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يبة "العرض، أثر الفر، ومبدأ جانب اقتصاديات  يبةت الضر  : "قتل الضر

يبية بالدول العربية  مدخل  لإلصالحات الضر

 
 : مقدمة. 1

رئيسة وظائف  ثالث  يبة  يشمل  ،  للضر المالية،  بما  الوظيفة 
االقتصادية االجتماعية.   ،والوظيفة  خالل  ف  والوظيفة  من 

يبة عىل   ر إيرادات مالية لخزينة  الوظيفة المالية، تعمل الضر تأمي 
ّما الوظيفة االقتصادية . أالعامة  تتغطية النفقا  بهدفالدولة  

ي  
يبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة فتتمثل فر   دور الضر

ي تستخدم
ر النمو    الت  ي توزي    ع  من أجل تحفث 

وتقليل التفاوتات فر
 ها من أهداف السياسات االقتصادية. أو غث  الدخل 

ات   ي فث 
يبية فر تسارع  عىل سبيل المثال، يتم رفع المعدالت الضر

اال بهدف  النمو  عالية،  تضخم  نسب  مع  افقة  المث  قتصادي 
يبة    فيما يتم   احتواء الضغوط التضخمية، خفض معدالت الضر

ر   ات االنكماش بغرض تحفث  ي فث 
ي منح اإلعفاءات فر

والتوسع فر
للسوقاالنفاق   التوازن  إعادة  وبالتالي  اإلنتاج  تتمثل  وزيادة   .

يبة ي   الوظيفة االجتماعية للضر
، تحقيق االستقرار االجتماعي   فر

الدخل  وتقليل   توزي    ع  ي 
فر التفاوت  الطبقات مستويات  ر  بي 

ألفراد  المختلفة،   الخدمات  من  ة  كبث  مجموعة  وتوفث  
ها.   المجتمع، ودعم الفقراء، ومحدودي الدخل، وغث 

 
 

االقتصاد رغم   ي 
فر ائب  الضر بأهمية  هناك  والمجتمع  اإلقرار   ،

المستوى   حول  السياسات  وصانعي   
ر االقتصاديي  ر  بي  جدال 
الذي   يبة  للضر ما  األمثل  أعىل  يبية  الضر الحصيلة  فيه  تكون 

ي  يمكن
يبة وظائفها المذكورة  ، ما يسهم فر  أن تؤدي الضر

 
  سابقا

للنمو االقتصادي. عىل أكمل وجه تثبيط  لهذا  و    ، ودون  جدت 
ي لقياس العبء الضر تهدف  مجموعة من المنهجيات    الغرض   يت 

لل  الوصول  العبء،ومحاولة  لهذا  األمثل  تلك    مستوى  ومن 
لورنز   منحتر  العبء  Lorenz Curve)المنهجيات:  لتوزي    ع   )

ي و الضر   .  (2019طلحة، ) (Laffer Curveمنحتر الفر )يت 

ر منحنيات لورنز المختلفة  تقوم منهجية لورنز عىل   المقارنة بي 
يبة يتم فرضها،   ي توزي    ع الدخل عند كل ضر

ات فر ي تمثل التغث 
الت 

الواحد  من  أكث   الدخل  توزي    ع  منحنيات  ر  بي  الفرق    فإذا كان 
ي ي الصحيح يكون االتجاه العام لتوزي    ع العبء الضر    ت 

 
،  تصاعديا

ي ا فإن العبء    أقل من الواحد الصحيح،  الفرقكان    إذا أما   يت 
  لضر

 
 
تنازليا نتيجة    يكون  المجموعة  لدخل  الجديد  التوزي    ع  ويكون 

عدالة أقل  ائب  ضر لتغيث     لفرض  السابقة،  ة 
بالفث  مقارنة 

يبيةالسياسة    . الضر

  سياسات: العدد  موجز 
ون  الثانر    والعشر

 2021 سبتمب  
 إعداد: 

 د. عبد الكريم أحمد قندوز 

o  ر نهج  تمحور السياسات االقتصادية حول ر   ي  ي    النمو االقتصادي يستهدفان دفع    أساسيي   جانت 
ر   العرض والطلبعث  تحفث 

 . الكىلي 
o  يبية   اتالسياس تقوم عىل ركائز تشملو من أجل زيادة اإلنتاج  االستثمار  تنشيطعىل جانب العرض اقتصاديات تعتمد الضر

 النقدية. و التنظيمية  و 
o  ة ي تبناها اقتصاديو جانب العرض نجاحها بشكل خاص خالل فث 

ين. أثبتت السياسات الت   الثمانينات من القرن العشر
o   منحتر الفر"يوفر "   

 
شاديا يبية  اتجاها اسث  ه عىل أهداف السياسة الضر ي وتأثث  يت 

 مع ذلك ال يعطي   ،للتحقق من العبء الضر
  المنحتر 

 
   إجابة

 
ة   مباشر

 
ي األمثل  وواضحة يت 

 . عن الضغط الضر
o يبية.  التجارب الدولية أثبتت أن سياسات جانب العرض يمكن  استخدامها لتقييم كفاءة السياسات الضر
o ي    لم تحظ سياسات جانب العرض بذات االهتمام الذي حظيت به السياسات االقتصادية المرتكزة عىل جانب الطلب

فر
 . الدول العربية

o ي ظل
ي    فر

ي تعرفها الكثث  من الدول العربية فر
  " منحتر الفر"نظرية و  يمكن أن يسهم كل من،  سياساتها الماليةاإلصالحات الت 

ي 
يبيةفر  . تطوير األنظمة الضر

http://www.amf.org.ae/
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ي   ستخدم منحتر لورنز كأداة لقياس  عىل هذا النحو، يمكن أن 
ي العبء   يت 

تواجه    الضر ي 
الت  الصعوبات  االعتبار  ي 

فر األخذ  مع 
النامية    الدول 

 
نظرا القياس  عملية  ي 

اإلحصاءات    فر توفر  لعدم 
،  ة. أنظر: )بالجودة الكافي ي فيما    . (2019طلحة،  )و  (2016لعيت 

الثانية  تتمثل   استخدام  المنهجية  ي 
الفر"فر الذي  -  "منحتر 

  مدى حيث يقيس المنحتر    -سنتناوله ببعض التفصيل الحقا
ي األعباء  أت

ات فر يثر اإليرادات الحكومية بالتغث  بمعتر    ة،بيالضر
العالقة   يقيس  فهو  العبء آخر  ر  ي   بي  يت 

يرادات  واإل   ، الضر
يبية استنادا إل بعض المسلمات االقتصادية، حيث   يمكن  الضر

يبيةتوليد إيرادات   ايدة من  ضر ر يبة    مث  خالل رفع معدالت الضر
ر تصل فيه اإليرادات إل   ، قبل  أقىص مستوى لها إل حد معي 

   أن تأخذ منح  
 
يبة  عد ذلك حيث  ب  تنازليا   عبعندها  تصبح الضر

 
ئا

 عىل النشاط االقتصادي. 

