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 إهداء
  

 احلمد هللا الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لوال فضل اهللا علينا أما بعد

  :أهدي هذا العمل املتواضع إىل

أمي وأيب العزيزين حفظهما اهللا يل الّلذان سهرا وتعبا على تعليمي يف إمتام هذا العمل من قريب أو  

  من بعيد

   العمل ملكت خاطري ووجداين وصربت معي ألكمل هذا اليتزوجيت الغالية  نصفي الثاينإىل 

  إسراء، أمال د ريان، أكرم عبد احلق، أدم منري، أجمد عبد الرحيمكوثر إكرام، أمح: وإىل أبنائي 

  ...إىل من كنا  يف الســــــــــــراء والضـــــــــــــــــــــراء... إىل أغلى ما منحين اهللا 

 أخيت مغنيةإليك  لقلبا يف اً ور حمف إمسها وبقي عن األنظار ابتسامتها غابت من إىل

  . عليكرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اهللا

  

 ، سندي يف الدنيا وال أحصي هلم فضلأخوايتإخويت  إىل أفراد أسريت

  إىل كل أقاريب

 إىل كل األصدقاء واألحباب 

وكل رفقاء الدراسة إىل أساتذيت الكرام  

 

 

 

 
 

 

 

 عرابي محمد

 



  شكر وتقدير

  .آخرهو احلمد اهللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل، احلمد اهللا، أوله 

 قادري حممد الطاهرال يسعين إال أن أتوجه بالشكر واالمتنان إىل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور 

التوجيهات وحرصه الدائم و  باإلرشاداتعلى قبوله االشراف على هذا العمل، حيث مل يبخل علي 

  .هذا العمل إلمتام

علوم التسيري و كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

، وأخص بالذكر األساتذة الذي أطًرونا يف طور الدكتوراه، كما أشكر باجللفة زيان عاشورجبامعة 

راجع خالل مشوارنا باملعلينا  يبخلوااليت مل العلوم االقتصادية جبامعة اجللفة  كلية  موظفي مكتبة

  .الدراسي

  حسنا�ميف أساتذيت األفاضل بارك اهللا يف علمهم و الشكر موصول إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة 

  

  

  

  

  

  

  

 



 ملخــص

 

  ملخص 

مع دراسة املؤشرات االقتصادية الكلية عاجلت هذه الدراسة موضوع السياسة االتفاقية وأثرها على            

خالل الفرتة " تونس، املغرب"  بعض دول املغرب العريبحتليلية وقياسية حلالة االقتصاد اجلزائري مقارنة مع 

 واملفاهيم املتعلقة بالسياسة االنفاقية  أهمضيح تو  إىل، وهدفت الدراسة يف اجلانب النظري )2017- 1990(

حتليل  إىليف اجلانب التطبيقي فهدفت  أماالنظريات املفسرة للعالقة بينهما،  أهموكذا  ؤشرات االقتصادية الكليةم

حمل دول املغرب العريب اليف معدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم ومعدل البطالة على االنفاق العام ثر أوقياس 

فحص و  استخدام بيانات طويلة األجل بانيلب وذلكاالقتصادي  القياس طرق االعتماد على من خاللالدراسة، 

املدى يف  تقدير العالقةيف األخري و بني املتغريات، تكامل مشرتك  اختبار استقرارية السالسل الزمنية واستخدام

  .FMOLS املربعات الصغرى املعدلة كليا طريقةالطويل باستخدام 

 من جهة وجود عالقة تكامل مشرتك بني االنفاق العام لعدة نتائج أمهها توصلنا الدراسةهذا  خاللومن       

إضافة ، من جهة أخرى وال توجد عالقة تكامل مشرتك مع معدل البطالة ومعدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم

  .وبالسلب على معدل التضخمأن االنفاق العام يؤثر باإلجياب على معدل النمو االقتصادي  إىل

  .معطيات بانيل،  البطالة، التضخم، النمو االقتصادي، االنفاق العام :الكلمات المفتاحية

          : Abstract 

This study dealts the subject of expenditure policy and its effect on macroeconomic 

indicators with an analytical and econometric study on the Algerian Economy compared with 

the some Arab Maghreb countries "Morocco, Tunisian" during the period (1990-2017), in the 

theoritical part the study aims to clarify the most important concepts related to government 

spending policy and the macroeconomic indicators, as well as the most important theories 

explaining the relationship between them. However, the empirical study aims to analyse and 

measure the impact of public expenditure on growth rate , inflation rate and unemployment 

rate  in some Arab Maghreb countries under study, using one economic measurement 

methods through the use of  PANEL data and testing the stationarity of data and applying 

fully modified ordinary least squares method (FMOLS). 

Through this study, we reached several important results of which is cointegration 

relationship between public expenditure, economic growth rate  and inflation rate, and there is 

no cointegration relationship with the unemployment rate, in addition to public expenditure  

positively affects the rate of economic growth and negatively on the rate of inflation. 

Keywords: public expenditure, economic growth, inflation, unemployment, PANEL data. 
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االقتصاديني والسياسيني  قبل من ثاحبيعد موضوع تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي من أكثر املواضيع 

والدراسات االقتصادية القدمية واحلديثة على حد  ، حيث حاز على نصيب وافر يف الفكر االقتصاديوعلماء

أن الفلسفة السياسية للمجتمع  ، باإلضافة إىلآخر سواء، غري أن هذا الدور اختلف من نظام اقتصادي إىل

وعلى الرغم من أن هناك عدة أمناط  حتديد النظام االقتصادي، وكذلك املرحلة التنموية املنتهجة هلا دور يف والدولة

الدولة احلارسة، (األشكال الرئيسية للدولة  مجيع هذه األمناط تندرج ضمن ومناهج إلدارة االقتصاد الوطين إال أن

براجمها التنموية على أداة مهمة أال وهي  اعتبار أن الدولة تعتمد يف تنفيذ؛ ب)املنتجة الدولة املتدخلة، الدولة

متثل ركنا أساسيا يف الدراسات املالية  يل باعتبارهاعرفت هذه األخرية عدة دراسات وحتال النفقات العامة، فقد

 تداعيات األزمة االقتصادية لسنة اة االقتصادية خاصة بعدا يف احليدور الدولة وزيادة تدخله وكنتيجة لتوسع،

من  »جون ماينرد كينز«بزعامة  قتصاديا جديدا وهو الفكر الكينزيواآلثار اليت خلفتها أنتجت فكرا ا ،1929

 النظرية الكينزية على أساس ضرورة ، وقد قامت»يل والفائدة والنقود النظرية العامة للتشغ «مؤلفه الشهري  خالل

الركود، ويتم  من حالة االقتصاد وخترجه امة بعض املشاريع اليت حترك عجلةتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بإق

وأحد أهم العوامل  االقتصادي ورة الدموية للنشاطذلك من خالل اإلنفاق العام باعتباره املضخة اليت تنشط الد

  .م األداة الرئيسية للدولة يف حتقيق أهدافها االقتصادية الكليةاملؤثرة يف األداء االقتصادي، كما يعترب اإلنفاق العا

ت البطالة واستقرار يف ياا ختفيض يف مستو �حتمل حتت طيا االقتصادية الكلية األهدافن استهداف إ

 االقتصاديةعترب اهلدف األمسى للسياسة ي  الذيحتقيق منو اقتصادي مع ِإحداث  األسعارهت العامة يااملستو 

أزمات  املطلوب للحيلولة دون وقوع االستدامةا، لكن هذا اهلدف ال بد وأن يراعي منطق �مبختلف أدوا

ميكن  نطاق التحكم احمللي ال الظريف الناتج عن حتسن يف بعض املتغريات اخلارجة عن فاالستقراراقتصادية، 

إن  املطلوب داخل املنظومة، بل لتوازنالكلية يف إحداث ا االقتصاديةاعتماده كأساس لتقييم فعالية السياسات 

إلبراز جناح أو هو األساس  الكلي االقتصادي لالستقراراستدامة احملددات الناظمة لسريورة املؤشرات الرئيسية 

  .فشل تلك السياسات يف حتقيق األهداف املطلوبة

نمو االقتصادي وختفيض معدالت من رفع ال مبختلف مؤشراتهاالقتصادي فإن حتقيق االستقرار وعليه 

أن أدركت حكومات هذه البلدان، لدى الكثري من الباحثني والسياسيني أمهية كبرية بعد البطالة والتضخم أخذ 

الناجم من اعتمادها على اصة الريعية منها واليت تعاين من اختالالت، وتشوهات كبرية يف هياكل اقتصاديا�ا و خو 

أو السياحة أو حىت النفط، طبيعية كبرية يقع يف مقدمتها تأيت من خالل امتالكها لثروات د للدخل، واملياملورد الوح

اعتمدت دول املغرب العريب خاصة كل من اجلزائر واملغرب  ، ولذلكة االقتصاديمما جعلها تتصف بأحادالزراعة 
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ادات والنفقات العمومية بتغيري حجمهما أو تركيبتهما، سعيا للتأثري يف اإلير التدابري واإلجراءات من مجلة وتونس 

لتحقيق جمموعة من األهداف اليت حتددها التوجهات العامة للسياسة احلكومية من جهة، والظرفية االقتصادية من 

  . والتحكم يف معدالت التضخم تحفيز النمو و التشغيل الكامل للعمالةك جهة أخرى

عرضة ملختلف األزمات من بلدان مشال حوض البحر األبيض املتوسط  جلزائرا كانت وال زالتوقد  

ظهرت اآلثار السلبية على خمتلف املؤشرات ، فكلما تدهورت أسعار البرتول خاصة النفطيةاالقتصادية، 

يف النشاط االقتصادي عن طريق اإلنفاق وعليه فقد عمدت حكومات اجلزائر إىل التدخل . الكليةاالقتصادية 

سياسية توسع يف اإلنفاق  األخريةحد ومعاجلة هذه األزمات وزيادة الناتج الداخلي اخلام، إذ انتهجت هاته العام لل

واالنتقال إىل اقتصاد الكثري من الربامج االقتصادية وهذا عن طريق حتويل منهجها االقتصادي العام من خالل 

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي حيث انتهجت سياسة إصالحية جديدة برعاية  1989بداية من  السوق

بتطبيق برامج االستقرار االقتصادي، وبرامج التعديل اهليكلي، واإلصالحات االقتصادية وفق سياسة مالية توسعية 

واليت متثلت يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي،  2001من منظور كينزي بعد حتسن أسعار النفط سنة 

، والربنامج التكميلي لدعم النمو، واإلسرتاتيجية التنموية اجلديدة للجزائر بعد والربنامج التكميلي لدعم النمو

اهلدف الرئيسي من وقد كان . 2017وانتهاج منوذج النمو االقتصادي يف عام  2014سنة أسعار البرتول ا�يار 

من املشاكل اليت ذلك هو تنشيط االقتصاد ورفع معدالت النمو االقتصادي واحلد من البطالة والتضخم وغريها 

تواجه االقتصاد اجلزائري يف ظل حتسني الوضعية املالية نتيجة االرتفاع الذي سجلته أسعار النفط اجلزائري بشكل 

  .متواصل خالل بداية األلفية الثالثة

 ن دارسة سلوك هذه املتغريات نتيجة تغيري اإلنفاق العام تعترب عامال هاما يف بناءإ :إشكالیة الدراسة   -  2

ما مدى : من هذا املنطلق تربز لنا إشكالية هذه الدارسة وعليه ،ل املقصودة وعلى رأسها اجلزائرة لدو يالسياسة املال

سياسة اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر مقارنة مع بعض دول المغرب  تأثير

   ؟)المغرب وتونس( العربي

  : األسئلة الفرعیة   -  3

  :التالية الفرعية التساؤالت طرح يمكن الرئيسي التساؤل على اإلجابة أجل من

  ؟�م إىل الدور االقتصادي للدولةبني أشهر املدارس االقتصادية، لنظر هل هناك اختالف 

 ؟ اجلزائر هل هناك عالقة توازنية يف املدى الطويل لإلنفاق العام مع  النمو االقتصادي  
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 ؟ اجلزائردى الطويل لإلنفاق العام مع التضخم يف هل هناك عالقة توازنية يف امل  

 هل توجد عالقة توازنية يف املدى الطويل لإلنفاق العام النمو االقتصادي يف تونس واملغرب؟ 

 هل توجد عالقة قصرية املدى إلنفاق العام مع التضخم والبطالة يف تونس واملغرب؟ 

  : فرضیات الدراسة – 4

ألسئلة الفرعية، سوف نضع بعض الفرضيات او  ،الية المطروحةقصد تسهيل اإلجابة على اإلشك

  :يمكن حصرها فيما يليالتي و  ي،تكون منطلق دراستسالتي 

  نظر�م إىل الدور االقتصادي للدولةلبني أشهر املدارس االقتصادية هناك تباين. 

 البطالة يف و االقتصادي و متارس سياسة االنفاق العام  آثارا كينزية اجيابية على كل من النم

 .اجلزائر

  تشكل سياسة االنفاق العام ضغوطا سلبية على التضخم بسبب الضعف اهليكلي لالقتصاد

 .زائرياجل

  تساهم سياسة االنفاق العام يف رفع مستويات النمو االقتصادي والبطالة يف املغرب فيما يكون

 .ها ضعيف على مستوى معدالت التضخمتأثري 

  االنفاق العام ومعدالت النمو االقتصادي، البطالة والتضخم يف هناك تأثري سليب بني سياسة

 .تونس بسبب اعتمادها بشكل كبري على القطاع اخلاص دون القطاع العام

  :  أھداف الدارسة - 5

  : في البحث لهذا الرئيسي الهدف يتمثلتهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف حيث 

 البطالة إىل باإلضافة االقتصادي والنمو العام اإلنفاق من كل مابني املوجودة العالقة نوعية معرفة 

 حتدثه الذي التأثري مدى الستنتاج ،ومقارنتها مع كل من تونس واملغرب ئرااجلز  كل من  يف والتضخم

  .خاصة يف اجلانب القياسي األخرى املتغرية على متغرية كل

 والتعرف ،)تونس واملغرب(املغرب العريب  االقتصاد الكلي لبعض دول مؤشرات ضمن اجلزائر أداء تقييم 

 .اجلزائري االقتصاد أداء يف الضعف القوة وجوانب جوانب على

 :في إطار هذه الدارسة مجموعة من األهداف األخرى والتي تتمثل فيوتندرج كما 

  الدارسة ومدى الدور الذي تلعبه يف التنمية االقتصادية للبلد املتغرياتمعرفة أمهية كل من.  
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  املغريب والتونسي اجلزائري و اليت مر �ا االقتصاد  املراحلت الدارسة يف كل مرحلة من امدى تأثري متغري

 . 2017سنة  إىل غاية 1990من سنة  ابتداء على حد سواء 

  أثناء األزمات االقتصاديةاجلزائرية املتبعة من قبل الدولة االقتصاديةالتعرف على خمتلف السياسات ، ،

 .  خمتلف الربامج االقتصادية أثناء الطفرات النفطيةباإلضافة إىل

  :  أھمیة الدارسة -  6

واألكثر اهتماما لدى خمتلف الباحثني  احلساسة املواضيع ألهم تتعرض كو�ا الدراسة يف تكمن أمهية

الرتكيز ب وكل من املغرب وتونس، وهذائر االوضعية االقتصادية السائدة يف اجلز ي وهأال  مةتاملهوحىت احلكومات 

كل من اإلنفاق العام، النمو االقتصادي البطالة والتضخم وهي   هات والتطوارت اليت شهداتغري املالكثري من على 

اقتصادي مقبول عن  يف املسامهة يف حتقيق منوبالغة ت من أمهية اذه املتغري وهذا ملا هلت املعنية بالدارسة، ااملتغري 

 . تاالسلطات سواء بالتأثري املباشر أو الغري مباشر يف تلك املتغري طريق خمتلف السياسات املتبعة من قبل 

  :أسباب اختیار الموضوع  -  7

  :تعود أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية على النحو التالي

وتتمثل يف الرغبـة الشخصـية للباحـث للخـوض يف مواضـيع االقتصـاد الكلـي الـذي  :األسباب الذاتية   . أ

النمو االقتصـادي ، والتنميـة االقتصـادية، املواضـيع املتعلقـة بـخاصـة  حتوالت وتطورات متالحقـةيعرف 

  يف اجلامعـةبنوع التخصص األكادميي الذي نزاولـه املوضوع ارتباط والبطالة، باإلضافة إىل أن  التضخم

 .االقتصادي الطابع ذاتو 

ائري، خاصة يف املرحلة األخرية اليت مير أمهية املوضوع وطبيعة االقتصاد اجلز  :األسباب الموضوعية  . ب

،كون البرتول والدعوة إىل تنويع االقتصاد اجلزائري تراجع أسعار ظل �ا االقتصاد الوطين خاصة يف

أن اإلنفاق يعترب احملفز األول للنمو االقتصادي ومعاجل للبطالة والتضخم وهذا بتباع السياسات 

 النقاش يف املسامهةختلفة و الربامج االقتصادية املنجزة، و االقتصادية وفق النظريات االقتصادية امل

لكل من النمو حلول اقتصادية واالهتمام باالقتصاد الوطين والبحث عن بدائل  السائد الوطين

 .االقتصادي والتضخم والبطالة املستفحلة يف الوطن
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  :  حدود الدراسة – 8

وضع  علينا تعين فقد الفرضيات، صحة دىم واختبار الموضوع، إشكالية على اإلجابة محاولة إن

  : في الجوانب التالية تمثلت التي الدراسة محددات وأبعاد

 ت االقتصادية الكلية، إضافة إىل االكلي واملتغري  االقتصاديتعلق مبفاهيم  :الموضوعي الجانب

 . املفاهيم املرتبطة بالقياس االقتصادي

 1990 الفقرةللدراسة يف الرتكيز على  الزماين يف حني سيقصر اإلطار :الزماني االطار-

�ا  حل والتحوالت اليت مرااإلملام مبختلف املر وفق ما تقتضيه الدراسات القياسية و ، 2017

 . اجلزائري ومقارنتها مع مؤشرات االقتصاد التونسي واملغريباالقتصاد 

 قتصاد نب النظري وااليف اجلا ئريافقد وقع اختيارنا على دارسة االقتصاد اجلز  :جغرافيال االطار

 . مقارنة مع اجلزائروقياسية كدراسة حتليلية   التونسي واملغريب

  :ة المستخدمواألدوات ھج االمن  – 9

البحث يتوقف على األهداف املراد التوصل إليها وعلى صيغة  منهج أن من خالل تقسيمات الدراسة نرى

  :ثلت يف دراستنا متاملناسبة لاملوضوع يف حد ذاته ومنه فاملناهج 

 يف التعرف على حيث مت االستعانة به الذي غلب على الدراسة  :التحليلي الوصفي المنهج

من مث ووضعها يف إطارها الصحيح، و ووصفها بطريقة علمية ، اإلنفاق العام املدروسةظاهرة ال

، القدرة على وضع أطر حمددة للمشكلةمنحتنا الوصول إىل تفسريات منطقية هلا دالئل وبراهني 

  دراسة، ويتم استخدام ذلك يف حتديد نتائج ال

 اإلنفاق يف دراسة ظاهرة الذي ختلل املنهج التحليلي حيث مت اعتماده  األسلوب المقارن

ظاهرة اإلنفاق العام وأثرها على بعض املتغريات حيث يربز أوجه الشبه واالختالف العمومي 

 ). تونس واملغرب(روسة االقتصادية الكلية يف اجلزائر وبني باقي الدول املد

رض الواقع من أستخدم األدوات اإلحصائية اليت تساعد بشكل كبري على تفسري النتائج على وقد مت ا

تطبيق خطوات النماذج االقتصادية، أين مت بخالل الطرق القياسية واإلحصائية املتعلقة باملوضوع وحتليلها 

  . الالزمة تاالختبارا راءجإتائج  و ج النا لتقدير واستخر  EVIEWS 10 االستعانة بربنامج
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  :  الدارسةوتقسیمات  ھیكل – 10

حيث لدراسة إىل أربعة فصول اتقسيم بالدراسة، قمنا هذه  من املتوخاة واألهداف املتبعة، املنهجية على باالعتماد

النمو ة يف واملتمثل ت االقتصادية الكليةابعض المتغير لالنظري  إلطارالفم قاعدة هامة  الفصل األول شكل

من خالل تبيان خمتلف املفاهيم اليت تدل على وضعية االقتصادات املدروسة التضخم و البطالة، و االقتصادي، 

وذلك يف املبحث قياس النمو االقتصادي باإلضافة إىل  العوامل احملددة للنمو االقتصاديو املتعلقة بالنفقات العامة 

يف املبحث الثاين ارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحىت النفسية أثخمتلف وأنواعها و  دارسة البطالة، و األول 

مث يأيت . االقتصادية واالجتماعيةوأثاره مؤشراته قياسه أشكال التضخم وكيفية أما املبحث الثالث فتضمن توضيح 

مفاهيم عامة يف البحث األول حيث تناولنا  "اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية  ثرأ" تبيان ل الفصل الثاني

، باإلضافة التطور التارخيي للسياسة املالية يف ضوء املدارس االقتصاديةمن خالل التطرق إىل  حول السياسة املالية

املنشودة  تحقيق أهدافهارسم سياسا�ا االقتصادية لإىل تشخيص أدوا�ا املالية اليت تنتهجها احلكومات عند 

 ساسيةاألفاهيم خمتلف املوالثالث لدراسة  ملبحث الثاينجاء ايف حني  ستقرار االقتصاديحتقيق االواملتمثلة يف 

الفصل يف حني خصص  .والتضخم البطالةكل من ب العام اإلنفاق عالقةودراسة  ؛سياسية اإلنفاق العاماملتعلقة ب

" قة في مجال الموضوعالعام في الجزائر وتحليل الدراسات الساب اإلنفاقتطور " تحليل ومناقشة ل ثالثال

اإلنفاق العام يف ظل  مبحثني خصص املبحث األول لتطور بإدراجوذلك  2017 – 1990خالل الفرتة 

