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المقدمة

یعد االنفاق الحكومي احد أدوات السیاسة المالیة وهو یعبر عن دور الدولة في الدخل في 
فاألنفاق العام هو احد ،الحیاة االقتصادیة وتوجیه النشاط االقتصادي لتحقیق النمو االقتصادي

أدوات الدولة التي تسعى من خالل الى زیادة اإلنتاج ، وتحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة 
وتحقیق االستقرار بالتوازن بین العرض والطلب ، ومن المعروف ان عملیة التنمیة االقتصادیة 

لف الى حالة التقدم ، وتهدف تؤدي الى احداث تغیرات بنیویة تؤدي الى االنتقال من حالة التخ
الدولة من خططها االقتصادیة المختلفة والتي تعتمدها الى النهوض بإنتاجها في كافة القطاعات 

ومن هذا المنطلقات جاء اختیار البحث ،االقتصادیة لرفع معدالت النمو للناتج والدخل القومیین
لة االمارات العربیة المتحدة للمدةالموسوم ( تأثیر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي لدو 

) ) لما لألنفاق العام السیما االستثماري منه دور حاسم ومهم في تحقیق النمو ٢٠١٨- ١٩٩٠(
االقتصادي من خالل التعرف على االنفاق العام وعالقتُه ودورُه في تحقیق النمو لكافة القطاعات 

نمو االقتصادي من اهم المواضیع التي تشغل وكما یعتبر الاالقتصادیة المكونة للناتج المحلي 
وكونُه اقرب مؤشر ،المعیار األول في تصنیف الدول عبر العالمهاعتبار بكل دول العالم الیوم 

لقیاس األداء االقتصادي ، حیث ان ارتفاع معدالت النمو االقتصادي یشیر بالضرورة الى تحسن 
الدخل الفردي ، االستهالك ، االستثمار ، المستوى المعیشي ، والذي یترجمُه تحسن مؤشرات 

التشغیل و التضخم ، وتعتبر السیاسة االقتصادیة المتبعة من اهم العوامل التي تؤثر على 
معدالت النمو االقتصادي والتي تظهر فعالیة الدور الذي تمارسُه الدولة في االقتصاد من خالل 

قدرتها على توجیه االقتصاد ككل .

أهمیة البحث:
یعد االنفاق العام محركًا للنمو االقتصادي اذ یسهم في زیادة القدرات اإلنتاجیة لالقتصاد 
المحلي ، وذلك اذا ما وجه بصورة صحیحة نحو قطاعات االقتصاد المهمة ، وبخالف ذلك فأن 

ة توجیه االنفاق العام نحو قطاعات اقتصادیة غیر حیویة وال تدر إیرادات لدعم الموازنة الحكومی
، فمن یؤدي الى حدوث عجز في موازنة الدولة ومن ثم قد یتسبب في حصول الركود االقتصادي

هذا المنطلق جاء البحث لیبین مدى امكانیة تحفیز النمو االقتصادي من خالل ادوات االنفاق 
الحكومي في االمارات العربیة المتحدة.



٢

مشكلة البحث :
ر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي، منها مایرى انه هنالك العدید من االراء حول تأثی

محفز واالخر یبین انه مخفض واالخر یوضح عدم وجود تأثیر، وهذا یعتمد على الفترة الزمنیة 
وعلى مستوى التطور في البالد والحالة االقتصادیة.

هدف البحث:
-:یسعى البحث الى تحقیق جملة من االهداف هي

بأسلوب وصفي .والنمو االقتصادي والعالقة بینهما دراسة واقع االنفاق العام -١
الناتج نمو بناء انموذج قیاس یوضح العالقة الدالیة بین النمو االقتصادي متمثًال بمعدل -٢

.ومن ضمنها النمو االقتصاديالمحلي اإلجمالي والمتغیرات المؤثرة علیة بشكل كبیر دون غیرها
مع بیان العالقة السببیة دراسة تأثیر االنفاق العام في النمو االقتصادي لالقتصاد االماراتي -٣

.بینهما
فرضیة البحث:

أن هنالك عالقة عكسیة بین االنفاق الحكومي والنمو ینطلق البحث من فرضیة مفادها
نفاق الحكومي یطرد ، لكون ان اال)٢٠١٨- ١٩٩٠داخل االقتصاد االماراتي للمدة ( االقتصادي 

االنفاق الخاص. 

منهج البحث:
-بالنظر لطبیعة موضوع البحث فأن المنهج المتبع هو :

حیث تقوم بوصف مختلف المفاهیم والنظریات التي تتعلق بالنمو - المنهج الوصفي :- 
االقتصادي واالنفاق العام وذلك في الفصل األول والثاني .

نمو االقتصادي المتحقق في لعلق بدراسة تأثیر االنفاق العام في االذي یت-المنهج القیاسي :- 
دولة االمارات العربیة المتحدة وهذا یختص بِه الفصل الثالث .

االطار العام للبحث:
من اجل نجاح أي بحث اقتصادي البد من تحدید الظاهرة التي یتعامل معها الباحث 

ة بینهما فضًال عن تحدید األسالیب المستخدمة في قیاس والمتغیرات المؤثرة فیها ، وتحدید العالق
هذِه العالقة لیجري بعد ذلك عرض النتائج المتحققة ، فضًال عن تحقیق اهداف البحث ، وقد 
جرى تقسیم هذا البحث على ثالثة فصول فضًال استنتاجات ومقترحات ، حیث جاء الفصل 



٣

یة وأنواع االنفاق الحكومي اما الفصل األول االنفاق الحكومي استعرض مفهوم واهداف واهم
الثاني النمو االقتصادي فستعرض مفهوم واهداف واهمیة ومقاییس وتأثیر االنفاق الحكومي في 
النمو االقتصادي . اما الفصل الثالث جاء لقیاس تأثیر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي 

المؤشرات و تصرة عن االقتصاد االماراتينبذة مخبعضمن خالللدولة االمارات العربیة المتحدة 
وهذا وقد توصلت الدراسة لجملة من االستنتاجات والمقترحات .والنتائج القیاسیة،



٤

الفصل االول
االنفاق الحكومي

المبحث االول
مفهوم االنفاق الحكومي

تسعى الكثیر من دول العالم الى تحقیق ما تتطلع الیه من تقدم وتطور اقتصادي في أوجه 
میادین الحیاة كافه لذا فأن السیاسة االنفاقیة تعكس بشكل كبیر األهداف المرسومة من قبل 
الحكومة والتي تسعى للنهوض باالقتصاد المحلي لدفع عجلة التنمیة وتحقیق االستقرار 

هناك عدة مفاهیم تخص االنفاق الحكومي منها بأنه مبلغ من النقود تخرج من ذمة االقتصادي و 
أوان االنفاق الحكومي هو مبلغ .)٣٦،٢٠٠٢شخص عام بهدف تحقیق منفعة عامه (العلي ،

وهنالك .)١٧نقدي یقوم بتنفیذه شخص عام بهدف تحقیق نفع عام (الجنابي ،بدون سنة نشر،
ي هو مبلغ نقدي یقوم بدفعه شخص عام من اجل اشباع حاجات مفهوم یبین ان االنفاق الحكوم

ومن زاویه أخرى یمكن اعتبار االنفاق الحكومي بأنه مبلغ نقدي . )١٥،٢٠١٥عامه (بكرین،
كما .)٣،٢٠١٦یخرج من الذمة المالیة للدولة او احد تنظیماتها بقصد اشباع حاجة عامه (بشیر،

نقدي تقوم بأنفاقه سلطه عامه بقصد اشباع حاجه جاء في مفهوم االنفاق الحكومي انه مبلغ
او انه مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي عام بقصد . )٨،٢٠١٧عامه (زغیر ،

او انه مبلغ من المال یخرج من خزانة الدولة لسداد .)٤،٢٠١٣اشباع حاجه عامه (محمد،
هو بمثابة مبلغ نقدي تنفقه وحیث ان االنفاق الحكومي.)١٧،٢٠١٤حاجات عامه (سالطني،
في اطار ممارستها لنشاطها من اجل اشباع حاجه عامهجهة حكومیة (عامه)

من المفاهیم السابقة یستدل على ان االنفاق الحكومي یتضمن عدة عناصر .)٢٣،٢٠١٣(خفاجة،
.)١٢-١٠،٢٠١٧(زغیر ،

تنظیماتها اإلداریة بوظیفتها المالیة من ان قیام الدولة او - النفقة العامة مبلق من النقود :- اوالً 
خالل االنفاق العام لسداد واشباع حاجه عامه انما یتطلب مبلغ نقدي واستخدام النقود اصبح هو 
الشكل المقبول ومسألة طبیعیة طالما ان جمیع المعامالت االقتصادیة في عالمنا المعاصر تتم 

ما تنفقه الدولة سواء من اجل الحصول في ظل االقتصاد النقدي وعلى هذا األساس فأن كل 
على السلع والخدمات الالزمة لتسییر المرافق العامة او شراء السلع الرأسمالیة الالزمة لعملیات 
اإلنتاج او منح اإلعانات والمساعدات بأشكالها المختلفة یجب ان یتخذ الشكل النقدي حتى یدخل 

في خانة النفقة العامة.

هو صدورها من - تصدر من الذمة المالیة للدولة او أي شخص منوي عام:النفقة العامة - ثانیاً 
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الذمة المالیة للدولة او شخص معنوي (یخضع للقانون العام)سواء كان هیئات عامه قومیه او 
محلیه او مؤسسات عامه وعلى هذا فأنه ال تعد نفقه عامه التي یصرفها االفراد او الهیئات او 

للقانون الخاص)حتى ولو كانت تهدف الى تحقیق منفعة عامه المؤسسات الخاصة (الخاضعة 
كان یقوم شخص او مؤسسة خاصه بتقدیم خدمة ذات منفعة عامه مثل توفیر الكهرباء والماء 
الصالح للشرب او شق الطرقات (مثل المؤسسات الخیریة )فبالرغم من كون الهدف هو تحقیق 

وال خرجت من الذمة المالیة لشخص نفع عام اال ان االنفاق صدر من شخص خاص واألم
خاص وبالتالي ال یعد انفاقًا عامًا.

