتصةةاد فةةل المةةدى الطويةةل   هين مضةةهزيادة النفقات وكةةال األمةة 

واةةالعةس فةةل حالةةة االنةمةةاش أمةةا ان تخفةةض النفقةةات أو إن تزيةةد 

على الن اط االقتصادي فةةل  اسلري االضهائب وه ان يحالن لالما اثه

يةةتم   ،فقد أصرحت الموازنةةة خطةةة لةةألداا المةةاللولال ا    ،ه م الحالة  

ارات سياسةةية إعدادها وفق أولويات وتفضيل اقتصادي يعره عن خي

ويتم تقديه الموارد والنفقات وفق أسةةاليب علميةةة   ،واقتصادية للدولة

واقعية إلشراع ما يمةن من الحاجات العامة خالل مدة زمنية محددة 

التةةل يفتةةهض أن تعةةةس خطةةة الحةومةةة الماليةةة  لهل السنة الماليةةة  

 مةةن ،مجمةةل األن ةةطة االقتصةةادية والسياسةةية واالجتماعيةةة للدولةةة

ماً يةةنعةس المدوراً    تردي  التلاستخدام أدوات السياسة المالية    خالل

 Buchanan and) علةةى مختلةةف عوامةةل اإلنتةةاج فةةل المجتمةةع

Wagner, 2000:32-33) ،   فالموازنةةة العامةةة للدولةةة تظالةةه

اإليهادات العامة واألهمية النسةةرية لةةةل نةةوع مةةن أنةةواع اإليةةهادات 

حجم النفقات العامة   فضال عن  ،اللونسرتالا إلى النات  المحلى اإلجم

وأهميتالا فل كل قطاع حسب التوزيع االقتصادي واالجتمةةاعل مةةن 

تأثيههةةا   مةةن ثةةمخالل تأثيهها على كمية السلع والخدمات المنتجةةة و

وه ا مادعى إلي  عالم االقتصةةاد ،على مستوى العمالة او االستخدام  

وان ه م النظهيةةة التعنةةل ان الدولةةة   ،كينز فل نظهية العجز المنظم

يجب ان تةون فل عجةةز دائةةم وإنمةةا العجةةز يةةةون فقةةط فةةل اعةةض 

ويةون وسةةيلة لتحقيةةق النمةةو االقتصةةادي وحةةل األزمةةات   ،الحاالت

 الطارئة.
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 نظرية العجز المنظم -3

 تةةأمين   أشةةار االقتصةةادي االنةليةةزي  ايفةةهدج  فةةل كتااةة  

 Full Employment in a Freeالعمل للجميع فل مجتمع حه   

Society الى نظهية العجز المنظم حيةةث يمةةةن للدولةةة ان تحةةدث  

عجزا مقصودا فل الموازنة العامةةة وذلةةك لتحقيةةق اعةةض األهةةداف 

االقتصادي أو خفضةة  مثل الت غيل الةامل واعث الهو  فل الن اط  

عندما يصل االقتصاد الى مهحلة التو يف الةامةةل او عنةةدما تةةزداد 

دة الطلب معتمدا معدالت التضخم وذلك من خالل زيادة اإلنفاق لزيا

 تسةةتعملالتةةل دعةةت الةةى ضةةهورة تةةدخل الدولةةة وعلى أفةار كينز  

الموازنة العامة كأداة أساسةةية لالةةا وااالسةةتناد الةةى فةةةهة ان الطلةةب 

سةةوف يةةنخفض  مةةن ثةةمفعةةال يتةةدهور مةةن فتةةهة الةةى اخةةهى وال

وه ا يعنل زيةةادة   ،مما يردي الى حدوث أزمة اقتصادية  ،االستثمار

اإلنفةةاق العةةام عةةن طهيةةق زيةةادة المةةوارد الضةةهيرية والقةةهوض 

وغيهها مةةن األدوات الماليةةة احيةةث يةةةون للموازنةةة العامةةة للدولةةة 

ي النةةاجم عةةن الرطالةةة الدور المرثه فل الحةةد مةةن العجةةز االقتصةةاد

واالنةماش االقتصادي. ويهى أنصار ه م النظهية أن ذلك يمةن أن 

  (Barro,1989:37-39) للموازنةةة  يةةردي إلةةى إعةةادة التةةوازن

.ونالحظ ان نظهية العجز المتهاكم " نظهية العجز المنظم " تسةةتند 

فةهة السما  اوجود عجز فل الموازنة فل حدود معينة  لعةةالج   الى

ت االقتصةةاد الةةوطنل  الةسةةاد والرطالةةة  وذلةةك عةةن طهيةةق م ةةةال

ولةةةن  ،زيةةادة اإلنفةةاق واللجةةوا لالقتةةهاض أو اإلصةةدار النقةةدي

اإلستمهار فةةل العجةةز وتمويلةةة عةةن طهيةةق اإلقتةةهاض واإلصةةدار 

لةة لك   ،النقدي سوف يردي إلةةى التضةةخم وانخفةةاض الةةدخل القةةومل

الاد من العودة لقاعدة التوازن عند خهوج اإلقتصاد من حالة الةساد 

ويالحظ أن األنظمة الهأسمالية الصناعية كثيهاً مةةا لجةةأت  والرطالة.