ر األوساطالنقاش    ينتهلم   عدل  األكاديمية والسياسية حول م  بي 
يبة المناسب   القتصاد ما، وما يزال هناك الكثث  من الحجج  الضر

من    الحالي   العدد . بناء  عليه، يتناول  والردود حيال هذا الموضوع
سياسات   ي  موجز  العرب  النقد  الموضوع  صندوق  المهم  هذا 

خالل   من  األبعاد  قد  ومتعدد  ي 
الت  النقاط  بعض  استعراض 

ات   ي فتح مجاالت بحثية وعملية للمزيد من الفهم لتأثث 
تسهم فر

السياسات  صانعي  عىل  ي 
ينبعر وما  االقتصاد،  عىل  يبة  الضر

عند    يومتخذ مراعاته  السياسات  وضع  القرار  نظم  تطوير 
يبية  . الضر

 
 واقتصاديات العرض السوق  حركيات. 2

1.2  
 السوق؟ حركيات. ماذا تعنر

القوى    العوامل أو   هي   (Market Dynamicsالسوق )  حركيات
، حيث   ر ر والمستهلكي  ي تؤثر عىل األسعار وسلوك المنتجي 

الت 
إل   القوى  هذه  لتغث    توليد تؤدي  التسعث  كنتيجة  إشارات 

ما.  خدمة  أو  لمنتج  والطلب  العرض  تلك    مستويات  تؤثر 
وعىل مستويات األسعار   العرض والطلب  كمياتعىل    حركياتال

من نماذج األعمال  القاعدة األساسية للعديد   تشكلو ،  التوازنية
االقتصادية السياسات   . والنظريات  عىل  تؤثر  قد  أنها  كما 

اع السياسات عىل اتخاذ أفضل الطرق  و   الحكومية،
ّ
تساعد صن

عىل  الستخدام األدوات المالية المختلفة، إلنعاش االقتصاد أو 
االقتصادي  العكس   اإلحماء  مستويات  من  التخفيف 

(Economic Overheating)1 .  ،رفع    يؤدي  عىل سبيل المثال
ائب أو خفضها   ي مستويات  الضر

ها من  إل تعديل فر األجور، وغث 

 
ة طويلة من النمو االقتصادي     1 ؤدي  ما ييقصد به الوضع الذي يشهد فث 
.  ارتفاعل إ ر  معدالت التضخم، تعززها ثروات المستهلكي 

ات ي    التغيث 
شالت  التوازن  أمن  اتجاهات  عىل  تؤثر  أن  نها 

 . االقتصادي العام

  النماذج االقتصادية  حركيات. 2.2
ر
 السوق ف

النماذج    حركياتتساعد   من  العديد  تشكيل  ي 
فر السوق 

االقتصاد أفضل  والنظريات  حول  اآلراء  وتختلف  تلك  ية، 
نهجان النماذج   هناك  لكن  االقتصادي،  النمو  لتحقيق 

باعهما 
ّ
ات يتم  أساسيان  السياسات   اقتصاديان  وضع  عند 

يتمثالن   ي  االقتصادية 
من  فر ي    ياتاقتصادكل    العرض جانت 

. و   الطلب الكىلي

 باسم "ري  العرضجانب    ياتاقتصادتعرف  
 
انوميكس"  جأيضا

(Reaganomics) ان جرونالد ري األسبق لرئيس األمريكي نسبة ل
(Ronald Reagan)    ر لهذا النوع الذي كان من أشد المتحمسي 

ر    المستندة عىلمن السياسات   ة  تحفث  ر جانب العرض الكىلي كركث 
االقتصادي النشاط  ثم    ،لحفز  السياسات عىل   تهتممن  هذه 

والخدمات،    السلعتوريد  تشجيع االستثمار، وزيادة مستويات  
  . زيادة اإلنتاج بغرض

السياسة   : العرض ثالث ركائز، وهي   يات جانبتشتمل اقتصاد
النقدية.  والسياسة  التنظيمية،  والسياسة  يبية،  أما   الضر

جانباقتصاد من    فهي   ،الطلب  يات  النقيض  نهج  عىل 
ر جانب الطلب الكىلي    العرض  يات جانباقتصاد تركز عىل تحفث 

يرى أصحاب هذا االتجاه  حيث  ،  لزيادة الناتج المحىلي اإلجمالي 
يون(   ر ي نمو    الكىلي أن ارتفاع الطلب  )وعىل رأسهم الكيثر

يساهم فر
االقتصاد، فإذا كان هناك طلب كبث  عىل المنتجات والخدمات  

كة ما،   تقدمها شر ي 
التوسع وتوظيف  فإنها  الت  د  المزي تستطيع 

 االقتصاد الكىلي من العمال
ر  . ، وبالتالي تحفث 

 . اقتصاديات جانب العرض 3.2

ي    انجاالقتصاديون المؤيدون للرئيس األمريكي رونالد ري  عمل
فر

ينثمانينات القرن   ر من الرئيس نفسه  العشر إظهار عىل    مدفوعي 
ي إلدارة    للنموذجأهمية اقتصاديات جانب العرض كبديل   ر الكيثر

ي تلت الحرب العالمية    الكىلي الطلب  
ة الت  الذي ساد طيلة الفث 

ر  و   ،(Xiao 2017)  الثانية وضع فريق المستشارين االقتصاديي 
ي االقتصاد 

   : شملت سياسات للتأثث  عىل جانب العرض فر

  ريبية                     الض     من التخفيض    ات    س    لس    لةس    ياس    ة ل  تص    ميم ▪

  الدخار. او الستثمار تشجيع االحوافز ل لغرض زيادة

http://www.amf.org.ae/
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عمال من القيود  األ مؤس        س        ات تش        جيع س        ياس        ة تحرير   ▪

. بغرض تحرير األ  رباح من التدخل الحكومي

 
 
ي    نظريا امج  الث  أن و   ،التضخم  تحد منمكن أن  فإن مثل هذه 
ي معدال   ارتفاعد عنها  ليتو 

النمو بحيث إن إيرادات الحكومة    تفر
كاف   بقدر  علتزداد  تب  المث  النقص  تخفيض    نتعويض 
يبية   جانب العرض عىل    هذه السياسات  ركزت  . المعدالت الضر

ي إطار إعادة االهتمام بقانون ساي الكىلي  
الذي    (Say’s Law)  فر

من هنا ذهب  .  الطلب)اإلنتاج( هو مصدر  العرض    أنيشث  إل  
ي من وجود  أ  العرض إلاقتصاديو جانب  

ن االقتصاد إن كان يعابر
من   يكون  الحل  فإن  مستخدمة  وغث   معطلة  وطاقات  بطالة 

ومن ثم    الدخل، إل زيادة  بدوره  يؤدي    الذي نتاج  خالل زيادة اإل 
ي اإلنتاج والدخلخلق طلب مساو ل

 .  هذه الزيادة فر

ر  ،  لتحقيق ذلك توفث   يتعي  تتيح  تنظيمية  ر عىل سياسة  كث 
الث 

التامةاألم والحرية  يبية  ان  ضر وسياسة  إل  ،  ر تسع  تحفث 
ائب المفروضة عىل  واإلنتاج من خالل    االستثمار  تخفيض الضر

النظريات االقتصادية وحيث أن    . األرباحالدخل وعىل     معظم 
وينخفض أن    تقر  يزداد  إجمالي    العرض  ي 

فر ات  للتغث  استجابة 
  اإلنفاق )الذي يرتبط ارتباط
 
  وثي ا

 
  ، فإن دور ب(بإجمالي الطلقا

المالية   خالل  هو  السياسة  من  اإلنفاق  إجمالي  عىل  التأثث  
  . الحكومي واإلنفاق  يبية 

الضر السياسة كما  السياسة  تعمل 
النقدية من خالل التأثث  عىل اإلنفاق االستثماري واالستهالكي  

اتمن خالل  ي   التغث 
 سعر الفائدة.  فر

ي  العرض،اقتصاديات جانب  مدرسة  ركز  ت عىل    اسمها دل  كما 
العرض اقتصاديات جانب  جانب العرض. كانت حجة مؤيدي  

الثمانينيات وأوائل  السبعينيات  أواخر  ي 
القرن    فر ين المن    عشر

ي   بسيطة
فر ليست  أ  وتتمثل  الحقيقية  المشكلة  جانب  ن  ي 

فر
بل  الكىلي   الطلب ي  ، 

واللوائح  فر المرتفعة  ائب  الضر معدالت 
ي قللت من الحافز عىل العمل واال 

دخار واالستثمار. الصارمة الت 
ليس   ر    حوافز فالمطلوب  لتحفث  أفضل  حوافز  بل  للطلب، 

