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 موارد الضرائب وال   : ٥  عات المواض   ملف 
 
يلي  يرد والمواردتوزيع  نقاش حول    فيما  السياسية   الضرائب  األنظمة  )متعددضمن  المستويات  ينصب ة(.  ماليالفيدرالية  الة 

  على هذه الورقة    تركز  .في سياق الالمركزيةالعالقات المالية بين المستويات السياسية المختلفة  االهتمام بصورة خاصة على  
 األسئلة الجوهرية التالية:  

 
 توزيع الضرائب؟ الموجودة لنماذج ال؟ ماهي يعمل النظام الفيدرالي المالي ف. كي١

 ؟ لقدرات المالية اتوزيع عدم المساواة في يفية التعامل مع . ك٢

 ماهي النماذج الموجودة لتوزيع الموارد الطبيعة؟. ٣

 
يمكن حدةعلى    اإلجابة  ال  على  سؤال  المثال  كل  سبيل  على  يتعلق  حيث  النموذج،  عن  وتوزيع   األفضل   السؤال  لفرض 
 الدولة المركزية. قبل الفيدرالية أو من  تستخدم وت دار من قبل الواليةالموارد الطبيعية كانت بما إذا  الضرائب

 
 تزويد كل  إلىالفيدرالية المالية  تهدف    ، حيثالمسؤولياتالصالحيات وتوزيع  رهينة دوماً ب  القضايا الماليةأن   يضاف إلى ذلك
حكومي الضرورية مستوى  الوقت  و  باألموال  الذاته  في  على  االيتطوالتحفيز  ور  األقتصادي  مع  الحريص    موالالتعامل 

هكذا    بالشؤون المالية.  الخاصةألسئلة  عند اإلجابة على ا  المنافسة  بقوانين  الجوانب المتعلقةمراعاة  أيضاً  لذلك يجب    الحكومية.
ستويات الم  إلى   (الضرائب العقاريةبالمكان )مثل    المرتبطة  القواعد الضريبية تخصيص  ه من المجديأن  على سبيل المثال  تبين

الدنيا تقوم    بينما،  الحكومية  أن  بيفضل  المركزية  ال  الضرائب  فرضالدولة  ضريبة  المتنقلة  الضريبية  قواعد  على  )مثل 
  .الشركات(

 
 

عمل الفيدرالية المالية آلية. ١  
 
عليه   ما  برت عي المتبادلة"   يطلق  المطالبات  المادة    Konnexitätsprinzipمبدأ  )  " مبدأ  في  الدستور ١٠٤المذكور  من  أ 

في ـ  مهمة محددة    إليهسند  تأن المستوى الحكومي الذي    ينص علىوهو    ،في النظام المالي الفيدرالي   الشاملالمنطق    األلماني(
المركزية والواليات الدولة  المترتبة  دفع  ملزم ب  ـ  إطار توزيع الصالحيات بين  الفيدرالية  . ترتبط  أيضاً على ذلك  النفقات  آلية 

بمبادئ   لها  حيث تقوم الدولة المركزية  ،  يةاالستقاللو  (الوالية االحتياطيةالتبعية )  مثلمعينة  المالية ارتباطاً شديداً  بتولي  وفقاً 
حال   صالحياتال في  الحكومية    فقط  الوحدات  قدرة  األساسي دون  عدم  الهدف  أن  أي  بنفسها.  المهمة  تأدية  على  الوطنية 

السياق   هذا  في  المالية  والم  للفيدرالية  المهمة  الوظائف  على  الالمركزية  تطبيق  تقريب    كلفةهو  أجل    القرار صنع    عمليةمن 
يوفر سلسلة  دولة. هذا  فضل الحتياجات المواطن في الأمن متلقي الخدمات، مما ينتج عنه استجابة  الحكومي  واألداء    السياسي

    من الميزات:
 

أكثر  عادة    كونه الخدمات وفق االحتياجات ولهذا يتوجيه هذ  ةالخدمات الحكومي  ي تيح تطبيق الالمركزية في تقديم  •
 فعالية من حيث التكلفة. 