فل الموازنة فةةل حةةاالت اسةةتثنائية وعاديةةة فقةةد   إلى استخدام العجز

واجالت الدول األورايةةة م ةةةلة تضةةخم الةةديون المهترطةةة اةةالحهب 

 . Fujiki, (2001:52  العالمية األولى

واليةةةات  المتحةةةدة األمهيةيةةةة الةةةى ان ال Brownواشةةةار 

 بة للديون الحةومية الضخمة اعد حهت العجز المنظم نتيجياستعمل

تين و اعةةد األزمةةة االقتصةةادية ياالستقالل وك لك فل الحهاين العالم

 1936كما لجأت فهنسا إلى ه ا األسلوب عةةام  ،  1933الةرهى عام  

أما اهيطانيا فقد استخدمت ه ا األسةةلوب فةةل سياسةةة إنمةةاا التعميةةه 

تلجةةأ الةةدول الهأسةةمالية   مةةا  وعةةادة  .1945وضرط االسةةتالالع عةةام  

اإلصةةدار النقةةدي فةةل حةةاالت  مةةن خةةالل لتمويةةل عجةةز الموازنةةة 

وذلك من اجل زيادة عهض النقد وخلةةق فةةهص عمةةل فةةل   ،الحهب

ذات صةةفة  دالقطاع العسةهي لمواجالة الرطالةةة رغةةم أن ذلةةك ال يعةة 

اديةةة فهنالةةا تلجةةا إلةةى زيةةادة اإلنفةةاق تيعأما فل الحةةاالت اال،  إنتاجية

قةةديم العام أحيانا مةةن اجةةل خلةةق فةةهص عمةةل أو لزيةةادة األجةةور وت

 . Alexandria)(2008:23, اإلعانات

 النظرية النقدية للتوازن المالي -4

نظهيةةة كينةةز مةةن اجةةل إنقةةاذ االقتصةةاد لقةةد  الةةهت 

الهأسمالل من األزمة و ضمان تجدد اآللة اإلنتاجية ل  وإن الطريعةةة 

اإلسعافية لنظهية كينز حققت رواجا كريها فةةل األوسةةاط األكاديميةةة 

، والسيما أمام عجز النظهية الةالسيةية عةةن المجتمعات الغهايةفل  

تفسيه الةساد الةريه وعدم قدرتالا على رسم سياسة اقتصادية تخهج 

نظهيةةة كينةةز إلةةى وقد استمه العمل ا  ،االقتصاد الهأسمالل من أزمة

مختلفة من االقتصاد لمية الثانية لينتقل إلى أجزاا  ما اعد الحهب العا

ولةةةن مةةع نالايةةة السةةتينات اةةدأت النظهيةةة تفقةةد   ،لةةدوللالهأسمالل ا

اهيقالا مع تجةةدد التقلرةةات واألزمةةات فةةل العةةالم الهأسةةمالل وزيةةادة 

تعارض مع منطق التل تالرطالة مع تزايد معدالت التضخم  معدالت  

التل وقفت عاجزة عن تفسةةيهها والسةةيطهة عليالةةا النظهية الةينزية  

 .(Khan and Hildreth,2002:5) وتقةةديم الحلةةول لمعالجتالةةا

ولال ا جاات مدرسة شيةاغو ازعامة ميلتون فهيةةدمان لتعيةةد الحيةةاة 

-Friedman,1956:129)  مةةن جديةةد للنظهيةةة الةميةةة التقليديةةة

نقةةود أو النظهيةةة ويطلق عليالا االنظهية المعاصهة لةمية ال  ،  (138

التةةل اموجرالةةا تحويةةل النظهيةةة الةميةةة مةةن مجةةهد الةميةةة الجديةةدة 

نظهية للطلب على النقود إلى نظهية فةةل الةةدخل النقةةدي، ممةةا أعةةاد 

التأكيةةةد علةةةى الةةةدور الهئيسةةةل لعةةةهض النقةةةود فةةةل الن ةةةاط 