ألیمكن ان یتحقق مفهوم النفقة العامة اال - النفقة العامة الغرض منها تحقیق منعة عامة:-ثالثاً 
اذا اكتمل العنصر الثالث اال هو ضرورة تحقیق الهدف الذي تشدُه النفقة العامة وهو اشباع 

ثم تحقیق النفع العام او المصلحة العامة فال تعتبر من قبیل النفقة العامة الحاجة العامة ومن
تلك  النفقات التي تهدف الى اشباع حاجة خاصة وتحقیق نفع خاص یعود على االفراد ویتسع 
مفهوم النفع العام لیشمل تحقیق األهداف االجتماعیة واالقتصادیة فاألنفاق العام قد یكون بهدف 

ي توزیع الدخل بین األغنیاء والفقراء من خالل تقدیم بعض اإلعانات النقدیة للفقراء تقلیل الفجوة ف
مثل اعانات الغذاء والخدمات الصحیة والتعلیمیة كما قد یهدف الى تحقیق االستقرار االقتصادي 

مثل الحد من البطالة ومحاربة التضخم وتحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة بین أقالیم الدولة .

ستنتج مما سبق ان االنفاق الحكومي یؤدي الى التطور والتقدم االقتصادي للبلد سواء كان ی
من خالل الزیادة او النقصان فیحدث في الكساد فیؤدي الى زیادة االنفاق الحكومي وتقلیل 
الضرائب اما في حالة التضخم یؤدي الى تقلیل االنفاق الحكومي وزیادة الضرائب للمحافظة على 

ى العام لألسعار كما یمكن ان یستدل الى مفهوم االنفاق العام على انه مبلغ نقدي یقوم المستو 
.)٣١،٢٠١٦(االنسة،بدفعُه شخص عام من اجل اشباع حاجات عامة
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المبحث الثاني 

اهداف االنفاق الحكومي 

كل دولة من دول العالم تسعى الى تحقیق الهدف من االنفاق الحكومي من اجل النهوض 
بواقع اقتصادي قادر على تحقیق اهداف المجتمع واشباع الحاجات العامة وهناك عدة اهداف 

تخص االنفاق الحكومي منها.

ورهم تحقیق مبدأ المساواة بین االفراد عند تقویم جهودهم وتقدیر مرتباتهم واج- ١
.)٣١،٢٠١٦(االنسة،

معرفة األثر تولدُه في حیاة المواطنین االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واالسترشاد بهذا - ٢
.)٩،٢٠١٧(زغیر،األثر

معالجتها للمشاكل االقتصادیة المتعلقة بالكساد واالنعاش ففي فترة الكساد علیها ان تعمل - ٣
تشغیل اكبر عدد ممكن من القوة العاملة في المشاریع جاهدا على زیادة الطلب الفعال من خالل 

الخدمیة واإلنتاجیة مقابل أجور معینة توزع على هؤالء العاملین الذین سیقومون بأنفاقها على 
السلع والخدمات ألشباع حاجاتهم منها والذي یعني زیادة الطلب الفعال ومع استمرار زیادة 

یما وانهم من ذوي الدخول المحددة ویتمیزون بارتفاع االستخدام ثم زیادة الدخول الموزعة الس
المیل الحدي لالستهالك الذي یترتب علیة زیادة اكثر في الطلب الفعال مما یؤدي الى امتصاص 
المعروض من السلع والخدمات في السوق من ناحیة والى تحضیر المشاریع على التوسع من 

ویتبین .)٣٠،٢٠١٣النمو االقتصادي (خفاجة.،انتاجها من ناحیة أخرى وبالتالي زیادة معدالت 
ایضًا انُه یستهدف زیادة اإلنتاج في أوقات الكساد والحیلولة دون ارتفاع مستوى األسعار

وكما جاء فیه انُه ُیعالج التقلبات التي تطرا على االقتصاد (خاصة في حالة .)١٦،٢٠١٥(بكرین،
صر الحدیث من الزیادة في مقدار تقتطعُه منُه الكساد )فزیادة الدخل المحلي تسمح للدولة في الع

في صور تكالیف او أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغیرها وعادة ما تحفز هذه الموارد المتاحة 
اما في االزدهار تقوم .)٦١٨،٢٠١٢للدولة على زیادة انفاقها على مختلف الوجوه (المزروعي،

سیاسات مالیة ونقدیة (كما تعمل على زیادة الدولة بأنشاء المشاریع توسیع القائم منها تطبیق
.)٣١،٢٠١٣الضرائب في تخفض االنفاق الحكومي ) للحد من ارتقاع معدالت التضخم (خفاجة،

تحقیق مبدأ العدالة في توزیع األعباء المالیة لصالح افراد المجتمع عند تغطیة النفقات العامة - ٤
.)٣٢،٢٠١٦(االنسة،



٧

ا سیاسة االنفاق العام على النحو الذي یحقق السیاسة وضع قواعد عامة تسیر علیه- ٥
.)٤،٢٠١٧(زغیر،االقتصادیة للدولة

تهدف الى تنمیة الدخل والمحافظة على استقرارِه وذلك من خالل التوسع في االنفاق الحكومي - ٦
الى جانب االنفاق الخاص مما یؤدي الى زیادة المشتریات من السلع والخدمات فتكون طلبًا 

ًا على الموارد اإلنتاجیة المستخدمة والتي تتمثل في عناصر اإلنتاج األربعة وهي العمل اضافی
.)٣٧،٢٠١٦(عوایشیة وناصر،ورأس المال والتنظیم واالبتكار

یستنتج مما سبق ان االنفاق الحكومي هو العمل على خلق فرص تؤدي الى تحریك القوة العاملة 
ي ذو انتاجیه جیدة منافسة لبغیة بلدان العالم من ناحیة في البلد من اجل النهوض بواقع اقتصاد

الُمجتمع منها االجتماعیة والسیاسیة أمور البنیة التحتیة وتحقیق مبدأ المساواة بین االفراد وتسییر 
واالقتصادیة.



٨

المبحث الثالث
أهمیة االنفاق الحكومي

تبرز أهمیة االنفاق من خالل ما یحققُه وما یؤدیِه من أدوار لها األثر الكثیر في االقتصاد 
القومي فهي تودي الى تحسن المستوى االقتصادي للعدید من البلدان المتقدمة او النامیة لذا فأن 

أهمیة االنفاق الحكومي تأتي من.

ة والتعلیمیة أذا قامت الدولة بتأدیة هذا النفقات االجتماعیة كاألنفاق على الخدمات الصحی- ١
الخدمات بالمجان او بأسعار تقل عن تكالیفها فأن ذلك یؤدي الى زیادة الدخول الحقیقیة 

.)٧٣،٢٠١٦(قدوري،للمستفیدین منها

.)٥،٢٠١٦(بشیر،النفقات االجتماعیة الرامیة اساسًا لتحقیق التنمیة والتكامل االجتماعي- ٢

دیة تمثل النفقات الضروریة لتقویة النسیج الصناعي لدفع االستثمار وتمتین النفقات االقتصا- ٣
.)٥،٢٠١٦(بشیر،البنیة التحتیة

(بكرین تحقیق العدالة بین افراد المجتمع في تقویم جهودهم وتقدیر مرتباتهم واجورهم- ٤
،١٤،٢٠١٧(.

ونفقات التمثیل الدبلوماسي توفیر نفقات االمن والدفاع ونفقات العدالة ونفقات األدوات العامة- ٥
.)١٤،٢٠١٧(زغیر ، والعالقات الخارجیة

تحقیق العدالة في توزیع األعباء المالیة بین افراد المجتمع لتغطیة النفقات العامة - ٦
.)١٥،٢٠١٥(بكرین،

النفقات التحویلیة االجتماعیة تحدث تحویالت مباشرة للمستفیدین منها في صالح الدخول - ٧
حساب الدخول المرتفعة كما ان التحویالت االقتصادیة تؤدي الى إعادة توزیع المنخفضة على

الدخل في صورة عینیة حیث تزید دخول بعض األنشطة االقتصادیة او بعض األقالیم في الدول 
.)٧٣،٢٠١٦على حساب البعض االخر (قدوري ،

ت الثقافة والبحث العلمي توفر نفقات التعلیم ونفقات الصحة والرعایة االجتماعیة وكذلك نفقا- ٨
.)١٤،٢٠١٧وعمومًا النفقات التي تستهدف خدمة األغراض االجتماعیة (زغیر،

تقدم الخدمات األساسیة كالنقل والمواصالت والكهرباء والماء إضافة الى نفقات دعم التجارة - ٩
.)١٤،٢٠١٧(زغیر،فالغابات وكذلك نفقات الري والصر الخارجیة والزراعة ونفقات حمایة



٩

السفر في مهمات رسمیة واالیجارات والمیاه والكهرباء والقرطاسیة والصیانة ونفقات وسائل - ١٠
.)٢٨،٢٠١٦النقل والمواد واللوازم االستهالكیة (خفاجة ،

تسهیل صیانة واعداد البرامج تمثل النفقات العامة جزء من میزانیة الدولة بحیث تدخل - ١١
ودة تقودها األجهزة والوحدات العامة بحیث یضمن ترتیب ضمن حساباتها وهي ترتبط ببرامج محد

تلك الحسابات من خالل تقسیم النفقات العامة وتسهیل عملیة صیانة واعداد وتنفیذ هذه البرامج
.)٣٤،٢٠١٦(االنسة،

توفر ألفراد المجتمع الضمان االجتماعي والمساهمات واالعانات التقاعدیة والتعویضات- ١٢
.)٢٨،٢٠١٣(خفاجة،

تحقیق الكفاءة والفعالیة في تنفیذ المیزانیة التي تحتاج الدولة في سبیل تنفیذ الخطة المالیة - ١٣
وتقسیم النفقات العامة ضمن المیزانیة حتى یتسنى للجهات المسؤولة تقییم وقیاس كفاءة تنفیذ كل 

العتبار ما برنامج ولخدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والمراقبة واالعتماد یجب االخذ بعین ا
.)٣٥- ٣٤،٢٠١٦(االنسة،یلي

تسهیل دراسة االثار المختلفة لألنشطة العامة المختلفة ومعرفة تطورها حیث ان تقسیم - اوالً 
النفقات العامة یسهل التعرف تكلفة كل نشاط وتطورات تلك التكلفة واهمیتها النسبیة بالمقارنة 

باألنشطة األخرى.

اجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة بتفیید الحكومة تمكین الراي العام من - ثانیاً 
بأنفاق المبالغ التي اعتمدها البرلمان في ذات األوجه التي قررت لها ولیس في أوجه أخرى 

.)٣٤- ٣٥،٢٠١٦(االنسة،

یستنتج مما سبق ان االنفاق الحكومي انُه یؤدي الى تحقیق رفاهیة المجتمع وزیادة الناتج 
لمحلي لألفراد وتوفیر الخدمات التي ُتعالج التضخم من خالل تخفیض االنفاق العام وزیادة ا

الضرائب وُتعالج ایضًا ازمة الكساد من خالل زیادة االنفاق العام وتخفیض الضرائب مما یكون 
لُه أثر على تحسین الوضع االقتصادي للبلد.



١٠

المبحث الرابع
أنواع االنفاق الحكومي

تزاید تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة الى تنوع االنفاق الحكومي وتعدد أوجهه وذلك أدت
من اجل تسیر المرافق العامة للبلد سواء كانت عامة او خاصة وهناك عدة أنواع منها.

االنفاق االستثماري الحكومي:-١
تهدف لتنمیة هي تلك التي تخصص لتكوین رؤوس األموال العینیة بمعنى اخر تلك التي

كما انُه هو النفقات .)٢٥،٢٠١٣(خفاجة،الثروة القومیة مثال االنفاق على مشاریع البنیة التحتیة
ویتبین ایضًا انُه یتمثل في .)٤٣،٢٠٠٢التي تعطي دخًال أي ان لها مردودًا اقتصادیًا (العلي،

سواء اكان في شكل بناء الطلب على السلع اإلنتاجیة في صورة زیادة في وسائل اإلنتاج الثابتة
أساس للقیام بالخدمات او في صورة وضع أساس للقیام باإلنتاج بالنسبة لمشروعات اإلنتاج 

وبذلك ایضًا انُه تكوین .)٢٧ومثلُه سكك الحدید وتشیید الطرق (الجنابي ، بدون سنة نشر، 
منها توسیع وتحصیل رأس المال الثابت من مخزون أراضي وكذلك أصول غیر مادیة والهدف 

ومن زاویة أخرى على انُه .)١٣،٢٠١٧الطاقة اإلنتاجیة لتحقیق النمو االقتصادي ( زغیر ،
المبالغ التي یتم تخصصها من قبل الدولة للحصول على المعدات الرأسمالیة الالزمة لزیادة 

تقسیم او انُه یسمح بال.)١٢٠،١٩٨٨اإلنتاج المحلي بشقیِه السلعي والخدمي (العلي وكداوي ، 
الوظیفي للنفقات الرأسمالیة ِباعطاء صورة واضحة المعالم لنشاط الدولة االستثماري حیث یمیز 
بین نفقات االستثمار بصفة عامة والعملیات برأس المال هذا یمكننا عد ومالحظة القطعات 

جة التالیة المحروقات والصناعات المصنعة والمناجم والطاقة والفالحة والري والخدمات المنت
والمنشاة األساسیة االقتصادیة واإلداریة والتربیة والتكوین المنشاة األساسیة االجتماعیة والثقافیة 

یتضح مما ذكر انُه یعني هذا النوع .)٦٥،٢٠١٦والسكن والمخططات البلدیة للتنمیة (قدوري ،
وهو من االنفاق بتكوین وتحصیل رأس المال الثابت من مخزون ،أراضي ،واصول غیر مادیة

بذلك یشمل االنفاق على البنیة األساسیة و المشروعات العامة وكذلك كل ما تدفعُه الحكومة في 
شكل اعانات لالستثمار الخاص ، لقد كان الفكر االقتصادي التقلیدي ینظر الى النفقات 

ثم االستثماریة على انها نفقات ترتبط بفترة زمنیة محدودة وهي فترة تشیید المرافق العامة ومن
یمكن تمویلها من خالل مصادر تمویلیة غیر عادیة كالمرافق واالصدار النقدي واللجوء الى هذِه 
المصادر في التمویل یمكن ان یكون في حاالت استثنائیة وفقًا لوجهه نظر الكالسیك ولكن مع 

تماد تطور مفهوم الدولة في النشاط االقتصادي ومن ثم تطور مفهوم النفقة الحكومیة ومدى االع



١١

علیها كأحد األدوات الهامة التي یمكن ان تحقق اهداف المجتمع من نمو اقتصادي وعدالة 
اجتماعیة ، في ظل هذِه التطورات فأن النظر الى النفقة الحكومیة على انها نفقة غیر منتجة لم 

اصة یعد مقبوًال وغیر مبرر ، ذلك لكونها أصبحت منتجة وقد تكون اكثر إنتاجیة من النفقات الخ
في العدید من الحاالت والمجاالت لذلك وانطالقًا من هذا المنطق اتسع نطاق النفقات الحكومیة 
ذات الطابع الرأسمالي ولم یعد یقتصر فقط على المشروعات البنى التحتیة بل امتد لیشمل انشاء 

تشمل المشروعات العامة وبصفة عامة فان النفقات الحكومیة عالوة على البنیة الهیكلة فهي 
ایضًا االنفاق على الصیانة الشاملة واالعانات االقتصادیة للقطاع الخاص بهدف زیادة طاقتها 
اإلنتاجیة ومن ثم زیادة اإلنتاج وكذلك االنفاق الحكومي على عملیات االحالل والتجدید وغیرها ، 

لنمو وتهدف الدولة من خالل االنفاق االستثماري الى توسیع الطاقة اإلنتاجیة لتحقیق ا
االقتصادي ذلك كونُه یؤدي الى زیادة حجم التوظف وخفض تكلفة اإلنتاج فضًال على انُه یؤدي 
الى زیادة االستثمار الخاص مما یزید بالتالي من حجم التوظف ویعمل على التوسع في 

او انُه تمثل نفقات الستثمار ونفقات .)٢٨- ٢٧،٢٠١٤االستهالك بطریقة غیر مباشرة (سالطني،
زات العمومیة والنفقات برأسمال البند الثاني من النفقات العامة في المیزانیة العامة للدولة التجهی

وتكون على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع وتمثل اعتمادات الدفع التخصیصات 
السنویة التي یتم التصرف فیها او تحویلها او دفعها لتغطیة االلتزامات المسطرة ضمن رخص 

المطبقة حیث تقسم هذِه النفقات في الجدول الملحق لقانون المالیة السنوي حسب البرامج 
- القطاعات وتتفرع الى ثالث أبواب :

االستثمارات المنفذة من طرف واحد.- ١
اعانات االستثمار الممنوحة من قبل الدولة.- ٢
النفقات األخرى برأسمال الدولة.- ٢

ة كبیرة ما دامت انها تقوم بزیادة حجم التجهیزات الموجودة فهذا النوع من النفقات یتمتع بإنتاجی
بحوزة الدولة وهذا ما اكدُه االقتصادي البریطاني جون مینارد ِكنز الذي برهن انُه في فترة الركود 
االقتصادي تتدخل الدولة من خالل نفقات االستثمار التي تساهم في إعادة التوازن االقتصادي 

ف االستثمار فعند تبني الدولة استثمار ما (بناء طریق سریع مثًال) العام من خالل اثر مضاع
خالل فترة الركود االقتصادي فأن هذا االنفاق االستثماري سیساهم في خلق دخول جدیدة من 
خالل توزیع األجور على العمال والقیام بطلبات المواد األولیة لدى الموردین بالتالي یزداد النشاط 

ط فعالیة عمل المضاعف بمیل االستهالك بالنسبة للمستفیدین من مداخیل االقتصادي لكن ترتب
المنشاة فاذا رجع هؤالء االفراد جانب االدخار لدیهم عوض االستهالك فإنهم بذلك یؤخرون الدفع 
االقتصادي المتولد على االستثمار ال تقدم المنفعة وقد تشكل نفقات االستثمار خطر على 



١٢

التضخم لذلك ینبغي تقییدها ومراقبتها باستمرار یشكل مباشر من طرق الجانب النقدي في حالة 
الحكومة حیث نمیز بین نفقات االستثمار بصفة عامة والعملیات برأس المال وذلك باالستناد 
على التقییم الوظیفي لنفقات االستثمار الذي نشاط الدولة االستثماري من خالل االستثمار في 

ات المصنعة والمناجم والطاقة والفالحة والري والخدمات المنتجة قطاعات المحروقات والصناع
او .)٤١- ٤٠،٢٠١٦والمنشاة االجتماعیة والثقافیة والسكن والمخططات البلدیة للتنمیة (االنسة،

انُه یؤدي هذا الى زیادة دخول المنتجین وبالتالي ارتفاع دخول العاملین في المشاریع االستثماریة 
.) ٣٦،٢٠١٦االستهالك لدیهم (عوایشیة وناصر،مما یزید في مستوى 

االنفاق االستهالكي الحكومي:-٢
تلك النفقات الالزمة لضمان سیر اإلدارة الحكومیة أي المرافق العامة يهي نفقات تتمثل ف

ومن زاویة أخرى انُه هي تلك النفقات العامة التي تنفها الدولة دون .)١٢٠،١٩٨٨للدولة (العلي،
ان یكون لها مقابل من إدارة الخدمة او زیادة في اإلنتاج المحلي مثل اعانات المرضى والبطالة 

ویتبین انُه یتضمن مشتریات الحكومة .)٢٠،٢٠١٥والمعاشات واالعانات االقتصادیة (بكرین،
والخدمات الالزمة لتسیر المرافق العامة والقیام بالوظائف التقلیدیة للدولة من السلع االستهالكیة 

وكما جاء فیِه انُه یمثل .)٢٥،٢٠١٣بصفة عامة والوظیفیة اإلداریة بصفة خاصة (خفاجة ،
مجموع انفاق الدولة دون التي ال تهدف من ورائه الى اكتساب سلعة او خدمة وانما تسعى من 