 

تعظيم ويحول دون قيام دولة  فقط ال غير  الحكومية  الخدمات  ما هو الزم من  يضمن التوجه وفق االحتياجات تقديم   •
 إيرادات. 

 

الخ • تقديم  المحلييتيح  الحكومية  أو   مع  التكيف  ةوالالمركزي  ةدمات  األزمات  المثال  سبيل  )على  الطوارئ  حاالت 
 .واالستجابة لها بشكل أسرع الكوارث الطبيعية(

 

القرار   • ويتم حث صانعي  الوطني  دون  المستوى  على  المستوى  على  بطرالمحلي  فعاليةيقة  العمل  من حيث    أكثر 
 إجبارهم على البحث عن بدائل مبتكرة وأقل تكلفة.التكلفة و

 
  والنفقات   اتدايراال  على صعيدي  الوطنيدون    على المستوى  االستقالل الذاتيتحقيق    ةلة المثاليفي الحاتتيح الفيدرالية المالية  

الدولة المركزية    بصورة مستقلة عنية قادرة أن تقرر  هذا يعني من جهة بأن الوحدات الحكومية دون الوطن  .على حد سواء
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تنفق  كيف غرض  المتوفرة.    وألي  ذاتهوفي  األموال  هذا  الوقت  الو  يتضمن  الوطنيةامتالك  دون  فرض  في  الحق    حدات 
األق على  أو  الضريبية.  الضرائب  المعدالت  بتحديد  الحكومية  ل  للوحدات  يمكن  األولالدون  ال  وضع  بنفسها  يات  ووطنية 

 االستقاللية المالية. هذه دون بمن التأثير السياسي للدولة المركزية  حرروالت
الذي النموذج  الوحدات    إن  اعتماد  على  بشدة  تالدون  يركز  الذي  هو  الذات  على  باالستقاللية توطنية  الوحدات  هذه  فيه  متع 
الكاملة  قبول  .الضريبية  من    الالتماثل  ويعد  النوع  لهذا  شرطاً  الفيدرالية  األنظمة  الضريبية    .الترتيبات في  االستقاللية  تعمل 

التالية:  في    الدخل الضريبيض الضرائب وفرباحتكار  وحدة حكومية دون وطنية في دولة فيدرالية    قومت  الكاملة وفق اآللية 
الخدمات  واليتها لقاء ذلك دفع تكاليف  الحكومة  وتتحمل  المثال    تتبنىركزية.  مال  التي تقدمها  منطقة الباسك و  بالدعلى سبيل 
إيطاليامقاطعة ج  ا وكذلكنافار النموذج  نوب تيرول في  المهم.  هذا  النموذج يصل    لكن من  ح تطبيقه على  التأكيد على أن هذا 

 اقتصادياً، التي يمكنها االستغناء عن الدعم المالي للدولة المركزية.   المزدهرة ةوطنيالدون  الوحدات 
 

ال  تركز الضريبية  المحاسبة  الباألحرى    وأ  منفصلةنظم  الضريبية  بشدة  المقارنة  ) الضريبي  فصلال)نظام   مزدوجةالمحاسبة 

الدون وطنية   الوحدات  الذاتواعتمادها  على استقاللية  المتحدة األمريكية  على  الواليات  النموذج، حيث. تعد  لهذا    لدى   مثاالً 
بعض الضرائب   إال أن  .لهاد المعدالت الضريبية  ضرائب خاصة بها حصرياً ويمكنها بذلك تحدي حكومات الواليات األمريكية

الواليات، مما يعني    المبيعاتالمهمة مثل ضريبة   المختلفة.منافسة بين  وجود  هي من صالحيات  التنافس   دح  ي    الواليات  هذا 
الواقعة    مجاالتالعلى    مفاجئة  ةزيادة ضريبيبتطبيق  حكومات الواليات  قيام  يات  إمكانمن  على االستثمارات الوطنية والعالمية  