ائب    ومن ثم فإذا تمالعرض.   بما يساعد عىل زيادة  تخفيض الضر
ي المزيد من  و   مستويات الدخول المتاحة لإلنفاق

بما يساهم فر
كات من االحتفاظ بقدر   ذا وإ  االستهالك واالدخار  تمكنت الشر

لة إل تخفيض حجم وكلفة األعباء وسعت الدو أكث  من أرباحها  
كات الشر هذه  عىل  .  التنظيمية  أكثر تستثمر  فسوف  بالتالي  ، 

ي من عرض السيؤدي 
ي   العمالةاإلضافر

واالستثمار، إل التوسع فر
التضخم   من  سيقلل  مما  والخدمات،  السلع  من  المعروض 

ي نفس الوقت.  
 والبطالة فر

ار المحفزة  العرض أن اآلثجانب  مدرسة اقتصاديات  أنصار    يرى 
ة   تكون كبث  أن  المرجح  من  العرض  جانب  درجة  بلسياسات 

المعدالت  تعوض   ي 
فر يبية،االنخفاض  العكس    الضر عىل  بل 

ت أن  مكن  يبيةي  الضر اإليرادات  زيادة  إل   Case, Fair) ؤدي 
and Oster 2017)   ي

فر المسجلة  الزيادة  مع  بالتوازي 
ائب ستكون ف  . االنتاجمستويات     عىل الرغم من أن معدالت الضر

المزيد من األشخاص سيعملون ويكسبون    أقل، إال أن 
 
  ، دخل

كات المزيد من األرباح القواعد  من خالل اتساع    وستكسب الشر
يبية )األرباح والمبيعات والدخل(، مما يؤدي ي المحصلة  الضر
  فر

 إل زيادة اإليرادات الحكومية. 

 ؟ عودة لألساسيات" منحنر وأثر الفر". ما هو  4.2

ي    المتسارعة  الزيادةالفر أن    يرى يت 
  دفع تلمعدالت الضغط الضر

وزيادة  إل اإلنقاص من وقت العمل    العائالت واألعمال  طاعي ق
ي    يثبت منحتر الفر   الوقت المخصص للراحة. 

بأن كل زيادة فر
يبية الضر الحصيلة  زيادة  إل  تؤدي  ي  يت 

الضر ،  للدولة  الضغط 
ل نقطة  وهذه تعتث  أمرا مسلما به، غث  أن ذلك لن يستمر إال إ

العتبة"   هي  ي الضغط  أخرى  تؤدي أي زيادة    وعندها   "نقطة 
فر

إل   ي  يت 
يدفع  الحصيلة  تراجعالضر ي  يت 

الضر الضغط  أن  ذلك   ،
، الشكل )ا ي يت 

كات إل التجنب أو التهرب الضر  (1ألفراد والشر

ي المستوىعندما يكون معدل  ف
يبة فر ن الحصيلة  إ(، ف1)م  الضر

يبية تكون عند أع    لها   مستوى  ىلالضر
 
ي   ممثل
إذا تم    قيمة )أ(. ال  فر

ي   تجاوز هذا المعدل يت 
( إل معدل  1وانتقلنا من المعدل )م  الضر

ي  يت 
يبية تنخفض من )أ( إل  إ(، ف2)م  أعىل   ضر ن الحصيلة الضر

 (. 1997حجازي، ) )ب(

 الفر (: منحتر وأثر 1) شكل

 
 . (1997)حجازي : المصدر 

الفر  تم   منحتر  إل   
 
بمبدأ  استنادا عرف  ي  ما  يبة  اشتقاق  "الضر

يبة"ت الضر يبية"  قتل  الضر تقتل  يبة  الضر من  "المزيد  ي ف  ،أو 
فر

http://www.amf.org.ae/


 

 

 

 

ة "اقتصاديات العرض، أثر الفر، ومبدأ (: 2021 سبتمث  موجز سياسات ) يب كثر يبة تقتل الضر    "ةالضر
ي   www.amf.org.aeصندوق النقد العرب 

 

4 

ائب   المخصصات  و مواجهة زيادة االقتطاعات اإلجبارية )الضر
كات  ن المستثمرينإف،  االجتماعية( االستثمار    يتخلون عن  والشر

ن الجزء األكث  من األرباح المحققة سيتم اقتطاعه عىل  ذلك ألو 
ائبشكل   اجعاالقتصادي  يبدأ النشاط    ا وهن  ، ضر   وكذلك   . بالث 

ائب إل    للعمال، الحال بالنسبة   ،  عمل أقلحيث يؤدي رفع الضر
ائب  ومن ثم   ي ضر دخل أقل إل الحد الذي يجعل الدولة تجت 

ائب ي معدالت الضر
ما    و ه، و أقل مما كانت عليه قبل الزيادة فر

ي  قد ي
   . ضمان الخدمات العامةجعل الحكومة تواجه صعوبات فر

م العكس  سبق،  عىل  ائؤدي  ي ما  الضر تشجيع  ب  تخفيض  إل 
كات ل  عىل  الشر أن،  كث  أ أرباح  تحقيق  االستثمار  األرباح    ذلك 
 أ  صارت

 
تعرضا ائب.    قل  ي  تخلق  للضر

فر المطردة  الزيادة  هذه 
  من ساهم فيها سواء األنشطة ثروات جديدة يستفيد منها كل  

أ ة  مباشر )  و بطريقة  ة  مباشر غث   ،  المقرضون،  العمالبطريقة 
تؤدي  هذه  و   ،اإلدارات...(،  المؤسسات،  المساهمون الحركية 

االقتصادي النمو  حفز  جديد.    إل  اإلنفاق  و من  زيادة  مع 
الحصول عىل قيم  الدولة  تستطيع  ،  كذلك اإليراداتو الحكومي  

يبية  أ  الضر الحصيلة  من  بتلك  كث   تحصل  مقارنة  ي كانت 
الت 

ائب.  ي الضر
ويظهر من الوصف السابق    عليها قبل التخفيض فر

ا   أن أثر ومنحتر  ران  الهادفة إل    االقتصادية  لسياساتالفر يث 
   نويشكالاالقتطاعات اإلجبارية،  تخفيض  

 
لنقد الضغط    أساسا

ي المرتفع يت 
 . (2003قدي،  ) الضر
 
 منحنر الفرثر و النظري أل اإلطار . 3

يوجد  يرتكز إثبات وجود أثر الفر عىل قانون العرض والطلب.  
ي الواقع سبب

،  األولالسبب  :  ن يفشان هذه الظاهرةان رئيس افر
يبة  أن الدخل    الضر السعر تؤدي  عىل  ي 

فر تشوه  إحداث  إل 
العمل   ر  بي  ي  السبب األول،  الراحةو النست  يتبع  ي 

الثابر السبب   .

ي تفضيل األفراد التشوه إل  هذا  حيث يؤدي  
( فر انحراف )تغث 

االستهالك    Canto, Joines and)  االدخار و بخصوص 
Laffer 1983) . 