ى احداث توازن بین طبقات المجتمع من خالل إعادة توزیع الدخل والثروة خالل هذِه النفقات ال
بحیث تأتي بالمال من بعض الفئات لتوزعُه على البعض االخر دون مقابل وتأخذ هذِه النفقات 
شكل اإلعانات المختلفة مثل المساعدات االجتماعیة المختلفة والضمان االجتماعي والتأمین ضد 

او انُه عندما .)٣٧،٢٠١٦لمساعدات االقتصادیة على اختالفها (االنسة ،الشیخوخة والبطالة وا
تقوم الدولة وأجهزتها بشراء خدمات استهالكیة مثل الدفاع واالمن والتعلیم وشراء سلع استهالكیة 

او .)٧،٢٠١٦كالمالبس والمستلزمات واألدویة فإنها تسهم في زیادة االستهالك الوطني (بشیر،
اقتصادیة وتتمثل األولى بالنفقات الخاصة بإقامة المتنزهات وشق الطرق (العلي لیس لها مردوداً 

او انُه یقصد بِه ضمان سیر إدارة معینة او أداة خدمة او تشغیل وحدة .)٤٤- ٤٣،٢٠٠٢،
او یتكرر بصورة منتظمة لتسیر شؤون الدولة واشباع .)٢٧إنتاجیة (الجنابي ،بدون سنة نشر ،

االنفاق على السلع والخدمات في شكل أجور ورواتب ومساهمات العاملین الحاجات العامة مثل 
او انُه ذلك عن .)١٣،٢٠١٧وكذلك االنفاق في شكل مدفوعات الفوائد واالعانات ( زغیر ،

طریق الحكومة للسلع وخدمات استهالكیة من اجل تسییر األجهزة الحكومیة إضافة الى دفع 
ونها بدورهم في شراء سلع وخدمات ( عوایشیةوناصر، أجور ومرتبات الموظفین الذین ینفق



١٣

٣٦،٢٠١٦(.
یستنتج من ذلك ان زیادة الدخول یترتب علیها زیادة الطلب على السلع االستهالكیة مما 
یدفع بالمنتجین الى زیادة الطلب على السلع االستثماریة من معدات وأدوات وأالت للرفع من 

ادة االستثمار یرتفع مستوى الدخل المحلي ویالحظ هنا وجود تفاعل اإلنتاج وبالتالي األرباح وبزی
متبادل بین المضاعف والمعجل مما یحدث اثارًا تراكمیة في كل من الدخل واإلنتاج واالستهالك 

واالستثمار بشرط وجود جهاز انتاجي مرن یستجیب للزیادة في االنفاق بزیادة االنفاق. 



١٤

الفصل الثاني
النمو االقتصادي

المبحث األول
مفهوم النمو االقتصادي

تسعى الكثیر من دول العالم الى تحقیق النمو االقتصادي من خالل األهداف األساسیة التي 
تسعى خلفها الحكومات وتتطلع الیها الشعوب وذلك لكونه یمثل الخالصة المادیة للجهود 
االقتصادیة وغیر االقتصادیة المبذولة في المجتمع هناك عدة مفاهیم تخص النمو االقتصادي 

ذلك التوسع في الناتج الحقیقي او التوسع في نصیب الفرد من الناتج الوطني الحقیقي منها بأنهُ 
او عملیة التوسع في اإلنتاج خالل .)٥،٢٠١٣(محمد ،وهو بالتالي یخفف من عبء قلة الموارد

وهناك .)١،٢٠١٧فترة زمنیة معینة مقارنة بفترها تسبقها في االجلین القصیر والمتوسط (زغیر ،
اخر یبین ان النمو االقتصادي هو الزیادة المتحققة على المدى الطویل إلنتاج البلد ( مفهوم

ومن زاویة أخرى یمكن اعتبار النمو االقتصادي بأنُه الزیادة .)٦خشیب ،بدون سنة نشر ،
وان النمو االقتصادي هو .)٤١،٢٠١٣النسبیة في الناتج القومي باألسعار الثابتة ( خفاجة ،

) ویعتبر االقتصاد المحلي في حالة نمو اذا GDBلحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي (الزیادة ا
) اكبر من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة T1) للفترة الزمنیة ( Yكان الناتج المحلي اإلجمالي ( 

او ان النمو االقتصادي انُه الزیادة او التوسع في .)٣٧،٢٠١٦) (قدوري ،T2الزمنیة السابقة ( 
الناتج الحقیقي او التوسع في دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وهو بالتالي یخفف من 
عبء ندرة الموارد ویولد زیادة في الناتج القومي الذي یعمل على مواجهة المشاكل االقتصادیة ( 

السنوي المسجل كنسبة في الناتج المحلي الحقیقي ( ایه و او انُه االرتفاع .)٦٠،٢٠١٦االنسة ،
كما جاء في تعریف النمو االقتصادي على انُه تعبیر إیجابي في مستوى .)١٩،٢٠١٧خدیجة ، 

.)٩٣،٢٠١٦انتاج السلع والخدمات بدولة ما خالل فترة زمنیة معینة ( سنة غالبًا ) ( بولحیة ، 
- النمو االقتصادي یتضمن عدة عناصر هي:من المفاهیم السابقة یستدل على ان 

هو زیادة حجم اإلنتاج مع زیادة الدخل الفردي المجتمعي المرافق لزیادة اإلنتاج -رأس المال:- ١
.)١٥وذلك من خالل فترة زمنیة ، مقاربة بالفترات السابقة ( خشیب ، بدون سنة نشر،

دینامیكیة العمل هو حدوث تغیرات على مستوى طرف التنظیم بهدف تسهیل- العمل:- ٢
وتداول عناصر اإلنتاج بصورة اسهل والبحث عن عناصر انتاج اقل كلفة واكثر ربحیة ( 

.)١٥خشیب ، بدون سنة نشر ، 



١٥

یتمثل في سرعة تطبیق وتطویر المعرفة الفنیة من اجل زیادة مستوى - التقدم التقني :- ٣
.)١٩،٢٠١٧( ایه وخدیجة ،المعیشة وهذا یتحقق باالهتمام بجانب التعلیم والبحث العلمي

یستنتج مما سبق ان النمو االقتصادي یمثل الخالصة المادیة للجهود االقتصادیة وغیر 
االقتصادیة المبذولة في المجتمع اذ یعد أحد الشروط الضروریة لتحسین المستوى المعیشي 

هوم النمو للمجتمعات كما یعد مؤشر من مؤشرات رخائها ، كما یمكن ان یستدل الى مف
االقتصادي على انُه تحقیق زیادة في الدخل او الناتج القومي الحقیقي عبر الزمن ، ویقاس 
معدل النمو االقتصادي عادة بمعدل النمو في الناتج او الدخل القومي الحقیقي او متوسط 

نصیب الفرد من الدخل او الناتج القومي .



١٦

المبحث الثاني
االقتصادياهداف النمو 

كل دولة من دول العالم تسعى الى تحقیق الهدف من النمو االقتصادي لما لُه من اثار 
كبیرة لكل بلد من بلدان العالم من حیث الحفاظ على استقرار األسعار وعلى تحسن رفاهیة افراد 

المجتمع وهناك عدة اهداف تخص النمو االقتصادي منها .........
شریة التي تعتبر الركیزة األساسیة للبرنامج االقتصادي واالجتماعي ( سالطني دعم التنمیة الب- ١
،١٠٧،٢٠١٤(.
تدعیم البنیة التحتیة من خالل تشجیع االستثمارات المحلیة او األجنبیة التي تؤدي الى تطویر - ٢

.)٨٣،٢٠١٦المنشأة الخدمیة واالقتصادیة للبلد  ( عوایشیة وناصر ، 
( سالطني ، للفعلیات االقتصادیة واالجتماعیةعمومیة المحركة تحسین الخدمات ال- ٣

١٠٨،٢٠١٤(.
العمل على تحسن مستوى المعیشة والمزید من الرفاهیة لحیاة افضل باعتبارُه یخفف من - ٤

.)٥٩،٢٠١٦(االنسة ،رد ویولد زیادة في الناتج القوميعبء ندرة الموا
تحسین المستوى الصحي للسكان وٕاعطاء دفعه قویه للقطاء الصحي من خالل جلب األجهزة - ٥

(سالطني ، الى تحسن المستوى الصحي في البلدالمتطورة واألدویة الفعالة مما یؤدي ذلك 
١٠٨،٢٠١٤(.

تحسین أداء مستوى النمو من خالل العمل على رفع زیادة االنفاق الحكومي مما یؤدي ذلك - ٦
.)٨٣،٢٠١٦( عوایشیة وناصر ، صادیة واالجتماعیة للبلدتحسن القطاعات االقتالى
تسین وترقیة منافسة المؤسسات مثل المصارف الحكومیة العامة وتحسین المصارف الخاصة - ٧

وض مما یشجع مما یؤدي ذلك الى جعل هذِه المؤسسات إعطاء فرص من خالل منح االفراد القر 
.)٨٣،٢٠١٦عوایشیة وناصر ، ( على خلق فرص عمل لهم

القضاء على حل مشكلة ضیق السوق وانخفاض اإلنتاجیة في الدول المختلفة مما یترتب - ٨
ثم علیة انخفاض الدخل وهذا یؤدي الى ضعف القدرة الشرائیة وبالتالي ضیق نطاق السوق ومن

.)٦،٢٠١٧( زغیر ،انخفاض الحافز على االستثمار
ادة القدرة الشرائیة والمستوى المعیشي للمواطنین من خالل خلق فرص القضاء على الفقر وزی- ٩

عمل قادرة على رفع مستواهم المعاشي وكذلك یتوجب على الحكومة خلق رواتب للطبقة الفقیرة 
.)٨٣،٢٠١٦( عوایشیة وناصر ، الجتماعیة مما یكفل لهم الرفاهیةمن خالل الرعایة ا

العزلة عن كل المناطق وذلك من خالل تطویر كل دفع قطاع االشغال العمومیة لفك- ١٠
.)١٠٨،٢٠١٤( سالطني ، یؤدي ذلك الى زیادة انتاج البلدالقطاعات اإلنتاجیة مما



