
التالیتین: الممیزتین بالسمتین بوضوح األسترالیة المالیة الفدرالیة ف ُتَعرَّ
معالجة  (٢) الفدرالي. االتحاد  داخل  الرأسي المالي  التوازن اختالل مدى (١)
بین التمویل تحویالت توزیع توجھ التي األفقیة، المالیة للمساواة وشاملة تفصیلیة
أصول تعود واألقالیم. وبینما والوالیات الكومنولث حكومة أو الفدرالیة الحكومة
تم الذي الفدرالي والدستور إلى عملیة تأسیس االتحاد أسترالیا في المالیة الفدرالیة
للممارسة التاریخي للتطور  تدینان  السمتین أن ھاتین إال الوقت، ذلك في وضعھ

الدستور. في األصلیة من المبادئ أكثر
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الفدرالیة  االتحادات  معظم عن كبیرة بدرجة الدستور األسترالي یختلف وال
الدستور، في یتضح وكما والوالیات. الكومنولث حكومات یتعلق بصالحیات فیما
خالل من تدار والعملة والجمارك الدولیة والتجارة الخارجیة والشؤون الدفاع فإن
الكومنولث، إلى حكومة توكل بشكل خاص واألمور التي لم الكومنولث.  حكومة
الدستور یحدد كما مسؤولیة الوالیات.  تكون والقانون والنظام، والتعلیم الصحة مثل
بما - الوالیات وحكومات الكومنولث حكومة من لكل تحصیل اإلیرادات صالحیات
بالشروط والیة ألي المالیة المساعدة بمنح الكومنولث حكومة قیام ذلك إمكانیة في

مناسبة. أنھا ترى التي والمواصفات

فرض  صالحیات تخصیص تغیر ،١٩٠١ عام الدستور سن منذ ولكن
األزمات أوقات  في اتخذت التي للقرارات  ونتیجة  ملحوظ. بشكل الضرائب 
للحكومة المالیة السیطرة ازدادت فقد العلیا، المحكمة أحكام من ولسلسلة التاریخیة

الوالیات. حساب على كبیر بشكل الفدرالیة

بكثیر أكثر إیرادات اآلن حكومة الكومنولث تجمع
بھا، الخاصة اإلنفاق بالتزامات للوفاء إلیھ تحتاج مما
إیرادات واألقالیم الوالیات  حكومات تجمع بینما
تحصیل على القدرة بین التفاوت ھذا ویؤدي أقل.
لدى یعرف ما  إلى اإلنفاق والتزامات اإلیرادات
“اختالل التوازن بوضع الفدرالیین المالیین المحللین
وحالیًا، . الحكم من  بین مستویین الرأسي” المالي
جمیع من ٪٨٠ حوالي الكومنولث حكومة تجمع
للوفاء فقط  ٪٦١ تحتاج ولكنھا الحكومة، إیرادات 
حكومات تجمع بینما بھا، الخاصة اإلنفاق باحتیاجات
تحتاج ولكنھا اإلیرادات، من ٪١٧ واألقالیم الوالیات

نفقاتھا. بمسؤولیات للوفاء المبلغ- ضعف أي -٪٣٣

استخدمت بھا  والطریقة التي الكومنولث لحكومة للسیطرة المالیة  وقد أصبح
تتعلق نتائج خاصًا للوالیات حقًا تقلیدیًا كانت التي المجاالت في للتدخل المالیة قوتھا
ومسؤولیات أصبحت أدوار المجاالت بعض وفي الحكومیة. بمسؤولیة األعمال
المضاعفة في تسبب مما التحدید،  واضحة غیر الحكومة داخل  المختلفة الدوائر

والتداخل وانتقال التكلفة.

الضخامة  بالغ أسترالیا في التوازن المالي الرأسي اختالل أن الكثیرون ویرى
لإلصالح ُیْضِعف الحافز أنھ كما المساءلة، ناحیة من فیھا غیر مرغوب نتائج ولھ

التي للقرارات ونتیجة
أوقات في اتخذت
التاریخیة األزمات
أحكام من ولسلسلة
فقد العلیا، المحكمة
السیطرة ازدادت
للحكومة المالیة
كبیر بشكل الفدرالیة
حساب الوالیات. على



٥ أسترالیا

حصري تقریبًا بشكل الوصول الحكومة دوائر من واحدة لدائرة المالي. ویمكن
األكثر الضریبیة القواعد إلى الكومنولث حكومة وصول مع الضریبیة، القواعد إلى
الشركات. ودخل الشخصي من الدخل الضریبیة المباشرة القواعد خاصة أھمیة،
للوالیات للسماح المجال الكومنولث  حكومة تفسح التحسین أن اقتراحات وتشمل
الضرائب معدل تخفیض طریق بھذه القاعدة الضریبة عن “باالستعانة” واألقالیم
القواعد إصالح إیجابیًا إسھامًا قد تقدم األخرى التي التغییرات الخاصة بھا. وتشمل
وتجانس القواعد األراضي) ضریبة مجال في (خاصة وتقویتھا للوالیات الضریبیة

الضریبیة ذات الصلة عبر الوالیات.