 لمنحنر الفرالبناء النظري . 1.3

و   . 1.1.3 الدخل  عىل  يبة  الراحة  الوقت  قسيم  تالضر ر  بي 
 والنشاط 

يبة الذي يثبت وجود منحتر الفر   تشوه  ناتج عن   إن أثر الضر
ما  النسبية  الراحة    األسعار  ر  ائب  و بي  الضر بسبب  العمل 
ي تقسيم أوقاتهم    يتضفحيث    المفروضة عىل الدخل 

األفراد فر
ر من األنشطة: ال   غث  نقصد به األنشطة  و راحة  من خالل نوعي 

يبة الخاضعة ائب.   و هو العمل ، و للضر    نشاط خاضع للضر

ر العمل والراحة   ي تقسيم أوقاتهم بي 
تختلف تفضيالت األفراد فر

فرض   فيها  يتم  ي 
الت  الحالة  عن  ائب  وجود ضر عدم  حالة  ي 

فر
ائب.  للوقت    الضر تفضيل  حدوث  إل  ائب  الضر فرض  يؤدي 

حساب   عىل  للراحة  األجر  المخصص  أن  ذلك  العمل،  وقت 
وقت  من  المقدار  نفس  عند  يبة(  الضر خصم  )بعد  ي 

الحقيف 
ي تقسيم الوقت    العمل سيقل. 

إذا أدركنا هذا التشوه الحاصل فر
بإمكاننا   فإن  ائب،  الضر وجود  التقسيمتمثيل  نتيجة  عن    هذا 

التقليدي    الرسم طريق   ي 
بللمالبيابر العمل  فاضلة  ر  ،  الراحة و ي 

 . (2شكل )

ر العمل والراحة  (: 2) شكل  منحتر تقسيم الوقت بي 

 
 . (Lacoude 1995)المصدر: 

يبة . 2.1.3 ر عرض العمل ومعدل الضر  العالقة بي 

ائب   ي  تقوم الضر
يبة    عند ف  (.w)  معدل األجر بالتغيث  فر معدل ضر

 ( ي   يكون،  (tنسبية 
الحقيف  األجر  ي   w(t-1)معدل 

فر الشكل   . 
جم  األول يبة، تث  ي معدل الضر

ي  (  t)  الزيادة فر
  Bانتقال النقطة  فر

ي ومع كل    األسفل.   نحو  يت 
نقطة توازن جديدة  هناك    معدل ضر

E(t)  ر مختلف نقاط يمثل  ، وعىل ذلك المنحتر الذي يصل بي 
يبة S(t)منحتر عرض العمل ، E(t)التوازن  ،  بداللة معدل الضر

ي ال
 .(Lacoude 1995) (3شكل )كما هو فر
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يبة(: 3)شكل   منحتر عرض العمل بداللة معدل الضر

 
 . (Lacoude 1995)المصدر: 

 
ظهر   المعدل    S(t)  المنحتر ي  ايد  ر بث  يتناقص  العمل  عرض  أن 

ائب.  للضر لكون    الحدي   
 
 مرتبط   اإلنتاجونظرا

 
العمل  ا ،  بعرض 

 
 
يبةارتفاع  مع    يشهد اإلنتاج تناقصا ر   معدل الضر   . عن حد معي 

 
 
معدوما العمل  مستوى عرض  إذا كان  ما  حالة  ي 

عند  و   فر ذلك 
يبة   ي المائة،  100معدل ضر

 يكون    فر
 
  عند   اإلنتاج بدوره معدوما

 . ي يت 
الضر المستوى  اإلنتاج  يتناقص  لذا    هذا  بشكل و مستوى 

من   غاي  *Cمنتظم  الصفر إل  الذي    ،(0)  ة  الوقت  نفس  ي 
فر

يبة من    تنتقل الضر إل معدل  0)  صفر المعدل  فيه  ي    100( 
فر

ح هذه النتيجة بطريقة    المائة.  االعتبار  أخذا ب مبسطةيمكن شر
يبة، حيث  منحتر  ال الذي يعتث  عن عالقة اإلنتاج بمعدالت الضر

يبية  تمثل المساحة المظللة    (. 4الشكل )،  للدولةالحصيلة الضر
 

يبة  (: 4)شكل   عالقة اإلنتاج بمعدالت الضر

 
 . (Lacoude 1995)المصدر: 

يبية )مساحات    (5الشكل )يتيح   إمكانية مقارنة الحصيلة الضر
الناتجة عن معدالت مختلفة   ائب.  المستطيالت(  حيث  للضر

المضللة    ةالمساحتزيد   ي  المستطيلة 
فر ات  التغيث  يواكب  بما 

 
الفر  2 منحتر  يحدد  ات   ال  تغث  نتيجة  يبية  الضر الحصيلة  ي 

فر التغث   مقدار 
يبة، لكن مع ذلك يمكن من خالل الدالئل التجريبية قياسه  معدالت الضر

 وتمثيله. 

يبةال   الصفر   أن تصل إل  ثم تتناقص بعد ذلك إل  ،معدالت الضر
 . (2006)بلعزوز و قندوز 

يبة 5شكل )  (: عالقة اإلنتاج )واالستهالك( بمعدل الضر

 
 . (Lacoude 1995)المصدر: 

يبية   . 3.1.3 يبية والمعدالت الضر ر الحصيلة الضر العالقة بي 
 )منحنر الفر(

يبة،   يبية للدولة مع معدالت الضر إذا قمنا بربط الحصيلة الضر
من معدل    ابتداء  الذي يوضح أنه  الفر  فإننا نحصل عىل منحتر  

يبة   عن  ،  *tضر ي  ينتج 
فر تراجع  ي  يت 

الضر الضغط  ي 
فر زيادة  كل 

يبية هذا    ن هذا المعدل هو أوال يمكننا الزعم ب،  الحصيلة الضر
حيث ال يحدد    الحال بالنسبة لقانون الطلب  ذاك، وكما هو   أو 

ن منحتر  إاألسعار، ف  الطلب عند تخفيض يقل  لنا عند أي قيمة  
ي  فر ال يحدد لنا  ال

يبية للدولة عند  مقدار التغث  فر الحصيلة الضر
يبة المعطاة  2. (6، شكل )تغث  معدالت الضر

 (: منحتر الفر 6) شكل

 
 . (Lacoude 1995)المصدر: 
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السابق، أن   التحليل    يمثل  منحتر الفر  خالصة 
 
 تحليليإطارا

 
،  ا

 
 
للعمل ن األفراد مستعدون  مفادها أعىل بديهية    يعتمد أساسا

ة، من ذلك يستمد منحتر وأثر  عند زيادة دخولهم الحقيقي  أكثر 
 الفر قوته وبرهان صحته. 

 
ين   حسب الفر 2.3

 . محددات فعالية سياسة الخفض الضر

ي  
الت  ي  يت 

الضر الحفز  لسياسة  النظري  اإلطار  من  الرغم  عىل 
أخذها   يجب  عناض  ثالثة  بأهمية  يقر  أنه  إال  الفر،  حها  اقث 

  : النظرية صحيحة، وهي لتكون  التخفيض .  1باالعتبار    حجم 
ي  يت 

ي و  . 3، وتوقيته. 2و، الضر يت 
 . (Laffer 2004) الموقع الضر

يبية. 1.2.3  حجم التخفيضات الضر

ائب  لدفع  يستثمرون  وال   يستهلكون  وال   الناس   يعمل  ال  ،  الضر
ائب، خصم بعد  الدخل لكسببل    للحصول  ويستهلكون الضر
اؤه  يمكن  ما   أفضل  عىل ائب  بعد   شر   الناس   يهتم   ال   لذلك،.  الضر

ائب ي   بالضر
يبة  بعد   ما   بنتائج  يهتمون  بل  ،ا ذاته   حد   فر .  الضر

يبية  التخفيضات  باستخدام ي   الضر
ي   كينيديعهد    فر

  منتصف   فر
ين    الستينيات أثر   أن  إظهار   السهل  من  كمثال،من القرن العشر

يبية  التخفيضات تكون  الضر عندما  أكث    معدالت  يكون 
ائب  ي ف  وبالمثل،.  مرتفعة  الضر

