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االثار االقتصادية و االجتماعية للنفقات العامة / ثانيا   

مالية مهمة تستخدمها الدولة لتأدية وظائف هي اداة النفقات العامة 

وعلى هذا البد ان يترتب على قيام الدولة , محددة معينة ولبلوغ غايات 

    باالنفاق اثار تتصل بمختلف جوانب 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية .  

:اثر النفقات العامة في المقدرة االنتاجية لالقتصاد القومي    
:تتوقف على ثالث عوامل اساسية    

الموارد االنتاجية وهي العمل وراس المال والموارد الطبيعية واالدارة  -1    

.والتنظيم   

المتاحة وانواعها المستعملة في العملية االنتاجية وتكوين التقنية مستوى  -2   

.راس المال الثابت   

. التخصص وتقسيم العمل  -3     

                   



تؤثر النفقات العامة في المقدرة االنتاجية للبلد  -:اوال

 بطريقتين مباشرة وغير مباشرة 

:االثار المباشرة للنفقات العامة على المقدرة االنتاجية   -1 

 الثابت المال راس تكوين اي االستثمار الغراض المخصصة العامة النفقات تعد    

 لالقتصاد االنتاجية القدرة في مباشرة المؤثرة القوى احدى جديد مال راس خلق او
 مقدار زيادة الى تؤدي االنتاجية او االستثمارية العامة النفقات فزيادة , القومي

 زيادة في تسهم التي (الخ... الجسور ,الطرق, المعدات ) مثل الراسمالية االصول
 ادى للبلد المخصصة المالية موارد زادة كلما انه اي االنتاج على االقتصاد قدرة
 المال راس تكوين معدل ازداد وبالتالي الراسمالية االصول انتاج زيادة الى هذا

                                                         .االنتاجية مقدرته وارتفاع الثابت
                      

 المال راس سلع في او المادي االستثمار في المالية الموارد من اكبر جزء انفاق ان 

   . الكلي الطلب في لزيادةل اكبر بسرعة االستجابة على  القومي االنتاج يساعد



.االثار غير المباشرة للنفقات العامة على المقدرة االنتاجية  -2 

على تعمل ان  النفقات العامة المخصصة لرفع المستوى الصحي والتعليمي    
االنتاجية فاالنفاق على لنمو تنمية راس المال البشري الذي يعد امرا حيويا 

واالنفاق على , التعليم والتدريب المهني يسمح باكتساب الخبرة والمهارة 
الصحة يؤدي الى المحافظة على القوة الجسمانية وزيادة مقدرة الفرد على 

حيث ان زيادة االستثمار البشري عن طريق زيادة االنفاق على . العمل 
حيث ان ,الصحة والتعليم والتدريب المهني يزيد من القدرة االنتاجية لالقتصاد 

مقدار االنتاج المتحقق من موارد انتاجية معينة اليعتمد على مجرد كمية هذه 
الموارد االقتصادية المتاحة بل يتأثر بالبيئة التي تستعمل فيها الموارد وتعتبر 

المعرفة الفنية والمهارة والرعاية الصحية من العوامل االساسية التي تؤثر 
على االنتاج حيث ان القدرة االنتاجية لالقتصاد تنمو وتزداد مع تحسن المعرفة 

الفنية والمهارات عن طريق التعليم والممارسة وليس فقط على الموارد 
 .االنتاجية المتاحة 

ومن ناحية اخرى زيادة في النفقات العامة المخصصة للضمان االجتماعي 
واالعانات االقتصادية تؤدي الى رفع دخول االفراد الحقيقية يدفعهم الى زياد 
انفاقهم على السلع والخدمات االستهالكية والذي يقود الى زيادة قابليتهم على 

 . العمل



اثار النفقات العامة على االستهالك القومي  -:ثانيا

 وتكون على طريقتين مباشرة وغير مباشرة 
:االثار المباشرة للنفقات العامة على االستهالك القومي   -1 

يتالف جانب من النفقات العامة من االنفاق الجاري على السلع والخدمات االستهالكية والمتمثل بمشتريات الدولة من الخدمات  
الخ واشباع الحاجات ..واالموال العامة االستهالكية الالزمة لتسيير مرافها العامة المخصصة  لشراء االثاء والقرطاسية 

اي كلما زاد طلب الحكومة على اصول االستهالك ادى الى زيادة مباشرة في مستوى االستهالك القومي حيث ,الجماعية 
.كلما زاد حجم االنفاق الحكومي يؤدي الى ارتفاع مستوى االستهالك القومي   