، والتطرق خالل التسعينيات من القرن املاضي  اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر وفق فرتات متباينة ومنتظمة

إىل يومنا هذا، يف حني   2001قتصادية بداية من سنة ات والربامج االخططاملتفاقية يف ظل تطبيق لسياسة االل

أثري سياسة اإلنفاق العام على النمو تحليل الدراسات الكمية السابقة يف جمال خصص املبحث الثاين ل

الدراسات  الكمية السابقة املتعلقة بتأثري سياسة اإلنفاق العام على البطالة، والدراسات املتعلقة ، و االقتصادي

وختاما جاء  .والنتائج املتوصل إليهاالقياسية املتبعة فيها  نفاق العام على التضخم، وكذا املناهج النماذجبتأثري اإل

ألثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، البطالة يف دراستنا النموذج القياسي املتبع لطرح  :الرابع الفصل

  . 2017-1990 فترةالجزائر مقارنة مع تونس والمغرب خالل ال والتضخم في

باستعمال طريقة اجلزائر واملغرب وتونس على التوايل :دراسة وصفية لدول عينة الدراسة : املبحث األولتناول أين 

دراسة ل نظري مدخلوالثالث وقد تناول املبحث الثاين ) ACP-normée( التحليل باملركبات األساسية

يف بعض دول والبطالة التضخم معدل  والعام  اإلنفاق  تقدير العالقة بني، و لنماذج بانيلوحتليل نتائج منذجة 

  .واختبارها من الناحية اإلحصائية، االقتصادية ،املغرب العريب



 

  الفصــــل األول

  االطار النظري للمتغيرات االقتصادية الكلية
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  تمهيد 

لقصري تعتمد كل الدول يف بناء سياستها االقتصادية على حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية يف املدى ا

هداف بناء على املعطيات املوجودة هذه األ استشراف أو التنبؤ مبا ستصل إليهب واملتوسط والطويل، حيث تقوم

لوصول إىل هذه األهداف بدقة أو على األقل بأرقام قريبة ليتم بعدها بلورة السياسات االقتصادية اليت متكنها من ا

قياس كفاءة االقتصاد يف كل الدول يعتمد على هذه املؤشرات االقتصادية  من ذلك، وعلى هذا األساس فإن

وإذا كانت مشوهة أو بعيدة  ،االقتصاد خاصة الكلية منها، فإذا  كانت هذه املؤشرات جيدة فهذا يدل على تعايف

من  ينبغي تصحيحه يف أقرب وقتالذي تويات املتعارف عليها فهذا يدل على وجود خلل يف االقتصاد عن املس

، ومن بني املؤشرات االقتصادية الكلية اليت خالل تصحيح السياسات االقتصادية اليت تستهدف هذه املؤشرات

  .تدل على وضعية االقتصاد النمو االقتصادي، البطالة، التضخم

النطرية املتعلقة بالنمو االقتصادي والبطالة، سنحاول أن نتطرق إىل أهم اجلوانب ، لفصلومن خالل هذا ا

  :فق ثالث مباحث رئيسية واليت تتمثل يفذلك و التضخم 

 ؛مفاهيم حول النمو االقتصادي :المبحث األول 

 ؛للبطالة مفاهيميمدخل  :المبحث الثاني 

 مي حول التضخميمدخل مفاه :لمبحث الثالثا.  
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 مفاهيم حول النمو االقتصادي :المبحث األول

تعمل األدوات اليت  جمموعاذ ميثل ، االقتصاديةأحد أهم األهداف األساسية للسياسة  االقتصادي يعد النمو

النمو االقتصادي ، وحيقق قدرة االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات من فرتة زمنية إىل أخرىأعلى يف زيادة  على

االستفادة من خالل  أي ،األرض ورأس املال والتنظيم والتكنولوجيا :على عناصر اإلنتاج باالعتماد هذه الزيادة

 فقط يعين ال االقتصادي كما أن النمو،  رهد مبثابة املناخ املالئم لتطو عتواليت  القصوى من املوارد االقتصادية املتاحة

لتحسني املستوى  احلقيقي الفرد دخل يف زيادة عليه تبيرت  وأن بد ال بل، احمللي الناتج إمجــايل يف زيادة حدوث

  .املعيشّي للمجتمعات

  النمو اإلقتصاديماهية : المطلب األول

هو زيادة فأما اقتصاديا ، 1وتغريه إىل حال أكرب وأحسن وبشكل تلقائي الشيءالنمو يف اللغة هو زيادة  

بوجود  اقتصادا�اومبا أن األقطار النامية تتميز ، معنيةما خالل فرتة زمنية  احلقيقي يف دولة يالداخلأو  اإلنتاج

معدالت منور  لذا فإنه باستغالل هذه املوارد تدرجييًا ميكن هلذه األقطار أن حتقق، موارد اقتصادية غري مستغلة

دد االقتصادي بتعدد املفكرين وبتع النمو تعاريف تعددتولقد ، 2وسريعة يف الدخل ولفرتة طويلة نسبياً مرتفعة 

  :التاليةاالخرى كالتعاريف بعض وهنا ميكن سرد  املدارس االقتصادية

  وهناك من عرف النمو االقتصادي على انه التوسع يف الناتج احلقيقي أو التوسع يف دخل الفرد من

النـاتج القومي احلقيقي وهو بالتايل خيفف من عبئ ندرة املوارد ويولد زيادة يف الناتــج القومي الذي 

  .3 مواجهة املشاكل االقتصادية لىيعمل ع

  يتمثل النمو االقتصادي يف حدوث زيادة مستمرة وسريعة يف الدخل أو الناتج القومي احلقيقي عرب

والشرط األول حلدوث النمو ، الزمن مبا يسمح بزيادة متوسط نصيب الفرد منه خالل فرتة من الزمن

والشرط الثاين هو ، من معدل النمو السكاين االقتصادي هو أن يكون معدل منو الدخل القومي أكرب

أن يكون معدل الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل النقدي أكرب من معدل إرتفاع املستوى 

   .4العام لألسعار

                                                   
 .447، ص2011، دار وائل للنشر، االردن، 2، طمدخل الى علم االقتصاد التحليل لجزئي والكليطاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري،   1

  .168، ص2006دار وائل للنشر، االردن،   ،1ط ،مبادئ االقتصاد الكليحريب حممد موسى عريقات،   2

 .103،ص 2001، تبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندريةمك ،1ط ،نظرية النقود واألسواق الماليةأمحد أبو الفتوح علي،  3

 .390، ص2013، الدار اجلامعية، االسكندرية، الكلي قتصاداالمبادئ  السرييت، علي عبد الوهاب جنا، حممدالسيد  4
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 ات بدولة ما يف ــيف مستوى إنتاج السلع واخلدم على أنه تغيري إجيايب النمو االقتصادي يعرف كما

ويضيف بعض ، زيادة احلاصلة يف الدخل لدولة معينة لفرتة حمددةأنه ال أي، الزمن فرتة معينة من

وذلك للتمييز بني النمو ، الكتاب إىل هذا التعريف شرط استمرار هذه الزيادة لفرتة طويلة من الزمن

 .1والتوسع االقتصادي الذي يتم لفرتة قصرية نسبيا

 اقتصادي حميط يف الفرد طرف من املنتجة اخلدماتو  السلع كمية يف املستمرة بالزيادة النمو ويعرف 

 أنو  بد ال بل، احمللي الناتج إمجــايل يف زيادة حدوث فقط يعين ال االقتصادي كما أن النمو  2معني

 النمو معدل يفوق الكلي الدخل منو معدل أن مبعىن، احلقيقي الفرد دخل يف زيادة عليه يرتتب

 ال وبالتايل أعلى مبعدل السكان عدد يزيدو  ما بلد يف لياحمل الناتج إمجايل يزيد ما وكثريا، السكاين

   . 3احمللي الناتج زيادة من بالرغم احلقيقي الفرد دخل متوسط يف زيادة هناك تكون

 الداخلي الدخل إمجايل يف الزيادة هو: التايل التعريف إىل الرجوع ميكننا االقتصادي للنمو شامل وكتعريف

 يف احملققة الزيادةيتمثل يف أي ، إلنتاج األرض ورأس املال والتنظيم والتكنولوجياباإلعتماد على عناصر ا للبلد

  4:ومن التعاريف السابقة ميكن استنتاج ما يلي .البلد إلنتاج الطويل املدى االنتاج على

بل البد أن يرتتب على ذلك زيادة يف ، النمو االقتصادي ال يعين فقط زيادة يف إمجايل الناتج احمللي - 

 :ومنه فإن. أي أن معدل النمو ال بد أن يفوق معدل النمو السكاين، الفرد احلقيقي دخل

 .معدل النمو السكاين –معدل منو الدخل القومي = معدل النمو االقتصادي 

، أن الزيادة اليت تتحقق يف دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب بل يتعني أن تكون زيادة حقيقية - 

 :وعلى ذلك فإن، التضخمأي البد من استبعاد معدل 

 .معدل التضخم –معدل الزيادة يف دخل الفرد = معدل النمو االقتصادي احلقيقي 

استبعاد ما يعرف بالنمو العابر (أن تكون الزيادة يف الدخل على املدى البعيد وليست زيادة مؤقتة - 

 ).الذي حيدث نتيجة عوامل عرضية

  

  

                                                   
  .90، ص 1995،  منشورات وزارة الثقافة، سوريا، المشاكل الهيكلية للتنميةسيدي حممود ولد سيدي حممد،  1

2 Jean Arrous, Les théories de la croissance , Paris, éditions du seuil, 1999, page 9. 
 .51 ص ،2000  مصر، ، االقتصاد قسم ، وتطبيقية نظرية دراسات االقتصادية التنمية ،ناصف عطية إميان ، جميةع العزيز عبد حممد 3

  .447، ص2018، ألفا للوثائق، اجلزائر، 1، طمبادئ اإلقتصاد الجزئي والكليمصطفى يوسف الكايف،  4
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  قتصاديالعوامل المحددة للنمو اال: المطلب الثاني

 أنه إذ، جدا قدمية ظاهرة مبثابة وأعترب االقتصادي الفكر يف واسع باهتمام االقتصادي النمو موضوع حضي

 دول ملعظم االقتصادية السياسات يف وهاما أساسيا مكانا اختذ فقد ولذلك .املتقدم لالقتصاد الرئيسية السمة

 Adam Smith ،Ricardo أمثال االقتصاديني ءالعلما معظم أن االقتصادي الفكر تاريخ أظهرحيث  .العامل

David ،Karl Marx ،Joseph Schumpeter ،Harrod et Dommarاالقتصادي النمو حمددات إلظهار سعوا 

 تراكم فإن هلم ووفقا .عالية منو معدالت حتقيق إىل الوصول كيفية على دراسا�م يف ركزوا أي، استدامتها وشروط

 بزيادة يسمح العمل تقسيم مبدأ وأن، االقتصادي للنمو هامني حمددين مبثابة يعتربان والبشري املادي املال رأس

 التقدم يف يتمثل جديد حمدد R.Solow اقرتح، 1956 أواخر ويف .االقتصادي والنمو التطور يف وبالتايل اإلنتاج

 الدخل لنمو مشجعاً  ملعا العتباره وذلك االقتصادي النمو حتفيز يف كبرية أمهية أعطى األخري هذا، التقين

 وزيادة حتسني وبالتايل، اإلنتاج زيادة امكانية هلم ويتيح املنتجني يشجع اإلنتاج معدات يف التطوير ألن، الوطين

 النمو نظريات ظهور شهدت الثمانينات فرتة أواخر أن غري. دخلهم وحتسني ا�تمع ألفراد املعيشة مستوى

 على ارتكزت إذ، Paul Römer (1986) ،)Robert Lucas (1988) Robert Barro (1991 مع الداخلي

 تلك ساعدت ولقد، احلكومي واإلنفاق البشري املال رأس مثل االقتصادي للنمو احملركة التقليدية غري العوامل

. 1االقتصادي النمو حتقيق يف كبرية بنسبة تساهم أن ميكن الذاتية أو الداخلية العوامل أن إبراز على النظريات

  :التالية العناصريف  العوامل احملددة للنمو االقتصاديكن تقدمي أهم ومي

  :تراكم رأس المال  -1

وهذه ، يشري معظم االقتصاديني إىل أمهية عملية جتميع الرأمسايل يف حتقيق معدالت من النمو االقتصادي

وفري املوارد ألغراض العملية يتطلب وجودها توفر حجم مناسب من االدخارات احلقيقية حبيث يتم من خالله ت

وكذلك وجود قدر من االدخارات النقدية الالزمة لتمويل ، بدًال من توجهها حنو جماالت االستهالك االستثمار

، وأن يرافق ذلك وجود أجهزة متويل قادرة على تعبئة املدخرات لدى األفراد واجلهات املختلفة، هذه االستثمارات

ة القيام بعملية االستثمار ذا�ا حبيث يتم استخدام االدخارات احلقيقة وتوفريها للمستثمرين اضافة اىل ضرور 

وتوفر أجهزة ومؤسسات ، ووجود ادخارات، والنقدية من أجل اقامة االستثمارات ذلك أن عملية توفر املوارد املالية

يتوفر املوارد احلقيقية ما مل ، االستثمارات إلقامةمتويلية تتوىل ذلك ال تكفي حىت إذا توفر عرض نقد تام املرونة 

                                                   
-VAR( 2006(الجزائري باستخدام نموذج االنحدار الذاتي النمذجة القياسية لدراسة أثر التضخم على االقتصاد بويعقوب براهيم،  1

  .04، ص 2016ديسمرب ،  ، بشار، اجلزائر، 07جملة البشائر االقتصادية، العدد،   2015



  االطار النظري للمتغيرات االقتصادية الكلية                                                                :      الفصل األول

6 

 

ويف حالة عدم ، باملوارد اخلام والقدرات البشرية واملستلزمات املادية األخرى الالزمة إلقامة االستثمارات املتمثلة

، توفر ذلك فإن نتيجة التوسع النقدي ستكون خلق التضخم بدًال من اإلسهام يف توليد استثمارات يف االقتصاد

عن املوارد اليت ينبغي استخدامها يف إطار برامج التنمية أي اخلدمات احمللية واألجنبية  إذ من املهم أن تقاس وتعرب

أو املزيد من السلع واخلدمات اليت سيزداد الطلب عليها بصورة ، واملوارد واملعدات الضرورية مباشرة لتنفيذ الربامج

   .1غري مباشرة بفعل اإلنفاق االمنائي

، املكائن، السلع الرأمسالية مثل املعامل إلنتاجء من االستهالك اجلاري كما البد للمجتمع أن يضحي جبز 

فاملعدل الذي يستطيع أن يضيفه ا�تمع اىل  ، اخل...املستشفيات، املدارس واجلامعات، اجلسور، طرق املواصالت

أس املال فهي تلك أما العوامل احملددة لرتاكم ر ، كمية رأس املال يؤثر على معدل النمو االقتصادي لذلك ا�تمع

  2:اليت تؤثر يف االستثمار أوهلا

 توقعات االرباح؛ - 

 .السياسات احلكومية جتاه االستثمار - 

ومع ذلك فإن أول مظهر لعملية تراكم رأس املال بالنسبة جلميع ، ألخروخيتلف تأثري هذه العوامل من بلد 

نسبة دخل ا�تمع : مباشرة حبجم االدخار لذلك فإن تراكم رأس املال يتعلق بصورة، األقطار هي ضرورة التضحية

ال بد للمجتمع أن ، أي أنه ألجل االضافة يف حجم املرتاكم من السلع الرأمسالية. الذي ال ينفق على االستهالك

وميكن اجياز هذا املبدأ بصورة عامة  ، ميتنع عن استهالك جزء من االنتاج احلايل لتحويل جزء لألغراض االستثمارية

النمو االقتصادي بالنسبة للمجتمع هو االستهالك الذي جيب أن يضحي به ا�تمع ) أو مثن(ن كلفة إ: كما يلي

 .من أجل االدخار لغرض تراكم رأس املال

  : كمية ونوعية الموارد البشرية  -2

 يف، يعترب النمو السكاين وبالتايل الزيادة النهائية يف قوة العمل عامل موجب تقليدي حلث النمو االقتصادي

تعين زيادة يف القوة  ومن ناحية أخرى زيادة السكان، زيادة قوة العمل تعين زيادة أكرب يف عدد العمال املنتجني

الشرائية من خالل زيادة حجم األسواق احمللية ومع ذلك هناك خالف على ما إذا كان النمو السكاين املتزايد له 

اين من فائض يف عنصر العمل حيث يتوقف تأثري النمو تأثري موجب أم سالب على النمو االقتصادي يف دولة تع

وتتوقف هذه القدرة بصورة كبرية . على استيعاب وتوظيف العمالة االضافية االقتصاديالسكاين على قدرة النظام 

                                                   
  .185-184، ص ص2006، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، 1، طالتنمية والتخطيط االقتصاديفليح حسن خلف،  1

  .272ص، مرجع سبق ذكرهد موسى عريقات، حريب حمم 2
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وبالتايل يكون له ، املرتبطة مثل مهارات اإلدارة والتنظيم العواملعلى معدل ونوع الرتاكم الرأس مايل ومدى توفر 

 فأشكال التعليم وبرامج التدريب وغريها، األفرادفس التأثري القوي أو الكبري على اإلنتاج يف حالة زيادة عدد ن

ويعرف العمل على أنه عبارة عن . أشكال االستثمار يف املوارد البشرية يكون هلا تأثري كبري على العملية االنتاجية

سان استخدامها يف انتاج السلع واخلدمات الضرورية لتلبية جمموع القدرات الشرائية والفكرية اليت ميكن لإلن

ويرتبط حجم ، وبالتايل زيادة معدالت منو النتاج الوطين، حيث يعترب من العناصر املهمة يف زيادة االنتاج، حاجيته

يف عدد  اليد العاملة بعدد السكان الناشطني يف البلد وكذا ساعات العمل اليت يبذهلا كل عامل كما متثل الزيادة

بواسطة معدل الدخل  يونستطيع قياس النمو االقتصاد. 1السكان عامل رئيسي يف ارتفاع حجم العمالة يف الدولة

  2:الفردي احلقيقي مع العلم أن

  =معدل الدخل الحقيقي 
  الناتج القومي اإلجمالي 

  عدد السكان

ويعتمد هذا . من املعادلة األميناد احلد يتضح من املعادلة أعاله أن معدل النمو االقتصادي يزداد كلما ازد

فكلما كان معدل الزيادة يف الناتج . املقامبالنسبة اىل  البسطأي على معدل زيادة ، احلد األيسر من املعادلة

فكلما كانت الزيادة يف معدل الدخل الفردي ، القومي االمجايل احلقيقي أكرب من معدل الزيادة يف السكان

أما اذا تضاعف الناتج اإلمجايل احلقيقي ، ايل حتقيق زيادة أكرب يف معدل النمو االقتصاديوبالت، احلقيقي أكرب

ورافق ذلك زيادة يف عدد السكان اىل الضعف أيضا فمعىن هذا أن الدخل الفردي احلقيقي سوف ال يتغرب ويدل 

، االقتصادي يف األقطار النامية هذا على أن زيادة السكان يعترب من املشكالت الرئيسية اليت تواجه عملية التنمية

واجليد باملالحظة أن املعادلة السابقة تستخدم السكان مؤشرا كبيا ، خاصة تلك اليت تعاين من الضغط السكاين

فمثًال تؤدي زيادة السكان اىل زيادة ، ه توجد هناك اعتبارات كبية ونوعية جيب أن تؤخذ باالعتبارإال أن، فقط

وتؤثر انتاجية العمل على معدل النمو ، يادة عدد السكان القادرين والراغبني يف العملحجم القوة العاملة أي بز 

االقتصادي حيث تستخدم عادة مؤشر لقياس الكفاية احلدية يف ختصيص املوارد االقتصادية أو لقياس قدرة 

ددة إلنتاجية العمل احمل ةومن العوامل الرئيسي، اقتصاد معني على حتويل املوارد االقتصادية اىل سلع وخدمات

  :العناصر االربعة التالية

                                                   
المغرب دراسة قياسية تحليلية للفترة  -تونس –أثر النمو االقتصادي على التشغيل في بعض دول المغرب العربي الجزائر  ،مراد عبد القادر  1

  .168ص، 2018/2019أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص اقتصاد كمي ، جامعة تلمسان، اجلزائر، ، 1991-2012

  .271-270ص ، صمرجع سبق ذكرهحريب حممد موسى عريقات،  2
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 أي معدل ساعات العمل يف األسبوع؛، مقدار الوقت املبذول يف العمل - 

 واملهارات الفنية للعمال؛، املستوى الصحي، نسبة التعليم - 

 كمية ونوعية املكائن احلديثة املستخدمة يف اإلنتاج واملوارد األولية املتوفرة؛ - 

 .ة والعالقات يف العملدرجة التنظيم واإلدار  - 

  :معدل التقدم التقني  -3

وينتج التقدم ، يعترب عدد من االقتصادين التقدم التكنولوجي أهم عناصر لعملية النمو االقتصادي

زراعة ، بناء املنازل، مثل املالبس ةالتقليديالتكنولوجي يف أبسط صوره من الطرق اجلديد واملستحدثة إلجناز املهام 

هناك ثالث تصنيفات أساسية للتقدم التكنولوجي وهي التكنولوجيا احملايدة والتقدم التكنولوجي و ، اخل..احملاصيل

وحيدث التقدم التكنولوجي احملايد عندنا نصل اىل ، والتكنولوجيا املوفرة للعمل والتكنولوجيا املوفرة لرأس املال

االيثارات البسيطة اليت تنشأ من تقسيم فتلك ، كمية مدخالت لعناصر االنتاج  بنفسمستويات االنتاج املرتفعة 

كما أن التغيري ،  مرتفعة واستهالك أكثر بالنسبة لكل األفراد االنتاج تمستوياالعمل ميكن أن ينتج عنها 

احملايد الذي يؤدي اىل مضاعفة امجايل االنتاج يكون معادال من حيث املفهوم ملضاعفة كل عناصر  التكنلوجي