١٧

توجیة هذِه االستثمارات الى جهة عریضة من المشروعات االستثماریة في العدید من - ١١
لعمل وتشجع القطاع الخاص األنشطة مما یؤدي هذِه االستثمارات الى خلق العدید من فرص ا

.)٧،٢٠١٧( زغیر ،دید من الخریجین في هذِه األنشطةوتعین الع
مواصلة الجهود الرامیة الى تحسین الجهود الرامیة الى تحسین التزود بالمیاه الصالحة - ١٢

.)١٠٨،٢٠١٤( سالطني ،للشرب واستكمال المشاریع الجاریة
حیث خدمتها الحتیاجات الطلب االستهالكي النهائي  ان تكون هذِه المشروعات متكاملة من- ١٣

.)٧،٢٠١٧( زغیر ، 
( سالطني ، لوجیا الجدیدة  لألعالم واالتصالالنهوض بالبحث العلمي والتكنو - ١٤

١٠٨،٢٠١٤(.
محاربة البطالة وذلك من خالل زیادة االنفاق الحكومي وتخفیض الضرائب مما یؤدي ذلك - ١٥

.)٤،٢٠١٦ي لكافة افراد المجتمع  ( عوایشیة وناصر ، الى تحسن المستوى المعاش
.)١٠٨،٢٠١٤( سالطني ،التكوین العالیین وتوسیع قاعدتهاالتأكید على أهمیة التعلیم و - ١٦
دوث تغیرات الزیادة الكمیة في متوسط الدخل الفردي الحقیقي الذي ال یرتبط بالضرورة بح- ١٧

.)٤،٢٠١٧(زغیر ،اقتصادیة او اجتماعیة
( سالطني وٕاعادة االعتبار للنسیج العمرانياالستمرار في توسیع قاعدة السكن - ١٨

،١٠٨،٢٠١٤(.
دعم الجماعات المحلیة واالمن والحمایة المدنیة من خالل اعطائهم المزید من الحوافز - ١٩

.)١٠٨،٢٠١٤المادیة التي تبغیهم على مستوى عالي من الرفاهیة  ( سالطني ،
هیكلي في هیكل الناتج ما یقتضیه ذلك من إعادة توزیع عناصر اإلنتاج بین احداث تغیر - ٢٠

.)٩القطاعات  (خشیب ،بدون سنة نشر،
یستنتج مما سبق ان هدف النمو االقتصادي هو تفعیل وتنمیة قدرات البلد االقتصادیة من 

ت دخل الفرد الحقیقي كافة النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة والعمل على زیادة معدال
والعمل على زیادة رخاء المجتمع وزیادة رفاهیِة .  



١٨

المبحث الثالث
أهمیة النمو االقتصادي

تبرز أهمیة النمو االقتصادي من خالل ما یحققُه وما یؤدیِه من أدوار لها األثر الكبیر في 
القتصاد القومي فهو یؤدي الى تحسن المستوى المعاشي كافة االفراد في المجتمع والى تحسن 

- رفاهیتهم لذا فأن أهمیة النمو االقتصادي تأتي من :
راد بسبب زیادة اشباع الحاجات اإلنسانیة وخاصة یؤدي الى تحسن المستوى المعیشي لألف- ١

.)٩٣،٢٠١٦الحاجات األساسیة  ( بولحیة ،
.)١٥زیادة الكمیات المتاحة ألبناء المجتمع من السلع والخدمات  ( خشیب ،بدون سنة نشر ،- ٢
یساعد على القضاء على الفقر ویحسن من المستوى الصحي والتعلیمي للسكان  ( خشیب - ٣

.)١٥شر ،،بدون سنة ن
یؤدي الى تحقیق زیادة سریعة تراكمیة ودائما في الدخل الفردي عبر  فترة ممتدة من الزمن ( - ٤

.)٣،٢٠١٧زغیر ، 
زیادة مستمرة في الناتج القومي من خالل تطویر المشاریع اإلنتاجیة مما یؤدي ذلك الى زیادة - ٥

.)٤٢،٢٠١٣القومي  ( خفاجة ، اإلنتاج وبالتالي سوف یؤدي ذلك الى زیادة مستمرة في الناتج
زیادة الدخل الحقیقي لألفراد وهذا یؤدي الى زیادة االستهالك وبالتالي زیادة اإلنتاج ومنُه - ٦

.)٩٣،٢٠١٦استمرار زیادة النمو االقتصادي ( بولحیة ، 
زیادة حجم ونوع الخدمات االجتماعیة المقدمة للسكان كخدمات التعلیم والصحة  ( بولحیة ، - ٧

٩٣،٢٠١٦(.
یركز على التغیر في الحجم او الكم الذي یحصل علیة الفرد من السلع والخدمات  ( زغیر ، - ٨

٤،٢٠١٧(.
.)٤١،٢٠١٣( خفاجة ، غیر النسبي في حجم الناتج القوميیستخدم كمتغیر كمي لقیاس الت- ٩

ها في خاللیخفف من عبء ندرة الموارد ویولد زیادة في الناتج القومي والتي تساهم من - ١٠
.)٥٩،٢٠١٦( االنسة ، مواجهة المشاكل االقتصادیة

زیادة رفاهیة الشعب عن طریق زیادة اإلنتاج والرفع في معدالت األجور واالرباح  ( خشیب - ١١
.)١٥،بدون سنة نشر ،

من خاللِه یمكن التعرف على مدخالت ومخرجات االقتصاد باعتبارُه مؤشرًا عن الواقع - ١٢
.)٦١،٢٠١٦االنسة ، االقتصادي  ( 



١٩

یستدل مما سبق ان للنمو االقتصادي دور كبیر في تطور ورفاهیة وتحسین قدرة الفرد على 
النهوض بعیشة كریمة من خالل زیادة دخلُه أي كلما كان دخل الفرد في حالة ارتفاع أدى ذلك 

الى جعل الفرد في رفاهیة ورخاء كبیر.
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المبحث الرابع
مقاییس النمو االقتصادي

تستخدم الكثیر من دول العالم هذِه المقاییس لقیاس التغیر النسبي في معدل الناتج المحلي 
اإلجمالي وكذلك متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك لتحقیق المساواة بین 

افراد المجتمع ككل .
- معدل نمو الناتج المحلي:- اوالً 

لحصیلة النشاط االنتاجي وحساب معدل نموُه ، هو ما یصطلح علیة تسمیة معدل هو مقیاس
النمو ویمكن حساب الناتج المحلي بحساب الناتج المحقق في بلد وتقیمُه بعملة ذلك البلد ومن ثم 
مقارنُة بنتائج الفترات السابقة ما یعاب على هذا ان لكل دولة عملتها المحلیة وبالتالي ال یمكن 

ة النمو المحقق في مختلف البلدان وفق هذا المقیاس ولذا تستخدم غالبًا عملة دولیة واحدة مقارن
لتقییم الناتج المحلي لمختلف البلدان حتى یسهل المقارنة بین معدالت النمو المحققة فیها  ( 

ع ویتبین ایضًا انُه عبارة عن مجموع قیمة السلع النهائیة من السل.)١٦خشیب ، بدون سنة نشر،
والخدمات التي ینتجها المجتمع خالل فترة زمنیة معینة تعرف عادة سنة ویقیم معدل نمو الناتج 

)٤٣،٢٠١٣( خفاجة ،-المحلي وفق االتي :
یمكن قیاس قیمة السلع والخدمات وفق األسعار السائدة في السوق ویطلق علیها الناتج - ١

.)٤٣،٢٠١٣( خفاجة ، المحلي النقدي أي الناتج المحلي باألسعار الجاریة  
معدل نمو الناتج المحلي یشمل جمیع السلع والخدمات النهائیة التي تم انتاجها في العام - ٢

.)٤٣،٢٠١٣المحدد فقط دون غیرة  ( خفاجة ، 
یجب ان تكون السلع والخدمات التي تدخل في حساب معدل نمو الناتج المحلي نهائیة - ٣

.)٣٤،٢٠١٣حقیقیة للنشاط االقتصادي ( خفاجة ،ولیست وسیطة وذلك حتى تكون الصورة 
یدخل في حساب معدل نمو الناتج المحلي قیمة السلع والخدمات النهائیة المنتجة في الحدود - ٤

.)٤٣،٢٠١٣الجغرافیة للدول  ( خفاجة ، 
الیدخل في حساب معدل نمو الناتج المحلي السلع والخدمات التي تدخل السوق بصورة غیر - ٥

.)٤٣،٢٠١٣( خفاجة ، ع المهربة وغسیل األموال وغیرها خدرات والسلشرعیة كالم
ویتضح انُه هو قیمة مجموع السلع والخدمات النهائیة المنتجة في سنة معینة وتستثني السلع 
الوسیطة ( السلع المستخدمة في انتاج سلع أخرى ) وهو یأخذ في الحسبان انتاج المواطنین 

سلع والخدمات المنتجة من قبل أولئك الذین یقیمون خارج البالد وهو المقیمین بما في ذلك قیمة ال
.)٦١،٢٠١٦األكثر شیوعًا في االقتصاد المحلي او في الخارج  ( االنسة ، 
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- معدل نمو متوسط نصیب الفرد:- ثانیاً 
یعتبر هذا المعیار األكثر استخدامًا وصدقًا لقیاس النمو االقتصادي في معظم دول العالم لكن 

الدول النامیة هناك صعوبات لقیاس الدخل الفردي بسبب نقص دقة احصائیات السكان في
ویتبین ایضًا انُه هو المقیاس الذي یعبر عن متوسط .)١٦واألفراد  ( خشیب ، بدون سنة نشر ،

ما یحصل علیة كل فرد من مجموع الدخل المحلي الدخل الفردي=الدخل المحلي/عدد السكان ( 
ان تقدیرات معدل نمو متوسط نصیب الفرد في المدى المتوسط قائمة .)٩٤،٢٠١٦بولحیة ، 