دمان ان الطلةةب علةةى النقةةود محةةور أساسةةل ويهى فهيةة .االقتصادي

اعتره النظهية النقدية هل فل المقام االول نظهية للطلب   لنظهيت  إذ

د جةةزااً مةةن نظهيةةة الثةةهوة أو وان الطلةةب علةةى النقةةو  ،على النقود

، اتةوين الميزانية أو محفظة األصةةول  تعنىالتل  نظهية رأ  المال  

الم يلةة افميز اين حائزي األصول النالائيين  ال ين تمثل النقود االنسرة  

شةةةالً مةةن أشةةةال الثةةهوة يةةتم حيازتالةةا ، واةةين م ةةهوعات رجةةال 

الية مثةةل اآلالت الم سلعة رأسةةميلااألعمال ال ين تمثل النقود االنسرة  

أي ان زيةةادة فةةل كميةةة النقةةود يتهتةةب عليةة  زيةةادة فةةل  ،والمعةةدات

ويستمه ه ا التأثيه الةةى ان يقتةةهب االقتصةةاد مةةن   ،الدخل والت غيل

مستوى العمالة الةاملة فتهتفع حينالةةا األسةةعار ويةةهى فهيةةدمان أنةة  

الاد من ضرط التغيةةه فةةل معةةدل   ،الستقهار المستوى العام لألسعار

يه فل عهض كمية النقود اما يتناسب مع معدل التغيه فل حجةةم التغ
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االهتمام ادور السياسة النقدية فةةل معالجةةة األزمةةات   من ثماإلنتاج و

ولةن استخدامالا اح ر وحةمة حتى ال يحدث عنالا آثار   ،االقتصادية

سلرية ل لك يهاط النقديون النمو فل كمية النقود اما يعادل النمةةو فةةل 

 الحقيقةةل وهةةو مةةايعهف اسياسةةة القواعةةد الثااتةةة النةةات  القةةومل

(Friedman,1965:16).  وقةةةد ميةةةز النقةةةديون مصةةةادر تمويةةةل

 ،مصةةادر اساسةةية وهةةل الضةةهائب ةالموازنةةة العامةةة الةةى ثالثةة 

القهوض واالصدار النقدي حيث نظه النقديون الى المصدر الثالةةث 

فحةةين تةةم تصةةنيف  االصدار النقدي   كاداة للسياسة النقديةةة الرحتةةة  

قةةد الضهائب والقةةهوض ضةةمن مفالةةوم السياسةةة الماليةةة الصةةهفة و

اعتمةةد النقةةديون علةةى هةة ا التقسةةيم مةةن اجةةل تحديةةد اثةةار السياسةةة 

فةةاذا لجةةات  ،الماليةةةالتل تترعالةةا الحةومةةة مةةن اجةةل تمويةةل نفقاتالةةا

ل االنفاق وان جميةةع فالحةومة الى زيادة الظهائب لمواجالة الزيادة  

ترقةةى اي شةةلا يضهائب اتجالةةت لتمويةةل االنفةةاق ولةةم  الالزيادة فل  

ل ا فان الزيادة فل االنفةةاق الحةةةومل سةةتردي الةةى زيةةادة   ،للحةزمة

االنفاق الةلل ولةةةن الثةةاتيه التوسةةعل سةةيةون فةةل حةةدود ضةةيقة او 

ويعزى سرب ذللك الةةى ان االنفةةاق   ،تاثيه خفيف على االنفاق الةلل

ى هةة ا االسةةا  يةةهى وعلةة  ،الحةةةومل سةةيزاحم االنفةةاق الخةةاص

النقديون ان اثار االنفاق الحةومل على الن اط االقتصةةادي اليةةةون 

 2001، يحيى واضحا اال من خالل تغيه واسع فل الموازنة العامة 

إما إذا مولت الموازنة العامة ااالقتهاض مةةن الجمالةةور فةةان   . 82:

 ه ا سيةون ل  اثار سلرية على القطاع الخاص ، وإن أثهم األساسةةل

يتمثل اارتفاع فل أسعار الفائدة ، ويهكز النقديون علةةى إن السياسةةة 

المالية التوسعية الرحتة والتل اليصاحرالا تغيه فل عهض النقد ال ي 

إلنفةةاق الخةةاص ، سوف يردي إلى رفع أسعار الفائدة ومن ثم تقييةةد ا

ن التوسع فةةل االقتةةهاض الحةةةومل سةةيعمل علةةى أإذ يهى النقديون  

موال المعدة إلقهاض القطاع الخةةاص ممةةا يةةدفع إلةةى زيادة طلب األ

انخفةةاض  ومةةن ثةةم،  (Tas,1990:372) ارتفاع فل أسعار الفائةةدة 

ع الخةةاص وحةةدوث عجةةز فةةل جزئةةل فةةل االسةةتثمار واالسةةتالال

، واالمقاال ال ي يعهف  ااألثه االنةماشل لعجز الموازنة الموازنة  

وهةةو األثةةه التوسةةعل لعجةةز   ،سيحصل تزايد فل اإلنفةةاق الحةةةومل

ولةةةن األثةةه  ، النةةاجم عةةن ارتفةةاع االقتةةهاض الحةةةوملالموازنةةة  

، ال ي سةةوف يضةةعف إلةةى حةةد الناجم عن انخفاض االنفاق الخاص

كريه األثه التوسعل ، إذ النقا فل االنفاق الخاص سةةرر  األساسةةل 

هو إحالل اإلنفاق الحةومل محل  ، فهذا كانت الحةومة قةةادرة علةةى 

 مةةن دوناقتهاض األموال من سوق األرصةةدة المتاحةةة لرقةةهاض و

ارتفاع أسعار الفائدة ، فأن اإلنفاق الخاص ال يةةنخفض. فحةةين تةةهى 

المدرسة النقدية أن عجز الموازنة العامةةة قةةد يةةةون لةة  تةةأثيه علةةى 

الطلب الةلل إذا صاحر  تغيه فل العهض النقدي ويعد فهيدمان مةةن 

مويل عجز الموازنةةة عةةن طهيةةق االصةةدار االوائل ال ين اقتهحوا ت

 النقدي .

 (9201-2004للمدة ) موازنة العراق االتحادية عجزتحليل ثالثا: 

 االغة للحةومة والمجتمع ،وذلك ألنالا أهمية ذات العامة تعد الموازنة

ال ي تسعى مةةن خاللةة  الةةى تنفيةة   الدولة عملالمالل ل هنام الر تمثل

والسياسةةية  واالجتماعيةةة االقتصةةادية المجةةالتفةةل مختلةةف  اهدافالا

 التةةل األداة دعةة ت كمةةا ،ةن السةةنخالل مدة زمنية معينة غالرا ما تةةةو

 وعةةن والنفقةةات، لريةةهادات وضةةع تقةةديهات خاللالةةا مةةن تسةةتطيع

 موازنتالةةا. او الفةةائض فةةل العجةةز مقةةدار تعةةهف أن يمةةةن طهيقالةةا

لموازنةةة   العامة  والنفقات    ت ا ب االيهادات1   ويالحظ من الجدول

اذ اغلةةت االيةةهادات العامةةة ،خةةالل مةةدة الدراسةةة العةةهاق االتحاديةةة

 لنفقةةةات العامةةةةامليةةةون دينةةةار فةةةل حةةةين كانةةةت  32982739

وقةةد ارتفةةع الحجةةم ، 2004مليةةون دينةةار فةةل عةةام  32117491

سةةنوات الالحقةةة حتةةى الخالل  االجمالل لالنفاق العام وااليهاد العام  

مليون دينار لاليهادات   119817224  حوالل  2012فل عام  الغت  

ويعةةود سةةرب هةة م  مليون دينار لالنفةةاق العةةام  90374783العامة و

ارتفاع   نفط فل االسواق العالمية ومن ثمالزيادة الى ارتفاع اسعار ال

االيةةهاد التةةل كانةةت السةةرب الهئيسةةل فةةل زيةةادة  االيهادات النفطيةةة  

 انخفضةةةت 2017-2013ولةةةةن خةةةالل الفتةةةهة  واالنفةةةاق العةةةام

اذ ،لدولةةة  زداد حجم االنفاق العةةام لافل المقاال  االيهادات الحةومية  

مليون دينار 79011421الغت النفقات العامة الى االيهادات العامة  

 100671160رلةةغ  النفقةةات العامةةة ت  تفل حين كانةة   2017فل عام  

 سرب ذلك الى التدهور الةريه فل  اسعار الةةنفطويعود  ،مليون دينار  

الظةةهوف السياسةةية   فضال عن،االيهادات النفطية    انخفاض  ومن ثم

 واالقتصادية واالمنية التل مه االا العهاق فل ه م الفتهة.
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 ( 2019-2004)  للمدة تطور موازنة العراق االتحادية:   (1) جدول

 السنوات
 االيرادات العامة 

 )مليون دينار(  
 )%(  معدل النمو

 النفقات العامة

 )مليون دينار(  
 )%(  معدل النمو

2004 32982739 ___ 32117491 ___ 

2005 40502890 22.800 26375175 -17.879 

2006 49063361 21.136 38076795 44.366 

2007 54599451 11.284 39031232 2.507 

2008 80252182 46.984 59403375 52.195 

2009 55209353 -31.205 52567025 -11.508 

2010 70178223 27.113 70134201 33.419 

2011 108807392 55.044 78757666 12.296 

2012 119817224 10.119 90374783 14.751 

2013 113840076 -4.989 119127556 31.815 

2014 105609846 -7.229 113473517 -4.746 

2015 94048364 -10.947 119462420 5.278 

2016 81700803 -13.129 105985722 -11.281 

2017 79011421 -3.292 100671160 -5.014 

2018 91643667 15.99 104158184 3.46 

2019 105569687 15.19 128443052 23.32 

 