والذي يعين حتقيق ، املال توفري راس أو، العمل ريكون التقدم التكنلوجي لتوفري عنص وعلى العكس رمبا، االنتاج

خصية وماكنات النسيج االيل واجلرارات شال فاحلسابات، مستويات مرتفعة للناتج بنفس كمية العمل أو راس املال

 التقدمأما . وجي املوفر للعملوالعدد ميكن تصنيفها كنواتج للتقدم التكنول واآلالتوغريها من األنواع املختلفة 

العملية والتكنولوجية  البحوثويرجع ذلك اىل أن معظم ، التكنولوجي املوفر لرأس املال فهو ظاهرة أكثر ندرة

ومع ذلك يف دول العامل ، واليت تتطلع اىل توفري عنصر العمل وليس رأس املال، العاملية تتم من قبل الدول املتقدمة

يكون التقدم التكنولوجي املوفر لرأس املال هو ، ادرنعنصر العمل متوفر وعنصر رأس املال ال الثالث ايل يكون فيها

وحيدث التقدم التكنلوجي . وميكن أن يصبح التقدم التكنولوجي أيضا ممثال يف تعزيز العمل ورأس املال. املطلوب

قق التقدم التكنولوجي املعزز لرأس املال وباملثل يتح، املعزز للعمل عندما يتم االرتقاء جبودة ومهارة وقوة العمل

وميكن تقدمي أهم أسباب وعوامل االهتمام . 1عندما يتم استخدام السلع الراس مالية املوجودة بصورة أثر انتاجية

  2 :بالتكنولوجيا يف الوقت الراهن اىل ما يلي

                                                   
    .199، ص2006، دار املريخ، السعودية، التنمية االقتصاديةحممود حسن حسين، حممود حامد حممود،  1

  .199-198،  ص صمرجع سبق ذكرهفليح حسن خلف،  2
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أن العديد من خاصة و ، يعتمد معدل النمو االقتصادي بشكل كبري على معدل التطور التكنولوجي - 

الدراسات حاولت أن تثبت مثل هذه العالقة كما هو احلال يف دراسة سولو اليت توصلت اىل أن نسبة 

 مهمة من النمو يف الدخل القومي ميكن أن تعزى اىل التقدم التكنولوجي؛

ام بأحدث االهتمام الكبري بتطوير االسلحة واملعدات واألجهزة احلربية وا�االت االخرى أدى اىل االهتم - 

 .نظراً لعالقة هذا التطور الوثيقة �ذه ا�االت، تطور تكنولوجي

اعتماد التطور التكنولوجي كأداة مهمة للمنافسة بني املشروعات اليت ال تعتمد على الفروقات يف األسعار   - 

بل القدرة على انتاج سلع جديدة أو ابتكار وسائل جديدة حتدث تطور يف ، كأساس يف ذلك فحسب

 ة السلع حىت وإن كانت غري جوهرية يف حاالت ليست بالقليلة؛نوعي

يثري الكثري من املخاوف حول الذي تشهده الدول املتقدمة ميكن أن  ألن التطور التكنولوجي الواسع - 

 .ظهور البطالة واحلجاة للبحث عن أعمال جديدة والتدريب عليها

هناك تفاوتًا واضحًا يف مستويات التطور التكنولوجي إال أ ن ، التكنولوجيا يف طار عملية التطور ورغم أمهية

يف حني ال متتلك الدول ، بني الدول حيث تستحوذ الدول املتقدمة على معظم مضامني هذا التطور ومعطياته

وسبب هذا التفاوت واضح إذ أنه ناجم عن كون الدول املتقدمة قد استطاعت من خالل ، النامية مثل ذلك

مت توفري ، ويف اطار ذلك، االجتماعية والثقافية، االقتصادية، سريعًا يف ا�االت املختلفة تقدمها أن حتقق تطوراً 

من معاهد ومؤسسات عملية ، واملرتبطة بتوفر االمكانات املتصلة بالعلم واملعرفة، البيئة املناسبة للتطور التكنولوجي

واسعة وبشكل  ةتكنولوجيمن حتقيق اجنازات ومعدات وقدرات بشرية متكنها  أجهزةومراكز للبحث والتطوير تضم 

) االجتماعية والثقافية، االقتصادية(يف والوقت اليت اضفت حالة التخلف يف امليادين املختلفة طابعها ، مستمر

ويف حني  اللتكنولوجيوكنتيجة أصبحت دول املتقدمة هي املصدرة أساساً ، على احلالة التكنولوجية يف دول النامية

  .ما متنحه الدول املتقدمة لدول املختلفة على تلقىيقتصر دور ا

  :الطبيعةكمية ونوعية الموارد    -4

، درجة اخلصوبة الرتبة: على كمية ونوعية موارده الطبيعة يعتمد انتاج اقتصاد معني وكذلك منوه االقتصادي

فاملوارد ، يعرف باملوارد الطبيعة ويعتقد بعض االقتصاديني بأنه ال يوجد هناك ما، اخل...الغابات، املياه، وفرة املعادن

إال إذا استطاع االنسان أن يستغلها لتحقيق األهداف ، اليت زودتنا �ا الطبيعة ال قيمة هلا بالنسبة للمجتمع

ستفقد تسميتها الطبيعة  عندئذفإن املوارد ، وعندما حيدث ذلك، والغايات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

  .سانوتصبح كأ�ا من صنع االن
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لذلك فمن احملتمل أن يكون البلد غنياً مبوارده الطبيعة إال أن مستواه املادي أو معدل منوه االقتصادي سوف 

ومعىن هذا أن شروط الطلب والتكاليف جيب أن تكون مشجعة ، ال يتأثر مطلقاً إذا بقيت هذه املوارد غري مستغلة

  1:ويتطلب ذلك ما يلي ،)مستغلة(على اقتصادية ) لةغري املستغ(الطبيعة  ألجل حتويل مورد معني من حالته

 أن يكون الطلب على السلعة اليت تستخدم املورد يف انتاجها يف مستوى يربر استغالل هذه املوارد؛ - 

 .املهارات الفنية مالئماً لتحويل املوارد إىل استعماالت مرحبة، أن يكون عرض رأس املال - 

فمن املمكن للمجتمع ، معني ليست بالضرورة ثابتة لبلد الطبيعيةوارد واجلديد باملالحظة أن كمية ونوعية امل

بتحويل جزء من ، حبيث تؤدي اىل زيادة النمو االقتصادي يف املستقبل، أن يكتشف أو يطور موارد طبيعية جديدة

من التضحية جبزء  ويعين ذلك أنه البد، حنو جماالت األحباث، اخل...، العمل، رأس املال: املوارد االقتصادية املتاحة

، من السلع االستهالكية يف األجل القصري لتمكني االقتصاد اىل مستوى أعلى من القدرات االنتاجية يف املستقبل

  .أي بعبارة أخرى لتحقيق انتقال منحىن حدود امكانيات االنتاج القصوى اىل االعلى

   عوامل بيئية  -5

مو االقتصادي يتطلب توفر جمموعة من العوامل فالن، ال حيدث النمو االقتصادي يف أي بلد يف فراغ

واالقتصادية ويعين أنه ال بد من وجود قطاع مصريف قادر على متويل ، الثقافية، االجتماعية، السياسية: املشجعة

، اجلديدة االستثماراتونظام ضرييب ال يعيق ، ونظام قانوين لتثبيت قواعد التعامل التجاري، متطلبات النمو

  .2سي وحكم يدعم التقدم االقتصاديسيا واستقرار

  قياس النمو االقتصادي :المطلب الثالث

 يشري النقدي فالدخل، النقدي وليس احلقيقي الفردي الدخل يف زيادة حدوث يعين االقتصادي النموأن  

 دماتاخل مقابل وذلك سنة تكون ما عادة معينة زمنية فرتة خالل الفرد يتسلمها اليت النقدية الوحدات عدد إىل

 فهو لألسعار العام املستوى إىل النقدي الدخل نسبة يساوي الذي احلقيقي الدخل أما، يقدمها اليت اإلنتاجية

 زاد فإذا .معينة زمنية فرتة خالل النقدي دخله انفاق من الفرد عليها حيصل اليت واخلدمات السلع لكمية يشري

 وال ثابتا يظل سوف احلقيقي الدخل فإن النسبة بنفس رلألسعا العام املستوى وزاد معينة بنسبة النقدي الدخل

 فإن األسعار يف الزيادة معدل من أقل مبعدل النقدي الدخل زاد وإذا، الفرد معيشة مستوى يف حتسن هناك حيدث

                                                   
  .274، صمرجع سبق ذكرهحريب حممد موسى عريقات،   1

  .275، صاملرجع نفسه  2
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 إذا إال اقتصادي منو هناك حيدث لن مث منو  . معيشته مستوى ويتدهور ينخفض سوف للفرد احلقيقي الدخل

   .1التضخم معدل من أكرب النقدي الدخل يف ادةالزي معدل كان

ويعترب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من الطرق األكثر ، وجد عدة طرقي حساب النمو االقتصاديولقياس و 

وُميكن تعريف الناتج احمللي اإلمجايل بأنه القيمة الكلية لكافة السلع واخلدمات ، استخداماً لقياس النمو االقتصادي

أما الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي فهو الناتج احمللي اإلمجايل بعد تعديله ، م إنتاجها داخل االقتصاد احمللياليت يت

 يستعمل ما غالبا وطين اقتصاد ألي GDP الفردي احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج إن، واستبعاد آثار التضخم منه

 على مؤشرا بوصفه له ينظر ما غالبا لذلك االقتصادي النموو  البلد يف األفراد معيشة مستوى ملعدل مؤشرا بوصفه

، الكلي القومي الدخل معيار :مثل الداخلية املعايري من العديد وجود من بالرغم"و. املعيشة مستوى معدل زيادة

 يرياملعا أكثر من يعترب احلقيقي الدخل من الفرد نصيب متوسط معيار أن إال .املتوقع الكلي القومي الدخل معيار

 املعايري أكثر الدخل من الفرد نصيب متوسط ويعترب. العامل يف والسياسيني االقتصاديني لدى وقبوال استخداما

 املشاكل عديد هناك أن إال .العامل دول معظم يف االقتصادي التقدم مستوى قياس عند صدقا وأكثرها استخداما

 هذه بني من، للفرد احلقيقي الدخل متثل يحةصح أرقام على للحصول النامية الدول تواجه اليت والصعاب

 املتخلفة الدول بني املقارنات عقد فإن وكذلك، دقيقة وغري كاملة غري والدخول السكان إحصاءات أن الصعاب

تقدمي وشرح وميكن  ."2أساسها على حيسب اليت والطرق األسس الختالف نظرا ودقته صحته يف مشكوك أمر

  : النمو االقتصادي كما يلي أكثر للمعاير السابقة لقياس

قياس النمو االقتصادي بالتعرف على الدخل الوطين  Meadeيقرتح : ل الوطني الكليخمعيار الد .1

إال أن هذا املقياس مل يقابل يف األوساط االقتصادية ، الكلي وليس متوسط نصيب الفرد من الدخل

فزيادة الدخل . غ نتائج اجيابية أو سلبيةاىل بلو قد ال تؤدي  -أو نقصه- وذلك الن زيادة الدخل، بالقبول

نقص الدخل الوطين ال تعين ، تعين منوا اقتصاديا عندما يزداد السكان بنفس املعدل أو أكرب الوطين ال

كذلك يتعذر االستفادة من هذا املقياس حينما تنتشر ،  ختلفا اقتصاديا عندما ينخفض عدد السكان

 .اهلجرة من واىل الدولة

                                                   
رسالة ماجستري غري منشورة، ، 1991/2013أثر االستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الجزائر للفترة من ، بن شاعة رضا 1

  .75، ص2016/2017ماجنمنت وجتارة دولية، جامعة مستغامن، اجلزائر، : ختصص

  .76، صاملرجع نفسه 2
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يقرتح البعض قياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع : الوطني الكلي المتوقعمعايير الدخل  .2

فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة غنية كما يتوفر هلا اإلمكانات املختلفة لإلفادة ، وليس الدخل الفعلي

صاديني أن تؤخذ يف هذه احلالة يوصى بعض االقت، إضافة إىل ما بلغته من تقدم تقين، من ثروا�ا الكامنة

غري أن هذا املعيار توجه إليه نفس املأخذ اليت توجه ، االعتبار تلك املقومات عند قياس حجم الدخل يف

 .فضال عن صعوبة تقدير وقياس تلك الثروات الكامنة واملتوقعة يف املستقبل، للمعيار السابق

قيقي أكثر املعايري استخداما يعترب متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين احل: معيار متوسط الدخل .3

إال أن هناك عديد من املشاكل ، وأكثرها صدقا عن قياس مستوى التقدم التقين يف معظم دول العامل

هناك  .1ل الدخل احلقيقي للفردثملنامية للحصول على أرقام صحيحة تتوالصعاب اليت تواجه اجلول ا

  2 :ميكن تقدميهما كما يلي طريقتني

وتتمثل ، يقيس معدل التغري يف متوسط الدخل احلقيقي من سنة ألخرى: طمعدل النمو البسي  .أ 

 :صيغة فيما يلي

 
  .معدل النمو البسيط:: حيث

  .tمتوسط الدخل احلقيقي يف السنة :

  .t-1متوسط الدخل احلقيقي يف السنة :

 الدخل كمتوسط خالل فرتة زمنة طويلة يقيس معدل النمو السنوي يف :معدل النمو المركب  .ب 

 .طريقة النقطتني وطريقة االحنداد، نسبياً وتوجد طريقتان حلسابه

 ووفقاُ لطريقة النقطتين لدينا الصيغة:  

 

 
  :حيث

                                                   
  .37ص، مرجع سبق ذكره ،مراد عبد القادر  1

  .472-471ص ص، مرجع سبق ذكرهمصطفى يوسف الكايف،  2
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  .معدل النمو املركب: 

N :واخر سنة يف الفرتة فرق عدد السنوات بني أول.  

  .ة االساسالدخل احلقيقي لسن: 

 ).N(الدخل احلقيقي الخر الفرتة : 

 اما طريقة لطريقة النقطتين لدينا الصيغة:  

 
  :حيث

 ).t(الطبيعي للدخل يف السنة  اللوغاريتم: 

A :ثابت.  

  .tمعدل النمو املركب يف السنة : 

t :الزمن.  

، 1952وضح سنخر معادلة النمو االقتصادي يف عام  :للنمو االقتصادي Singerمعادلة سنجر  .4

ولقد وصل اىل تلك املعادلة مبساعدة األعمال اليت قام �ا يف هذا الصدد وغريه من االقتصاديني مثل 

 1:وعرب سنخر عن معادلة النمو بأ�ا دالة لثالثة عوامل هي. دومار–هكس وهارود 

 االدخار الصايف؛ - 

 إنتاجية رأس املال؛ - 

 .السكان معدل منو - 

  :وتتخذ هذه الدالة الشكل التايل

D = SP - R 

  .هي معدل النمو السكاين: D: حيث

S  :هي معدل االدخار الصايف.  

P : هي انتاجية رأس املال؛  

R :هي معدل منو السكان السنوي.  

  :وقد أور سنخر قيما عددية هلذها املتغريات إذ افرتض أن

                                                   
  .37ص، مرجع سبق ذكره ،مراد عبد القادر  1
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وأن معدل النمو ، %0.02=إنتاجية االستثمارات اجلديدة ، طينمن الدخل الو  %6= معدل االدخار الصايف 

  .%1.25 =السكاين 
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  للبطالة مفاهيميمدخل : الثانيبحث مال

 تعدحيث  واملتقدمةمنها البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعاين منها معظم الدول النامية  تعترب

وهي حتدث نتيجة االختالالت يف سوق العمل بسبب قصور عرض العمل وزيادة ، ظاهرة عامة ومعضلة حقيقية

وال جيدونه خالل فرتة  العمل يفقادرين وراغبني  مؤهلني تمعا�تتمثل يف وجود أشخاص يف الطلب عليه، فالبطالة 

مشكلة  البطالة  أضحتلذلك ، إذ مل تعد هذه الظاهرة مشكلة العامل الثالث فقط بل املتقدم ايضا زمنية معينة

كبرية جيب معاجلتها من قبل واضعي السياسيات االقتصادية من خالل حتديدها كأبرز األهداف االقتصادية 

  .الكلية االساسية اليت جيب معاجلتها ألي دولة

ماهية البطالة: المطلب األول  

دت التعريفات اليت هناك صعوبة بني االقتصادين تتعلق بأمر الوصول على مفهوم حمدد للبطالة، حيث تعد

تناولتها، يرى بعض االقتصاديني أن البطالة هي احلالة اليت تنطبق على االشخاص القادرين على العمل وال 

بني قوة  يعملون، ولكنهم يبحثون بصورة جدية عن فرص عمل، ويرى بعضهم االخرى أن البطالة متثل اختالالً 

تاحة تلك اليت يتمخض عنها عندم اشتغال جزء من قوة العمل العمل املتاحة يف جمتمع معني وبني فرص العمل امل

بصورة كلية أو جزئية رغم قدر�م على ورغبتهم فيه، ومرد ذلك كله، اىل القيود اليت تفرضها حدود الطاقة 

 وقدر�ا يف االقتصاد القومي، وهناك فئة ثالثة من االقتصادين تعرف البطالة بأ�ا عدم قدرة جزء من ةاالستيعابي

قوة العمل يف احلصول على فرص عمل، فضًال عن ذلك، فإن هناك من يرى أن البطالة تتمثل يف نقص فرص 

وميكن تقدمي عدت تعاريف . 1العمل يف جمتمع ما، باإلضافة اىل وجدود عديد من اآلراء األخرى يف هذا ا�ال

  :للبطالة كما يلي

سنة  56و 16 األفراد اليت ترتاوح أعمارهم بنيل مجيع املكتب الدويل للعمل البطالة على أ�ا تشم عرِفهيُ 

  2:والذين هم عاطلون عن العمل وتتوفر فيهم الشروط التالية

 عاطل عن العمل إذا مل يعمل خالل األسبوع السابق ولكنه بذل بعض اجلهد للعثور  مبعىن: عاطل عن العمل

 ؛)عمل ةسبيل املثال بالذهاب إىل مقابل ىعل(عمل  ىعل

 العاملة إذا مل يعمل يف األسبوع املاضي ومل يبحث عن عمل  ةعترب الشخص خارج القو يُ و  :قوه العاملةخارج ال

البحث عن العمل  ىنمبع(العاطلني  أون الناس الذين ال يعملون إوبعبارة أخرى ف، املاضية ةربعيف األسابيع األ

                                                   
 .09، ص 2015، مصر، الدار اجلامعية، مشكلة البطالة وأثرها على برنامج اإلصالح االقتصادي عليهاعلي عبد الوهاب جنا،  1

2 Robert  Frank et  autres, Principles of Macroeconomics, 6 éme  edition, McGraw-Hill Education, USA, 2015, 

P162. 
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 ب املتفرغونالطالُّ  :ومثال على ذلك  "ةالعامل ةخارج القو " تُعترب) العثور عليه ىعل وجود للقدرة ولكن ال

 ة؛عاقالعمل بسبب اإل ىواألشخاص غري القادرين عل، واملتقاعدون، وربات البيوت، للدراسة

 مبعىن األشخاص القادرون على العمل يف حالة توفر ذلك دون وجود عارض مينع : أن يكون متاح للعمل

  .ذلك

  :كل فرد عاطل عن العمل إذا توفرت فيه الشروط التالية البطًال   الفردعترب الديوان الوطين لإلحصائيات كما يَ 

 سنة؛ )60-16(أن يكون يف السن الذي يسمح له بالعمل  - 

 أي عدم ممارسة أي نشاط خالل مدة التحقيق؛، أن يكون بدون عمل خالل فرتة املسح اإلحصائي - 

خالل الفرتة من أجل  أي القيام بإجراءات مستمرة وجادة، أن يكون يف حالة حبث جاد عن عمل - 

 البحث عن وظيفة؛

 .مبعىن عدم وجود أي عارض مينعه من ممارسة العمل، أن يكون متاحا وعلى أمت االستعداد للعمل - 

تتمثل البطالة وفقا للمفهوم الرمسي الفرق بني حجم العمل املعروض وحجم العمل يف ا�تمع خالل فرتة كما 

ومن مث فإن حجم البطالة يتمثل يف حجم الفجوة بني كل من ، ئدةعند مستويات األجور السا، زمنية معينة

أي أن البطالة تتمثل يف وجود أشخاص يف ، الكمية املعروضة من العمل والكمية املطلوبة منه يف سوق العمل

 جمتمع معني قادرين على العمل ومؤهلني له بالنوع واملستوى املطلوبني وراغبني فيه وباحثني فيه وموافقني على

أما تعريف البطالة وفق املعايري اليت حدد�ا .1وال جيدونه خالل فرتة زمنية معينة، الولوج فيه يف ظل األجور السائدة

منظمة العمل الدولية فإ�ا تشمل االشخاص الذي هم يف سن العمل وقادرين عليه وراغبني فيه وباحثني عنه 

بقة أنه ألجل اعتبار الشخص عاطال عن العمل فإنه ويالحظ من التعاريف السا .2ولكنهم ال جيدون فرص عمل

  3:يلي يشرتط ما

 وعليه ، أن تتوافر لدى املتعطل الرغبة واالستعداد اجلدي للعمل سواء أكان العمل بأجر أو حلساب اخلاص

فإنه يعترب عاطًال ، وال يريد أن ميار عمل أو نشاط اقتصادي، فإن الطالب الذي ميلك ثروة ويعيش منها

 ؛ملعن الع

                                                   
 .12، ص 2015، الدار اجلامعية، االسكندرية، مشكلة البطالة وأثرها على برنامج اإلصالح االقتصادي عليهاعلي عبد الوهاب جنا،   1

 .278، صمرجع سبق ذكرهطاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري،   2

 .املرجع نفسه  3
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 ص وهذا يوضح الرغبة احلقيقية يف العمل وميكن اعتبار الشخ، أن يقوم املتعطل بالبحث اجلدي عن العمل

 ؛باحثاً عن العمل إذا قام بالبحث عن عمل بأية وسيلة من وسائل البحث املختلفة

 ولعل هو املعيار األهم يف اعتبار الشخص ما متعطالً عن العمل أم ال، عدم وجود عمل. 