على أساس ثبات عوامل اإلنتاج باستثناء عنصر العمل الذي یعتبر مؤثر على المدى القصیر 
افل على المدى المتوسط فیظهر عامل رأس المال ممثًال في التراكم الرأسمالي ، العامل الرئیسي 

تكون معدالت النمو االقتصادي في المدى القصیر اقل منها في المدى في تحدید حجم اإلنتاج و 
او انُه .)٤٧،٢٠١٣% ( خفاجة ، ٣% و١٠٥الطویل وذلك بسبب ثبات العوامل اذ تتراوح بین 

یعتبر من اكثر المعاییر استخدامًا وأكثرها صدقًا عند قیاس مستوى التقدم االقتصادي عامة  ( 
.)٥،٢٠١٣محمد ،

یستنتج مما سبق ان لهذِه المقاییس أهمیة واستراتیجیة كبیرة تستخدمها العدید من البلدان في 
حساب الناتج المحلي ومتوسط نصیب الفرد من الناتج وذلك لمعرفة دخل الفرد وتوزیعُه بصورة 

عادلة لكل افراد المجتمع وكذلك معرفة النشاط اإلنتاجي لكل بلد من البلدان .
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بحث الخامسالم
تأثیر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي

یوجد ارتباط وثیق بین االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي وذلك من خالل ما یؤدیِه االنفاق 
الحكومي من زیادة في الدخل المحلي مما یؤدي الى انعاش النمو االقتصادي من خالل زیادة 

والخدمات من قبل افراد المجتمع حیث ان هناك العدید من اإلنتاجیة وزیادة الطلب على السلع
- النظریات التي تفسر لنا هذا االرتباط منها :

- النظریة الكالسیكیة :- اوالً 
كانت نظرة التقلیدیین على االنفاق العام انُه محاید وعدیم اإلنتاجیة، فلم یفرق التقلیدیون من 

واالنفاق االستهالكي الفردي ، فاعتبروا  ان كالهما تضییع حیث المبدأ بین االنفاق الحكومي 
وفقدان للثروة القومیة ، ولعل افضل ما یعبر عن وجهة النظر هذِه هي مقولة ساي " ان افضل 
النفقات هي اقلها حجمًا . ولقد اعتقد قادة الفكر التقلیدي ان المبادرة الفردیة وجهاز األسعار اقدر 

ن الرفاهیة االقتصادیة للفرد والمجتمع فقط، فیما لو ترك االفراد على تحقیق اعلى مستوى م
یعملون ویتنقلون دون تدخل من الحكومة في نشاطهم االقتصادي . وكان مبدأ " دعُه یعمل ، 
دعُه یمر " هو الترجمة المباشرة لكافة جوانب الفكر ، مالیًا واقتصادیًا وسیاسیًا ویرى ادم سمیث 

م فقط بالقضایا الدفاعیة والقانونیة دون ان تتخطى ذلك الى المجاالت ان الدولة یجب ان تهت
ویعتب ادم سمیث الذي الف .)٣٥،٢٠١٣االقتصادیة اال في الحاالت االضطراریة ( خفاجة ، 

من اهم المفكرین الكالسیك الذي دعا الى عدم تدخل الدولة ، ١٧٧٦كتابُه " ثروة األمم " عام 
ق ( الید الخفیة ) في إعادة التوازن ، وكانت نظرتُه لإلنفاق العام بأنُه واالعتماد على الیة السو 

غیر منتج من حیث خلق الثروة ، وبالتالي لم یقبل سمیث فكرة ان االنفاق العام كونُه منتج  ( 
ویتضح ایضًا ان تمیز الفكر الكالسیكي بأعطاء دور ضیق للدولة .)١٦- ١٥،٢٠١٧زغیر ، 

لحدود المتمثلة في المهام التقلیدیة لها ، اوًال حمایة المجتمع ضد حیث تم حصرُه في اقل ا
االحتالل من الخارج ، ثانیًا حمایة كل عضو في المجتمع من ظلم االخرین ، ثالثًا دعم 
المؤسسات واالشغال العامة . دون محاولة التأثیر على حریة النشاط االقتصادي الذي اعتمد 

اعد المنافسة الحرة وقانون السوق . وفي ظل هذا االطار الفكري لم على الحوافز الفردیة وفقًا لقو 
یعط الكالسیك ایة أهمیة تذكر لدراسة طبیعة وتوزیع ومحددات االنفاق العام بین مختلف 

وقد اثرة هذِه اآلراء على االقتصادیین الذین .)١٥،٢٠١٧القطاعات االقتصادیة  ( زغیر ، 
) الذي كان موافقًا الدم سمیث بأن االنفاق ١٨٢٣- ١٧٧٢ردو ( جاءوا من بعدِه أمثال دیفید ریكا

العام یقتصر على الدفاع والعدالة واالشغال العامة ، ویعتقد ریكاردو وكذلك ان االنفاق العام ال 
یرفع من النمو االقتصادي وانُه یتم تحویل الثروة من القطاع الخاص الى العام  ( زغیر، 
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ان االنفاق العام ال یختلف من حیث المبدأ عن االستهالك كما یعتبر جان ساي.)١٦،٢٠١٧
الخاص ففي كلتا الحالتین هناك ضیاع للثروة ودعا الى تقیید حجم االنفاق العام واعتبرُه عمًال 
ضروریًا لتوفیر رأس مال واستخدامُه في الصناعة والتجارة ولعل عبارُة الشهیرة " ان افضل 

بر عن وجهة رأي الكالسیك اتجاه االنفاق العام ، وكان من رأي النفقات اقلها حجمًا خیر ما یع
علم المالیة العامة یقوم على فكرة معینة هي ان هناك نفقات یتعین تغطیتها  ( زغیر ، 

) عندما قید تدخل ١٨٧٣- ١٨٠٦وتأكید لهذا الحكم جاء رأي جون ستوارت میل ( .)١٦،٢٠١٧
تي ال یقبل علیها االفراد ، وعارض في نفس الوقت الدولة للصالح العام وذلك في المجاالت ال

تدخل الدولة خارج الحدود التي وضعها " ادم سمیث " للنشاط العام بصفة أساسیة اال انُه كان 
مقتنعًا بجدوى تدخل الدولة في المجاالت التي لیس للقطاع الخاص اقبال علیها  ( زغیر ، 

سیكي حول مفهوم االنفاق العام یمكن ما تقدم فأن اهم خصائص الفكر الكال.)١٦،٢٠١٧
- تخلیصُه في النقاط التالیة :

تقیید حجم االنفاق العام ، أي ان یكون في اضیق نطاقِه ومقتصرًا على الوظائف األساسیة - ١
.)١٦،٢٠١٧للدولة بما یتماشى مع مفهوم الدولة الحارسة ( زغیر ، 

ى المجال االقتصادي واالجتماعي نظرًا حیاد االنفاق العام بمعنى عدم وجود أي تأثیر عل- ٢
العتماد المفكرین الكالسیك بأن تدخل الدولة سوَف یؤدي الى اختالل في التوازن  ( زغیر 

،١٦،٢٠١٧(.
ینفي التقلیدیون أي دور لإلیرادات  العامة في التأثیر على - أولویة النفقات في التقدیر :- ٣

في تغطیة النفقات المحدودة مسبقًا ( زغیر ، االقتصاد القومي وان دورها الوحید یتمثل 
١٦،٢٠١٧(.

االهتمام بالتوازن المحاسبي للمیزانیة العامة ، ( تساوي جانب اإلیرادات العامة مع جانب - ٤
.)١٦،٢٠١٧النفقات العامة ) أي عدم فبول عجز وال یسمح بتكوین فائض ( زغیر ، 

قیید الضیق  لدور الدولة ، حیث لم یُعِط ایة أهمیة وكما جاء فیه انُه تمیز الفكر الكالسیكي بالت
لدراسة طبیعة ومحددات االنفاق العام بین مختلف القطاعات االقتصادیة  ( عوایشیة وناصر ، 

٣١،٢٠١٦(.
)١٨-١٧، ٢٠١٧(زغیر ،- النظریة الكینزیة :- ثانیاً 

في غیاب تدخل الدولة ، یرى الكینزیون ان النظام الرأسمالي عجز عن تحقیق التوازن الكامل 
واستند هذا الرأي الى ان الطلب الكلي الفعال ، یمكن ان ال یصل الى المستوى التشغیل الكامل 
لفترة طویلة من الزمن ، مما یستدعي تدخًال مباشرًا من الدولة عن طریق زیادة النفقات العامة 

اذا كان الطلب الكلي مرتفعًا بالقدر الذي یزید من الطلب الكلي عند مستوى التشغیل الكامل ام
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اعلى من العرض الكلي واعلى من مستوى التشغیل الكامل سوَف یؤدي الى اثار سلبیة مثل 
التضخم مما یستدعي بالضرورة تدخل الدولة مرة أخرى لكبح التضخم عن طریق تقلیل حجم 

ویتبن ایضًا على اثر الفشل الذریع الذي واجهُه نظام .)٣٥،٢٠١٣النفقات العامة  ( خفاجة ، 
) ظهرت أفكار ١٩٣٣- ١٩٢٩السوق الحر وما ترتب علیة من كساد كبیر خالل الفترة ( 

) من خالل كتابُه الشهیر " النظریة العامة في التشغیل والفائدة ١٩٤٦- ١٨٨٣االقتصادي كینز (
قدًا شدیدًا للنظریة الكالسیكیة ، وتطلب ، والذي ضمنُه ن١٩٣٦والنقود" والذي صدر في عام 

االمر حینئذ تدخل الدولة واتسع دورها في الحیاة االقتصادیة ، وبالتالي تغیرت النظرة الى النفقات 
العامة تغیرًا جذریًا فقد تم تزاید االهتمام بها لیس فقط من حیث الحجم وانما ایضًا من حیث 

عیتها بما یؤدي الى تحسین مستوى الرفاهیة في المجتمع مكوناتها وأهدافها ومعاییر تحدیدها ونو 
. فاإلعانات الموجهة للصناعة وزیادة األرباح ، بینما الثانیة تهدف الى رفع مستوى االستهالك 
لفئة المحتاجین . ویرى كینز واتباعُه ان عالج ازمة الكساد العالمي تتم من خالل أدوات السیاسة 