التأثير  من خالل االستفتاءات الضريبية الواليات المتحدة االمريكية  وضمن صالحيات الواليات. في الوقت ذاته يستطيع مواطن
حدوث أزمات بسبب على سبيل المثال  تمما    الواليات،على المعدالت الضريبية الخاصة بالضرائب التي تفرض على مستوى  

 واختناقات تمويلية في كاليفورنيا.  ميزانيةفي ال
 

في المقام األول دور الدولة المركزية    وحدمال  النظام  أو   Joint taxationعليه  قيطلللمحاسبة الضريبية  ثالث    نموذج  يعزز
مانيا )مع وجود على سبيل المثال في ألهذا توزيع الضرائب  و نموذج فرض  واجداستقاللية الوحدات دون الوطنية. يت  د منويح

  إقرار يعكسه واقع  الذي  ، األمر  الدور األهم فيما يتعلق بالتشريع الضريبيالدولة المركزية )االتحاد(    تتولىبعد االستثناءات(.  
الضريبية القوانين  االتحادي  على  معظم  تشاركالمستوى  )الواليات   وطنيةالدون  الوحدات    .  ألمانيا  من خالل  في  مجلس  ال( 

( الثاني  الواليا بوندسرات/البرلماني  في  تمجلس  ال.  الضريبي  التشريععملية  (  توزيع  الحكومة  الضريبية    عائداتيتم  بين 
المحلي  االتحادية   والمستوى  لمعادالتوالواليات  على  يعود    .محددة  وفقاً  بالفائدة  الضرائب  هذه  المستويات    أحدبعض  هذه 

الوقت فقط وفي  الدخل وضريبة  الثالثة  المضافة وضريبة  القيمة  توزع ضريبة    ٧٠نسبة    سويةً   التي تشكلالشركات،    ذاته 
 ، على المستويات الثالثة.ضرائب في ألمانيائة من جميع مصادر البالم
 

أو   صالحيات ضريبية  أيةالوحدات دون الوطنية    امتالكبعدم  توزيع الضرائب  و  للمحاسبة الضريبيةيقتضي النموذج األخير  
هامة الوطنية  تحصل    .فقط  منها  الغير  دون  عن  الوحدات  المركزية  أموال على  ذلك  عوضاً  الدولة  لتقديم   من  مخصصة 
  الحكومية دون الوحدات  يدعو بالطبع  من جانب الدولة المركزية  المقدمة    هذا النوع من المعونات  غير أن   الحكومية.  الخدمات

عدم  ال مسؤولية  المركزية  الدولة  تحميل  إلى  األموالوطنية  في  تركز  .  كفاية  الوطنية  دون  النموذج  الحكومات  على  هذا 
 من تركيزها على تقديم خدمات حكومية أفضل وبتكلفة أقل. قدر أكبر من المنح المالية أكثر الحصول على  

 
 

)التسويات المالية(  التوازن الماليتحقيق : نظم المالية اتالتفاوت في القدرالتعامل مع . ٢  
 

ً   الضريبية األربعة المعروضةبغض النظر عن النماذج   بسلسلة  مرتبط  في الدولة  متوازنة    فيدرالية صيغة مالية    فإن إيجاد  سابقا
المبادئ . لكن في  )الوالية االحتياطية(  التبعيةمبدأ  واالستقاللية  مبدأ    ، كما ذكر أعاله، على وجه الخصوص  تشملالتي    ، من 

الدول الفيدرالية. المساواة أهمية جالتضامن والوقت ذاته فإن للعدالة و المبادئ    وهرية لضمان عمل  تتعارض مع إال أن هذه 
دوري بصفة  البعض  المثال  ة.  بعضها  سبيل  على    تشددعلى  الكاملة  الضريبية  )الوالية   والتبعيةاالستقاللية  االستقاللية 