ي   الهيكل  ظل  فر يت 
  الضر

ي   للتخفيض  يكون   التصاعدي، ي   المتساوي  الشامل  النست 
  فر

ائب  معدالت ي   أكث    تأثث    الضر
يحة  فر يبية  الشر  وأقل  األعىل  الضر

ي  لها   تأثث  
يحة فر يبية الشر   .األدبر  الضر

يبية2.2.4  . توقيت التخفيضات الضر

،   المفهوم   يتعلق  ي
  التخفيضات   عن  أهمية  يقل  ال   الذي  الثابر

يبية، ي ف.  التخفيضات  تلك  بتوقيت  الضر
 لكسب  سعيهم  فر

ائب، خصم  بعد  الدخل وا  أن للناس يمكن  الضر   فقط  ليس  يغث 
  ومت    يستثمرون،  ومت    يعملون،بل مت  س  يعملون،  ما   مقدار 
ائب  معدالت  ستؤدي.  ينفقون ي   المتوقعة  المنخفضة  الضر

  فر
يبة  الخاضع  االقتصادي  النشاط  تقليل  إل  المستقبل ي   للضر

  فر
 الحاضر   من  النشاط  تحويل  الناس  يحاول  حيث  الحاضر   الوقت
ائب  ذي   نسب   المرتفعة  الضر

 
ائب   منخفض  المستقبل  إل يا   الضر

 )نسب 
 
ي   التسوق  عدم  إل  الناس   نفس فكرة ميليا

  قبل   متجر   فر
(، عنها  المعلن  المتجر   هذا   تخفيضات  عرض  من  أسبوع

ي وبالمثل، ف
ات   فر ي   الفث 

يبية  التخفيضات  شيان  سبقت  الت   الضر
ي 
  الدخل   ذلك   يدركون  ثم   ،الدخل  الناس   سيؤجل  إقرارها،   تم   الت 

ائبال  معدالت  تنخفض  عندما    تقييم   عند .  لها   حد   أقىص   إل  ضر
ي    ع  تأثث   ،  التشر ي يت 

وري  من  الضر ي   البدء  الضر
ة   قياس  فر   فث 

ي  التخفيض يت 
يبية التخفيضات جميع  تطبيق بعد   الضر  . الضر

ين   ال. 3.2.3
 موقع الضر

ي وتوقيته يت 
للموقع تأثث  واضح،    ،إضافة لحجم التخفيض الضر

  بعد   دخلهم  فيه  يكسبون  الذي  المكان  اختيار   للناس  يمكن  إذ 
ائب،  خصم  ينفقون   وأين   أموالهم،  يستثمرون  وأين   الضر
الواحد(،    اإلقليمية  االختالفاتف.  أموالهم البلد  )داخل 
ي   والقطرية
ائب   معدالت  فر ومؤثرة، وهذا    مهمة   المختلفة  الضر

بالمالذات يعرف  ما  ر وجود  مث  هو  الحقيقة  ي 
الجنات(   فر )أو 

يبية  .(Safe Havens) الضر
 
4  . 

 
 ستفاد من فكرة الفر؟كيف يمكن أن ي

ي 
، سمحت الرؤى التجريبية والنظرية  العقود األربعة الماضيةفر

نطاق  حول  واقعية  أكثر  يكونوا  بأن  ر  لالقتصاديي  الجديدة 
ائب الدخل األعىل.   ات الرفاهية لضر تم استخدام منحتر  وتأثث 

عىل   السياسةالفر  إدارة  لتقييم كفاءة  واسع  المالية    نطاق 
من  و  المزيد  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  وتحديد  يبية،  الضر

عىل الرغم من بساطة فكرة منحتر الفر، إال أنه ليس  و   الفعالية. 
السهل   يبة والحصيلة  من  الضر ر  بي  )العالقة  المنحتر  اشتقاق 

ما.   بلد  القتصاد  يبية(  استطاع  ف الضر من  أوائل  اشتقاق من 
من وذلك  (Feige and McGee 1982)  المنحتر كل  ي  ، 

فر
ين،    الثمانينياتأوائل   العشر القرن  نحيث  من   موذجطورا 

 
  ا

  لالقتصاد الكىلي اشتقوا منه منحتر الفر. وف
 
للنموذج، يعتمد  قا

للعرض،  الجانبية  اآلثار  قوة  عىل  الفر  منحتر  وموقع  شكل 
ال المرصود وتصاعدية  غث   االقتصاد  وحجم  ي  يت 

الضر   نظام 
 )اقتصاد الظل(. 

  (Saez 2001) و  (Diamond 1998)  عىل سبيل المثال، قدم 
الفر   منحتر  ذروة  استخدام  يمكن  فيها كيف  أظهرا  مساهمة 

يبة  بداللة معلمات محددة )مثال   مرونة الدخل الخاضع للضر
تقيس   ي 

ائبة  قوة استجابوالت  ائب للضر ومعامل  ،  دافعي الضر
ائب ذوي  النسبة المئوية لمتوسط  وهو    باريتو  دخل دافعي الضر

ه يبة  ضر معدل  ألعىل  يخضع  الذي  المرتفع  (  امشيةالدخل 
االقتصاد.   ي 

فر المثىل  يبة  الضر معدالت  ائب  لتقدير  ضر تكون 
تشوي   أكثر    الدخل 
 
يبة  ها للضر الخاضع  الدخل  إذا كانت مرونة 

ي  يتم اكتسابه  الدخل  وإذا كانت نسبة أقل من متوسط    ،أعىل
فر
يبية أقل.  ي إيرادات ضر

يبية العليا، ألن هذا يعتر يحة الضر  الشر

ى 1.4  . الدول الصناعية الكب 

ي تحديد    يتمثل
لمنحتر الفر فر المفاهيمية  أحد االستخدامات 

)بمعتر   لإليرادات  األقىص  الحد  يد  ر سث  الذي  ائب  الضر معدل 
ر معدل   ي الخلط بي 

" تحصيل اإليرادات(. ال ينبعر ر آخر، "تحسي 
يبة   األمثل  ، اإليرادات  يعظمضر يبة  الضر الذي    ومعدل 
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نظام   ي 
فر ائب  الضر معدالت  لوصف  االقتصاديون  يستخدمه 

ي  يت 
يبية    ضر الضر الحصيلة  زيادة  إل  من  يسع  قدر  أقل  مع 

 (Slemrod and Kopczuk 2002) يةالقتصاداالتشوهات 

 الواليات المتحدة األمريكية. 1.1.4

تعتث  تجربة الواليات المتحدة األمريكية بيئة نموذجية الختبار  
الفر   إن  بل   ، الشهث  ومنحناه  الفر  بشكل  أفكار  اعتمد  ذاته 

نظريته.  األمريكية إلثبات  االقتصادية  السياسات  أساسي عىل 
المثال سبيل  عىل  ين  العشر القرن  ثالث  خالل  هناك  ، كانت 

الواليات   ي 
فر ائب  الضر معدالت  لتخفيضات  رئيسة  ات  فث 

  كوليدج - تخفيضات هاردينج. 1بما يشمل:   األمريكية المتحدة
(The Harding-Coolidge cuts)  م ي 

ينيات فر عشر نتصف 
ينالقرن    The Kennedy)تخفيضات كينيدي  .  2؛  العشر

cuts  )ي منتصف الستينيات؛ و
 The)ان  جريتخفيضات  .  3فر

Reagan cuts  )  ات ة من فث  ي أوائل الثمانينيات. كانت كل فث 
فر

ناجحة بشكل ملحوظ يبية هذه  عىل األقل    التخفيضات الضر
ي جانب العرض.   من وجهة نظر اقتصادبي

اهتمت     (Goolsbee, Hall and Katz 1999)دراسة  كما 
معدالت  بدراسة   ي 

فر الرئيسة  ات  ائب الالتغث  الدخول    ضر عىل 
المتحدة    العالية الواليات  ي 

منذ فر القرن   األمريكية  ينيات  عشر
ين األ   العشر العقد  غاية  وأثبتت  وإل  ين،  العشر القرن  من  خث  

ل  أنها  الفر، كما  أثر  وجود  أن  الدراسة  عىل  دليل  أي  تجد  م 
ي الجانب األمريكية  الواليات المتحدة  

من  غث  المناسب    كانت فر
الفر  إليه  منحتر  توصل  ما  نفس  وهو  كوي،  ر  ج جون  ي 

(Quiggin 2012). 