ة والتي تساهم في زیادة الطلب الكلي الذي یمثل في" تلك المبالغ المالیة وخاصة النفقات العام
المتوقع انفاقها سواء كان ذلك من اجل االقتناء لألغراض االستهالكیة واالستثماریة"، او بصفة 
مختصرة " هو مجموع االستهالك واالستثمار " ، من اجل زیادة اإلنتاج والتشغیل والقضاء على 

النظام الرأسمالي من الخطر الذي یهددُه نتجه لوجود البطالة . ویرى كینز البطالة وبالتالي انقاذ
ایضًا ان زیادة النفقات العامة في شكل استهالك او استثمارات عمومیة وتقدیم تحویالت جدیدة 
او تخفیض الضرائب یساهم في تقریب االقتصاد الوطني من حالة التشغیل الكامل . وبالتالي فأن 

- دور كبیر في الرفع من الطلب الكلي وذلك من خالل ما یأتي:لإلنفاق العام 
-زیادة الطلب االستهالكي ویتحقق ذلك من :- ١

إعادة توزیع الدخول بین االفراد توزیعًا قریبًا المساواة او تخفیض التفاوت في توزیع الدخول - اوالً 
حین ان أصحاب والثروات ، ذلك ان أصحاب الدخول العالیة یدخرون جزًا من دخولهم في

الدخول المنخفضة ینفقون كل او معظم دخولهم على االستهالك ، مما یعني زیادة الطلب الكلي 
، فالتفاوت في توزیع الدخول الرأسمالیة هو سبب من أسباب زیادة االدخار وعدم كفایة الطلب 

ل عن طریق الكلي ووجود البطالة ، ولهذا یتوجب تدخل الدولة لتقلیل هذا التفاوت في الدخو 
فرض ضرائب تصاعدیة على األغنیاء وانفاقها على الفقراء .

قیام الدولة بتقدیم الخدمات الضروریة الى أصحاب الدخول المحدودة مجانًا او بأسعار - ثانیاً 
رمزیة بهدف زیادة مستوى االستهالك الكلي .

- زیادة الطلب االستثماري ویتم ذلك من خالل:- ٢
سها عند حدوث او ارتفاع معدل البطالة بإقامة مشاریع استثماریة .قیام الدولة نف- اوالً 



٢٥

تقدیم اعانات للمستثمرین الخواص من خالل تخفیض سعر الفائدة على القروض وكذلك - ثانیاً 
تخفیض نسبة الضرائب او ما یسمى " االنفاق الجبائي " وكل هذِه التخفیضات هي بمثابة دعم 

مي غیر مباشر . كما اید االقتصادي األمریكي ( الفین من طرف الدولة في شكل انفاق حكو 
هانسن ) في كتابُه " السیاسة المالیة والدورات االقتصادیة " تحلیالت كینز للمشكالت االقتصادیة 

وكذلك السیاسات النشطة للحكومة من خالل االنفاق الحكومي في مسعاها لتحقیق االستقرار 
كتاب االقتصادي الشهیر "جون مینارد كینز " ان هناك االقتصادي .یستنتج مما سبق ومن خالل

نقدًا شدیدًا للنظریة الكمیة للنقود ، وتطلب االمر حینئذ تدخل الدولة فب الحیاة االقتصادیة 
وبالتالي تغیرت النظرة الى النفقات العامة وتزاید االهتمام بها كونها تؤدي الى تحسین مستوى 

ان عالج ازمة الكساد العالمي تتم من خالل أدوات السیاسة المالیة الرفاهیة ، ویرى كینز واتباعُه 
.)٣٢،٢٠١٦وخاصة النفقات العامة والتي تساهم في زیادة الطلب الكلي  (عوایشیة وناصر ،

)٤٢-٤١، ٢٠١٢( حمادي ،-نظریة المكافئ الریكاردي :-ثالثا
ي بحثة " هل السندات ف١٩٧٤لقد تجددت وتطورت أفكار المكافئ الریكاردي من بارو 

الحكومیة ثروة صافیة " وفیه عند زیادة االنفاق الحكومي فأن هذِه الزیادة سوَف تمول اما من 
خالل الضرائب او السندات والتي ال یكون لها أي اثر على النشاط االقتصادي وان اراءُه مبنیة 

-على ركائز هي :
األجیال ، والتفاعل هذا یكون اما ارثًا من دورة حیاة غیر منتهیة من خالل التفاعل بین- اوالً 

اإلباء الى األبناء او هدایا من األبناء الى اإلباء التي تجعل الفرد كأنُه فیر دورة حیاة غیر منتهیة 
، فعند اصدار السندات الحكومیة في الوقت الحالي فأن ذلك ال یؤثر على ثروة االفراد ، اذ ان 

ثًا ألبنائهم بمقدار السند الحكومي زائدًا الفائدة التي یحصلون االفراد المسنین سوَف یتركون ار 
علیها من هذا السند ، وبذلك الموارد سوف تنتقل الى الجیل التالي الذي بدورُه سوَف یسدد هذِه 
السندات من خالل اإلرث المتحصل علیة ، لذلك فأن السند ال یوثر على استهالك الجیلین ، 

ند الحكومي من خالل الضرائب على الجیل الثالث فأن الجیل الثاني وهكذا فاذا كان تسدید الس
سوَف یبقي على استهالكُه كما هو ، ثم یترك ارثًا ألبنائه مساویًا لقیمة السند مع الفائدة 

المتحصل علیها . 
ان المكافئ الریكاردي یستند على ان الضرائب حاصل جمع اجمالي ، ولذلك ال یكون - ثانیاً 

د تأثیر على قید میزانیة العائلة ، بمعنى ان القیمة الحالیة لدخل العائلة بعد الضریبة إلصدار السن
ألمد حیاتها ال تتغیر ، ام عندما تكون الضرائب لیست حاصل جمع اجمالي وتعتمد على الدخول 
او الملكیة ، وما الى ذلك . فأن سوَف یؤثر على قید میزانیة العائلة بحیث ُتعتبر السندات ثروة
صافیة ، فعندما تفرض ضرائب على الدخل ، فأن ذلك یعني ان اصدار السند األن یؤدي الى 
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ارتفاع الضرائب على الدخول في المستقبل حسب مستوى الدخل ، مما یدفع االفراد الى زیادة 
انفاقهم األن وخصوصًا على السلع المعمرة لغرض تخفیض دخلُه المستقبلي ولتخفیض الضرائب 

على دخلهم ، وبذلك یكون للسند تأثیر موجب في االستهالك ، اما ضرائب الملكیة المستقبلیة
فسوَف تؤدي الى تخفیض ملكیة األشخاص لألصول المختلفة لتجنب زیادة الضرائب في 

المستقبل نتیجة اصدار السند حالیًا ، مما یؤدي الى تأثیر موجب في االستهالك ایضًا . 
سبق ان عالقة االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي عالقة یستنتج من كل ما 

متكاملة ومترابطة من خالل ما یؤدیِه االنفاق الحكومي عند زیادِة مما یؤدي الى جعل النمو 
االقتصادي في حالة مستقرة او ان زیادُة تؤدي الى زیادة النمو االقتصادي اما تخفیضُه یؤدي 

توجب على الحكومة ان تعمل دائمًا على جعل االنفاق الى تخفیض النمو االقتصادي مما ی
الحكومي أداة محفزة وموازنة للنمو االقتصادي لكي یكون البلد في تطور مستمر مما یؤدي هذا 

التطور الى االستقرار االقتصادي لكافة القطاعات االقتصادیة للبلد .
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الفصل الثالث 

النمو االقتصاديقیاس اثر االنفاق الحكومي في 
المبحث االول

عن االقتصاد االماراتي نبذة
تشهد دولة االمارات العربیة المتحدة تطورات اقتصادیة واجتماعیة متسارعة منذ منتصف 

الى تحقیق مستویات نمو اقتصادیة عالیة وبالتالي زیادة معدالت الدخل لتساهم أدتالسبعینات 
في رفع المستوى االستهالكي والمعیشي للمواطنین والوافدین المقیمین في جمیع ارجاء الدولة . 

والخدمیة ، معدالت نمو عالیة نسبیًا لتساهم اإلنتاجیةوقد حققت جمیع القطاعات االقتصادیة ن 
في رفع معدالت النمو االقتصادي الكلیة . كما وشهدت مختلف االمارات بشكل عام مباشرًة 

معدالت نمو عالیة ایضًا على الرغم من تفاوت مظاهر التطور والنمو من امارة ألخرى نتیجة 
الختالف مواردها واوضاعها االقتصادیة واالجتماعیة ، وكما یمتاز اقتصاد االمارات بعدة 

معظم اقتصادیات الدول النامیة . ویأتي في مقدمة هذِه مختلفًا عن خصائص رئیسیة تجعلهُ 
الخصائص اتباع نظام االالقتصاد الحر ، االعتماد على النفط ، االعتماد على القوى العاملة 

)٢- ١،٢٠٠٢الوافدة ، ضیق السوق المحلي ، والموقع الجغرافي . ( عمیرة ، 
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الثانيالمبحث 
مؤشرات النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي االمارات العربیة المتحدة 

یمكن توضیح هذه المؤشرات من خالل الجدول والرسم البیاني اآلتیین:
) النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي لإلمارات العربیة المتحدة لسنوات مختارة بین ١- ٣جدول (
(2018-1990)المدة 

االنفاق الحكوميصاديالنمو االقتالسنوات
199023.56233.452
19956.5826.06
200012.32921.598
20054.86715.744
20101.59532.231
20155.06532.36
20182.90529.156

IMF,2019,world Economic outlookالمصدر:  Database ,Data and Statistics,
. Htm.www.IMF.org/external/data
النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي لإلمارات العربیة المتحدة لسنوات مختارة بین (3-1)شكل 
(2018-1990)المدة 

برنامج اكسل ) وباستخدام ١-٣على الجدول(المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد 
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یالحظ من الجدول والشكل البیاني اعاله ان النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي یسیران بنفس 
) ثم بعد ذلك یسیران بشكل متعاكس، مما یدل على ان ١٩٩٥االتجاه تقریبًا في البدایة (الى عام 