:االثار غير المباشرة للنفقات العامة على االستهالك القومي  – 2  

.ينطوي هذا االنفاق على اربع زوايا مختلفة     

ان زيادة النفقات العامة لشراء خدمات الموظفين تعمل على زيادة دخول العاملين فتدفع الى زيادة االنفاق : الزاوية االولى •
 .االستهالكي ويؤثر في زيادة االستهالك القومي والذي يؤدي الى زيادة االنفاق القومي 

تعمل (الخ...مشفى , مدارس )عنما تقوم الحكومة بزيادة انفاقها االستثماري في بناء اصول مادية جديدة: الزاوية الثانية •
على زيادة االستهالك القومي بطريقة غير مباشرة اذ يترتب على انفاق الدولة االستثماري توزيع دخول جديدة لمنتجيها 

متمثلة بأجور العمال وارباح للشركات وارباب العمل حيث يخصص جزء من دخلهم لالنفاق على االستهالك واالخر 
 .لالدخار وهذا يؤدي الى زيادة االستهالك القومي 

تستطيع الدولة من خالل المدفوعات التحويلة االجتماعية التاثير على االستهالك القومي بمنح مبالغ نقدية : الزاوية الثالثة •
حيث ان هذه التحويالت تشكل جزء مهم من ( الخ ..البطالة والشيخوخة والعجز )لبعض الفئات االجتماعية في حاالت 

دخول االشخاص المستفيدين فإن ميلهم الحدي لالستهالك يكون مرتفعا لذلك يوجه الشطر االكبر منها الى االنفاق على 
 .السلع والخدمات االستهالكية وهذا يؤدي الى التاثير على مستوى االستهالك الكلي 

ان زيادة االعانات االقتصادية الممنوحه لبعض المنتجين تدفعهم الى تخفيض اسعار منتجاتهم :   الزاوية الرابعة •
االستهالكية الضرورية وهذا يؤدي الى زيادة الدخول الحقيقية للمستهليكين حيث ان زيادة االنفاق او الطلب على هذه السلع 

 .االستهالكية يؤدي الى ارتفاع مستوى االستهالك القومي 
  



اثر النفقات العامة في االدخار القومي -:ثالثا  

ان النفقات العامة التي تخصص للتعليم والصحة تؤدي الى تنمية كفاءات ومهارات االفراد 
تعكس معدالت االجور في العادة المتاحه من االت والمعدات ,وزيادة قدرتهم على العمل 

اذا تميل االجور الى (راس مال بشري )وخبرة االفراد العاملين (راس مال مادي)
والعكس ,االرتفاع مع وفرة راس المال المادي وتطور التكنلوجيه ومهارة قوة العمل 

.صحيح   

ومع بقاء االشياء على حالها يمكن القول ان توفر قوة العمل المقرونة مع زيادة االنفاق      
المادي والبشري يؤثر ايجابيا على انتاجية العمل والدخل  الحكومي المخصص لالستثمار 

حيث انه كلما زادت الموارد االستثمارية للبلد المادية والبشرية ارتفعت انتا جية العمل 
وهناك عالقة طردية بين مستوى االدخار والدخل ,ومعدل نمو الدخل   

ونالحظ ان االنفاق العام يؤثر على مستوى االدخار القومي من خالل تأثيرة على انتاجية 
مثال قيام الدولة بتقديم اعانات .العمل والذي يعد مصدر مهم في تحديد مستوى الدخل 

اقتصادية لدعم السلع الضرورية من اجل رفع الدخول الحقيقية لذوي الدخول المنخفضة 
جميع هذه العوامل تؤدي الى زيادة الدخل ,يعمل على زيادة مقدرتهم على االدخار 

.فيترتب على ذلك زيادة ذلك الجزء المخصص لالدخار   



القومي الدخل اثر النفقات العامة في توزيع  -:رابعا 

 ويترتب بمرحلتين 
وتعرف بمرحلة التوزيع االولي حيث ان الحكومة تقوم بشراء خدمات : المرحلة االولى 

مالكي عوامل االنتاج بهدف اداء وظائفها واشباع الحاجات العامة حيث ان مالكي عوامل 
االنتاج يحصلون على عوائد نقدية ومجموع هذه العوائد تسمى الدخل القومي وبهذه 

الطريقة توزع الحكومة دخوال نقدية على الذين شاركوا في توليد الناتج الكلي من السلع 
والخدمات المتمثل بمجموعة تكاليف او عوائد االنتاج ويطلق االقتصاديون على هذا النوع 

 من التوزيع للدخل القومي بالتوزيع االولي للدخل القومي 

:تؤثر الدولة على التوزيع االولي للدخل القومي بأسلوبين   

عندما تقوم الدولة بوضع حد ادنى لالجور او وضع حدود عليا او : االسلوب المباشر •
سقوف لالسعار الفائدة او تحديد االيجارات او االرباح الموزعة على االسهم حيث ان 