من ميكن تعريف البطالة على أ�ا قدرت ورغبت الفرد يف ا�تمع على العمل  ل التعاريف السابقةمن خال 

احلالة اليت ال يستخدم وبذلك فإن البطالة هي ، عن وظيفة احلصولمن أجل  اداجلستمر و املبحث الب خالل قيمه

ا الطلب على العمل أكرب من العرض وهي الوضعية اليت يكون فيه ا�تمع فيها قوة العمل فيه استخدمًا أمثالً 

  .املتوفر عليه

أنواع البطالة: انيالثالمطلب   

، وتبعًا للسبب الذي يكون أساس بروز ظاهرة البطالة ألخرنواع متعددة للبطالة ختتلف من ظرف هنا أ

حيلل ظاهرة  وختتلف أيضًا التسميات هلذه األنواع تبعًا للمدرسة االقتصادية اليت يتبع �جها االقتصادي الذي

وبشكل عام فإنه ميكن تقسيم وحتديد انواع . كما أن تصنيفا�ا ختتلف حسب الكثري من اخلصائص. البطالة

  :البطالة كما يلي

  )الصريحة(البطالة السافرة   -1

يكون وقت ، وبالتايل، وظائف أيةتتمثل البطالة السافرة يف وجود أفراد قادرين على العمل وال يشغلون 

هي حالة التعطل الظاهر اليت يعاين منها جزء من القوة وبالتايل ف. صفرا وإنتاجيتهم، ة هلم صفراالعمل بالنسب

أي وجود عدد من األفراد القادرين على العمل والراغبني فيه والباحثني عنه عند مستوى األجر السائد ، املتاحة

تكون البطالة السافرة احتكاكية أو  وهلذا فهم يف حالة تعطل كامل ال ميارسون أي عمل وميكن أن، دون جدوى

تتمثل و . 1هيكلية أو دورية ومد�ا الزمنية قد تطول أو تقصر حبسب طبيعة نوع البطالة وظروف االقتصاد الوطين

نوعني البطالة . يوعا بوصفها الصورة الواضحة للبطالة وميكن التمييز بنيشالبطالة  أشكالالبطالة السافرة أكثر 

  . والبطالة االختيارية اإلجباريةالة البط: السافرة مها

 : اإلجبارية البطالة -2

ويبحثون عنه وال جيدرن ، والراغبني فيه، يف األفراد القادرين على العمل السافرةيتضمن هذا النوع من البطالة 

ميكن للعني أن  وهذا هو الشكل الظاهر للبطالة ذلك الذي ال. فرص عمل متاحة هلم يف ظل األجور السائدة

                                                   
، 1997، الكويت،  226، سلسلة عامل املعرفة، العددالمعاصرة الرأسماليةألخطر مشكالت  االقتصاد السياسي للبطالة، تحليلرمزي زكي،  1

  .29ص 
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وميكن التمييز . اي انه يتمثل قي فائض العرض يف سوق العمل من األفراد الراغبني العمل والقادرين عليه، طئهخت

  :وذلك وفقا لألسباب املؤدية إىل كل منها وهي، بني عدة أشكال للبطالة اإلجبارية

  :البطالة االحتكاكية  .أ 

عن وظيفة مناسبة أو  - للمرة األوىل-بحثون وي، تشري البطالة االحتكاكية إىل وجود أفراد قادرين على العمل

إال أ�م ، يبحثون عن وظيفة أفضل من السابقة عليها علما بان هناك وظائف تناسب خربا�م وأعمارهم ومهارا�م

فيه أصحاب  حياولهذا يف الوقت الذي ، مل يلتحقوا �ا بسبب عدم معرفتهم �ذه الوظائف وأماكن وجودها

اخلاصة  املنشآتالة البديلة للمتقاعدين لديهم أو لشغل الوظائف املرتتبة على توسع األعمال البحث عن العم

، 1وتتميز البطالة االحتكاكية بتواجدها يف االقتصاديات كافة ايًا كان مستوى منوها ومهما اختلفت طبيعتها، �م

نتقلون من عمل اىل اخر الكامل ال بد من وجود بعض االفراد الذي ي التشغيلحىت يف ظل عمل االقتصاد عند 

أو ، نتهاء دراستهمالقوة العمل باستمرار بسبب  كذلك يدخل الشباب،  بسبب تغيري املكان أو تغري العمل نفسه

 أو، سبب مث قررا العودة للعمل كالنساء اليت تعود بعد انتهاء فرتات الوالدة والرضاعة ألياالفراد الذين تركوا العمل 

وحيث أم معظم الباطلني االحتكايكًا يف ، ماهلم وحتولوا اىل البحث عن أعمال جديدةاالفراد الذي فصلوا من أع

  .2وضع انتقال من عمل اىل اخر فإ�م يصنفون كبطالة اختيارية

. فرتة البحث عن عمل وبطالة فرتة االنتظار أثناءمها البطالة : ميكن التمييز بني نوعني من البطالة االحتكاكية

تنشا سواء من جانب العمال أو رجال األعمال بسبب عدم جتانس   فإ�ا: فرتة البحث عن عمل أثناءالبطالة  أما

حىت لو كانوا ، حيث خيتلف األفراد من حيث الدوافع والقدرات، كل من عنصر العمل والوظائف بدرجة كبرية

، خمتلفة أجورافع تد املنشآتوينشا عن عدم جتانس الوظائف أن . على نفس مستوى التعليم والتدريب واخلربة

ويف الوقت نفسه تكون فيه املعلومات عن سوق . وكذلك اختلف شروط العمل وظروفه للرتقىوتقدم فرصا خمتلفة 

 .وقتا للحصول عليها وتأخذالعمل حول تلك االختالفات غري كاملة 

يف  وىلاألوتتمثل ، هناك مكاسب متوقعة لعملية البحث بالنسبة للعامل وكذلك تكاليف مصاحبة هلا 

بينما تتمثل الثانية يف تكلفة البحث عن العمل األفضل يف صورة االنتقاالت ، أعلىاحتمال احلصول على اجر 

فان ، ومن مث. الضائع بسبب ترك العامل لوظيفته األجرإىل  باإلضافة، وتكلفة االستعالم عن الوظائف املختلفة

مما جيعله أكثر استعد ، يد تكلفتها ويشتد عبؤها على العاملاستمرار البطالة االحتكاكية لفرتة أطول يؤدي إىل تزا

                                                   
  . 23ص ، مرجع سبق ذكره، علي عبد الوهاب جنا،  1

  .174، ص2015، االردن، 5، دار وائل للنشر، طمدخل الى االقتصاد الكليطالب عوض،  2
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دامت املنافع  ويستمر العامل يف البحث ما. اقل من العمل األفضل الذي كان ينشده يف البداية أعماللقبول 

وعندما يتحقق . والعكس صحيح، تفوق التكاليف احلدية للبحث عنه، احلدية املتوقعة من البحث عن عمل

املعروض على العامل  األجرفانه إذا كان ، ومن مث، التحفظي باألجرهذين املتغريين يتحدد ما يسمى  التعادل بني

ويستمر يف البحث عن عروض ، فان العامل يرفضه، التحفظي األجراقل من  املعروض على العامل األجراقل من 

 . والعكس صحيح، أخرى

ة تتوقف فرت�ا عموما على مدى توافر املعلومات أن البطالة االحتكاكية متثل بطالة مؤقت، خالصة ذلك

 إجراءاتتتطلب  ال أل�ا، غري أن هذه البطالة ال يهتم االقتصاديون �ا كثريا. وشفافيتها يف سوق العمل

 التأكيد وجبدر إجباريةوليست بالضرورة  ةاختياريمتثل بطالة  أ�اتصحيحية يف السياسات ويرى بعض االقتصاديني 

هي  وإمنا، طالة االحتكاكية ليست مؤقتة وليست اختيارية بالنسبة للظروف السائدة يف الدول الناميةأن الب، هنا

  . 1وإجباريةبطالة مزمنة 

  :البطالة الهيكلية  .ب 

املتقدم للوظيفة مع  يظهر هذا النوع من البطالة بسب عدم وجود توافق بني كفاءة ومؤهالت الشخص

، ويظهر هذا النوع بني العمال املاهرين، رتات اطول من البطالة االحتكاكيةعادة يدوم لفو . متطلبات هذه الوظيفة

لبطالة ا تنشأوبعبارة اخر ، بسبب عدم قدر�م على مواكبة التطورات التكنولوجية اليت قد حتدث يف االقتصاد

ها الباحثون عن بسبب عدم التناسب بني املهارات املطلوبة لفرص العمل املتاحة واملهارات اليت ميتلكاهليكلية 

  .2العمل عدم التوافق اجلغرايف بني الوظائف والباحثني عنأي بسبب ، العمل

البطالة فالطالب على العمل مرتبط بالطلب على  يف سوق العمل ميكن أن تسبب اهليكليةالتغريات اذ أن 

ب على عنصر مما يعين أن حدوث تغريات يف الكلب على السلع سيحدث تغريات يف الطل، السلع واخلدمات

وميكن ، وحىت يتكيف عرض العمل هلذه التغريات يتطلب مرور الزمن أثناء ذلك تظهر البطالة اهليكلية، العمل

وكثريًا ما تظهر ، اعتبار البطالة اهليكلية ناجتة عن عدم تناسب بني الطلب على العمل واملعروض من العمال أنياً 

األعمال أو املناطق كنتيجة التوسع يف بعض القطاعات حاالت عدم التوازن اهليكلي لبعض الوظائف أو 

   1 :تنشأ البطالة الهيكلة ألسباب متعددة لعل أهمهما 3، االقتصادية والرتاجع يف قطاعات أخرى

                                                   

.26- 25ص ، صمرجع سبق ذكرهعبد الوهاب جنا، علي  1  
2 Campbell R. McConnell et autres, Contemporary labor economics, 11édition, McGraw-Hill Education, USA, 

2016, P592. 
  .175، صمرجع سبق ذكرهطالب عوض،  3
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 يرتتب على حتقيق النمو االقتصادي وزيادة الدخول احلقيقية لألفراد ا�تمع : التغيرات في هيكل الطلب

إال أن الزيادات تتأتى بنسب خمتلفة بالنسبة للسلع . ى كثري من السلعزيادة الطلب بصفة عامة عل

، وبنسب اكرب من الزيادة يف الدخل احلقيقي فيما يتعلق بالسلع الكمالية واحلديثة، الضرورية والتقليدية

فضال عن انه قد حيدث نقص يف الطلب بالنسبة لبعض السلع التقليدية والدنيا ويؤدي هذا التغري يف 

اليت ال ميكن استيعا�ا يف إنتاج السلع ، الطلب إىل ظهور البطالة اهليكلية يف هذه ا�االت األخرية هيكل

 . احلديثة والكمالية

 يؤدي التقدم الفين إىل استخدام فنون إنتاجية جديدة حتل حمل الفنون اإلنتاجية : التقدم الفني المطرد

ويرتتب على ذلك . د حتل حمل بعض السلعي القدميةفضال عن إدخال أنواع جديدة من السلع ق، القدمية

وهؤالء العمال املستغىن عنهم ، االستغناء عن عدد من العاملني يف جمال الفنون اإلنتاجية والسلع القدمية

ليست لديهم القدرة بطبيعة احلال على االلتحاق بالوظائف اليت استحدثها التقدم التقين الختالف 

وهي . البطالة التقنيةويطلق على هذه البطالة اهليكلية يف بعض األحيان ، دمؤهال�م عن الوافد اجلدي

فضال عن أن استخدام املعدات واآلالت اجلديدة يكون ، نامجة عن عدم اإلملام بالتقدم التقين احلديث

 . مما يؤدي إىل إحالل رأس املال حمل العمال، مكثفا لعنصر رأس املال

 يالحظ أن : ن وزيادة نسبة صغار السن واإلناث في القوة العاملةالتغير في الهيكل العمري للسكا

وهي فئات قليلة اخلربة تزداد ، النسبة اليت حيتلها الشباب صغار السن حديثو التخرج اإلناث يف قوة العمل

 مما يرتتب عليه زيادة البطالة اهليكلية بني تلك الفئات لعدم توافر اخلربات واملؤهالت، مع النمو السكاين

خاصة فيما يتعلق بتلك الوظائف اليت حتتاج إىل خربات ، الالزمة لشغل الوظائف الشاغرة لديهم

  . ومؤهالت خاصة

وهي الفرتة اليت ، حيث أ�ا تتطلب فرتة طويلة نسبيا ملواجهتها، وعالج البطالة اهليكلية ليس باألمر اهلني

م املهارات اليت تتطلبها الوظائف الشاغرة واجلديدة اليت خالهلا يتم إعادة تعليم العمال العاطلني وتدريبهم إلكسا�

ورمبا ال تتوافر يف عديد ، وهذا األمر له تكاليفه يف التعليم والتدريب وإعادة التأهيل. استحدثتها التغريات اهليكلية

تساب يضاف إىل ذلك الصعوبات اليت تواجه تدريب العمال القدامى على اك. من الدول وخباصة النامية منها

إذا يصعب عليهم التخلي عن املهارات اليت اكتسبوها خالل فرتات زمنية طويلة والتكيف مع ، مهارات جديدة

  . املهارات اجلديدة املطلوبة

                                                                                                                                                               

.29-28ص ص، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا،      1
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  البطالة الدورية  .ج 

أو ما يسمى دورة األعمال  -تعترب البطالة الدورية بطالة إجبارية ترتبط بتقلبات النشاط االقتصادي 

ذلك انه عندما ينخفض الطلب الكلى على السلع . هر يف حالة االنكماش أو الركودحيث تظ - االقتصادية

ويهتم االقتصاديون وواضعو السياسات االقتصادية . يقوم أصحاب األعمال بتسريح جزء من العمال، واخلدمات

حتقيق مستويات احملافظة على عدم تدىن مستويات اإلنتاج مع  - دائما–�ذا النوع من البطالة خلطورته حمأولني 

 عندماأي ، 1مما يؤدي إىل عدم ظهور هذا النوع من البطالة أو التقليل من حد�ا، مالئمة للنشاط االقتصادي

وعندما ، ترتفع البطالة عن مستوي العمالة الكاملة، يقل الناتج احمللي اإلمجايل عن الناتج احمللي اإلمجايل احملتمل

تنخفض البطالة إىل ما دون مستوي العمالة ، ناتج احمللي اإلمجايل احملتمليكون الناتج احمللي اإلمجايل فوق ال

ويوضح  .2عمالاأل ةدور البطالة الدورية أل�ا تتغري مع احنسار وتدفق يف هذه احلالة بالبطالة  ىوتسم، الكاملة

  .كيفية حدوث البطالة الدورية) 01- 1(رقم  الشكل

   .البطالة الدورية: )01-01(شكل 

  

  .377ص، مرجع سبق ذكره، مصطفى يوسف الكايف:المصدر

حيث ، إذا كان االقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الكامل فإنه) 01- 01(ووفقا ملعطيات الشكل 

، )Y2(ناتج احملتمل والناتج املقابل لذلك هو ال - مثال) %5(وليكن  –) *RU(يسود معدل البطالة الطبيعي 

يتقاطع منحىن الطلب الكلي ، ومن مث، )'E(اىل ) E(له من  املمثلواذا نقص الطلب الكلي لينتقل املنحىن 

                                                   
  . 376، ص 2015، االردن،  1، دار حامد للنشر والتوزيع، طمبادئ العلوم االقتصاديةكايف،   مصطفى يوسف  1

2 Christopher. Ragan, Richard Lipsey; Economics, 13 édition, Pearson  éducation, Toronto, 2011, P481. 
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، )Y2(مما يؤدي اىل اخنفاض مستوى الناتج ليصري ، )D(عند النقطة ) Y1(اجلديد مع منحىن العرض الكلي 

ومن مث تتمثل البطالة الدورية يف الفرق بني املعدل  - مثالً  %10وليكن  –) ’RU(ويرتفع معدل البطالة ويصري 

بذلك تكون العالقة بني معدل البطالة ومستوى الناتج ). ’RU* - RU(الفعلي واملعدل الطبيعي للبطالة أي 

حيث أن اخفاض مستوى ) ’RU(عالقة عكسية كما يوضحها احملىن سالب امليل واملمثل بيانيًا يف الشكل 

  ).Y2(اىل ) Y1(يصاحبه ارتفاع يف معدل البطالة من ) ’RU(ىل ا) *RU(الناتج من 

يف حالة االنكماش أو الركود من خالل  - الناجتة عن نقص الطلب الكلي–وتزداد حدة البطالة الدورية 

ويتوقف ذلك على أمور كثرية بالنسبة للدول النامية . بفعل مضاعف التجارة اخلارجية اوانعكاسا�التجارة اخلارجية 

ومدى تقدم القطاع الصناعي فيه ومدى استقرار البنيان االقتصادي ، ها درجة ارتباد البلد النامي بالعامل املتقدمةأمه

، واهليكل االقتصادي أكثر تنوعاً  حيث أنه كلما كان اقتصاد الدولة النامية أكثر تقدما، اخلارجيةوتأثره باملتغريات 

وقد يرجع نقص أو القصور يف الطلب ، والعكس صحيح، ات االخرىقل تأثره باملتغريات الدورية يف االقتصادي

أو اىل اسباب ، اىل اسباب طويلة كامنة يف االقتصاد ذاته، الكلي على السلع واخلدمات الناجتة عنه البطالة الدورية

ية لدى االفراد اخنفاض القوة الشرائ، وبالتايل، يف احلالة االوىل يكون السبب اخنفاض الدول احلقيقية، مؤقتة عارضة

حيث تفع الظروف ، أما احلالة الثانية. الوضع االكثر شيوعًا يف الدول النامية وهو، مث اخنفاض الطلب الكلي

العارضة االفراد النقاص طلبهم على السلع واخلدمات لفرتة معينة يعود بعدها الطلب الكلي اىل االرتفاع وهو 

  .1الوضع االكثر شيوعا يف الدول املتقدمة

  بطالة الموسمية ال  .د 

ويتجلى حدوث هذا النوع من ، تنشأ البطالة املومسية بسبب قصور الطلب على العمال يف مواسم معينة

حيث يزداد الطلب على العمال يف مواسم الزراعة ، مثل النشاط الزراعي، 2البطالة يف نشاطات اقتصادية معينة

ويواجه قطاع السياحة ايضاً هذه املشكلة يف ، حالة تعطلواحلصاد وما بني تلك الفرتتني يكون جزء من العمال يف 

ويالحظ وجود تشابه بني البطالة الدورية والبطالة املومسية يف أن السبب كل ، فرتات اخنفاض االقبال السياحي

بينما متثل ، اال أن البطالة الدورية ترجع اخنفاض الطلب الكلي، منهما يرجع اىل اخنفاض الطلب على العمالة

تكون أكثر ، ومن مث، ويف قطاعات حمددة، البطالة املومسية يف اخنفاض الطلب على العمال يف مواسم معينة سبب

                                                   
  . 378ص ، مرجع سبق ذكره، مبادئ العلوم االقتصاديةمصطفى يوسف كايف،   1

، 2014، 40، جملة البحوث الرتبوية والنفسية، العدد البطالة ومشكالتها بين النظرية والتطبيق دراسة ميدانية في مدينة بغدادعهود جبار عبرية،  2

  216ص
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وميكن احلد من البطالة املومسية عن طريق اجياد أعمال معينة يف السنة،  وميكن توقعها من خالل اوقات، انتظاماً 

مال العامة املتعلقة بالبنية االساسية يف فرتات نقص مثل اشتغال املزارعني باألع، معينة ميكن لألفراد ممارستها

هذا فضال عن توزيع املنتج الزراعي بدرجة أكرب من التوسع يف االستثمار ، الطلب على العمل يف النشاط الزراعي

  .1يف الصناعات املرتبطة بالزراعة يف تلك املناطق

  البطالة االختيارية -3

القادرين على العمل لكنهم ال يرغبون يف العمل يف ظل االجور يتمثل هذا النوع من البطالة يف االفراد 

االغنياء الذين يعزفون عن قبول العمل يف ظل االجور املتاحة : السائدة أو املتاحة رغم توافر فرص عمل هلم مثل

وال يرغبون يف ، وكذلك االفراد الذين تركوا وظائف كانوا حيصلون منها على اجور عالية، وبعض املتسولني

غري أن هذا النوع من البطالة ال يدخل ، بأجور أقل مما تعودوا عليه من االجور املرتفعة االلتحاق بوظائف مماثلة

كما يف الشكل   وميكن توضيح البطالة االجبارية والبطالة االختيارية بيانياً .2يضمن حساب قوة العمل يف ا�تمع

  :كما يلي  )02- 01(رقم 

  .جبارية والبطالة االختياريةالبطالة اال): 02- 01(شكل رقم 

  

 

 

 

 

  

  

  

   .352ص، مرجع سبق ذكره، علي عبد الوهاب جنا، السرييت حممدالسيد : المصدر

  

  

                                                   

.35ص، مرجع سبق ذكره، علي عبد الوهاب جنا  1
  

.352ص، مرجع سبق ذكره ،علي عبد الوهاب جنا، السرييت حممدالسيد   2
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  البطالة المقنعة   -4

هي ذلك النوع من البطالة املتخفية أو غري الظاهرة وهي البطالة اليت تشمل العمال الذين يعملون دون 

هم االنتاجي بسبب االستغناء عنهم من قبل الصناعات االخرى اليت كانت تعاين من نقص الطلب الفعال مستوا

عليها وهذه البطالة تشرتط وجود فائض من عنصر العمل من النشاط االقتصادي حيث تكون انتاجيه احلدية 

ي يؤثر على الناتج الكلي وهذا الفائض من عنصر العمل ميكن سحبه من النشاط االنتاجي دون أ، قيمتها صفر