.زیادة االنفاق الحكومي یخفض النمو االقتصادي
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لثالثاالمبحث 
تقدیر دالة االنحدار

:اوالً -:صیاغة النموذج
تم صیاغة النموذج لتأثیر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي لدولة االمارات العربیة 

المتحدة بالشكل التالي

0 1 2
ˆ ˆ ˆgro G I    

-حیث ان :
:Gro اإلجمالي .معدل النمو االقتصادي مقاسًا بمعدل نمو الناتج المحلي

:G. االنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
:I.االستثمار اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

نتائج التقدیرثانیًا:
.تقدیر النتائجفي Eviews 7تم االعتماد على برنامج 

Gro=59.3186-0.6179G-1.4875I

Se= 12.6533  0.2752  0.5638

T= 4.6877 -2.2447 -2.6381

P= 0.00      0.03     0.01

2 20.425,R 0.380R adj  

F=9.611           D.w=1.92

p=0.00

) مما یدل على 0.05) انها جمیعها اقل من (t) لقیم (P-valueیالحظ من قیم االحتمالیة (
ومن مالحظة قیمة ) 26) ودرجات حریة (5%معنویة جمیع المعامالت عند مستوى معنویة (

) f) (p) یالحظ ان النموذج بالكامل معنوي ( اذ بلغت قیمة  الختبار (fاالحتمالیة الختبار (
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) فتبین تأثیر المتغیرات 2R) اما قیمة (26) ودرجات حریة (5%) عند مستوى معنویة ()0.00(
المتغیر التابع یفسرها المتغیرات ) من التغیرات في38%المدخلة في النموذج اذ یالحظ ان (

) تأثیر متغیرات أخرى لم تذكر في النموذج ان 62%التوضیحیة المذكورة في النموذج والمتبقي (
) وتشیر 2) تشیر الى خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي كون انها فریبة من (D.Wقیمة (

) ان دالة النمو االقتصادیة تبدأ من نقطة اعلى 59.3156تساوي () والتي ̂نتائج التقدیر لـ (
من الصفر والتي هي القیمة أعاله فعندما تكون المتغیرات التوضیحیة جمیعها اصفار یكون 

) تدل قیمة المعامل لإلنفاق الحكومي الى ان العالقة بین النمو 59.3156النمو عند (
یادة االنفاق الحكومي لوحدة واحدة فأن النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي سالب فعند ز 

) مما یدل على طرد االنفاق الحكومي لإلنفاق 0.6179االقتصادي سوَف ینخفض بمقدار (
الخاص .

من قیمة معامل االستثمار اإلجمالي یستدل على ان العالقة بین االستثمار اإلجمالي والنمو 
لوحدة واحدة سوَف یؤدي ذلك الى انخفاض االقتصادي سالب فعند زیادة االستثمار اإلجمالي

) كون ان نسبة عالیة من االستثمار اإلجمالي في االمارات 1.4875النمو االقتصادي بمقدار (
هي استثمارات اجنبیة وان عوائد هذِه االستثمارات سوَف تذهب الى الخارج .

-نتائج العالقة السببیة :-ثالثاً 
العالقة السببیة بین النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي وكانت تم استخدام سببیة جرانجر الیجاد 

النتائج كاالتي .
GRO G F=12.598 P=0.01

G GRO F= 11.674 P= 0.02

الى االنفاق الحكومي یالحظ النتائج ان هناك عالقة سببیة بأتجاهین ( من النمو االقتصادي 
وبالعكس ) مما یشیر الى انُه عند تغیر النمو االقتصادي سوَف ینسحب الى االنفاق الحكومي 
وعند تغیر االنفاق الحكومي سوَف ینسحب ذلك على النمو االقتصادي بذلك یمكن اتباع 

یة.سیاسات من خالل كال االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي لتحقیق اهدافِه االقتصاد
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النتائج والمقترحات :

–اوالً : النتائج 

یختلف تأثیر االنفاق الحكومي في النمو االقتصادي من وجهة نظر الى أخرى فهنالك ان - ١
التأثیر یكون إیجابي واألخر ینظر الى انُه تأثیر سلبي واألخیر یبین ان لیس هنالك أي تأثیر 

بالنسبة للبلدان .وهذا یعتمد على درجة التطور االقتصادي 

ان االنفاق الحكومي ذو تأثیر سلبي في النمو االقتصادي مما یعني ان االنفاق الحكومي- ٢
مع وجهة نظر النیوكالسیك .ئم یطرد االنفاق الخاص وهذا ما یتال

ان االستثمار اإلجمالي في االمارات لُه تأثیر سلبي على النمو االقتصادي یسبب ان نسبه - ٣
االستثمار هو اجنبي مما یعني انتقال عوائد هذا االستثمار الى الخارج وبالتالي كبیرة من هذا

التأثیر السلبي على النمو االقتصادي .

ان هنالك عالقة سببیة بأتجاهین بین النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي فهذا یعني انُه عند - ٤
اق الحكومي وبالعكس زیادة تغیر النمو االقتصادي فأن هذا سوَف ینسحب على تخفیض االنف

االنفاق الحكومي سوَف تخفض النمو .

-ثانیًا: المقترحات

تخفیض االنفاق الحكومي واقتصارِه على الجوانب التي یعكف عنها القطاع الخاص فقط .-١

اتباع سیاسات خاصة باالنفاق الحكومي التي لها تأثیر في النمو االقتصادي التي تمثل - ٢
لالستثمار بدًال من النفقات التي تطرد االستثمار اذ حسب اتجاه السببیة یمكن النفقات المحفزة 

اتباع سیاسات من االنفاق الحكومي بأتجاه تحفیز النمو .

تشجیع االستثمار المحلي من خالل تشجیع المستثمرین المحلیین على االستثمار داخل البلد - ٣
بدًال من استثمارات في خارج البلد .
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المصادرقائمة 

-القرآن الكریم:

-المنشورات الرسمیة والتقاریر:اوًال: 
، العالقة بین االنفاق العام ومعدالت النمو االجمالیة ٢٠١٧زغیر ، اكتفاء عذاب ، - ١

.التخطیط دائرة القطاعات االقتصادیة ةوزار والقطاعیة في العراق ، العراق ،

االستثمار العامة وانعكاساتها على التشغیل ، تقییم اثار برامج ٢٠١٣محمد ، بن عزة ، - ٢
جامعة فرحات واالستثمار والنمو االقتصادي ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،

سطیف ، الجزائر.عباس،

3- IMF,2019,world Economic outlook Database, Data and
Statistics, www.IMF.org/external/data. Htm.

-واالطاریح :الرسائل 

، اثر االنفاق العمومي على النمو االقتصادي في الجزائر ، كلیة العلوم ٢٠١٦االنسة ، -١
)ةاالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، وهران ، الجزائر ، ( غیر منشور 

، اثر ترشید االنفاق العام في تحقیق اهداف ٢٠١٧ایه وخدیجة ، دشوشة وبن زاوي ، - ٢
السیاسة االقتصادیة الكلیة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، المسلة ، الجزائر 

) .ة، ( غیر منشور 

جاري في التضخم ، دور االنفاق الحكومي ال٢٠١٥بكرین ، رحاب عبد الرحمن السایر ، - ٣
) .ةفي السودان ، كلیة الدراسات العلیا ، السودان ، ( غیر منشور 

، دراسة قیاسیة تظهر العالقة بین االنفاق الحكومي والناتج المحلي ٢٠١٦بشیر ، خمیرة ، - ٤
اإلجمالي في الجزائر ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، المسیلة ، 

) .ةئر ، ( غیر منشور الجزا

، اثر االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي ، كلیة التجارة ٢٠١٣خفاجة ، امل حمدان ، - ٥
) .ة، غزة ، فلسطین ، ( غیر منشور 
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، سیاسة االنفاق الحكومي االستثماري واثرها على تحقیق التنمیة ٢٠١٤سالطني ، هاجر ، - ٦
) .ةیة وعلوم التسییر ، سطیف ، الجزائر ، ( غیر منشور المستدامة ، كلیة العلوم االقتصاد

، اصالح اإلدارة المحلیة كمدخل لترشید ٢٠١٦عوایشیة وناصر ، بالل وفاطمة الزهراء ، - ٧
النفقات العامة للدولة دراسة حالة الجزائر ، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم 

) .ةمنشور التسییر ، تبسة ، الجزائر ، ( غیر

، مساهمة ترشید االنفاق الحكومي في تحقیق التنمیة االقتصادیة ٢٠١٦قدوري ، طارق ، - ٨
في الجزائر ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، بسكرة ، الجزائر ، ( غیر 

) .ةمنشور 

-الدوریات:

لناتج المحلي اإلجمالي ، ، اثر االنفاق العام في ا٢٠١٢المزروعي ، علي سیف علي ، -١
، غیر منشور، غیر منشور .٢٨مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، األول ، 

، اقتصاد دولة االمارات العربیة المتحدة اإلنجازات المحققة ٢٠٠٢عمیرة ، محمد سعد ، - ٢
االمارات .والتطلعات المستقبلیة ، مجلة التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة ، 

- الكتب:

، المالیة العامة والتشریع المالي ،الطبعة األولى، الدار الجامعیة ٢٠٠٢العلي ، عادل فلیح ، - ١
للطباعة والنشر ، فرع الموصل ، العراق .

، اقتصادیات المالیة العامة ،الطبعة ١٩٨٩العلي وكداوي ، عادل فلیح وطالل محمود، -٢
.والنشر ،جامعة الموصل ، العراقة الثانیة ، دار الكتب للطباع

الجنابي ، طاهر ، بدون سنة نشر ، علم المالیة العامة والتشریع المالي ، دار الكتب للطباعة - ٣
والنشر ، جامعة الموصل ن العراق .

، التحلیل االقتصادي الكلي ، بدون نشر ، جامعة محمد الصدیق ٢٠١٦بولحیة ، الطیب ، -٤
.بن یحي ، جیجل ، الجزائر

www.alukah.netخشیب ، جالل ، بدون سنة نشر ، النمو االقتصادي ، - ٥
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