التنوع طابع  الدول الحديثة حتماً    تحمل  .الواحدة  والمساواة ضمن الدولة  التضامنولكنها تهمل مبادئ أخرى مثل  االحتياطية(  
على سبيل المثال من  قات مالية أكثر من بعضها األخر )وطنية طاالدون  بعض الوحدات    االجتماعي، حيث تمتلكاالقتصادي و

وازن  تال  تحقيقوجود آليات    يعدذا السبب  له  .(المتميزة بنجاحهاخالل التوزع المتباين للموارد الطبيعية أو للفروع االقتصادية  
المالية من دولة ألخرى يبقى الهدف    التسوياتنظم  وضع  تبريرات لالياً. بينما تختلف  ضرورأمراً  في الدول الفيدرالية    المالي

الضريبية.   عائداتالفقيرة من خالل توزيع ال الوالياتالغنية في الدولة الفيدرالية  الوالياتالدول: تدعم  في جميعواحداً من ذلك 
ذكر  لمانيا  أ  تطبق ما  سياق  األساسي،    ،متكافئة" ال معيشيةالظروف  ال" مبدأ  في  قانونها  في  جميع  المعتمد  الدولة أفي  نحاء 

الحكومية وفي الخدمات  ماثل من  تم   قدربكل مقاطعة    تزويدعلى  في كندا، حيث ينص الدستور الكندي  الحال مشابه  .  االتحادية
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تحقيق توازن مالي خاصة في عام  آلية    أ دخلت  ولهذامعدالت الضريبية،  في ال  وجود تفاوت كبيرجواز  عدم  على  الوقت ذاته  
 . النفط والغاز( في مقاطعة البرتاالخام ) تمركز الموادعن تعويض من أجل ال ٢٠٠٦

 
األنظمة ال  يراداتإتوزيع  إعادة  يعد   في  المختلفة  الواليات  بين  المالي  الوضع  تباين  مع  للتعامل  سهالً  حالً  المركزية  دولة 

يتم في  ل في أستراليا والنمسا وإسبانيا.  وهي مطبقة على سبيل المثا  بالتوازن المالي العاموديالفيدرالية. توصف هذه الطريقة  
المتحدة األمريكية تطبيق   المالي العالواليات  تقدمها فيدرالية  أي منح    federal grantsيدعى    في صيغة مامودي  التوازن 

ولل   المركزية  الحكومة المحلي  للواليات  مالتمويل  مستوى  نوعاً  المعالم  محددة  المركزية  ترتكز.  مهمات  الدولة  بشكل    منح 
 قفتتووفي الكثير من الحاالت    للوالية المعنية.المالية    ةمعايير محددة مثل عدد السكان، المتطلبات المالية والقو  على   أساسي

التوازن  تحقيق  صيغة  تتطلب    وقد يمثل هذا حالً فعاالً، حيث  على مشاركة الواليات بحصص محددة من التكاليف   هذه المنح
العملية    غير الطرفان    هذه مشاركة  المالي المنتفعةوهفي  المركزية والوالية  الدولة  إلى حد    من خالل هذا األسلوب  يتم  .ما 
حصر مشاركة الوحدات دون الوطنية في صنع عيباً واضحاً وهو هناك  إال أن .بين الواليات المختلفة نزاع ث تجنب حدوكبير  

ات السياسية الخاصة  محدودة لتطبيق األولوييملك إال قدرة    سلبي الإلى حد بعيد بدور متلقي  القرار المتعلق بتمويل المهمات  
   به.
 