استخدام أثر الفر لتوجيه السياسات ولنفهم كيف يمكن أن يتم  
ي أصدرها مكتب الموازنة    االقتصادية، فإننا نشث  إل 

الورقة الت 
األمريكي   The Congressional Budget)  بالكونجرس 

Office 2005)   والمتعلقة االقتصادية  اآلثار  "تحليل  بعنوان 
انية لخفض بنسبة   ر يبة الدخل  10بالمث  ي معدالت ضر

 ". بالمائة فر
يبية بسيطة حللت الدراسة   اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة ضر

يشمل   بنسبة  بما  معدالت    10تخفيض  جميع  ي 
فر المائة  ي 

فر
الفردي  الدخل  عىل  الفيدرالية  ائب  المثال،    الضر سبيل  )عىل 

يبة الحدية من  ي المائة  30تخفيض الضر
ي المائة(.  27إل فر

 فر

ا لوجود القليل من اإلجماع حول   كيفية تأثث  التخفيضات نظر 
يبية عىل االقتصا ة  تحليله عىل مجموع  بتر المكتب، فقد  د الضر

ات   اضات حول كيفية استجابة الناس للتغث  مختلفة من االفث 
تدفقات  عىل  االقتصاد  انفتاح  ومدى  يبية،  الضر السياسة  ي 

فر
وكيف    ، ي األجنت  المال  أنرأس  خسارة    يمكن  تعويض  يتم 
ال التخفيض  من  هذه  اإليرادات  ظل  ي 

فر النهاية.  ي 
فر ي  يت 

ضر

اضات،  ات عىل اإلنتاج الدراسة قدر تاالفث  ر  التأثث  اوح بي 
بما يث 

المائة إل    0.5 ي 
الخمس    0.8فر السنوات  المائة عىل مدى  ي 

فر
ي المتوسط.  

خالصة ما سبق، أن باإلمكان تقدير تأثث   األول فر
ات االقتصادية الكلية يبية عىل المتغث  ث  وتفس   ،السياسات الضر

يبة التأثث  عىل النمو االقتصادي   كيف يمكن للتخفيضات الضر
ي الموازنة. 

 والعجز فر

 : دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 2.1.4

ي دراسة
قام الباحثان   (McGee and Feige 1982)  لكل من  فر

المتحدة للمملكة  الفر  لمنحتر  تقريبية  تجريبية  ،  بتقديرات 
المالية العامة من  عىل صعيد  عىل اآلثار  وتركز اهتمام الدراسة  
يمكن من خالله اشتقاق عائلة من    معياريخالل دراسة نموذج  

ر   النهائيي  الشكل والموقع  النموذج أن  منحنيات الفر. يكشف 
يعتمد الفر  للعرض،    انلمنحتر  الجانبية  اآلثار  قوة  عىل 

ي وحجم االقتصاد غث  المرصود.   يت 
 وتصاعدية النظام الضر

عام   ي 
ج  2017فر لوندبث  جاكوب  قدر   ،(Lundberg 2017)  

ل  ينمنحنيات الفر  التعاون   سبع وعشر دول منظمة  من  دولة 
يبة الدخل إل الحد  االقتصادي والتنمية، مع زيادة معدالت ضر

اوح   ي تث 
يبية الت  ر األقىص لإليرادات الضر   ئة ابالم  61إل    60  ما بي 

من   ي كل 
إل  و بولندا  و   هولندا و   جلوكسمبور و النمسا  فر السويد 

ي    ئةا بالم  74-76
سويشا، المملكة المتحدة، الواليات  و   انيا ألمفر

معدالت األمريكية  المتحدة حددت  البلدان  معظم  أن  يبدو   .

هذه المعدالت   تم تجاوز أقل من معدل الذروة، بينما  يبية  ضر 
ي  
دول  فر   فنلندا و   ، الدنماركو   ، بلجيكا و   النمسا وهي  خمس 
   السويد. و 

ي   (Dalamagas 1998)  اختث    ،من جهة أخرى
  منحتر الفر فر

دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بهدف   13
عىل   يبيةالتعرف  الضر التخفيضات  بعض  ،  آثار  وتظهر 

جزء   ي 
فر الفر  لمنحتر  واسع  نطاق  عىل  ضة  المفث  الخصائص 

 . فقط من بلدان العينة
 

نج.  3.4 االقتصادية  حهل  السياسات  جانب ت    لمدرسة 
 ؟العرض

ر مستوى الضغط  يرجع ل ي وضع عالقة بي 
منحتر الفر الفضل فر

، ولكن  ي يت 
ي والمردود الضر يت 

الصعوبات  الضر ي من بعض 
يعابر ه 

العديد من   يواجه  أنه  التنفيذ، كما  ر  التطبيقية عند وضعه حث 
 . االنتقادات

جهة،   افمن  العرضيهتم  بجانب  إغفا  لمنحتر  جانب    لمع 
 عنض يعد  ، مع العلم أن جانب الطلب  الطلب

 
 أساسي  ا

 
ضمن    ا

http://www.amf.org.ae/
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اقتصادالسوق،    حركيات مدرسة  أن  قادت    ياتكما  الطلب 
العالمي   طويل االقتصاد  ات  ي    توعرفة،  لفث 

فر ة  نجاحات كبث 
االقتصاد.  دفة  الدراسات   إدارة  من  الكثث   تصطدم  كذلك، 

العكسيةصعوبة  بحقيقة  التطبيقية   العالقة  ر    إثبات  بي 
والحصيلة يبية  الضر إجراء    المعدالت  بعد  إال  يبية،  الضر

 تعديالت جوهرية عىل الفكرة األصلية. 

يظهر أن متخذي القرار يميلون لربط  عىل صعيد السياسات،  
ي بشكل مباشر بحجم النفقات العامة،  يت 

نسب االقتطاع الضر
ي أ
نه  فكلما زادت تلك النفقات، زادت االقتطاعات، وهو ما يعتر

للضغط    ال  أمثل  مستوى  أو  ي  يت 
الضر للضغط  حدود  توجد 

ر  اوح بي 
، وهو يمكن أن يث  ي يت 

ي المائة   100و 1  الضر
طالما أن فر

ي قد يحتاج  الدولة  
تتكفل بتقديم جميع السلع والخدمات الت 

بالمجان المواطنون  لسياسات   . إليها  ر  المعارضي  بعض  يرى 
العرض  األمريكية   مدرسة  المتحدة  الواليات  ي 

سبيل   عىل   فر
إدارة  أن  المثال،   خفض  ان  جريالرئيس  سياسات  خالل  من 

ائب  إل ما هو مأمول من زيادة لإليرادات    لم تؤد   معدالت الضر
يبية، الديون    الضر زيادة  ي 

فر بأخرى  أو  بطريقة  ساهمت  بل 
ين.   الفيدرالية خالل الثمانينات من القرن العشر

سبق  لما  فإن  إضافة  ر  من  ،  لمدرسة  بي  الموجهة  االنتقادات 
ال تعطي  اقتصاد جانب العرض، وبشكل خاص ألثر الفر، أنها  

 
 