وغالبا ما يوجد هذا الفائض يف القطاع ، أن االنتاجية احلدية للعمال الذي مت سحبهم تساوي صفرابسبب 

الزراعي الذي يستوعب عددا فائضًا من العمال انتاجيتهم احلدة مساوية للصفر يستهلكون دون أن ينتجوا بل 

   2:كان هلذه البطالة مفهومنييتضح من ذلل   .1يستهلكون فائض انتاج غرياهم

ولكن ليس بكامل طاقتهم أو يعملون يف أعمال ، ينصرف إىل األفراد الذين يعملون: المفهوم األولى 

  . إنتاجيا�م فيها اقل بكثري مما ميكن أن تكون عليه يف أعمال أخرى

مال تكون فيها وهو األكثر شيوعا وهو ينصرف إىل األفراد الذين يعملون يف األع: المفهوم الثاني 

  . اإلنتاجية احلدية للعمل ضئيلة جدا أو منعدمة وقد تكون سالبة

، حيث تتميز بوجه عام بوفرة نسبية يف عنصر العمل، تزداد البطالة املقنعة ظهورا ونشارا يف البالد النامية

شتغلون يف أية أعمال مما جيعل األفراد ي، بينما تكون فرص العمل فيها حمدودة بسبب ضيق جماالت اإلنتاج عموما

وارتفاع نسبة األيدي ، ومما يدعم ذلك األمر اخنفاض املستوى التعليمي، حىت ولو كانت متدنية أو عدمية اإلنتاجية

حيث ، ولذا فان أسباب البطالة املقنعة متكن يف الطبيعة االقتصاد النامي وخصائص بنيانه. العاملة غري املاهرة

ال يوجد أمام فائض ، وبالتايل، ناعي حمدود وقدرته على امتصاص العمالة ضعيفةيكون الوزن النسيب للقطاع الص

أو إىل قطاع ، بسبب الزيادة السكانية يف الريف ونظام العائلة املمتدة فيه، العمل إال االلتجاء إىل القطاع الزراعي

عل األيدي العاملة يف أنشطة مما جي، اخلدمات احلكومية ألسباب اجتماعية وسياسة تعني اخلرجيني والتكدس فيهما

  . هذين القطاعني تفوق االحتياجات الفعلية لتلك األنشطة

تستنزف هذه الطاقات يف ، أن البطالة املقنعة متثل تبديدا جلزء مهم من القوة العاملة، يالحظ من هذا

البطالة املقنعة اخطر  متثل، ومن مث، أعمال ال تفيد االقتصاد وال يرتتب عليها إضافات مهمة إىل الناتج القومي

إذا انه يف ظلها يكون األفراد ظاهريا يعملون وان كانوا ال يضيفون كثريا إىل ، أنواع البطالة ألنه من الصعب حصرها

                                                   
  . 177-176ص ، صمرجع سبق ذكره ،موسى عريقات حريب حممد 1

.37-36ص ص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا،   2
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تعد البطالة املقنعة من أصعب أنواع البطالة من حيث التعامل ، حيث أن اإلنتاجية احلدية تكاد صفرا، اإلنتاج

سبيل لعالجها إال خبلق جماالت جديدة لإلنتاج يصاحبها فرص عمل حقيقية وذلك انه ، معها أو عالجها

. وذلك من خالل تغري بنيان االقتصاد القومي والتنويع يف هيكله، تستوعب فائض العمل يف األعمال املنتجة

-01( االنتاج يف األجل القصري كما هو موضح يف الشكل رقم وميكن توضيح البطالة املقنعة هذه من خالل دالة

  :التايل) 03

  .البطالة املقنعة من خالل دالة االنتاج القصري): 03- 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   .353ص، مرجع سبق ذكره، علي عبد الوهاب جنا، السرييت حممدالسيد : المصدر 

خرى أو أنه مع زيادة وحدات عنصر العمل ويف ظل ثبات عوامل اإلنتاج األ، يتضح من هذا الشكل

مث بعد ذلك يزيد مبعدل متناقص حىت يصل الناتج ، زياد�ا مبعدل أقل يزداد الناتج الكلي يف البداية مبعدل متزايد

وبعد هذا املستوى فإن أي زيادة يف عدد العمال ال تضيف اىل ، P1الكلي اىل اقصاه عند مستوى التوظيف 

 )AB(املسافة  ل االضافيني مساوية للصفر وذلك خاللتكون إنتاجية العما، وبالتايل، الناتج الكلي أي شيئ

، وأي زيادة يف عدد العمال عن ذلك يقل الناتج الكلي) P2-P1(على دالة االنتاج أي فيما بني عدد العمال 

، سالبة وسحب هؤالء العمال يرتتب عليه زيادة الناتج الكلي P2االضافيني  تكون االنتاجية احلدية للعمال، ولذا

أو سالبة يف بعد ) AB(مثل البطالة املقنعة يف العمال الذين يعملون ولكن انتاجيتهم صفر خالل املسافة تت، ولذا

  .على دالة الناتج الكلي) B(النقطة 

  

  

  

 

  

  P:عدد العمال

a b 

 انتاجية العمال

 سالبة
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P2 P1 P 
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  ثارهاقياس البطالة وأ :المطلب الثالث

ستخدم مؤشرات البطالة للتعرف على مدى فعالية السياسات االقتصادية اليت تطورها وتنفذها ت

ويف ، االداء والوضع االقتصادي ألي دولة ممؤشرا مهم للتقيي عدد املتعطلنيو حجم البطالة  يعداذا ، كوماتاحل

ووأخريا  االقتصادية واالجتماعيةالسلبية  اهذا املطلب سنحاول التعرف على أهم مؤشرات قياس البطالة وكذا أثاره

  .أثارها السياسية

  :قياس البطالة -1

 يويل مث ومن، ا�تمعات من جمتمع أي يف االقتصادي األداء عن تعرب اليت املهمة املؤشرات من البطالة تعد

 مهما مقياسا متثل أ�ا أساس على وذلك أخرى إىل فرتة من اجتاهها على للتعرف كبريا اهتماما السياسة صانع

ة النسبية ملشكلة ضعيفا للخطور  شراً ؤ حجم البطالة أو عدد املتعطلني يف دولة ما م يعد، 1االقتصادي للوضع

ولتسهيل املقارنة عرب ، من معدل منو العمالة أسرعالبطالة وخباصة يف الدول اليت ينمو فيها عدد املتعطلني مبعدل 

البطالة  مفهوميالزمن أو فيما بني الدول يتم حساب ما يسمى معدل البطالة ومثلما حدث أن متت التفرقة بني 

والعلمي فانه يتعني التفرقة بني مقياسني  الرمسيالبطالة  مفهوميبني مقياسني بني الرمسي والعلمي فانه يتعني التفرقة 

  : هلا كما يلي، 2العلميللبطالة مها املقياس الرمسي واملقياس 

  :المقياس الرسمي للبطالة 1-1

 بني البطالة تفشي مدى على يدل ألنه، خاصة وأمهية داللة ذو اقتصاديا مؤشرا البطالة معدل يعترب

 ال اليت العمل قوة من جزء هي البطالة أن إعتبار وعلى عنه والباحثني عليه والقادرين العمل يف الراغبني صاألشخا

  :3كالتايل البطالة معدل تعريف ميكن فإنه فقدها أو وظيفته ترك من فيهم مبا العمل عن حبث وحبالة تعمل

  )01......................( 100×   =معدل البطالة 

  العاملون+ العاطلون عن العمل = القوة العاملة 

  :أن فنجد والعاطلون العاملونراد األف تشمل العاملة وىالق أفراد أن حيث

                                                   
أطروحة دكتوراه ، 2012-1979تأثير التضخم على المتغيرات االقتصادية الكلية دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة ، بن يوسف نوة 1

   .208، ص2015/2016مد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، جامعة حماقتصاد تطبيقي: غري منشورة، ختصص

.17ص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا،   2
  

   .209، صمرجع سبق ذكره، بن يوسف نوة 3
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 متغيبون أ�م إال وظيفة لديهم الذين األشخاص على عالوة، أجر مقابل عمل أي ينجزون الذين وهم: العاملون

 .العطلة أو راباإلض أو املرض بسبب

   .عمل عن البحث يف جادون أ�م إال العاملني غري األفراد وهم :العمل نع العاطلون

 ومرضى، البيوت وربات الدراسة مقاعد على املتواجدون فهم العاملة القوى ضمن ليسوا الذين األفراد أما 

 ألطفالا يستبعد اجلزائر يف مثال كاألطفال،  معينة سن دون هم من أو املتقاعدين أو العمل يستطيعون ال حبيث

  .عشر اخلامسة دون

ومن خالل املعادلة السابقة جند أنه كلما كان املعدل صغريا كلما كان درجة امتصاص سوق العمل للعاطلني  

وكلما كان املعدل كبريا كلما كان هناك اختالل يف سوق ، كبريا أي أن سوق العمل يقرتب من العمالة الكاملة

  .1العمل املتزايدةالعمل لينعكس مباشرة على امتصاص طلبات 

وهي تعود اىل عدة عوامل منها التغريات ، توجد عدة اختالفات بني الدول فيما خيص قياس معدل البطالة

سنة يف حني  65و 15مثال يف بعض الدول القوة العاملة بني (يف حدود سن العمل ويف حتديد القواى العاملة 

للبحث  ةيار يوكذا املدة املعمعاجلة، ارية للبحث عن العملوكذا املدة املعي، )سنة60- 16بعض الدول االخرى بني 

 نيالباحث،  من العمل واملتوقع إعادة إدماجهمنين مؤقتا أو املسرحيمعاجلة وضع بعض األفراد املطرود، عن العمل

، نيب العاطليضا برامج تدر يأ، ي اجلامعات واملعاهدجيخاصة مغادري املدارس وخر ، عن العمل ألول مرة

س أداء سوق ييضا من أهم مقايعترب أيُ و ، ة خاصة لكونه اجلزء املكمل لقوة العمليهذا املؤشر أمهكتسب يو 

  .العمل

واملسوحات االسرية وهي ، ويبقى أهم مصادر للبيانات هذا املؤشر هو اللجوء اىل التعدادات السكانية

فالتعددات السكانية تتميز بطول فرتة ، لاالدارية ملكاتب العم التسجيالتمبنية على عينة ممثلة �موع السكان أو 

كما أن التعدادات مكلفة بالنسبة للبلد ونفس الشيء بالنسبة ،  اجراءها وقد تكون مرة كل شعرة سنوات

للمسوحات فهي تثري مجلة من املشاكل نتيجة لطبيعتها الدورية السنوية ليت قد ال تسمح مبتابعة تأثري التقلبات يف 

ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) BIT(إال أن املكتب دويل للعمل ، ات املومسيةاالجل القري أو التغري 

)OCDE( أما سجالت طاليب العمل فهي أيضا تتأثر باملعيار الذايت. حتبدان هذه الطرية) معيار البحث عن

اق اضافة الة أنه حيث أنه توجد قيود متعددة على االستحق، حيث ال تقدم قياسا دقيقا لعدد العاطلني) العمل

وكذلك ال يقوم بعملية البحث عن ، من بني املستفدين من هذه التعويضات يوجد عدد كبري يرفض عروض العمل

                                                   
1
 David Laibson et autres, Macroeconomics, Global Editions, Pearson Education, USA, 2016, P231. 
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وباملقابل فإن . وبالتايل فإن هذا االسلوب يتجه حنو تضخيم أعداد العاطلني عن العمل، العمل بصفة ديناميكية

ما مييز هذه . عمل ويبحثون عنه ويتم استثناؤهم من عدد العاطلنيهناك عدة فئات من ا�تمع ليس هلم احلق يف ال

وتلجأ اىل استعماهلا خاصة الدول الكربى ، الطريقة أ�ا تقدم تقديرا سريعا وغري مكلف لعدد العاطلني عن العمل

  .1واملتطورة

  للبطالة النظري المقياس 1-2

دما يكون الناتج الفعلي يف االقتصاد معادال ن العمالة الكاملة تتحقق يف ا�تمع عنإف، وفقا هلذا املقياس

يكون معدل البطالة الفعلي مساويا ملعدل البطالة الطبيعي ، وبالتايل، يكون للناتج احملتمل، وبالتايل، للناتج احملتمل

رب يكون معدل البطالة الفعلي اك، بينما إذا كان الناتج الفعلي يف االقتصاد اقل من الناتج احملتمل. غري التضخمي

وحيدث ذلك أما ، ويف هذه احلالة يعاين ا�تمع من وجود بطالة باملفهوم العلمي، من معدل البطالة الطبيعي

  . بسبب عدم االستخدام الكامل لقوة العمل أو بسبب عدم االستخدام األمثل هلا

يها طلق عليو ، نيمع أدىنة العامل عن حد يتطلب أال تقل إنتاجياالستخدام األمثل لقوة العمل ويتطلب  

ه ميكن  فإنوبالتايل، ا�تمع قطاعات بني فيما لإلنتاجية متوسط أعلى اوتعرف بأ�، ة املتوسطة احملتملةياإلنتاج

  2:يلي حتديد معدل البطالة وفق هذا املقياس كما

  ة املتوسطة احملتملةياإلنتاج× قوة العمل = الناتج احملتمل 

MPS× PGDP= LF …………………. (1)  

  .مثالً  5% نوليك األسعار استقرار على حيافظ الذي ذلك بهعي واملسموح يمعدل البطالة الطبوإذا كان 

  .)ةيمن قوة العمل الكل( 0.95=  قوة العمل احملتسبة: تكون

قوة  من %95 تشغيل من عليه احلصول يتم الذي الناتج ذلك هو (PGDP) ومن مث فإن الناتج احملتمل

  :حيث يصبح ال كامال وأمثاليالعمل تشغ

MPS× PGDP= 0.95LF …………………. (2)  

  فعليةة املتوسطة الياإلنتاج× قوة العمل =  الفعليالناتج 

MPA× AGDP= 0.95LF …………………. (3)  

  :ومن جهة أخرى لدينا

                                                   
د، ي، جامعة أبو بكر بلقايرية والتسية العلوم االقتصادي، كلغري منشورة ، أطروحة دكتوراهليمحاولة تحل: ل في الجزائرية التشغليإشكاش، يو دمحاين حممد ادر  1

  .38، ص 2013- 2012تلمسان اجلزائر، 

  .22ص، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الوهاب جنا،  2
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  الناتج الفعلي - الناتج احملتمل= )PG(فجوة الناتج

PG=PGDP-AGDP …………………. (4)  

، أو أمثالً  كامالً   استخداما ا�تمع موارد استخدام لعدم نتيجة املفقود لناتجا قيمة متثل �ابأوتعرف فجوة الناتج 

  ):4(و) 3(ومن املعادلتني 

 )PG=0.95LF (MPS – MPA …………………. (5)  

قاسة بوحدات نقديكن حتو ميو 
ُ
ة إىل فجوة بطالة ُمقاسة بوحدات عمل وذلك من خالل يل فجوة الناتج امل

  :جند(MPS) ة املتوسطة احملتملةيعلى اإلنتاج )2(قسمة املعادلة 

GAPU =  =  

  :يلي لتصبح معادلة فجوة البطالة كما

GAPU  =0.95 )1  - ( …………………. (6)  

  : من جهة أخرى لدينا

  :وبالتعويض قيمة فجوة الناتج جند  100= معدل البطالة 

  (7) .………………… = عدل البطالة م

  : ومنه تصبح معادلة البطالة بشكلها األخري كمايلي

 (8) .………………… )1 - (= معدل البطالة 

لة يف أنواع البطا كافةوهذا املقياس يأخذ يف حسبانه  ، متثل معدل البطالة وفقا للمقياس العلمي )3(املعادلة 

أو مبعىن آخر كل من البطالة الصرحية والبطالة غري ، ا�تمع سواء كانت سافرة أو جزئية أو مقنعة أو غريها

  .1الصرحية

  أثار البطالة  -2

ا�تمع   مستوىيرتتب على البطالة العديد من االثار السلبية سواء على مستوى االفراد العاطلني أو على 

  :فيما يلي ولعل أهم هذه االثار يتثمل، ككل

  

  

                                                   
  .22ص ،املرجع نفسه 1
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  :االثار االقتصادية 2-1

اخنفاض مستوى الناتج مبقدار ما كان يسهم به ، ومن مث، يرتتب على البطالة إهدار جزء من موارد ا�تمع

فضًال عن أي زيادة حجم البطالة با�تمع يؤدي اىل زيادة الطلب الكلي على السلع واخلدمات ، هؤالء العاطلني

وهذا االمر بدوره ، مما يؤدي اىل زيادة معدالت التضخم، يف العرض الكلي منها بدون أن تقابله زيادة ملموسة

كما يرتتب على البطالة زيادة يف حدة العجز يف ميزانية ،  يعوق عمليات التنمية بسبب عدم االستقرار االقتصادي

مدفوعا�ا يف صورة  فضًال عن زيادة، الدولة بسبب اخنفاض ايرادات الدولة من الضرائب نتيجة الخنفاض الدخول

وميكن تلخيص أهم االثار االقتصادية على  .1تقدمي اعانات البطالة أو الدعم توفري الضروريات هلؤالء العاطلني

  2:مستويني

ويقاس ، وهو الدخل الضائع عندما يفقد الشخص عمله ويبقى فرتة معينة بدون عمل :المستوى الجزئي - 

عن العمل يف معدل االجور ويطرح منه اية تعويضات حيصل  امجايل الدخل الضائع بضرب عدد العاطلني

 .عليها العاطلون عن العمل مثل تأمينات الباطلة

ويقاس بالفرق بني الناتج احمللي ، وهو االخنفاض يف االنتاج الكلي الناتج عن البطالة :المستوى الكلي - 

احمللي االمجايل وميكن تلخيص هذه  االمجايل االمثل والناتج احمللي االمجايل الفعلي ويسمى فجوة الناتج

إذا : الذي يقول )Arthur Okun(نسبًة اىل ارثار اوكن ) اوكن(االثار من خالل ما يعرق بقانون 

وبذلك فإن . %1فإن معدل البطالة يرتفع بنسبة ، %2اخنفض الناتج احمللي االمجايل احلقيقي بنسبة 

  .العملقانون اوكن صف العالقة ما بني سوق االنتاج وسوق 

  اآلثار االجتماعية والنفسية 2-2

  :يلي كما  على اجلانب االجتماعي والنفسيتنعكس البطالة أيضا ، االقتصاديةباإلضافة إىل اآلثار  

إضافة إىل ، تؤدي حالة البطالة عند الفرد إىل التعرض لكثري من مظاهر عدم التوافق النفسي واالجتماعي - 

فمثًال يتسم كثري ، حباالت من االضطرابات النفسية والشخصية يتصفونأن كثرياً من العاطلني عن العمل 

من العاطلني بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إىل اعتالل يف الصحة 

                                                   
 .355ص، ذكره مرجع سبق، السرييت، علي عبد الوهاب جنا حممدالسيد  1

.263، ص2015، األردن، والتوزيع للنشر وائل، دار 1ط،االقتصاد الكلي عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد امساعيل السيفو  2
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مل إن كما ثبت أن العاطلني عن العمل تركوا مقاعد الدراسة �دف احلصول على عمل مث ،  النفسية

 ؛1الة من البؤس والعجزالشعور حبعليهم  يتمكنوا من ذلك يغلب

حيث أثبتت الدراسات اإلحصائية أن للبطالة ارتباط ، ارتفاع معدالت اجلرمية بني العاطلني عن العمل - 

كما هو معروف أن اجلرائم هلا تكلفة اجتماعية يتحملها ،  وتأثري مباشر على معدالت اجلرمية يف ا�تمع

فعالجها يتطلب رصد أو ختصيص موارد اقتصادية أكرب لإلنفاق ، ائجهاأو نت معاجلتهاا�تمع إما بسبب 

 .2حدوث خسائر يف األرواح واألموال على أجهزة األمنية اليت تقوم مبكافحة اجلرائم ونتائجها تتضمن

كما يؤدي إىل حدوث حاالت ،  طول مدة البطالة تؤدي إىل تفاقم تعاطي املخدرات واملسكرات والتدخني - 

مما يساهم يف تفتيت البنيان االجتماعي ويرفع من الكلفة ، الطالق داخل األسرة شيوتفاالنتحار 

 .االقتصادية لعالج هذه اآلفات

 :االثار السياسية 2-3

وخاصة عندما تطول ، يرتتب على انتشار البطالة وتزايدها يف جمتمع �ديدا الستقراره السياسي واالجتماعي

تعاطلني يف جمموعات �دف الضغط على احلكومات حىت توفر هلم العمل مما يساعد على اخنراط امل، فرتة التعطل

مستوى العصابات واالنقالبات وتوجد عالقة طردية مشاهدة زيادة معدالت البطالة يف ا�تمع و ، واحلياة الكرمية

  . 3السياسية كما هو مشاهد حاليا يف عدد الدول النامية

  4:ليكما ي تتجلى هذه اآلثار السياسية واألمنية

مما يشكل خطر على ، إن استمرار طول مدة البطالة ميكن أن يؤدي إىل مترد األفراد العاطلني عن العمل - 

فالبطالة تولد ضعفا يف الشخصية لدى األفراد مما يسهل استقطا�ا ، االستقرار السياسي واألمين يف البالد

 ية؛ للقيام حباالت اجرامية من شأ�ا أن تؤثر على وضعية البلد األمن

ن و يعان الشباب فئة نم ألغلببا تكون ما عادة هيو ، لالعم نع لةائد لدى الفئة العاطالشعور الس إن - 

 أو التنفيذي ازهاجل لقب نلية مؤو يوجد شعور باملس المشة و هم شرحية أو فئة موأ�، االنعزالو  ناحلرما من

                                                   
، ص 2014، العدد الثالث، مركز جيل البحث العلمي، اجلزائر، ، البطالة وأثرها على الفرد والمجتمع، مجلة جيل العلوم االنسانيةهامشي بريقل 1

150.  