هذا   عند  يبدو  وضوحاً  أكثر  مطالبة ب  التأملالعيب  تعد  للواليات.  المركزية  الدولة  قبل  من  المقدمة  للمنح  المختلفة  األنواع 
تنفيذ  الذاتية لالمالية  الموارد    ال تكفي  أمراً معتاداً في الدول الفيدرالية عندماالحكومات دون الوطنية بدعم الحكومة المركزية  

المركزية    .المهمات الدولة  يمنح  لهذا  جمالية  اإلمنح  الأو    conditional grants  ةالمشروط  المنحمالي:  ال  هادعمخيارين 
block grants  .إشكالية هذه المنح    . تسببمهمات محددة للوالياتبتمويل    دولة المركزيةال  مشاركة  المشروطةح  نالم  مثلت  

يتعلق  خاصةً  الوطنيةب  فيما  دون  الوحدات  المركزية  استقاللية  الدولة  ألن  الطريقة  قادرة    تصبح،  على  على  بهذه  التأثير 
الوطنية   دون  السياسية  المثال  .مالية الحوافز  ال  من خاللاألولويات  سبيل  األلمانية  على  الحالة  المنح يمكن    في  تأثير  رصد 

الوطنية  الوحدولويات  أعلى  المشروطة   المركزية    تقومعندما  .  السياسيةات دون  الغرض  بعرض  الدولة  المحددة  تميل المنح 
  سياسية   مضامينتلقي أكبر قدر ممكن من األموال حتى لو كانت هذه المعونات تشترط  الرغبة بالحكومات دون الوطنية إلى  

التي نسبة المنح الشرطية تفاوت ت .الوحدات الحكومية دون الوطنيةولويات أكثر من تمثيلها أل حكومة المركزيةال أولويات تمثل
  بالمئة   ٤٨,٤في روسيا و  بالمئة  ٢,٥فهي تتراوح بين  ،  بشدة  الفيدراليات المختلفة  بين  حكومات دون الوطنيةميزانيات الل  قدمت  

 ٪(.  ٩,٨٪، ألمانيا ١٧في المكسيك )سويسرا 
 
للمنح المشروطة وهي  ةالمنح اإلجمالي  تعد المركزيةالتي تقدمها    المقطوعة  مخصصاتال  تمثل  بديالً    بحيث للواليات،    الدولة 
األموال  إنفاقكيفية    بنفسها  الواليات  تقرر يمنح    .هذه  الذي  المساحة    الوالياتاألمر  من  القرا   حريةوالمزيد  على    ر.اتخاذ 

إال أن    كالتعليم أو الصحة.معينة  مجاالت  ب  هاربطخالل  وذلك من    اإلجماليةمنح  لغرض ال  عامتحديد  أيضاً  يكون هناك    األغلب
في حال عدم تغطية   حتىو  الحتياجات.ا  لتلبيةغير موجهة  المركزية    ةالدول المخصصات التي تمنحها    أن   تعنيالمنح اإلجمالية  

للنفق الواليات  اتالمنح اإلجمالية  أية منح أخرى.  ت  لنف،  المترتبة على  المسؤولية   تتحرركون هناك  الطريقة من  الدولة بهذه 
  .تخطيط ميزانيتها في  الثقة ذاتهتكسب بالوقت و
 

. بين الوالياتبشكل خاص مبدأ التكافل الفيدرالي    فيهيبرز    الذي ،  توازن المالي األفقيوهو ال  لتوازن الماليهناك نوع أخر ل
العمودي  بعكس   المالي  دعم  التوازن  يتم  خاللالفقيرة    الوالياتال  وإنما    من  المركزية،  الحكومة  إعادةمنح    توزيع   تجري 

. والياتبين ال  ماليةاأللماني لتحقيق التسوية ال  هو النظامبين الواليات، ولعل أشهر مثال في هذا السياق  بشكل مباشر    موالاأل
ان األفقي زالتو  حيث يتسموتوازن أفقي،  عمودي  توازن    الوصل ما بيناأللماني    التسوية الماليةوكشرح مبسط يتم في نظام  