حول  سؤاًال أسترالیا  في الرأسي المالي التوازن اختالل مدى ویطرح
التوازن اختالل یعتبر وبینما القصوى. المالیة الثغرة مفھوم استكشاف وجوب
درجة معینة فقد توفر غیر مرغوب فیھ، في أسترالیا ضخمًا بشكل المالي الرأسي
القیام على القومیة  المالیة القدرة الضرائب  فرض صالحیات في المركزیة من

واألولویات القومیة. باألھداف

حكومة من التمویل تحویل أن الضخم الرأسي المالي التوازن اختالل ویعني 
یشكل الخاصة بھا اإلنفاق باحتیاجات الوفاء من لتمكینھا الوالیات إلى الكومنولث
مبدأ ھي األسترالیة المالیة  للفدرالیة  الثانیة الممیزة والسمة  للغایة.  دقیقة قضیة 
الوالیات إلى المقیدة المنح غیر تحویل بھا یتم التي األفقیة المالیة وممارسة المساواة
أن كما واألقالیم، الوالیات لحكومات المالیة القدرات مساواة ھو والھدف واألقالیم.
واحتیاجات اإلنفاق اإلیرادات لقدرات شامل تقییم أساس على یقوم الحالي االتجاه

بھا. الخاصة النسبیة

دوالر  ملیار ٥٨ اإلجمالي مبلغھا یصل حیث كبیرة، التحویالت تلك تعتبر
الوالیات، إیراد إجمالي من ٪٥٠ من أكثر المتوسط في وتشمل العام، في أسترالي
لموازنات شدیدة األھمیة بالنسبة وھي في الخمسینیات. ٪١٠ حوالي كانت أن بعد
الوالیات إلى الكومنولث حكومة من نسبة كبیرة من التحویالت وھناك الوالیات.
مدفوعات صورة في تكون التحویالت، إجمالي من ٪٤٠ حالیًا تمثل  واألقالیم،
األولویات لدعم أساسي بشكل معینة، ألغراض مقیدة منح الغرض. وھي محددة
بعض المراقبین ویرى مشروطة. وتكون والتعلیم الصحة مثل مجاالت في القومیة
الوالیات وتطویر التنافسیة والفدرالیة الحقیقیة، اإلعانات مفھوم ُیْضِعف  ذلك أن
عملیًا إضعاف یتم الخدمات، وبذلك وتوصیل للتمویل الناجعة  الطرق للمزید من

الفدرالیة. فوائد
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الضرائب  إصالح كانت، منذ مبادرات التي التحویالت غیر المقیدة ویمكن لھذه
الكومنولث بین المالیة العالقات إصالح حول الحكومات بین واالتفاقیة ٢٠٠٠ عام
إنفاقھا یتم أن والخدمات، السلع من ضریبة المجمعة اإلیرادات تتضمن والوالیات،
الفدرالیة التحویالت حجم تختارھا. ویطرح بأي طریقة واألقالیم الوالیات بواسطة
على یوجد التزام ذلك أنھ ال المتبادلة. والمحاسبة االلتزام حول سؤاًال المقیدة غیر
ھذا أساس لتبریر أو محددة، بأي طریقة واألقالیم إلنفاق المنح حكومات الوالیات
النفقات بین احتیاجات فروقات وھناك بالفعل اإلنفاق.  وأولویات قرارات التقییم في
إلى مراقبة االفتقار مجاالت معینة. ویعتبر في لإلنفاق الفعلیة والمستویات المقدرة
لنقد أساسًا المقیدة، المنح غیر  نظام في أساسي أمر أن ذلك  من بالرغم النفقات،

اإلنفاق. في خیارات الوالیات

توزیع  في موجھ كمبدأ عام مقبولة بشكل األفقیة المالیة المساواة تكون وبینما
ومثیرًا حساسًا یزال ال التنفیذ أن  إال واألقالیم، الوالیات على المقیدة غیر المنح
التعقید أصبحت شدیدة قد العملیة بأن تجادل الوالیات بعض أن ذلك للنزاعات.
واحتیاجات الوالیات إیرادات التقییمات التفاضلیة لقدرات من الكثیر والتفصیل، وأن

الوالیات. ظروف في والمادیة الحقیقیة االختالفات ال تعكس بھا النفقات

األسترالیین  أن على تدل المالیة للمساواة األسترالیة التناول  طریقة إن
الفدرالیة االتحادات بعض في الموجود  اإلقلیمي التفاوت ومدى  نوع یریدون ال
خیاراتھا بتحدید المختلفة الحكم لصالحیات ھذه التناول طریقة األخرى. وتسمح
ھي لوصفھ طریقة تكون أفضل قد للعدالة خاص مفھوم المحلیة. وھو وتفضیالتھا
النظام أن عام بشكل المتفق علیھ ومن المساواة. من بدًال تحقیق العدل إلى یھدف أنھ

آخر. وقت في بالضرورة مناسبًا یظل للتغییر قد ال القابل غیر الفدرالي المالي