   رقما

 
ي األفضل القتصاد ما، ومع أن بعض    محددا يت 

للعبء الضر
ي تحقيق هذه الغاية، إال أن الواقع  

ر قد اجتهدوا فر االقتصاديي 
ي األمثل،  مأثبت أنه   يت 

ن الصعب إعطاء تقديرات للعبء الضر
الموضوعية والذاتية، وأقىص ما أمكن  ولذلك أس تقديمه  بابه 

ي هو وضع سقوف عليا أو حدود تقديرية ل يت 
ي  و لضغط الضر

الت 
نصح بال   . تجاوزها ي 

العرض أن  سياسات  ات  تطبيقكذلك، تظهر بعض   ي  اقتصادبي
بل  مور  األ  المطلوب،  باالتجاه  تش  بعض  لم  معاكس  باتجاه 
حدث انكمش شديد  ، فبدال من النمو الشي    ع المتوقع  ء ي الش 

ي الموازنة العامة حصل عجز  
 فيها. وبدال من أن يتحقق التوازن فر

اقتصاديات جانب العرض اإل  لم تستطع مدرسة  جابة  ولذلك 
ي طرحتها وقائع ناجمة بالدرجة األول  

عىل االسئلة القاسية الت 
الخاص    قويعن   كانت    ،()الحراالقتصاد  إذا    آليات وما 

عم  تمارس  الذاتية  ارتالتصحيح  الذي  النحو  عىل  فعال  ه  آلها 
 . ا منظروه

ي  عالوة عىل ما سبق
،  غث  المنظم ظل وجود االقتصاد  ، فإنه فر

إزاحة   من  القصوى  المكاسب  خسارة  إل  ائب  الضر تؤدي 
األكفاء  غث   ر  المنتجي  قبل  من  األكفاء  ر  و المنتجي  يحول  ، 

يبة تستند إل القدرة   يبة الثابتة إل ضر ي الضر يت 
عىل  التهرب الضر

 (. Hanousek and Palda 2009) الدفع

 . ماذا عن الدول العربية؟4.4

يبية الخاصة بمدرسة اقتصاد   يات عندما لقيت السياسات الضر
ي كل من الواليات المتحدة األمريكية  

العرض القبول الواسع فر
البيئة مهيأة لذلك، فعىل  و ثم بريطانيا والدول األور  بية، كانت 

يسم   ما  األمريكية  المتحدة  بالواليات  ظهر  المثال  سبيل 
ائب  دافعي  تمرد  بحركات ي ) الضر

  بهدف   1978  عام  بدأت الت 
ائب   من  الحد  يبية   التخفيضات  هذه(.  الممتلكات  عىل  الضر   الضر

ي  -
ا تعد الت   العرض  جانب القتصاديات العامة الفلسفة من جزء 

ت - ي   ذلك  بعد  انتشر
األمريكية    المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  فر

الذي كان أكث     الرئاسية  انجري  رونالد   لحملة  دعم  بمثابة وكانت
العرض.  اقتصاد  لسياسات  ر    الحراك   لهذا   لقد كان  المتحمسي 

 تأثث  
 
 كبث    ا

 
ي   ا
سياسات  ت  ، وقد ألهماألمريكية  المتحدة  الواليات  فر

بتخفيضجري الخاصة  يبة  ان  القادة  الدخ  ضر بعض  ل 
ر   ي أنحاء العالم  السياسيي 
رئيسة   ومن بينهم   ، تباع نفس النهجإل فر

.  مارجريت  وزراء بريطانيا   تاتشر

ي 
ي   الضغط   وصل   الواقع،   فر

فر ي  يت 
  ة المتحد  الواليات  الضر

ي   أكث    بشكلو   ،األمريكية
  جهد   أي   يثبط  مستوى  إل  أوروبا،  فر

ي  ،   إنتاج  ي
   مما   إضافر

 
سلبا   والدخل   اإلنتاجعىل    بدوره   أثر 

المتوقع.  عام  بشكل  والنشاط  والمدخرات من    أن   لهذا كان 
ي  العبء انخفاض  يؤدي يت 

 وزيادة  ،اإلنتاج قوى تحرير إل الضر

 ة الخاضع لغا المب تزدادا بالتالي فعال،  حدث  ، وهذا ما  العرض
يبة  . اتهاعائد وكذلك للضر

إذا نقلنا التحليل إل الدول العربية، فهل من المتوقع أن يؤدي  
إل   العرض  اقتصاديات  لمدرسة  يبية  الضر السياسات  ي 

تبتر
 الوصول إل نفس النتائج؟

األمر   يحتاج  ومسوحات إل  قد  تطبيقية  دراسات  إجراء 
أخرى قد تحتاج المزيد من البحث  أسئلة    ميدانية، غث  أن هناك 

ر الدول العربية  والدراسة بشكل خاص ما تعلق منها با لفوارق بي 
لمدرسة   االقتصادية  السياسات  طبقت  ي 

الت  الغربية  والدول 
 : ومن أهم تلك التساؤالتجانب العرض، 

ر معدالت    تفسث  إل أي مدى يمكن ألثر الفر   - العالقة بي 
خ يبية،  الضر واإليرادات  يبة  أن  الضر علمنا  إذا  اصة 

ي بالدول العربية تختلف   يت 
بشكل مستويات الضغط الضر

ر دولة وأخرى. متباين   بي 

يمكن   - وهل  العربية  بالدول  يبية  الضر األعباء  اوح  تث  أين 
 اعتبارها عالية أم منخفضة أم مقبولة؟

إل منحتر الفر  - يبية   بالعودة  الضر المعدالت  ر  بي  للعالقة 
الع والحصيلة الدول  تقع  أين  ي  ، 

فر هي  هل  عموما؟  ربية 

http://www.amf.org.ae/
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من   المزيد  أن  ي 
يعتر )الذي  المنحتر  من  األيش  الجانب 

الجانب   عىل  أم  اإليرادات(  من  للمزيد  سيؤدي  ائب  الضر
ائب سيؤدي   ي أن رفع الضر

األيمن من المنحتر الذي يعتر
يبية؟   لتقليل الحصيلة الضر

( الموحد  ي  العرب  االقتصادي  التقرير  تشكل 2020بحسب   ،)
الضر   اإليرادات 

 
   يبية مصدرا

 
بالدول    رئيسا الحكومية  لإليرادات 

 
 
 . العربية ذات االقتصادات األكثر تنوعا

يبية بالدول العربية ليس فقط عن   يختلف هيكل اإليرادات الضر
ر دولة عربية وأخرى   ى فحسب، بل ما بي  الدول الصناعية الكث 
أو مجموعة دول ومجموعة أخرى، بما يعكس اختالف طبيعة  
ر هذه الدول. هناك   يبية بي  األنشطة االقتصادية واألنظمة الضر
ائب   ضر مساهمة  نسبة  فيها  ترتفع  العربية  الدول  من  عدد 
والعراق،   ليبيا،  )مثل  يبية  الضر اإليرادات  ي 

فر واألرباح  الدخل 
ائب عىل السلع والخدمات نسبة   (، بينما تشكل الضر ي

وجيبوب 
واألرد السودان  )مثل  أخرى  دول  ي 

فر والسعودية  مرتفعة  ن 
يبية، بينما يتسم الهيكل    وموريتانيا( من إجمالي  اإليرادات الضر

تونس،   )المغرب،  بالتنوع  العربية  الدول  من  عدد  ي 
فر ي  يت 

الضر
ي لبنان(.   ( 2020)صندوق النقد العرب 

العربية توسيع   الدول  ي 
ي فر يت 

اتجاهات اإلصالح الضر تضمنت 
الضر  النسب القاعدة  ومراجعة  التحصيل،  ورفع كفاءة  يبية، 

القطاع   المتأخرات واإلعفاءات، وإدماج  يبية، ومعالجات  الضر
يبية   الضر اإلدارة  وإصالح  يبية،  الضر المنظومة  ي 

فر الرسمي  غث  
االقتصادي   الفكر  أن  ومع  يبية.  الضر العدالة  أسس  وتعزيز 
بل   يبية،  الضر السياسة  عىل  فقط  يقوم  ال  العرض  لمدرسة 

مل أيضا السياسة التنظيمية وبدرجة أقل السياسة النقدية، يش 
الفكري   االتجاه  لهذا  يبية  الضر السياسات  إل  االستناد  أن  إال 

ي الذي تنتهجه الدول  ي   يت 
ي عملية اإلصالح الضر

مكن أن يسهم فر
 العربية. 