هم بشكل رئيسي الواليات هذا النظام )و  منتقدواثراء. يرى  توزيع أموال الواليات الغنية على الواليات األقل  ب  بشكل رئيسي
الناج الواليات  "تعاقب" على نجاحها، حة  الغنية( بأن  الفقيرة على عدم نجاحها    في حين   اقتصادياً  الواليات  بتعويضات تكافئ 

عندما تكون   سياسة مالية متينة  والية فقيرة تطبق  يجعللذي  ا  عن السبب  ل الواليات الغنيةاءتسمن هذا المنطلق تكبيرة.    مالية
لتحقيق عن السبب وراء سعي الواليات الغنية    السؤال طرح  ي  قت  وفي ذات الو.  مفتوحة لها  خزائن الواليات الغنية  مطمئنة بأن

 . هي المستفيدة في جميع األحوال من القدر األكبر لهذا النجاح الواليات األخرىكانت  إذاسياسة مالية ناجحة 
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توزيع المصادر الطبيعية . ٣  
 
المالية  غال الفيدرالية  الترتيبات  تقع  ما  السياسيباً  الجدال  جوهر  للحدود  في  حيث  العابر  متعلق،  األمر  القدرات   أن  بتوزيع 

توزيع هذه الموارد نفسه    ي قحمطبيعية  ال  احتياطات هامة من المواردفي البلدان التي تملك  والمالية وبالتالي بالقدرة على الحكم.  
زاد  كلما  و  دولة ماالموارد الطبيعية في    فراتو  . فكلما ك ث رحول العالقات المالية ضمن الدولة الواحدةالتي تدور  النقاشات  في  
 طبيعية.الموارد التوزيع ليلي ثالث آليات  ماعها. ت ناقش فيزاد احتمال نشوب خالفات حول توزي  ها في منطقة معينةزيترك
 

جميع  ركزية على الموارد الطبيعية، واستناداً لهذا المنطق فإن الموارد الطبيعية ملك لاألول سيطرة الحكومة الم  االحتمال  يرى
. حيث تقوم الدولة المركزية بإدارة  هذه الموارد  وجودبالتساوي من    المواطنين  مواطني الدولة وبناء عليه يجب أن ينتفع جميع

بتوزيع عائدات بيع   ةاتخاذ القرارات المتعلقلوطنية في هذا النموذج حق المشاركة في  الموارد، بينما ال تملك الوحدات دون ا 
المثال   في  األقل  على  الطبيعية  الموارد  على  السيطرة  تعد  لكن  النموذج.  هذا  وألمانيا  بريطانيا  من  كل  تطبق  الخام.  المواد 

اطئ  الشو  علىالنفط والغاز  ات  يبينما تلعب احتياطال تملك موارد طبيعية هامة.  األلماني غير مهمة إلى حد بعيد، ألن ألمانيا  
البريطاني دوراً  دية  تلنسكإلا المثال  المركزية في    يتهمحيث    في االستقالل،  إسكتلنداتفكير  في  في  للحكومة  مؤيدو االستقالل 

خاطئة  وأول  وضعبلندن   النفطية  إنفاقفي  يات  من.  العائدات  األمر  هذا  النموذج،  يعتبر  هذا  سلبيات  تشعر  ف  أهم  ما  عادة 
بالموارد   الغنية  الوطنية  دون  الالحكومات  عندما  عادلة،  الغير  تتو  بالمعاملة  التي  بالموارد،  التصرف  حق  في فر  اتملك 

للفساد   وعرضة  البيروقراطية  شديدة  تكون  ما  غالباً  الموارد  على  المركزية  الحكومة  سيطرة  أن  إلى  باإلضافة  أراضيها. 
يقدموالهدر.   ذاته  الوقت  النموذج    في  العملية.  هذا  المزايا  الخام  فسلسلة من  المواد  المركزية بإدارة وتوزيع  الدولة  قامت  إذا 