 *ايانات تقديهية ااالعتماد على: الراحثينالجدول من عمل المصدر:

 .2014- 2004الرنك المهكزي العهاقل ،المديهية العامة لرحصاا واألاحاث ،الن هة السنوية، - 

 .2017-2015قانون موازنة العهاق االتحادية لالعوام  - 

 

 ( 2019-2004) تطور حجم االيرادات والنفقات العامة خالل المدة:  (2شكل )

  1  ااالعتماد على جدول الراحثينمن عمل   المصدر:
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المرشةةهات االقتصةةادية التةةل ويعد عجز الموازنةةة العامةةة مةةن اهةةم  

 الوضةةع المةةالل  للحةومةةة ومةةدى   فل ايةةان الحالةةة الماليةةةتستعمل  

ومةةن خةةالل ايانةةات  ،قدرتالا على تحقيق االستقهار المةةالل والنقةةدي

  عانةةت مةةن عجةةًز 2012-2004   موازنة العهاق االتحاديةةة للمةةدة

الن ه ا العجز غالرا ما يتحول فل نالاية السنة   اتخطيطل وليس فعلي

الموازنةةة االتحاديةةة عانةةت  2013ولةن اعد عام ،المالية الى فائض  

نات  عن محدوديةةة االعتمةةاد   اال ي يعد عجزا هيةلي  ،من عجز فعلل

ويالحظ ، غيه النفطية وال سيما الضهيرية   على االيهادات االخهى

سرة عجز الموازنة العامةةة الةةى ارتفاع ن  2ايضا من ايانات جدول  

اذ وصةةل الةةى اعلةةى نسةةرة لةة  خةةالل مةةدة   ،النات  المحلل االجمةةالل

وه ا يعنل عدم استدامة ،%14.16  اذ الغت  ،2016الرحث فل عام  

 وذلك اسرب تجاوز نسرة عجةةز الموازنةةة العامةةة الةةى،المالية العامة

لمسةةمو  االةةا وفةةق الحدود االمنة او ا  GDPالنات  المحلل االجمالل

%مةةن 3التةةل حةةددت نسةةرة عجةةز الموازنةةة اةةةةةاتفاقيةةة ماسةةتهخت 

GDP،   وه ا االمه ال ي ال يرثه ا ةل سلرل على االستدامة المالية

وا ةةةل ،ال على االقتصاد الوطنل كةل   ،واالستقهار المالل فحسب

وا ةةةل عةةام يمةةةن ان   خاص على النمةةو واالسةةتقهار االقتصةةادي.

ا ةةةل اساسةةل لتل أدت إلى تفةةاقم عجةةز الموازنةةة  نالحظ األسراب ا

الضةةخمة علةةى وقةةات الةريةةهة  ااإلنفوالسيما    زيادة اإلنفاق الحةومل

زمات السلعية والخدمية ا ةل المستل  فضال عنالمجاالت العسةهية  

دم قةةدرتالا علةةى عةة وجمةةود األنظمةةة الضةةهيرية  فضةةال عةةن، وعةةام

 ،غوط التضةةخميةلسياسات التل تعمل على معالجةةة الضةة االستجااة ل

 المةةالل لفسةةادنتيجةةة لارتفاع كلفةةة االسةةتثمارات العامةةة    فضال عنو

 .واإلداري

 

 

 ( 2019-2004) نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي االجمالي للمدة:   (2) جدول

 السنوات
 عجز الموازنة  

 )مليون دينار(
 معدل النمو)%(

 الناتج المحلي االجمالي

 )مليون دينار( 

عجز الموازنة/الناتج المحلي االجمالي 

 )%( 

2004 865248 ____ 47959000 1.804 

2005 14127715 1532.794 73533000 19.213 

2006 10986566 -22.2339 95588000 11.494 

2007 15568219 41.70232 111455813 13.968 

2008 20848807 33.91902 157026062 13.277 

2009 2642328 -87.3262 130642187 2.023 

2010 44022 -98.334 167099204 0.026 

2011 30049726 68160.7 217327107 13.827 

2012 29442441 -2.021 254225490 11.581 

2013 -5287480 -117.959 273587529 -1.933 

2014 -7863671 48.723 258900633 -3.037 

2015 -25414056 223.183 191715791 -13.256 

2016 -24284919 -4.443 171490000 -14.161 

2017 -21659739 -10.809 464701138 -4.661 

2018 -12514516 -42.222 251064500* -4.985 

2019 -22873366 82.775 224153529* -10.204 

 *ايانات تقديهية ااالعتماد على: الراحثينالجدول من عمل المصدر:

 .2014- 2004الرنك المهكزي العهاقل ،المديهية العامة لرحصاا واألاحاث ،الن هة السنوية، - 

 .2019-2015قانون موازنة العهاق االتحادية لالعوام  - 

 تقديهات اولية*
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 الناتج المحلي االجمالي نسبة عجز الموازنة العامة الى :  (3شكل )

  2  ااالعتماد على جدول الراحثينالمصدر:من عمل 

 ويتم تغطية عجز الموازنة العامة فل العهاق من المصادر االتية : 

 ،المصةةادر الداخليةةة :وت ةةمل االرصةةدة المةةدورة للعةةام السةةااق -1

واصةةدار سةةندات الةةدين العةةام عةةن طهيةةق االحتيةةاطل القةةانوي 

الت خزينةةة مةةن المصةةارف ااصةةدار حةةو فضةةال عةةنللمصةةارف 

الوفه المتحقق من زيادة اسعار النفط او زيادة   فضال عن  ،الحةومية

 .الصادرات النفطية

وت مل قهوض مةةن الرنةةك الةةدولل وانةةوع   المصادر الخارجية :  -2

وقهوض من الةةدول مختلفةةة مثةةل  قةةهض   ،وشهكات عالمية اخهى

القةةهض االمهيةةةل ،قةةهض الصةةندوق السةةعودي  ،الوكالةةة اليااانيةةة

قةةهض الصةةندوق الةةدولل   فضال عن  ،والرهيطانل وااللمانل ...الخ 

يوضةةا القةةهوض حجةةم القةةهوض   3والجةةدول  للتنميةةة الزراعية.

اذ يالحةةظ  ،االجنريةةة ونسةةرتالا الةةى اجمةةالل النفقةةات االسةةتثمارية

% مةةن اجمةةالل النفقةةات 22.38فةةاض هةة م النسةةرة اذ الغةةت انخ

فقةةد انخفضةةت الةةى   2019اما فةةل عةةام    2018االستثمارية فل عام  

% وهةة ا االمهيعنةةل عةةدم قةةدرة السةةلطات الماليةةة علةةى تحقيةةق 16

االستدامة المالية والتل تقتضل توجية القهوض العامة نحو االنفةةاق 

 االستثماري وليس الت غيلل.

 

 2019-2017) الداخلي والخارجي( والقروض االجنبية للمدة  اقساط الدين العام:   (3جدول )

 2019 2018 2017 التفاصيل

 5374672 5516318 4254018 القروض االجنبية

 32591374 24650112 25454108 المفقات االستثمارية

 16.49 22.38 16.71 % االستثماريةنسبة القروض الى النفقات 

 11188062 8246899 5608898 اقساط الدين العام )الداخلي والخارجي(

 8.71 7.92 5.57 )%( نسبة االقساط الى االنفاق العام

 

 2019-2017المصدر:قانون الموازنة العامة لالعوام  
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 معالجة عجز الموازنة العراق االتحادية رابعا:

عجةةز الموازنةةة   لم ةةةلةدراسات  العديد من اللقد تطهقت   

ت السياسةةا فضال عن  ،المثلى لتمويل  والتعامل مع   ةقيالطهوالعامة  

 .العامة الالزمة لمعالجة عجز الموازنةاالقتصادية 

ومن اجل عةةالج عجةةز موازنةةة يجةةب علةةى السةةلطات االقتصةةادية  

 تةةتالام مةةعتعتمةةد علةةى إجةةهااات وطةةهق    يةاهام  اإلصالح  اتراع

ا ةةةل اساسةةل   هةة م الرةةهام   ويجب ان تسعى  ،المالل  النظامطريعة  

 فضةةال عةةن،ة  رييالضهوزيادة اإليهادات    ،تهشيد النفقات العامة  الى

سةةندات   اصةةدر  وذلةةك عةةن طهيةةق  الةةداخللاالقتهاض  التحول نحو  

 .خزينة لتمويل العجز فل الموازنة

العهاقيةةة مةةن اجةةل تقليةةل عجةةز   يجب علةةى الحةومةةةمن هنا  و

او   اسةةتهاتيجيةاتراع    وأثارم السلرية على االقتصاد الوطنلالموازنة  

وذلةةك عةةن االلتزامةةات الماليةةة علةةى الدولةةة،  محددة لخفةةض سياسة

من خةةالل ذلك  يمةن تحقيق  و،  تهشيد النفقات العامةطهيق تقليل او  

عدم المرالغة فل تقديه النفقات العامة وتقديه الحاجة الفعليةةة للجالةةاز 

وسوا   اإلسهاف والتر يه  الحفا  على الموارد العامة منالحةومل و

األخ  امردأ اإلنفاق ألجل الحاجة الملحةةة و  كافة  فل المجاالت  التدايه

الممةنةةة مةةع  التةةةاليفااقةةل لتحقيةةق النمةةو المطلةةوب فةةل االقتصةةاد 

مهاعاة الحفا  على جودة الخدمات والسلع احيث تةةردي الةةى زيةةادة 

اعض األن طة إلةةى القطةةاع   تحويل  فضال عن  ،انتاجية النفقة العامة

 توزيةةع المةةواردةفةةااة فةةل ال ا ةةةل يةةردي الةةى تحقيةةق الخةةاص

ه م االستتهاجية إجهااات ذات طريعة  وتتطلب  ،االقتصادية المتاحة

 المةةهاد اتقنفاو المخصصات  لطريعة ترعا ى،مدال أو طويلةقصيهة 

يرةةةين حجةةةم النفقةةةات الجاريةةةة   4والجةةةدول   ،التعامةةةل معالةةةا

 .2019-2015واالستثمارية للمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور حجم االنفاق العام لموازنة العراق :   (4جدول )

 ( 2019-2004)  االتحادية للمدة

 

 السنوات
النفقات 

 الجارية

نسبة 

النفقات 

الجارية 

الى 

االنفاق 

 العام

النفقات 

 االستثمارية

نسبة 

النفقات 

االستثمارية 

الى االنفاق 

 العام

2004 28543 84.81 5114 15.19 

2005 28431 79.02 7550 20.98 

2006 41691 81.81 9272 18.19 

2007 39062 75.51 12665 24.48 

2008 44190 73.82 15671 26.18 

2009 52567 80.06 13091 19.94 

2010 60981 72.03 23678 27.97 

2011 56017 80.44 13623 19.56 

2012 75789 72.08 29351 27.92 

2013 72226 67.58 34647 32.42 

2014 58625 70.16 24931 29.84 

2015 78248392 65.5 41214037 34.5 

2016 80149411 75.5 25746312 24.5 

2017 75217142 74.7 25454108 25.3 

2018 79508072 76.3 24650112 23.7 

2019 95851678 74.6 32591374 25.4 

المديهيةةة العامةةة ،الرنةةك المهكةةزي العهاقل-الجدول ااالعتماد علةةى :

-2004التقهيه االقتصةةادي السةةنوي لالعةةوام  ،لرحصاا واألاحةةاث

2013. 

 .2019-2014قانون الموازنة العامة لالعوام  -

ايضا للسةةلطات االقتصةةادية التةةاثيه علةةى ميةةزان   ويمةن 

المحافظةةة وتعزيةةز رصةةيد احتيةةاطل العملةةة األجنريةةة و  المدفوعات  

مةةن خةةالل اترةةاع سةةعه   أسعار صهف العملة المحليةةة  استقهار  على
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ويمةةةن مةةن خةةالل ،صهف مهن والتخلل عن سعه الصهف الثاات  

م التحول اتراع نظام سعه الصهف المعوم المدار وا ةل تدريجل يت

وجود فهق اةةين سةةعه أن هناع  علما  ،الى نظام سعه الصهف المهن

 الصهف الهسمل والمعلن من قرل الرنك المهكزي وسعه الصهف  

 

  انخفةةةاض عجةةةز الموازنةةةة 5ويالحةةةظ مةةةن جةةةدول  ،المةةةوازي 

االتحادية اذا تم اتراع سةةعه الصةةهف المةةوازي وذلةةك الن ايةةهادات 

مةةن خةةالل سةةعه صةةهف الةةدينار ونفقةةات الموازنةةة العامةةة تحةةدد 

 العهاقل مقاال الدوالر.

 التغير بعجز الموازنة العامة بافتراض اتباع سعر الصرف الموازي  : (5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 20ص ،نيالعهاقين يشرةة االقتصادي ،2019-2015قهااة فل موازنات االتحادية فل العهاق لالعوام   ،المصدر: كامل عالوي كا م

ب اسةةتقطتالةةدف الةةى ا سةةندات الخزينةةة التةةلاصةةدار  فضةةال عةةن  

 االجنرةةل  استخدام سياسةةة ت ةةجيع الطلةةباألجنرية و  االموال  روا 

يقلل من   ا ةلو  ،تن يط  من خالل ت جيع الصادرات  والخارجل 

 عجز الموازنة العامة.