 
 
الدول  صانعي السياسات بيمكن لمنحتر الفر أن يساعد  ،  عمليا
ال  العربية أن  أساس  ب عىل  يعتث   ي  يت 

الضر معيار ضغط  مثابة 
، خاصة أن الكثث  من الدول  االقتصادية  اتسياساللمدى كفاءة  

 بما يؤثر عىل  العربية  
 
يبية بها منخفضة ال تزال المعدالت الضر

يساعد التعرف عىل العبء  .  ةاالقتصاديلتحقيق التنمية    فرصها 
ر   بي  ر  التميث  البلد عىل  اقتصاد  ي 

فر المناسب  ي  يت 
ر  الضر مستويي 

ين باالقتصاد  المستوى األول هو  . فومستوى أوسط مفيد  مضر
القو  ي  يت 

الضر عكس   يالعبء  يؤثر    الذي 
 
ايا إليرادات  عىل 

يبية  يبة(، و الضر ي سوف تتقلص  )وهو عكس الغاية من الضر
الت 

مما   دفعها  من  يبة  بالضر ر  المكلفي  تهرب  بسبب  فشيئا  شيئا 
االقتصادي النشاط  وتثبيط  تباطؤ  إل  عامة  سيؤدي  ،  بصفة 

ي  يت 
  ينتج عن الذي    الضعيف   والمستوى اآلخر هو العبء الضر

يبة وقد يكون له أسباب   التخفيض المفرط فيه لمعدالت الضر
مثال(.  ي  يت 

الضر )التهرب  يوجد  و   أخرى   ، ر المستويي  ر هذين  بي 
اإليرادات  يعظم  الذي  ي  يت 

الضر للعبء  األمثل  المستوى 
ي 
يبية من جهة، ويحفز جانب العرض فر  االقتصاد.  الضر

 خاتمة. 5

إحدى مدارس الفكر االقتصادي  اقتصاديات جانب العرض هي  
ي  
فكرة  الت  عن تتبتر  تعظيمه  يتم  الكىلي  االقتصادي  الرفاه  أن 

)جانب   والخدمات  السلع  إنتاج  أمام  الحواجز  خفض  طريق 
عتقد   ي االقتصاد(. من خالل خفض هذه الحواجز، ي 

العرض فر
زي من  يستفيدون  ر  المستهلكي  السلع  أن  من  المعروض  ادة 

والخدمات بأسعار أقل. تدعو سياسة جانب العرض النموذجية  
ائب الدخل   ا إل خفض ضر كات بهدف  أرباح  و عموم  زيادة  الشر
كما تطالب بأن يكون حجم  المعروض من العمالة ورأس المال،  

ال يمكن، مع تخفيض  ما  تنظيمي عىل  العبء  الحكومة أصغر 
كات )لخفض التكاليف(.    الشر

غالب  ارتباط  رغم يبية  الضر   السياسة 
 
مدرسة  ا أفكار  مع 

ي    إال أناقتصاديات جانب العرض،  
ر فر هذه المدرسة  االقتصاديي 

وليس   والخدمات  السلع  توريد  أمام  العوائق  بجميع  يهتمون 
ائب الضر والسياسة فقط  التنظيمية  السياسة  تلعب  لذا   ،

 
 
دورا يبية(  الضر للسياسة  )إضافة     النقدية 

 
ي   أساسيا

البناء  فر  
 النظري للمدرسة. 

اقتصاد تمثل   سياسات  جوهر  يبية  الضر جانب    السياسة 
 هذه اليعتقد رواد  حيث العرض،  

 
  كمدرسة أن لها إسهاما

 
ا ي    بث 
فر

يمثل منحتر الفر  ، و توجيه االقتصاد وتحقيق النمو االقتصادي
جانب    األدلةأحد   اقتصاديو  إليها  يستند  ي 

الت  القوية  العلمية 
يث العرض،   يبية  حيث  الضر المعدالت  ي 

فر الزيادة  أن  بت 
يبية للدولة،   ( يؤدي إل زيادة الحصيلة الضر ي يت 

)والضغط الضر
ر هو الحد األمثل الذي يمثل     " نقطة العتبة"لكن إل حد معي 

يبية للدولة.  اجع اإليرادات الضر  وبعدها ستث 

ة   سطع نجم الفكر االقتصادي لمدرس جانب العرض خالل فث 
ي الواليات المتحدة  

ين، وتم تبنيها فر الثمانينات من القرن العشر
الر  )عهد  رياألمريكية  )عهد  جئيس  المتحدة  والمملكة  ان(، 

(، وتبنتها بعض الدول األوروبية  مارجريت  رئيسة الوزراء   تاتشر
تعرضت مدرسة  مثل كل المدارس الفكرية،    بدرجات متفاوتة. 

نتقادات، من ذلك أن  إل العديد من اال   اقتصاد جانب العرض
ي 
الكثث  من التطبيقات العملية ال تعزز صحة النظرية، بل هي فر

تنفيها  الفر المجمل  منحتر  اشتقاق  صعوبة  عن  فضال   ،
بعينه   مع  القتصاد  خاصة  بديهية،  فكره  إل  استناده  رغم 

يبية.  ي تعرفها النظم الضر
  التعقيدات الت 
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أي  كذلك،   الفر  منحتر  يعطي  إشارة ال  أو  المعدل    فكرة  عن 
الحرج ي  يت 

إل    الضر يؤدي  اإليرادات  انخفاض  الذي  حصيلة 
رفع نتيجة  يبية  األهمية    معدالت  الضر يجعل  ما  يبة،  الضر

فالمعدل هذا يمكن أن  للمنحتر تكاد تكون منعدمة،  العملية 
ي المائة،    80أو     5يكون  

ي أنه حت  مع اإلقرار بصحة    ما فر
يعتر
، إال أن اإلشكال األساسي     المنحتر

 
وهو ما المعدل    يبف  مطروحا

المناسب   ي  يت 
الضر العبء  مستوى  وما  يبة؟  للضر األمثل 

 لالقتصاد؟ 

سبق لما  من  إضافة  بالعديد  مرهونة  الفر  أثر  صحة  فإن   ،
  األقىص آثار المعدل  :  عىل سبيل المثالالعوامل األخرى، منها  

ر توزي    ع  لعتبة(،  )ا بي  الممكن  جيح 
الث  يبية،  الضر ائح  الشر

ائب يبةالمنتجات الخاضعة للضر يبة، مكان الضر ،  ، توقيت الضر
يبية الضر للتخفيضات  اإلنتاج  عوامل  ما  ...الخ،  استجابة  وهو 

 يجعل  
 
تعقيدا أكثر  المعدل    األمور  عن  البحث  محاولة  عند 

ي األمثل.  يت 
جيهها لمدرسة  إن ما سبق من انتقادات تم تو   الضر

بها،   جاءت  ي 
الت  النماذج  أهمية  ي 

تنفر ال  العرض  اقتصاديات 
 
 
لتقييم    وأهمها منحتر الفر، وهو الذي يمكن أن يكون أساسا
يبية وتوجيهها لتحقيق أهدافها.   كفاءة السياسات الضر

 ر: ائمة المصادق
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