يمكن    من ناحية أخرى  .في جميع أنحاء البالد  متجانسبشكل    ةاالقتصادي  التنميةالعدالة و  بشكل جيد فإنها قد تساهم في تحقيق
المزايا مرتبط بعدم    تحقيق هذه  لكن.  اإلقليميةالحدود    الدولة بصورة تتجاوزفي    وهوية  تضامن  تشكيلأن يدعم  هذا األمر  ل

يشترط    والية  أي اعتبار   الذي  )األمر  الخام  المواد  إيرادات  بتوزيع  يتعلق  فيما  الغنية   الوالياتحصول  عادةً  نفسها مظلومة 
 . بالبيئة( ضارةال نبعاثاتبسبب اال اتبالمواد الخام على تعويض

 
ً يعتبر   . في الدول التي تعتمد النظام الفيدرالي  االحتمال الثاني أن تحكم الوحدات دون الوطنية في المصادر الطبيعية أمراً ممكنا
عالواليات    أن  ذلكيعني   قادرة  أراضلى  تصبح  ضمن  المتواجدة  األولية  بالمواد  بحريةيالتصرف  ال  ها  الحكومة .  تملك 

أي بصالحية    ةالمركزية  بمقدورها  الموارد  تحكم  إمالءاتوليس  بتحديد    فرض  الوطنية  دون  الوحدات  صرف كيفية  على 
مواطني الواليات الغنية بالموارد من ثروة المواد   ميزة تتمثل باستفادةهذا األمر  ل  إن .  والغرض من ذلكأ  إيرادات المواد الخام

المركزيةمباشرة  الخام   الدولة  عن  المالية  استقالليتهم  الوقت    . وبالتالي  بمساعدة حكومات  ال  تستطيع  ذاتهفي  الوطنية  دون 
  الدولة المركزية   ظهرت  ال  والتي    لوال ذلك  ةممكن  لتكون  تما كان  تحقيق أولويات إقليميةالناتجة عن بيع المواد األولية    عائداتال

ما عادة  موارد  لل  يتعلق بإدارتهافيما    الوطنيةحكومات دون  لل  الواليات  مواطنيمراقبة    فإن  ذلك  لىعالوة ع  .هاأي اهتمام تجاه
هذا  يجلب. هذا األمرل، تولي إدارة حكومية مركزية، قد تكون بعيدة جداً عن المنطقة المعنية في بعض األحيانمن سهل كون أي

الموا  توزعوجود تباين شديد في  في حال    ةً خاصوسلبيات أيضاً.  معه  النموذج   الواحد،    الخامد  مصادر  البلد    الذي قد ضمن 
أو تتسبب  موارد  التوزيع   تتحول إلى نزاعات حول  قد،  البالدداخل  اختالفات اقتصادية واجتماعية جوهرية  نشوء  إلى  يؤدي  

  إيرادات الموارد تعيد توزيع    )أنظر أعاله(  مالية معقدة  تحقيق توازنآلية  يصبح إيجاد  من ناحية أخرى  بهجرة داخلية هائلة.  
ً الم الفيدرالية اليات الخام بين الو    .حتواء هذا النوع من النزاعاتال ختلفة أمراً ضروريا

 
التي تنتج عن   يراداتإللدولة المركزية والواليات اقاسم ات: تيمكن تصوره لتوزيع الموارد  نموذج ثالثهذا يشكل معبراً لطرح  

توزيع حصص عائدات الموارد على المستويات    الموارد الطبيعية. يتم في هذا النموذج استخدام معادالت ثابتة تحدداستغالل  
المثال على  السياسية.   العراق على سبيل  المركزية في  الدولة  النفطية، بينما تبقى نسبة  ٧٠تحصل  العائدات  ٪ من  ٣٠٪ من 

النفط منها  التي استخرج  بالمقاطعة  الموارد    .العائدات خاصة  بإدارة  يتعلق  ى سبيل علالمسؤولية    ينالمستويكال  يتقاسم  فيما 
ً األكثر    الخيارقواعد حماية البيئة. غالباً ما ينظر إلى هذا النموذج على أنه  وضبط عمليات الحفر  بخصوص    المثال ،  إنصافا