العمةةل علةةى تنويةةع مصةةادر تمويةةل الموازنةةة مةةن خةةالل  فضال عن

تنويةةع القاعةةدة االنتاجيةةة وتطةةويه القطاعةةات االقتصةةادية المختلفةةة 

 توسةةيع قاعةةدة االيةةهاداتو  ،والسيما القطةةاع الصةةناعل والزراعةةل

واعةةادة النظةةه فةةى السياسةةة والسةةيما االيةةهادات الضةةهيرية  العامةةة

االالضهيرل وتخفيض حةةاالت الفسةةاد ورفع كفااة الجالاز    الضهيرية

إتراع سياسة و  ،االداري ورفع كفااة جالاز التحصيل وتحسين قدرت 

 أالجتماعيةةة  ت ةةجيع االسةةتثمار، تحقيةةق العدالةةة تالدف الةةىضهيرية  

فمن الضةةهورى أن يةةةون هنةةاع مةةواد   ،الحصيلة الضهيرية  وزيادة

 ليةةلوالةة ي يعنةةل تق  ،الضةةهيرى  التالةةهب  تالدف الى مةافحةةة  قانونية

المواد القانونية الضهيرية   صياغة  فضال عن  الضهيريةهدر حصيلة  

  .اطهيقة صحيحة يسالل معالا التطريق

لجة جدية وفعلي  لم ةلة الفساد المالل واالداري ال ي افضال عن مع

تعانل من  جميع المرسسات الحةومية مةةن خةةالل اعةةادة النظةةه فةةل 

والمفتش العام ...الخ من الموسسات عمل الاليئات مثل هيئة النزاهة  

تل كان الاد من ايةون هدفالا القضاا على الفساد المالل واالداري ال

االمةةه الةة ي يقتضةةل اعةةادة النظةةه فةةل هةة م  ،ولةةيس التسةةته عليةة 

 المرسسات والصالحيات الممنوح  لالا.

 االستنتاجات

-2004 العةةهاق االتحاديةةة خةةالل المةةدة موازنةةة عجةةز زيةةادة -1

ويعةةود  ،حقيقةةل ل ي تحول من عجز تخطيطةةل الةةى عجةةزا، 2019

وقلةةة االيةةهادات  جالةةة مةةن نفقةةات العامةةةال حجةةم زيةةادة سرب ذلةةك 

 .اخهى جالة من العامة

 على العهاق يعتمد فل العامة الموازنة عجز  فائض طريعة ان  -2

 الةةنفط فةةل أسةةعار تعتمد ادورها علةةى التى النفطية يهاداتإلا حجم

 العالمية. األسواق



 

 
91 

 

  2021    1 -  العدد    2 -المجلد  ......عجز موازنة  – شيماء و اسراء و فاطمة 92-80صفحات        للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

اخةةتالل هيةةةل االنفةةاق العةةام وسةةيطهة االنفةةاق الت ةةغيلل علةةى  -3

االنفةةاق االسةةتثماري اذ الغةةت نسةةرة االنفةةاق االسةةتثماري فةةل عةةام 

 % من اجمالل االنفاق العام.23نحو  2019

 خالل مةةدة الدراسةةة للدولة االتحادية الموازنة فل العجز ارتفاع -4

 مةةن اجةةل الخةةارجل لالقتةةهاض العهاقيةالحةومة  للجوا ادت الى 

 انفاقالا العام. تمويل

 التوصيات

 تعمةةل علةةى تحقيةةق اقتصةةادية اتراع الحةومةةة لسياسةةة ضهورة -1

 لةل تمةنالا متينة وأسس قواعد مرنية على وتةون ،الحةومة أهداف

  قادرة على مواجالة التغيهات االقتصادية العالمية والمحلية. تةون

 القطاعات نحو االستثمار تنويع مصادر الدخل من خالل توجية -2

 فضال عةةن ت ةةجيع ،والسيما القطاع الزراعل والصناعل اإلنتاجية

 الصادرات النفطية. اديال عن تةون لةل الصادرات

ل مةةن الموازنةةة التقليديةةة تغيه نظام الموازنةةة االتحاديةةة والتحويةة -3

فضةةال عةةن تفعيةةل  ،الةةى موازنةةة الرةةهام  واالداا  موازنةةة الرنةةود 

 الهقااة المالية من اجل الحد وتقليل الفساد المالل واالداري.

وتنويةةع  العةةام االنفةةاق اترةةاع سياسةةة ماليةةة تالةةدف الةةى تهشةةيد -4

مصةةادر االيةةهادات العامةةة وزيةةادة حصةةيلة االيةةهادات الضةةهيرية 

 الموازنة االتحادية. عجز من للتقليلهسوم االخهى وال
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