  .249، ص 2006، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ وتطبيقات–االقتصاد الكلي إبراهيم سليمان قطف، ، نزار سعد الدين عيسى 2

 .356ص، مرجع سبق ذكره، السرييت، علي عبد الوهاب جنا حممدالسيد  3

، 2014، 40جملة البحوث الرتبوية والنفسية، العدد  ،نية في مدينة بغدادالبطالة ومشكالتها بين النظرية والتطبيق دراسة ميداعهود جبار عبرية،  4

  .225ص 
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وهذا يؤدي إىل ، نتخاباتاال لمث، ةدميقراطي ليةإىل مقاطعة أي عم غالبا يلجؤون لذا ههماجتا التشريعي

 .عدم الشعور باملواطنة وعدم االنتماء إىل الوطن وعدم االمتثال للقواعد السلوكية املنظمة للمجتمع
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  مدخل مفاهمي حول التضخم: المبحث الثالث

نها االقتصاديات املعاصرة اليت تعاين مأصبحت ظاهرة التضخم يف مقدمة املشكالت االقتصادية والنقدية 

العديد  على هذه الظاهرةمستويات تطورها املايل واالقتصادي، اذ يرتتب  فسواء املتقدمة منها أو النامية وباختال

 أو السياسي يعلى املستوى االقتصادي أو االجتماع خلطرية على كافة جوانب احلياة سوآءامن االثار السلبية وا

وبالرغم من اهتمام االقتصادين والباحثني واحلكومات بالتضخم اال ، اخلارجي العامل أمام صورة الدولة من �زواليت 

  .واحلد منهاالسياسات املالئمة ملعاجلة هذه الظاهرة أن هناك جدل واسع حول 

  :المطلب األول مفاهيم حول التضخم

اء ويزداد تأثري التضخم تصيب اقتصاديات البلدان النامية واملتقدمة على السو  التضخم مشكلة اقتصادية

واليت تعتمد على ، على اقتصاديات البلدان كما توافرت البيئة املناسبة لتنامى الضغوط التضخمية يف االقتصاد

تأثريها على جمموعة من العوامل والتغريات اليت تساهم يف تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات االسعار 

فالتعريف الذي قد ، ظاهرة عالية مل توصف بتعريف واضح وحمددـ Inflationوالتضخم ، االرتفاعاحمللية حنو 

 وميكن تقدمي .1أخرى يسود خالل فرتة زمنية معينة قد ال يتفق مع تعريف نفس ظاهرة خالل فرتة زمنية معينة

  :وأهم اخلصائص اليت يتضمنها كما يلي تعريف التضخم

  التضخمتعريف   -1

هذه القيمة اليت تقاس ، فاض املستمر للقيمة احلقيقية لوحدة النقدميثل املظهر العام للتضخم يف االخن 

هذه الكمية من السلع واخلدمات تقل ، باملتوسط العام ملختلف السلع واخلدمات املمكن شراؤها �ذه وحدة النقد

وحدة النقد وبني هنا فإن هناك تناسبا عكسيا بيم القوة الشرائية ل ومن، بارتفاع أمثا�ا وتزيد باخنفاض هذه االمثان

الذي تسببه ، وبالتايل فأن املظهر العام للتضخم هو االرتفاع املتواصل واملستمر لألسعار، املستوى العام لألسعار

غري أن هذا ال يعين بالضرورة أن كل ارتفاع متواصل يف . قوة تضخمية تتخلف النظريات النقدية يف تفسريها

هو االخنفاض املفاجئ يف العرض الكلي ، االرتفاع يف االسعار فقد يكون سبب، االسعار هو ارتفاع تضخمي

، هنا فاالرتفاع املتواصل، كتعرض االنتاج الزراعي يف بلد معني يعتمد على الزراعة للجفاف مواسم متتالية،  لإلنتاج

 تلقد تعدد .2ال يعترب تضخميا ألنه نتاج على اجتاه جهاز الثمن لتحقيق التوازن املتناقض لإلنتاج والطلب عليه

الدراسات واملدارس االقتصادية اليت �تم بظاهرة التضخم لتقدمي تفسري دقيق وتفسري التقلبات واالثار املختلفة 

                                                   
  .135، ص2013، مصر، الدار اجلامعية، 1ط، البنك المركزي ةالسياسية النقدية واستقالليعبد املطلب عبد احلميد،  1

  .140-139، ص ص 2017جلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات ا4، طمحاضرات في النظريات والسياسات النقدية بن علي، بلعزوز 2
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ومن هذه أبرز هذه التعريف ، غري أنه ال يوجد اتفاق بني االقتصاديني حول تعريف موحد للتضخم، هلذه الظاهرة

  :نذكر ما يلي

 املستوى العام لألسعار وخيتلف معدل التضخم بني فرتة وأخرى وبني دولة التضخم هو االرتفاع املستمر يف

  2.ألسعار السلع واخلدمات يف االقتصاد خالل فرتة زمنية معينةهو الزيادة املستمرة  أي .1وأخرى

وهناك نقطتان حول هذا التعريف حباجة ، بأنه االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار التضخميعرف 

. وليس جمرد زيادة يف األسعار مرة واحدة وإىل األبد، أوال جيب أن تكون الزيادة يف األسعار مستدامة. التأكيدإىل 

فالزيادات يف األسعار الفردية اليت تعوضها : جيب أن يكون املستوى العام لألسعار آخذ يف االرتفاع، وثانيا

 .3ةاألسعار اهلابطة ليست تضخمي

وبعبارة اخرى هو ، ازن وجيب حتليلها وفقا ملعايري حركية وليس مبعايري ساكنةالتضخم هو حالة عدم التو 

اذ تتوفر حالة التضخم عندما ، أي عندما تأخذ األسعار باالرتفاع، احلالة اليت تأخذ فيها قيمة النقود باالخنفاض

  .لى تلك الدخولتصبح الزيادات يف كمية االنتاج املتحققة بواسطة استخدام عناصر اإلنتاج اليت حتصل ع

، هو ارتفاع األسعار وليس األسعار العالية التضخموبالتايل كل هذه التعاريف تؤكد على أن املقصود من 

مما يؤدي اىل ارتفاع ، مشرية اىل وجود عدم التوازن بني العرض الكلي والطلب الكلي عند مستوى االسعار السائدة

  .4املستوى العام لألسعار

يكون هلا األثر الواضح على اليت والنقدية من أهم املشاكل االقتصادية رة التضخم ظاهمما سبق يتضح أن 

التغريات اليت تطرأ على الطلب الكلي تنشأ بفعل حيث أن أهم مسببا�ا ، الدول النامية منها واملتقدمةخمتلف 

مما يرتتب  ار السائدةعند مستوى االسع نتيجة زيادة العرض النقدي واليت تكون بسرعة أكرب من مستوى اإلنتاج

وذلك نتيجة عجز قوى العرض عن تلبية الطلب مما يسبب ، عليه زيادة يف معدالت التضخم بنفس املقدار

   .ضغوط تضخمية

  

  

  

                                                   
  .46، ص2018، األردن، والتوزيع للنشر حلامدا، دار 1ط، تحليل االقتصاد الكلي أسلوب رياضي، عامر الفيتوري املقري، علي قابوسة 1

2 Gregory Mankiw, Principles Of Economics, 8éme Édition, Cengage Learning Education, Usa, 2018, P813. 
3 David G. Pierce, Peter J. Tysome, Monetary Economics Theories, Evidence And Policy, 2éme Édition, 

Butterworth Education, Great Britain, 1985, P190. 
  .105، ص2014، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، ط2، جأسس علم االقتصاد ضياء جميد املوسوي، 4
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 :خصائص التضخم  -2

وبالرغم من تعد التعريفات اليت تناولت ظاهرة التضخم إال أنه تشري اىل أ�ا متثل ارتفاعات متوالية يف 

أي أن تعريف التضخم يتضمن اخلصائص . ألسعار واخنفاض يف القوة الشرائية لوحدة النقدالعام ل املستوى

  1:التالية

   متوسط ترجيحي "أن قياس التضخم يتم مبعيار ما يسمى باملستوى العام لألسعار والذي يعرف على أنه

 ".مات املستخدمة أو املستهلكة يف بلد ماألسعار جمموعة السلع واخلد

 حيث جيب أن يكون االرتفاع يف ، رب عن االرتفاع امللموس يف املستوى العام لألسعارأن التضخم يع

حيث ، وأن يشمل االرتفاع فرتة زمنية غري قصرية، املستوى العام لألسعار واضحا وحمسوسا يف ا�تمع

ف وعليه فإن تعري، يعرب عن التضخم بأنه عملية ديناميكية قابلة للمالحة خالل فرتة طويلة نسبيا

 :التضخم يعتمد على فكرتني أساسيتني

 حيث تقوم هذه الفكرة يف حتديدها ملفهوم التضخم ، الزيادة يف كمية النقود بالنسبة لكمية السلع

حيث ، من خالل املقارنة بني كمية النقود املتداولة مع كمية السلع واخلدمات املتوفرة يف ا�تمع

ألن ، داولة وكمية السلع اىل التأثري يف مستويات األسعاريؤدي اختالل التوازن بني كمية النقود املت

الزيادة يف كمية النقود املتداولة عن كمية النقود املتداولة عن كمية السلع واخلدمات يف االقتصاد 

على السلع واخلدمات عن  تؤدي اىل خلق فائض طلب ناتج عن الزيادة يف حجم طلب الكلي

ويتحقق عكس ذلك عند زيادة كمية السلع ، األسعار حنو االرتفاعمما يدفع ب، املنية املعروضة منها

مما يدفع باألسعار حنو ، واخلدامات يف االقتصاد بنسبة أكرب من الزيادة يف كمية النقود املتداولة

ويف كال احلالتني جيب أن تكون الزيادة يف كمية النقود أو كمية السلع واخلدمات يف . االخنفاض

حيث أن الزيادة احملدودة يف أي منها على االخر ، يا تؤثر يف مستويات األسعاراالقتصاد كبرية نسب

وبذلك فأن التضخم يعرب عن الزيادة يف  . قد ال يكون هلا تأثريات كبرية على املستوى العام لألسعار

كمية النقود يف ا�تمع بالنسبة لكمية االنتاج حيث يعرب عن الزيادة يف كمية النقود مع ثبات 

 .يادة يف كميات اإلنتاجالز 

  أن حدوث االرتفاع يف املستوى عامل ألسعار ما هو إال تعبري عن الزيادة يف كمية النقود بالنسبة

والذي يؤدي اىل تزاحم مقدار كبري من النقود على كمية حمدودة من السلع ، لكمية االنتاج

                                                   
   .140-139ص ص، مرجع سبق ذكره، طلب عبد احلميدعبد امل 1



  االطار النظري للمتغيرات االقتصادية الكلية                                                                :      الفصل األول

36 

 

ك الكمية من السلع اىل حيث يؤدي التنافس فيما بني وحدات النقد للحصول على تل، واخلدمات

مع األخذ بعني األعتبار أن التضخم يف االقتصاد جيب أن يكون ، رفع املستوى العام لألسعار

ألن وجود توقعات يف ا�تمع حبدوث سلسلة من االرتفاعات يف مستويات ، مفاجئا وسريعاً 

حبيث ، اإلنتاج األسعار سوف تعطى احلكومات الوقت الكايف الختاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادة

يصاحب الزيادة يف كمية النقد املتداول زيادة مماثلة يف كمية السلع واخلدمات املنتجة يف االقتصاد 

 1:عن ظاهرة التضخم بأحد األشكال التالية وعليه ميكن التعبري

  بقاء كمية النقود عند مستواها مع حدوث اخنفاض يف كمية السلع واخلدمات املعروضة

 .يف االقتصاد

 دوث زيادة يف كمية النقود مع ثبات حجم اإلنتاجح. 

 حدوث زيادة يف كمية النقود بنسبة أكرب من الزيادة يف حجم االنتاج. 

 ويف كثري من األحيان ، قد يكون التضخم ناجم عن عوامل داخلية تتعلق مبكونات الطلب الكلي احمللي

اليت تؤثر على تكاليف ، اسية الدوليةقد يكون التضخم مستورد وينجم عن التغريات االقتصادية والسي

 السلع املستوردة ويف مقدمتها أسعار البرتول؛

 مقارنًا بالبعد االقتصادي الذي يعد ، قد يكون البعد السياسي احمللي والدويل األكثر تأثريًا على التضخم

 2 .تابعاً للعالقات السياسية

 وأشكاله أنواع التضخم :المطلب الثاني

اليت تعاين منها الدولة املتقدمة والنامية  ةالرئيسيأن التضخم يعترب من املشكالت االقتصادية كما ذكرنا سابقا 

إال أن ، دولة ومن افات اجتماعية ألينظرا ملا خيلفه من اثار سلبية على االقتصاد ، على سواء يف الوقت الراهن

ام املنصب على هذه الظاهرة إال أن وبالرغم من االهتم، هذا األخري تتفاوت حسب شكل الظاهرة ونوعهادرجة 

وهذا ما ولد كنتيجة طبيعة تعدد واختالف االنواع واالشكال ، 3هناك جدًال كبرياً حول اعطائها مفهوماً شامًال هلا

  :واليت تعتمد على عدد كبري من املعايري واألسس للتمييز فيما بينها حسب املعايري التالية

  

                                                   
   .املرجع نفسه 1

   .293 ، ص2015، الطبعة الثانية دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ، المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثةعبد الفتاح النسور إياد 2

  .339، مرجع سبق ذكره، صمبادئ اإلقتصاد الجزئي والكليمصطفى يوسف الكايف،  3
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 :راألسعا على إشراف الدولةمن حيث   -1

ومراقبتها لتحركات املستويات ، حتدد بعض أنواع االجتاهات التضخمية مبدى حتكم الدولة يف جهاز األسعار

  1:ووفقا هلذا املعيار فإن للتضخم ثالث أنواع وهي، والتأثري فيها، العامة لألسعار

 واألجور األسعار يف كبري بارتفاع التضخم من النوع هذا يتسم :)المفتوح(الظاهر الطليق التضخم 1- 1

 أي دون وذلك .النقدية الدخول يف عام ارتفاع يف وتتجلى، باملرونة حركتها فتتص اليت األخرى والنفقات

 تفشي إىل يؤدي مما ووقفها فيها التأثري أو االرتفاعات هذه من للحد احلكومية السلطات قبل من تدخل

 من أكرب بنسبة لألسعار العامة ملستوياتا فرتتفع، وتراكمها، تضخمها يف والتسارع التضخمية الظواهر هذه

 .املتداولة النقدية للكميات النقدي التداول ازدياد

 يف احلكومية السلطات قبل من بالتدخل التضخم من النوع هذا ويتجلى :)الكامن( المكبوت التضخم 2- 1

 التشريعية فةاملختل بإجراءا�ا الدولة فتحدد. بالبالد األمثان جهاز يف بالتحكم، األمثان حركات سري

 معدال�ا ارتفاع جعل مث ومن، ارتفاعها من األقصى للحد تعديها مانعة لألسعار العليا املستويات، واإلدارية

 ومنع، التضخمية االجتاهات يف التحكم منها يقصد هذه الدولة فإجراءات. النقدي التداول ارتفاع دون

 .الصرف على والرقابة االرتفاع من هاومنع األسعار جتميد :اإلجراءات هذه ومن مؤقتا االرتفاع من األسعار

 جتد أن دون النقدية الدخول يف ملحوظ بارتفاع التضخم من النوع هذا يتمثل ):الخفي( الكامن التضخم 3- 1

 املتزايدة الدخول هذه إنفاق دون املختلفة بإجراءا�ا حالت حيث الدولة تدخل بفضل، لإلنفاق منفذا هلا

 والغذائية االستهالكية السلع يف إنفاق شكل يف بالظهور له حيسم ال وخفيا، كامنا التضخم ىفيبق

 .واالستثمارية

  :من حيث حدة وسرعة التضخم - 2

 وينقسم، وحىت يف نفس الدولة من فرتة اىل أخرى، نظرًا ألن معدالت التضخم تتفاوت فيما بني الدول

  :التضخم وفقاً لذلك اىل ثالثة أنواع هي

ويكون ارتفاع ) %10أي اقل من (وهو ارتفاع حمدود يف املستوى العام لألسعار  :التضخم المعتدل 2-1

ويف حالة ، )قو�ا الشرائية(يف هذه احلالة حتافظ النقود على قيمتها  مستوى االسعار مستقرًا اىل حد ما

                                                   
االقتصاد الصناعي، العدد احلادي  جملة: مقال مقدم لـ، 2013-1990التضخم وأداء السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة عادل زقرير،  1
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ر غري أن ويف ظله تنخفض قيمة العملة باستمرا. استمراره لفرتة زمنية طويلة يطلق عليه بالتضخم الزاحف

 .النظام النقدي يؤدي وظائفه بكفائة

ويرتتب عليه تدهور ، هو ارتفاع كبري يف املستوى العام لألسعار وحيدث بسرعة كبرية :التضخم السريع 2-2

وتقاس بالفرق - حيث تنخفض قيمة النقود بصورة كبرية جدًا وتكون الفائدة احلقيقية سالبة ، قيمة العملة

مما يؤدي اىل اخنفاض اإلقبال على االدخار وتظهر عمليات  - دل التضخمبني سعر الفائدة النقدي ومع

وحدث هذا النوع من التضخم يف ايطاليا والربازيل خالل الفرتة ، االكتناز وشراء السلع املعمرة والعقارات

)1970-1980.( 

العملة اليت تفقد مما يرتتب عليه انيهار قيمة ، ترتتفع فيه األسعار مبعدالت سريعة جداً  :التضخم الجامح 2-3

وحيدث عادة هذا النوع يف أعقاب احلروب واألزمات نتيجة ، ويفقد األفراد الثقة فيها، قيمتها بالكامل

ويرتتب عليه يف النهاية ا�يار ، اإلفراط يف اإلصدار النقدي وزيادة الطلب من قبل األفراد على ختزين السلع

وحدث هذا النوع من التضخم يف . م أسوأ أنواع التضخميعترب هذا النوع من التضخولذلك  النظام النقدي

 .1املانيا بعد احلرب العاملية األوىل

اهلند يف  واجهتها اليت التضخم حاالت مثل %10 من بكثري االرتفاع يكون عندما :الراكد التضخم 2-4

  .2على الرتتيب %25 %19 %26اذا رتفعت االسعار بنسبة  1979- 1974- 1973سنوات 

  :نشوء التضخممن حيث أسباب  -3

من حيث النشوء اىل نوعني النوع األول أو السبب األول فهو التضخم العائد  التضخميصنف االقتصادين 

أما الثاين فهو التضخم العائد للنفقة أو ما يعرف بتضخم . حلجم الطلب أو ما يعرف بتضخم سحب الطلب

  3:وفيما يلي سنشرح كل سبب على حدة كما يلي، دفع التكلفة

ينشأ هذا النوع من التضخم نتيجة لزيادة حجم النقود لدى األفراد مع : الطلب جذب تضخم 3-1

وهذا يؤدي اىل ارتفاع االسعار بشكل مستمر ومتزايد مما ، ثبات حجم السلع واخلدمات املتاحة يف ا�تمع

وازنة العامة ولعل أهم االسباب املؤدية اىل مثل هذا النوع هي ما يسمى بعجر امل. خيلق تضخما ملموسا

وعند قيام . عندما يفوق اإلنفاق احلكومي اإليرادات احلكومية ينشأ العجز املايل، للدولة أو العجز املايل

                                                   
 .320ص، رهمرجع سبق ذك، السرييت، علي عبد الوهاب جنا حممدالسيد  1

  .398ص، مرجع سبق ذكره، عادل زقرير 2

 ، ص2014، األردن، والتوزيع للنشر وائل، دار 11ط، ، مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق،خالد واضف الوزاين، أمحد حسني الرفاعي 3
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الدولة بتغطية العجز عن طريق إصدار النقود أو طبع النقود من خالل البنك املركزي فإن ذلك سيؤدي اىل 

مما خيلق أحجاما نقذية كبرية ، اعدة اإلنتاجية للبالدحقن االقتصاد بكميات من النقود ال يقبلها توسع الق

كما ميكن أن تسهم ،  وهذا بدوره سينعكس يف شكل زيادة أسعار وحدوث تضخم، مع ثبات االنتاج

وهذا أيضا ، البنوك التجارية من خالل القروض ومنح االئتمان يف خلق النقود وزيادة حجمها يف االقتصاد

وحىت مع زيادة اإلنتاج ولكن مبستوى أقل من حجم ، حدوث تضخم الطلباىل ، يؤدي ومع ثبات اإلنتاج

عندما يكون الطلب الكلي وباختصار . الزيادة يف النقود فإن ذلك البد أن خيلق نوعا من تضخم الطلب

على السلع واخلدمات أكرب من العرض الكلي للسلع واخلدمات فهذا أكيد سوف يؤدي اىل ارتفاع 

 .االسعار

فقد جيد املنتج نفسه ، يواجه املنتجون أحياناً تزايداً مفاجئاً يف تكاليف عناصر االنتاج :لكلفةتضخم دفع ا 3-2

أو قد ترتفع أسعار بعض املواد ، أحيانًا أمام نقابات عمال قوية قادرة على رفع مستوى أجر العمال لديه

ائي للمنتجات اليت تأثرت ويف مجيع احلاالت يسرتك أثرُا مباشر على السعر النه، األولية بشكل مفاجئ

وال ، ويكون األثر ملموسًا كلما كانت زيادة تكاليف عناصر االنتاج كبرية. بزيادة تكاليف عناصر انتاجها

شك أن تضخم دفع التكاليف يصعب التحكم به خاصة إذا كان من النوع القادم من عناصر االنتاج 

أما التضخم الناتج عن زيادة . مة أساساً أي تضخم نتيجة عناصر انتاج مستوردة ومتضخ، املستوردة

حبيث ال ترتفع ، األجور حمليًا فيمكن معاجلته عن طريق ربط األجر باإلنتاجية ومن مث بزيادة األسعار