 فقراً األكثر    الوالياتتستخدم الحكومة المركزية حصتها لدعم  في الحالة المثالية  و  المواد الخاممن    د كال المستويينحيث يستفي
مستويي الحكم    زام كاللتكيف يمكن ضمان اكهذا:    التفاقالمعقد  طبيق  إال أن العيب يكمن في الت  لموارد.باوالواليات الفقيرة  

عليه وع المتفق  منهما؟  بالتوزيع  كل  منفعة  مع  يتالءم  بشكل  التوزيع  هذا  بتغيير  محاولتهما  في    كيفدم  الشفافية  يتم ضمان 
تكمن في أسئلة    ؟االمتياز  حقوقلشركات الحكومية أو شركات ربحية تدفع  قبل ا توزيع العائدات؟ هل يتم استغالل الموارد من  

 ذات سيادة قانونية هشة. دول استقرار  واضحاً يهدد بذلك خطراً  تمثلو النزاعاتلنشوب  احتمال كبير
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المخصصة لدعم التنمية موال ال القروض و . ٤  
 

النطاق اقتصادية واسعة  السياسية تغيرات سياسية  األنظمة  إلى    النزاعبعد    مادول  حاجة  حيث تكون    ،عادة ما يرافق تغيير 
التنالقروض وال التي تم  مويةمساعدات  المواضيع  النظر عن  إعادة األعمار. وبغض  لتمويل  معالجتها في هذه    تفائقة وذلك 

  استالم المساعدات التنموية بصورة مستقلة عن االقتراض وطرح السؤال عما إذا كان يجوز للوحدات دون الوطنية  الورقة ي  
 . الدولة المركزية

 
السؤال موازنة جوانب مختلق التي   للوالياتة. عندما ال يسمح  تتطلب اإلجابة على هذا  األموال  إلى  تفتقر  باالقتراض مطلقاً 

(. ومن ناحية أخرى  إلنجازها  للقروض أيضاً  الجهات الخاصة    تحتاجية الضرورية )التي  تيع البنية التحمشارتمويل  ل  تحتاجها
للدولة بكاملها  ة  يمديونقد تهدد   االئتمانية  الجدارة  لم توضع  والية واحدة  المديونيةلإذا  المديونية   هذه  أثبت ضبط   حدود. وقد 
للنفقات الجارية  أنه فعال للغاية  تكراراً  . على سبيل  (...الخفقط  محدد  حتى حجمو  )على سبيل المثال لالستثمارات فقط، ليس 

، الذي  " كابح الدين" ما يطلق عليه    ٢٠٠٩يوجد منذ عام    ذاتهفي الوقت   .االقتراض المثال يحق للواليات االتحادية في ألمانيا  
باستدانة االتحادية  للواليات  السماح  من عام    قروض جديدة  ينص بعدم  الم٢٠٢٠اعتباراً  ذلك هو مجابهة  الغاية من  ديونية . 

يرافقوالمتزايدة   من  ما  السياسي  ضعفها  األداء  جانبه  .  في  الهندي  ال  من  الدستور  بااليسمح  بصفة  للواليات  دولياً  قتراض 
الحصول   ٢٠١٧منذ عام لواليات الهندية أصبح بإمكان الكن  . باالقتراض الوطني حصراً ، حيث يسمح للواليات الهندية مستقلة
من خالل  هذه  حجم قروض دعم التنمية  د  يتقي  يتم  في حين.  لتمويل مشاريع بنى تحتية  تنموية عالميةمنظمات   قروض من على  

أي قانون المسؤولية المالية وإدارة الميزانية    Fiscal Responsibility and Budget Managementقانون يطلق عليه  
 بصورة منفردة. الوالياتفراط في مديونية اإللتفادي  وذلك
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