 .  االخذ باي حالة تؤثر مباشرة على حصة او مكافئة عامل االنتاج من الدخل القومي 

يعتمد على تسعير اثمان السلع المنتجة او اسعار المواد االولية : االسلوب الغير المباشر •
مما يتبع حصول تغيرات ملموسة في االرباح ومن ثم في دخول عوامل االنتاج التي 

 .  شاركت في انتاجها وهذا يدل على تدخل الدولة في التوزيع االولي للدخول 



تتمثل في قيام الدول بادخال تصحيحات على التوزيع االولي للدخل القومي : المرحلة الثانية 
حيث ان الفكرة االساسية , عندما يتعارض توزيع الدخل مع اهداف المساواة والعدالة

العادة توزيع الدخل القومي هية ان الدولة تقوم باستقطاع جزء من دخول الفئات الغنية 
عن طريق سياستها الضريبية لتوزيعه من جديد وعبر سياستها االنفاقية على ذوي الدخل 

 المنخفضه وتتخذ اعادة توزيع الدخل القومي 

:من خالل النفقات العامة صورا اهمها ما ياتي   

حيث تقدمها ( االعانات االجتماعية )النفقات التحويلية االجتماعية النقدية -:الصورة االولى    
الدولة دون مقابل الى االشخاص الذين اليشاركون في النشاط االقتصادي لسبب خارج 

الخ او الى االشخاص الذين يساهمن في العملية ...عن ارادتهم مثل المرض والشيخوخة  
حيث اطلق فقهاء المالية العامة عليها تعبير ,االنتاجية بقصد رفع مستوى معيشتهم 

التحويالت النقدية المباشرة النها تنطوي على تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح 
. االشخاص المستفيدين منها في صورة دخول نقدية دون مقابل   

تقدم الدولة الى رعايها ( الرعاية الصحية )النفقات االجتماعية العينية  -: الثانية الصورة
بالمجان او باسعار منخفضة تقل عن نفقة انتاجها حيث انها تمارس تاثيرا على اعادة 

توزيع الدخول من خالل زيادة الدخول الحقيقية لالشخاص المستفيدين من هذه الخدمات 
.  الصحية والتعليمية والسكنية   



وهي المبالغ النقدية التي تمنحها (اعانات اقتصادية )النفقات التحويلية االقتصادية : الصورة الثالثة 
الدولة الى بعض المنتجين بقصد استقرار اسعار منتجاتهم او تخفيضها وهذا النوع من النفقات 

يؤدي الى زيادة الدخول الحقيقية للمستفيدين منها فانها تمارس اثر واضحا في اعادة توزيع الدخل 
.القومي وتوصف هذه النفقات العامة بانها تحويالت غير مباشرة   

من ناحية اخرى تؤثر النفقات العامة عموما في اعادة توزيع الدخل القومي من خالل التاثير على     
عندما  يكون الجهاز , الطلب الكلي ومستوى الدخل الناتج واالستخدام ثم على مستوى االسعار 

االنتاجي غير مرن نسبيا بسبب حالة االستخدام الكامل للموارد االنتاجية وعدم وجود طاقات 
 انتاجية فائضة او غير مستغلة 

فان اتباع سياسة مالية توسعية قائمة على زيادة النفقات العامة والتي تؤدي الى ارتفاع المستوى *  
وهو ما يعني ان زيادة النفقات , العام لالسعار اكثر من زيادة الناتج الحقيقي من السلع والخدمات 

العامة وما ترتب عليها من ارتفاع المستوى العام لالسعار ادت الى اعادة توزيع الدخول في صالح 
.المنتجين وعلى حساب اصحاب الدخول الثابتة   

وبالعكس اتباع سياسة مالية انكماشية قائمة على ضغط النفقات العامة وارتفاع المستوى العام *   
لالسعار يؤدي الى انخفاض معدل التضخم ثم اعادة توزيع الدخل القومي في صالح اصحاب 

.الدخول الثابتة   

كذلك التوسع في حجم النفقات العامة تسعى الى التنمية االقتصادية السريعة تقترن عادة بضغوط *     
ان البلدان النامية تعاني من تشوهات متعددة في هيكلها االقتصادي وتتمثل في ذلك , تضخمية 

محدودية راس المال المادي وعدم استغالل الموارد االنتاجية المتاحه وضعف مرونة االنتاج 
الحقيقي المحلي من السلع والخدمات وضعف استجابته لتغيرات الطلب واالسعار وفي ضل هذه 

. البيئة البد ان تقترن عملية التنمية االقتصادية بارتفاعات في مستوى االسعار   