أخذًا يف االعتبار أن تزيد االجور أيضا وفقًا لزيادة إنتاجية ، األجور إال بقدر الزيادة املتوقعة يف األسعار

  .عنصر العمل وكفاءته

  حيث أسواق عوامل االنتاجمن   -4

وميكن ، املوجودة االقتصادية القطاعات بتنوع عوامل االنتاج أسواقوينشأ هذا النوع من التضخم من حيث 

  1:وفيما يلي سنشرح كل سبب على حدة كما يلي، نوعني التضخم الرحبي والداخليإىل ه هنا تقسيم

مما يرتتب عليه ، زيادة االستثمار عن االدخارحيدث هذا النوع من التضخم نتيجة ل :الربحي التضخم 4-1

  .حتقيق أرباحاً قدرية يف قطاع صناعات سلع االستهالك واالستثمار

ومن ضمن تلك النفقات ، من التضخم نتيجة الرتفاع نفقات االنتاج حيدث هذا النوع :التضخم الداخلي 4-2

 . ارتفاع اجور الكفاية للعمال

                                                   
  .160، صمرجع سبق ذكره ،عبد املطلب عبد احلميد 1
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   :من حيث المصدر  -5

فاألول ناتج ، فيميز االقتصاديون بني نوعني من التضخم هم التضخم احمللي واملستورد، رأما من حيث املصد

أما الثاين فهو ناتج عن الزيادة املتسارعة يف أسعار ، عن اإلفراط يف اإلنفاق احمللي مقارنة مبا هو متاح من السلع

 1:على حدة كما يلي وفيما يلي سنشرح كل سبب. السلع واخلدمات النهائية املستوردة من اخلارج

غالبا ما حيدث التضخم احمللي نتيجة لإلفراط يف اإلنفاق احمللي مقارنة مبا هو متاح من : التضخم المحلي 5-1

السلع وحيدث اإلفراط يف اإلنفاق احمللي نتيجة لعوامل خمتلفة أمهها السياسات احلكومية التوسعية سواء 

ملقابلة ) بيع السندات يف السوق املفتوحة( االقرتاض احمللي فقد تلجأ احلكومة إىل، املالية منها أو النقدية

وقد يكون مصدر التزايد يف اإلنفاق . التوسع يف نفقا�ا املتكررة والرأمسالية أو لتغطية العجز يف ميزانيتها

احمللي املغاالة يف االستهالك اخلاص أو التوسع يف خطط االستثمار بشكل مبالغ فيه نتيجة لقراءة خاطئة 

 .من قبل رجال األعمال للمؤشرات السوقية

، يف املقابل فإن التضخم املستورد يتعلق بتغريات الطلب على السلع احمللية: التضخم المستورد 5-2

وتؤثر ، فاالقتصاديات املعاصرة مفتوحة على بعضها البعض وتلعب التجارة اخلارجية دورًا رئيسيًا متزايداً 

كما أن ،  مها مباشرة على األسعار من خالل التأثري على الطلبتدفقات السلع عرب الدول وتغريات حج

تدفقات رأس املال الدولية تؤثر بشكل غري مباشر على األسعار احمللية من خالل قنوات أسعار الفائدة 

  .وأسعار الصرف األجنيب

 :من حيث أسس النطاق  -6

وميكن هنا . مات يف االقتصادعلى السلع واخلد التضخمهذا النوع من التضخم على حجم استحواذ  يرتكز

  2:مها نوعنيإىل ه تقسيم

وحيدث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع أسعار كل السلع يف االقتصاد الوطين دون  :الشامل التضخم 6-1

 .استثناء حبيث يشمل كل السلع ا�ودة يف السوق

 بسب ترتفع األسعار من جمموعة متوسط فيها يكون اليت احلاالت يف وحيدث: الوقتي أو الجزئي التضخم 6-2

 ظروف نتيجة حمدد العرض يكون عندما أي معينة سلع يف عادي غري نقص نتيجة فردية أسعار ارتفاع

 .بسرعة زيادته ميكن وال طبيعية

                                                   
  .184ص، همرجع سبق ذكر طالب عوض،  1

  .398ص، مرجع سبق ذكرهعادل زقرير،  2
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  طريق قياس التضخم وأثاره :المطلب الثالث

، هق لقياسعدة طرائ ما ترتب عليه وجود، التضخم ظاهرة اختلف االقتصاديون فيما بينهم حول تفسري

من وبالتايل فإن عملية حتديد قياس حجم الفجوة وحتديد مستواها سواء باالرتفاع أو االخنفاض خيضع للعديد 

واملؤشرات االقتصادية ختتلف يف طريقة حسابه ملعدل التغري يف مستوى األسعار حسب العديد من  ساملقايي

االقتصادية السلبية  اوكذا أثاره التضخمقياس  ويف هذا املطلب سنحاول التعرف على أهم مؤشرات، املعايري

  .منها واالجتماعية

  :ومقايس التضخم  ومؤشرات  -1

ومن مث ميكن استقراء هذه ، لألسعارإن املظهر العام للتضخم يتمثل يف االرتفاع املتواصل يف املستوى العام 

هلذه االرقام يعد مؤشراً عاما على وجود  املتواصل فاالرتفاع، الظاهرة من خالل تتبع تطور االرقام القياسية لألسعار

إال أنه يبنغي التأكيد مرة أخرى على أن االرتفاع املتواصل يف املستوى العام لألسعار مقاسا برقم ، هذه الظاهرة

وان كان يشري اىل وجود هذه الظاهرة إال أنه ليس سببا لوجودها بل هو نتيجة لوجود قوى ، قياسي أو اخر

وذلك توجد عدة مقايس تستعمل يف حساب معدالت . 1االختالل يف االقتصاد الوطين تضخمية تتبع حاالت

ومقياس أسعار ) PPI(مقياس أسعار السلع املنتجة ، )cpi(التضخم منها مقياس أسعار السلع االستهالكية 

  : تقدمي وشرح مؤشرات ومقياس التضخم كما يليوميكن  .غريها) WIP(اجلملة 

 ): CPI( مؤشر أسعار االستهالك 1-1

مقياس يقيس مستويات أسعار السلع هو و ، التضخم يعد هذا املؤشر من أهم املؤشرات لقايس معدل

ويستخدم يف وضع هذا املقياس سلة من السلع واخلدمات املتداولة يف ، واخلدمات اليت تشريها العائلة العادية

من السلع واخلدمات تسعر كل سنة  ثابت هذه السلة ذات حمتوى، السوق اليت يشرتيها املواطن العادي يف السنة

كما يعكس الرقم القياسي ألسعار ،  2 )100(لغرض احلصول على مقياس تقرييب لسنة األساس يساوي 

ويتعلق األمر هنا بذلك املقياس أو املؤشر الذي يقيم متوسط ، االستهالك التغريات اليت تطرأ على القوة الشرائية

والصيغة أو ، إال أنه ال يقسي تكلفة املعيشية ومتغريا�ا أو ميزانية استهالك األسرة، التغري الذي حيدث يف األسعار

هي صيغة السبري ) CPI(املعادلة اليت تيم األعتماد عليها يف حساب الرقم القياسي ألسعار املستهلك 

                                                   
  .342ص، مرجع سبق ذكره، مبادئ االقتصاد الجزئي والكليمصطفي يوسف الكايف،  1

  .266، صمرجع سبق ذكره عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد امساعيل السيفو، 2
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)Laspeyres( لع وخدمات حبيث أن معدل التضخم السنوي لس. واليت يتم ترجيح األسعار بأوزان سنة األساس

  1:وحيسب كما يلي، املستهلك هو معدل التغري يف مؤشر أسعار االستهالك بني فرتتني

  

  :حيث

 . tمعدل التضخم خالل الفرتة : 

 .tمؤشر أسعار االستهالك يف الفرتة : 

  .t-1 مؤشر أسعار االستهالك يف الفرتة: 

يف أسعار سلة من السلع واخلدمات املختارة  التغرياتيقيس  CPIهم مشكالت هلذا املقياس هي أن ولعلى أ

فمن الطبيعي أن تقوم العائلة . وهذه السلة قد ال تعكس الرتكيبة احلالية ملشرتيات العائلة، لفرتة سابقة من الزمن

يف نفس الوقت تزيد مشرتيا�م من السلع خبفض استهالكها من السلع أو اخلدمات اليت ترتفع معدالت أسعارها و 

وكلما زادت حدة االرتفاع يف األسعار كلما زاد احالل سلع أو . واخلدمات اليت تنخفض معدالت أسعارها

ولتفادي هذه املشكلة جيب على اجلهة املسؤولة تعديل السلة كل فرتة من ، خدمات مكان أخرى من ضمن السلة

  .مرة كل عشر سنوات مثالً  سنة األساس) حتديث(الزمن بتغري 

ومن الصعب . مشكلة أخرى هي أن التغريات ال تشمل األسعار فقط بل حتدث تغريات يف نوعية السلع

يؤثر بشكل كبري يف  CPIوعلى الرغم من السلبيات هذا املقياس إال أن ، أخد التغري يف النوعية يف احلساب

ري من تعديالت أجور العمالة مربوطة مبقياس االسعار وكث، سياسات احلكومة االقتصادية ويف تعديل الدخول

  .2وكذلك معاشات التقاعد والضمان االجتماعي وغريها CPIاالستهالكية 

 :االرقام القياسية ألسعار الجملة 1-2

ويعاب عليه وجود فجوة زمنية بني ، ويعكس هذا الرقم التغري يف املستوى العام لألسعار يف أسواق اجلملة

 وعاتم�ا أهم اجلملة ألسعار القياسي الرقم يضمو  .3من أسواق اجلملة وانتقاهلااماكن بيعها وصول السلع اىل 

، البناء مواد، واألخشاب الغذائية غري احليوانية واملنتجات، واألمساك والدواجن الزراعية املنتجات مثل، السلعية

 الرقم إعداد ويتم السلع من وغريها واألدوية يماويةالك واملواد، والبرتول الطاقة ومواد، واملشروبات الغذائية واملواد

                                                   
  .103-102ص ص، مرجع سبق ذكرهبن يوسف نوة،  1

  .267ص، مرجع سبق ذكره امساعيل السيفو، عبد الرحيم فؤاد الفارس، وليد 2

  .222، ص2010ناشرون وموزعون، األردن،  ، دار الفكر1ط ،اقتصاديات النقود والبنوك، السيد متويل عبد القادر 3
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 أحناء مجيع يف اجلملة أسعار إىل إمجالية بصفة تسري واليت، الرمسية األسعار على باالعتماد اجلملة ألسعار القياسي

 أجهزة قيام خالل من وذلك .ريف أم حضر مناطق كانت سواء فيها اجلغرافية املناطق بني متييز دومنا البالد

 املنشئات كافة إىل إرساهلا يتم مناذج على بناء باجلملة البيع أسعار حول البيانات كافة جبمع املختصة إلحصاءا

 وحساب وتصنيفها بفرزها تقوم اليت اإلحصاء أجهزة إىل إرساهلا وإعادة بتعبئتها تقوم واليت، اجلملة جتارة يف العاملة

  .1اهل القياسي الرقم

 :التجزئة االرقام القياسية ألسعار 1-3

 تتبع خالل من وذلك، للنقود الشرائية القوة على تطرأ اليت التغريات التجزئة ألسعار القياسي الرقم يعكس

 على باالعتماد الرقم هذا إعداد ويتم، القومي االقتصاد يف واخلدمات السلع أسعار يف حتدث اليت التغريات

 اليت األسعار أو، والطلب العرض لقوى وفقا تتحدد اليت ليةالفع األسعار االعتبار يف األخذ دون الرمسية األسعار

 اليت العينة طريقة على باالعتماد التجزئة ألسعار القياسي الرقم إعداد ويتم، السوداء السوق يف �ا التعامل يسود

 اختيار على الرقم هذا إعداد يف االعتماد ان غري، تمع�ا يف شرائح متثل لعينة اإلنفاقي النمط اختيار على تقوم

، حني آلخر من عليه تطرأ اليت التغريات أو احلقيقي اإلنفاق طبيعة األمر حقيقة يف تعكس ال تمع�ا من عينة

 املستهلك جلوء إمكانية وكذا، وأخرى فرتة بنيتمع �ا يف اإلستهالك أمناط يف كثرية تغريات حلدوث نظرا وذلك

   2.الرئيسية السلع شراء على قدرته عدم حالة يف التعويضية السلع إىل

 :الضمني القياسي الرقم 1-4

ويتم احلصول عليه من خالل قسمة الناتج  استخداما القياسية األرقام أكثر من الضمين القياسي الرقم يعد

الداخلي اخلام باألسعار اجلارية يف سنة معينة على الناتج الداخلي اإلمجايل باألسعار الثابتة لنفس السنة مضروبا 

سواء سلع استهالكية أو ، حيث يتضمن هذا املؤشر أسعار مجيع السلع واخلدمات املتاحة يف االقتصاد. يف مائة

 مقياس فهو كما يضم مجيع أنواع السلع مجلة وجتزئة على السواء ويعرب عنه أحيانا باملكمش. وسيطة أو إنتاجية

ل تتعلق بكون معظم الدول ال تقوم أو ورغم أمهيته فإنه يطرح مشاك. الواحدة السنة يف التضخم ملعدالت عام

وبالتايل ال يكون متاحا إال بتأخر يتمثل يف عدة . باألحرى ال تستطيع حسابه إال سنويا ويف أفضل احلاالت ثالثيا

كما أنه يعكس بشكل . أشهر كما يطرح مشكلة إدراج أسعار اخلدمات املقدمة من قبل اإلدارة حيث تقيم جزافيا

                                                   
  .164-163ص ، صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،  1

، )2003-1974(ار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترةدراسة أثر المتغيرات النقدية على سعر صرف الدينمراد عبد القادر،  2

  .58- 57صص ، 2010/2011، اجلزائر، ورقلة، قاصدي مرباحجامعة ، منذجة اقتصادية: ختصص، رسالة ماجستري غري منشورة
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وبالتايل فهذا الرقم يقيس التغري يف أسعار ، 1يف حالة تدهور شروط التبادل، لنفقات الداخليةسيئ ارتفاع أسعار ا

  :مجيع السلع واخلدمات املنتجة يف ا�تمع يف سنة ما باملقارنة مع سنة االساس وحسابه يكون كالتايل

  

  :أي

 

  .عدد السلع واخلدمات اليت مت انتاجها يف ا�تمع: m: أن حيث

 .nيف سنة املقارنة  iسعر السلعة : 

 .0يف سنة األساس  iسعر السلعة : 

 .nيف سنة املقارنة  iالكمية املنتجة من السلعة : 

ويعترب مؤشر السعر الضمين أكثر مشوال من الرقم القياسي ألسعار املستهلك وذلك ألنه حيتوي على أسعار 

الذي يقيس كل السلع )CPI(عكس مؤشر ، ات دون استثناء واملنتجة داخل الوطن فقطمجيع السلع واخلدم

بكن يؤخذ عليه أنه قد حيتوي على سلع عديدة ال �م املستهلك ، املتشرية من طرف املواطنني مبا فيها الواردات

ة اىل أن هذا املؤشر باإلضاف. كما أن التغري فيه يعكس التغري يف الكميات جبانب التغري يف األسعار،  العادي

يقيس   الذي) CPI(عكس مؤشر ، يصلح للبيانات السنوية واملومسية فقط ويقوم بقياس أسعار السلع واخلدمات

  .ية من طرف املواطننيكل السلع املشرت 

 : معيار فائض الطلب 1-5

 حتديد يف الالفعّ  الطلب لفكرة األساسية املنطلقات على التضخمية الفجوة قياس يف املعيار هذا يستند

 كل أن ترى واليت، للشغل والفائدة والنقود العامة النظرية يف كينز االقتصادي ألفكار وفقا األسعار مستويات

 ذلك يعين، احلقيقي العرض حجم يف زيادة يقابلها أن دون واخلدمات السلع على الكلي الطلب حجم يف زيادة

وميكن . االرتفاع إىل احمللية األسعار مستويات تدفع تضخمال من حالة متثل، الكامل التشغيل مرحلة االقتصاد بلوغ

  2:التالية صياغة معادلة فائض الطلب وفق املعادلة

                                                   
 ص، 2017اجلامعية، اجلزائر،  بوعاتاملط ، ديوان4، طةتقييمي ةدراسة تحليلي الكلية االقتصادية المدخل إلى السياسات، عبد ا�يد قدي 1

  .47-46ص

  .353-352ص ص، مرجع سبق ذكره، مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي مصطفى يوسف الكايف، 2
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  فائض الطلب اخلام Dx :حيث

cp :االستهالك اخلاص باألسعار اجلارية.  

Cg :االستهالك العام باألسعار اجلارية.  

I :االستثمار يف األصول الثابتة باألسعار اجلارية.  

  .االستثمار يف املخزون السلعي باالسعار اجلارية: 

Y :الناتج احمللي اخلام باألسعار اجلارية.  

نرى أ�ا �مل أثر املعامالت اخلارجية من الصادرات والوارادت ، وبالتأمل يف صيغة إمجايل فائض الطلب

  :ث حاالتوظهر هنا ثال، على كل من الطلب الفعال واملتاح من السلع واخلدمات

 .وهنا ال يتأثر حجم فائض الطلب، رصيد املعامالت اجلارية يعادل الصفر :حالة التوازن  .أ 

وحيقق ميزان املعامالت اجلارية فائض ونرمز ، هنا تفوق قيمة الصادرات عن قيمة الواردات :حالة الفائض  .ب 

  :وهنا البد أن يضاف هذا الفائض إىل إمجايل فائض الطلب ويصبح، "S"له بــــــ

 

وهي ، وهي تصف مراكز موازين املدفوعات معظم البلدان املختلفة واآلخذة يف النمو :العجزحالة   .ج 

والذي جيب أن يطرح من إمجايل فائض الطلب ، "F"حدوث عجز يف موازين معامال�ا اجلارية ونرمز له بــــــ

  :ويصبح

 

  :معيار االستقرار النقدي 1-6

واليت ربط فيها االقتصادي ، تضخمية على أفكار النظرية احلديثةيستند هذا املعيار يف قياس الفجوة ال

حيث يرى بأن ، فريدمان التضخم باختالل العالقة بني الزيادة يف كمية النقود والزيادة يف الناتج الوطين احلقيقي

ألسعار حنو تولد فائض طلب يدفع با، الزيادة يف كمية النقود بنسبة أكرب من الزيادة يف الناتج الوطين احلقيقي

ويتحقق ذلك من خالل الزيادة يف حجم الطلب الكلي على السلع واخلدمات يف االقتصاد بنسبة تفوق ، االرتفاع

. والذي يعد نتيجة الختالل التوازن بني تيار اإلنفاق والتيار السلعي، الزيادة يف كمية السلع واخلدمات املعروضة

 1:املعادلة التاليةويتم حساب معامل االستقرار النقدي من خالل 

                                                   
  .171، صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد،  1
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  :حيث

   .متثل التغري يف كمية النقود: 

M :متثل كمية النقود. 

  . متثل التغري يف الناتج الوطين احلقيقي: 

Y :متثل الناتج الوطين احلقيقي.  

لتغري يف الناتج الوطين تساوي نسبة التغري يف كمية النقود مع نسبة ا عندوفقا هلذه املعادلة التوازن  قويتحق

نسبة التغري يف كمية النقود أكرب من  كانتأما إذا  ، للصفر ةمساوي Bقيمة املعامل  تكونحبيث جيب أن ، احلقيقي

فإن ذلك يؤكد على وجود ضغوط ، موجبا Bمعامل االستقرار  نسبة التغري يف الناتج الوطين احلقيقي؛ أي قيمة

د كلما زادت قيمة املعامل أو اقرتبت من الواحد الصحيح حبيث تزيد حدة تضخمية يتفاوت تأثريها يف االقتصا

  .الضغوط التضخمية كلما زاد املعامل عن الواحد الصحيح املوجب

  :معيار اإلفراط النقدي 1-7

، الكمية املعاصرة اليت ترى أن التغري يف نصيب الوحدة املنتجة من كمية النقود يستند هذا املعيار اىل النظرية

حيث يؤكد رائد هذه املدرسة ميلتون فريدمان أن ، يف إحداث التغري يف مستوى االسعار يتغري االسرتاتيجهو امل

احلجم األمثل لكمية النقود هو ذلك احلجم الذي يتعني أن يلغي معدل تغريه يف كل فرتة زمنية األثر الذي ميارسه 

ب على النقود أو سرعة دورا�ا حمافظا على مستوى ومعدل تغري الطل، معذل تغري الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي

  .األسعار السائد يف فرتة األساس

  : ويكون نصيب الوحدة املنتجة كما يلي

متوسط نصيب الوحدة من الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي من كمية النقود املتداولة السائدة : : حيث أن

الناتج الوطين : Y كمية النقود املتداولة بالفعل يف السنة؛:  M ى معني من األسعاريف سنة االساس عند مستو 

  .اإلمجايل باألسعار الثابتة يف السنة

  1 :وتكون هناك حالتني

                                                   
   .106-105ص ص ،مرجع سبق ذكره، بن يوسف نوة 1
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 كمية   يتعني أن يظل نصيب الوحدة املنتجة من، اذا افرتضنا ثبات الطلب على التقود أو سرعة دورا�ا

 .افظ على املستوى العام لألسعار السائد عند فرتة األساسإذا أردنا أن حن، النقود ثابتا

  فيتعني أن يزيد نصيب ، يف املدى الطويل دورا�اأما إذا زاد الطلب على النقود أو اخنفضت سرعة

بالقدر الذي يلغي أثر اخنفاض سرعة دوران النقود على مستويات ، الوحدة املنتجة من كمية النقود

 :إلفراط النقدي كما يليحجم ا حسابويتم ، األسعار

  

  حجم اإلفراط النقدي؛: : حيث أن

متوسط نصيب الوحدة من الناتج احمللي احلقيقي من كمية النقود املتداولة السائدة يف سنة االساس عند  :

كمية النقود :ثابتة يف السنة؛ قيقي باألسعار الحجم كمية الناتج احمللي احل: مستوى معني من األسعار؛

  املتداولة بالفعل يف السنة؛

، يكون وراء ارتفاع األسعار، من الواضح أن فائض كمية النقود عن حجمها األمثل ميثل إفراطا نقديا

  .يف األسعار واستمرار هذا الفائض وتصاعده يكون وراء تصاعد االرتفاع

  :أثار التضخم -2

 باالقتصاد تعبث اليت، واالجتماعية االقتصادية املشاكل أحد ميثل ألنه فيها مرغوب غري ظاهرة التضخميعترب 

 إعادة إىل التضخم ويؤدي .اخلارجي العامل أمام صورته من �ز سيئة إختالالتو  سلبية اآثار  فيه وحتدث الوطين

 يف التفاوت من مزيدا حيدث مما ،العدد والقليلة غىن األكثر االجتماعية الطبقات صاحل يف، الوطين الدخل توزيع

 والفئات الطبقات بني الثروة توزيع التضخم يعيد كما،  املختلفة واالجتماعية االقتصادية الطبقات بني الدخل توزيع

 إىل االستثمار توجيه سوء طريق عن، االستثمار اجتاهات يف يؤثر أنه لىع فضال، عشوائية بطريقة االجتماعية

 رائيةالش القوة اخنفاض إىل يؤدي أنه إىل باإلضافة، املال سأر  انور د بسرعة تتميزو  سريعا ارحب تدر اليت التاا�

، املنخفضةو  الثابتة الدخول لذوي خاصة احلقيقية الدخول اخنفاض على ينعكس والذي. ةالنقدي والدخول للنقود

 التضخم يعترب غريهاو  املخاطر هذه وأمام .الوطين االدخار يف يؤثر الذي األمر املستخدمنيو  واملوظفني كالعمال

 االجتماعي بااالضطر  من حالة وختلق، واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية أمام صعوبات تضع خطرية ظاهرة
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 مع كلها األمور هذه وتتعارض، الطويل األجل يف النمو معدالت تباطؤ إىل وتؤدي االجتماعية بالعدالة وتضر

  :فيما يليميكن إجياز أهم االثار االقتصادية واالجتماعية و ، 1والتطور التنمية مقتضيات

 :اآلثار االقتصادية 2-1

وتبدو هذه  اخل...على مستوى االنتاج واالئتمان حيدث التضخم تغريات هيكلة ضارة يف البنيان االقتصادي

  2:األثار االقتصادية فيما يلي

، رة ومتتالية يف مستويات االسعاريؤدي التضخم اىل حدوث ارتفاعات مستم :جهاز االئتمان واإلنتاج  .أ 

 .سلع ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من غريها فهناك، إال أن هذا االرتفاع ليس واحدا بالنسبة لكل السلع

ويعين ذلك أن هامش ، وعادة ما ترتفع أسعار السلع االستهالكية بنسبة أكرب من أسعار السلع االنتاجية

وينعكس ذلك ، كون أكرب من هامش الربح للقطاعات اإلنتاجيةي الربح بالنسبة للقطاعات االستهالكية

، االجور(باالضافة اىل حصول عناصر إنتاجها ، على مقدرة القطاعات االستهالكية يف التمويل الذايت

وذلك مقارنة بالقطاعات ، ومن مث حتقق معدالت منور مرتفعة، على دخول مرتفعة، )الفوائد واألرباح

فيحدث منو ، رباحًا منخفضة ولن تتوفر هلا االمكانيات املالية لزيادة االستثماراليت حتقق أ اإلنتاجية

كما أن توزيع الدخول يف داخل تلك القطاعات يتم لصاحل ،  متواضع يف القطاعات األخرية من جهة

وبذلك حيدث تدهور يف  ، من جهة أخرى) االجور(على حساب العمال ) االرباح والفوائد(رأس املال

ز الثمن يف عملية ختصيص وتوزيع املوارد االقتصادية لصاحل االقطاعات االستهالكية ويبعد كفاءة جها

 .اجلهاز عن الرشادة االقتصادية

يؤدي التضخم عادة اىل تنشيط الدورة التجارية والصناعية فتزدهر التجارة  :هيكل التسويق والتوزيع  .ب 

الربح  ويتجاوز،  من أسعار اجلملة أو االنتاجوتزداد أسعار التجزئة بصورة أكرب، قنوات التسويق وتزداد

، من مث يزيد تضخم االسعار، ويتعدد الوسطاء وترتفع نفقات التسويق، التجاري الربح الصناعي

ولكنه يرفع من ، فالتضخم يساهم يف خلق قطاع جتاري مكلف ال يضيف قيمة مضافة حقيقة للسلع

 .كفاءة اقتصادية متواضعة  وهو عادة قطاع ذو. القيم النقدية ألسعار السلع

، يرتتب على التضخم أن تفقد النقود قدر�ا على أداء وطائفها االساسية: الجهاز النقدي الداخلي  .ج 

 .كما تفقد وظائفها كوسيط للمبادلة أو أداة للدفع،  يمقوأول وظيفة تفقدها النقود وظيفتها كمخزن لل

                                                   
  .107ص، املرجع نفسه 1

  .، بتصرف366-363ص ص، مرجع سبق ذكره، العلوم االقتصاديةمبادئ  ،مصطفى يوسف الكايف 2
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فتدهور النظام النقدي  طاع اخلارجي لالقتصاديؤثر التضخم سلبا على الق: لالقتصاد يالقطاع الخارج  .د 

ويبدو هذا واضحا بالنظر اىل حالة ، الداخلي ينعكس بالطبع على القطاع اخلارجي لالقتصاد القومي

، وواقع االمر أن كافة االقتصاديات تعاين من التضخم يف العالقات االقتصادية الدولية، ميزان املدفوعات

وذلك من خالل التجارة اخلارجية أو حتركات رؤوس األموال أو من ، لفةسواء الدول املتقدمة أو املتخ

  .خالل املشروعات الدولية

  :اآلثار االجتماعية 2-2

نظرا ملا ، يرتتب على التضخم العديد من اآلثار السلبية اجتماعيًا اليت ال تقل أمهية عن اآلثار االقتصادية

الثروة فيما بني طبقات ا�تمع نتيجة االختالف يف عملية يرتتب عليه من زيادة حدة التفاوت يف توزيع الدخل و 

ولعل أهم ، 1يرتتب عليه ظلم اجتماعي يتحمله الفقراء وحمدودي الدخل، ومن مث، اكتساب الدخل فيا بني األفراد

  2 :هذه اآلثار االجتماعية ما يلي

ل والثروات مما يؤثر سلبا يعمل التضخم على تعميق التفاوت بني طبقات ا�تمع واملتعلق بتوزيع الدخو   .أ 

 .على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على حد سواء

حيث ستخفض القيمة ، يعمل التضخم على إحلاق الضرر والظلم االجتماعي بأصحاب الدخول الثابتة  .ب 

يف حني أن أصحاب الدخول املتغرية  ، احلقيقة لتلك الدخول نتيجة الرتفاع األسعار بشكل مستمر

 .ر واملنتجني يستفيدوا من ذلك االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعاركالتجا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .259-258ص ، صمرجع سبق ذكره، السيد حممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا 1

  .204-203ص ، ص2013، األردن، والتوزيع للنشر وائل، دار 1ط،مبادئ االقتصاد الكلي ،سامر عبد اهلادي، واخرون 2
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 :خالصة الفصل

من خالل املدراس  االقتصادي الفكر يف واسع باهتمامالكلية  املتغريات االقتصادية موضوع حضي 

وكذا القومي ثريها على االقتصاد الظواهر االقتصادية الكلية وتأ االقتصادية املتعددة واليت اختلفت يف طريقة دراسة

تقدمي االطار حاولنا ، ويف هذا الصدد األسباب املؤدية إىل حدوث التذبذبات االقتصادية فيها وزيادة مستواها

الكلية من خالل تعريف هذه املتغريات وكذا حتديد طرق قياسها وأثارها  االقتصاديةالنظري �موعة من املتغريات 

أحد أهم األهداف األساسية الذي يعد  النمو االقتصادي هذه املتغريات يف كل من ناحبيث اختصر  ،املختلفة

، اليت جيب معاجلتهامعضلة حقيقية ترهق صانعي السياسات و اليت تعد  البطالة باإلضافة اىل ،للسياسة االقتصادية

ين منها االقتصاديات ملعاصرة الذي يعترب يف مقدمة املشكالت االقتصادية والنقدية اليت تعا التضخموأخرياً معدل 

  :ميكن أن خنلص إىل اآليتومما سبق . سواء املتقدمة منها أو النامية

  على عناصر اإلنتاج األرض  باالعتماد للبلد الداخلي الدخل إمجايل يف الزيادة عن االقتصادي النمويعرب

، البلد إلنتاج الطويل املدى نتاج علىاال يف احملققة الزيادةيتمثل يف ورأس املال والتنظيم والتكنولوجيا، أي 

  .د مبثابة املناخ املالئم لتطورهعتواليت  االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية املتاحةأي من خالل 

  حيث االقتصادي للنموحمددات هامة  مبثابة التقين التقدموكذا والبشري  املادي املال رأس تراكميعترب ،

  .الوطين الدخل لنمو مشجعاً  عامل العتباره وذلكالنمو االقتصادي  تساهم هذه احملددة يف حتفيز

  متثل البطالة على أ�ا قدرت ورغبت الفرد يف ا�تمع على العمل من خالل قيمه بالبحث املستمر واجلاد

احلالة اليت ال يستخدم ا�تمع فيها قوة العمل فيه من أجل احلصول عن وظيفة، وبذلك فإن البطالة هي 

  .ماً أمثًال وهي الوضعية اليت يكون فيها الطلب على العمل أكرب من العرض املتوفر عليهاستخد

 على اختالف مستويات  يف أي دولة االقتصادي األداء عن تعرب اليت املهمة املؤشرات من البطالة تعد

يف دولة ما حجم البطالة أو عدد املتعطلني  يعد تطور أنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إذ

 أسرعضعيفا للخطورة النسبية ملشكلة البطالة وخباصة يف الدول اليت ينمو فيها عدد املتعطلني مبعدل  شراً ؤ م

  .قبل واضعي السياسيات االقتصادية مشكلة كبرية جيب معاجلتها من، بالتايل فهي من معدل منو العمالة

  تعبث اليت واالجتماعية االقتصادية اكلاملش أحد ميثل ألنه فيها مرغوب غري ظاهرة التضخميعترب 

إال أن ، اخلارجي العامل أمام صورته من �ز سيئة واختالالت سلبية اآثار  فيه وحتدث الوطين باالقتصاد

درجة هذا األخري تتفاوت حسب شكل الظاهرة ونوعها، وبالرغم من االهتمام املنصب على هذه الظاهرة 

ها مفهومًا شامًال هلا، وهذا ما ولد كنتيجة طبيعة تعدد واختالف إال أن هناك جدًال كبريًا حول اعطائ

  .االنواع واالشكال واليت تعتمد على عدد كبري من املعايري واألسس للتمييز فيما بينها



 

  الثانيالفصــــل 

  اإلنفاق العام وأثره على المؤشرات االقتصادية الكلية      
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  تمهيد 

، إذ تويل احلكومات أمهية بالغة يف رسم سياستها حتتل السياسات االقتصادية دورا مهما يف احلياة االقتصادية

االقتصادية من خالل وضع سياسة  اقتصادية فعالة تعمل على حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية كتحقيق 

وترية التشغيل وحماربة الفقر وغريها، ويف هذا اجلانب تعترب النمو االقتصادي املستدام وحماربة التضخم والرفع من 

السياسة املالية أحد أطراف السياسة االقتصادية اليت تعتمدها احلكومات ملا هلا من تأثري مباشر على حتقيق هذه 

حلكومات األدوات املهمة للسياسة املالية اليت تستخدمها ااألهداف وحتقيق التنمية االقتصادية عموما، ومن بني 

وهي األداة األكثر استخداما عند غالبية الدول كما أ�ا األداة األكثر شيوعا يف العام ما يعرف بأداة االنفاق 

  .1929الفكر االقتصادي الكينزي خاصة مع اتساع دورها بعد أزمة  الكساد الكبري سنة 

اسة املالية عموما واالنفاق السيب املتعلقة ومن خالل هذا الفصل، سنحاول أن نتطرق إىل أهم اجلوانب

وفق ثالث مباحث  ويتم تناول ذلك ،مع إبراز تأثري هذا األخري على املؤشرات االقتصادية الكلية ،العام خصوصا

  :ثل يفرئيسية واليت تت

 ؛مفاهيم عامة حول السياسة املالية :المبحث األول 

 ؛مفاهيم أساسية حول سياسية االنفاق العام  :المبحث الثاني 

 تأثري االنفاق العام على املؤشرات االقتصادية الكلية :بحث الثالثلما.  
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  حول السياسة المالية مفاهيم عامة: األولالمبحث 

 الرواج أوقات أو الكساد يف أوقات خاصة االقتصادي االستقرار حتقيق يف هاما دورا املالية لسياسةتلعب ا

باإلضافة إىل يف التوازنات الكلية،  تومعاجلة االختالال االقتصاديةوتساهم بشكل كبري يف حتقيق أهداف السياسة 

األدوات  جمموعة على وتعتمد لتحقيق ذلك، االقتصادي االستقرار يقتع اليت املشاكل على قدر�ا على القضاء

  .املالية اليت تساعدها لتحقيق أهدافها

   ماهية السياسة المالية: المطلب األول

ياسة املالية اسم السياسة احلكومية والسبب يف ذلك أن السياسة املالية عادة ما �تم يف يطلق أحياناً على الس

حتديد املصادر املختلفة لإليرادات العامة للدولة وكذلك حتديد األمهية النسبية هلا، إذ تأيت أمهية السياسة املالية يف 

ه من آليات معينة تتعلق بفرض الضرائب كو�ا تتعامل مع معطيات حياتنا اليومية، وذلك من خالل ما تتضمن

مبختلف أنواعها، إىل جانب القيام باإلنفاق احلكومي مبختلف أشكاله، وعليه ميكن القول أن السياسة املالية ما 

هي إال وسيلة لضمان النمو االقتصادي إىل جانب السياسة النقدية واليت �دف إىل حتقيق معدالت توظيف 

املدارس االقتصادية   ظليف  التارخيي وتطورهاتعاريف السياسة املالية  ميكن أن نوجز أهمو  1.واستقرار يف األسعار

  :كما يلي

 تعريف السياسية المالية -1

يقصد بالسياسية املالية سياسية احلكومة يف حتديد املصادر املختلفة لإليرادات العامة للدولة وحتديد األمهية 

ومن جهة أخرى حتديد الكيفية اليت تستخدم �ذا هذه اإليرادات  النسبية لكل من هذه املصادر، وهذا من جهة

حبيث تتحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية لدولة، وهذا وقد ارتبط ) االنفاق العام(لتمويل اإلنفاق احلكومي

تمانية، ويف خالل فقا�ا وسياسا�ا االئارخييا لتنظيم ايرادات احلكومة ونالسياسية املالية مع املالية العامة ت مفهوم

احلرب العاملية الثانية استخدم تعبري السياسية املالية ليعين استخدام االيرادات والنفقات والدين العام لتحقيق 

وتشكل الضرائب يف العديد من . مستويات عالية من االنتاج الكلي وللحيلولة دون حدوث التضخم االقتصادي

عامة للدولة، أما اإلنفاق العام فيأخذ صورًا عديدة تشمل مصروفات دول العامل املصدر الرئيسي لإليرادات ال

الدولة على املشاريع اإلمنائية املختفة مبا فيها مشاريع اهلياكل األساسية كالطرق واملوانئ واملاء والكهرباء واملرافق 

ة اليت تنتهجها الدولة، موقعا هاما ضمن السياسات االقتصاديهلا السياسة املالية ن بالتايل فإ .2العامة األخرى

                                                   
  .259-258ص ص ، مرجع سبق ذكره ،اخرونسامر عبد اهلادي، و  1
  .175، صمرجع سبق ذكرهحريب حممد موسى عريقات،  2
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إضافة إىل أن تأثريها يتم عن طريق أدوات امليزانية ، وتساهم بشكل كبري يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية

  .املتمثلة يف اإلنفاق العمومي بأشكاله املختلقة واإليرادات العامة عن طريق الضرائب بأنواعها

اليت تنظم فيها الدولة حصيلتها اإليرادية ضمن حدود الدخل تعرب عن الكيفية فإن السياسية املالية  وعليه

املقدرة عرب املوازنة العامة للدولة، وينظم نشاطها املايل مجلة من االجراءات  االنفاقيةالقومي خدمة لطموحا�ا 

والسياسية، والتدابري اليت تتخذها الدولة سبيًال لرفع الكفاءة واألداء لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية 

 :كااليتتعاريف السياسة املالية   نوجز أهموميكن أن 

السياسية املالية هي عملية تغيري حجم االنفاق احلكومي أو االيراد للدولة يف حال عدم التوازن بني جانيب  - 

 امليزانية العاملة للدولة، أو باألحرى عند وجود تباين بني حجم النفقات العامة وحصيلة إيرادات الدولة،

 .1 )السلطة املالية املختصة بتغيري أحد جانيب امليزانية لعرض خلف التوازن بينهما(

خليط كل  أووالضريبية  فاقيةناالاستخدام احلكومة ألدوات السياسة  أ�االسياسة املالية على  تعرف - 

على  .2جل تنشيط الطلب الكلي على مستوى االقتصاد الوطين وحتقيق االستقرار االقتصاديأمنهما من 

جل حتقيق أالعام من  اإلنفاقعلى املستوى  لتأثرياحلكومي والضرائب  اإلنفاق أدايتاستعمال  أ�ا

 .3االقتصادية األهداف

السياسة املالية هي تلك السياسات واإلجراءات املدروسة واملعتمدة، املتصلة مبستوى ومنط اإلنفاق الذي  - 

  4.يرادات اليت حتصل عليها من ناحية أخرىتقوم به احلكومة من ناحية، ومبستوى وهيكل اإل

جمموعة من القواعد واألساليب واإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة إلدارة النشاط املايل هلا  هي - 

بأكثر كفاءة ممكنة، لتحقيق جمموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسة، خالل فرتة 

 5".معينة

من القواعد واألساليب والوسائل واإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة  تعرف كذلك على أ�ا جمموعة - 

إلدارة النشاط االقتصادي عن طريق التغريات يف الضرائب واإلنفاق العام والتحويالت املمنوحة وذلك من 

 .6أجل حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية  واالجتماعية والسياسية خالل فرتة معينة

                                                   
  .338، صمرجع سبق ذكره، مبادئ العلوم االقتصاديةمصطفى يوسف الكايف،  1

2 Frederic Mishkin, Macroeconomics Policy And Practice, Pearson Education, 2éme Édition, Usa, 2014, P13. 
3 Paul Krugman, Robin Wells, Macroeconomics, 4éme Édition, Worth Publishers Education, Usa, 2015, P172. 

   .264، ص2015، الطبعة الثانية دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثة"، اياد عبد الفتاح النسور 4
  .187، ص 2014، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اد النقدي والمصرفيمبادئ االقتصعبد القادر خليل،  5

6 Michael Parkin, Macroeconomics, 10 éme édition, Pearson education, USA,2013, P248. 
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ها بأ�ا سياسة استخدام أدوات املالية العامة، من برامج اإلنفاق واإليرادات العامة، لتحريك ّمت تعريف  - 

متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج الوطين، العمالة، االدخار، االستثمار، وذلك من أجل حتقيق اآلثار 

ومستوى العمالة وغريها من  املرغوبة وجتنب اآلثار غري املرغوبة فيها على كل من الدخل والناتج الوطنيني

     .1املتغريات االقتصادية

 و�دف، من الركائز األساسية اليت تستند عليها السياسة االقتصادية يف أي دولةسبق تعرب السياسية املالية مما 

،  واالجتماعي االقتصاديوالتوازن واحلفاظ على االستقرار  إىل حتقيق أهداف السياسة االقتصاديةهذه السياسية 

اإلنفاقية ( املختلفة املوجهة لالقتصاد االقتصادي من خالل حتكها يف أدوا�ا على النشاط هما متارس تأثري ك

  ).والضريبية

  التطور التاريخي للسياسة المالية في ضوء المدارس االقتصادية   -2

 بالعصور يتعلق نهام األول مراحل بثالث املالية بالسياسة املقصود عن حبثًا تطوره يف املايل الفكر مر لقد

 تتعلق الثالثة املرحلة أما احملايدة، املالية عن التقليديني االقتصاديني بأفكار تتصل الثانية و الكالسيك، قبل القدمية

 (الرأمسالية االقتصاديات يف) املعوضة باملالية يسمى ما إطار يف سواء املتدخلة املالية السياسة عن احلديث بالفكر

  :التايل النحو على وذلك .(االشرتاكية االقتصاديات يف) املايل التخطيط أو

  :)التجاريين والطبيعين(ما قبل الفكر الكالسيكي السياسية المالية  2-1

تتتميز هذا املرحلة من مراحل الفكر االقتصادي بعد وجود إطار شامل ومنظم وحمدد املعامل حول السياسية 

ونظراً الرتباط االفكار املالية لدى املفكرين بتطور دور الدولة ومدى  املالية للدولة وتأثري على النشاط االقتصادي،

تدخلها يف النشاط االقتصادي، فنجد أن أفالطون وأرسطو قد اهتما بضرورة تدخل الدولة مباشرة يف مراقبة 

، )ن، احلروبالتعليم، األم(األسعار ومنع االحتكار وحتقيق عدالة التوزيع فضًال عن حتديد جماالت اإلنفاق العام 

واليت أقرها كأخذ بنود اإلنفاق العام يف حني اعتربها أرسطو عملية ) اإلعانات(هذا فضًال عن اإلنفاق التمويلي 

تتم بني األفراد بدافق احلب والصداقة وبدون تدخل من جانب الدولة ومل يتعرض كل من أفالطمن وأرسطو 

  .ملوضوع الضرائب أو الرسوم

بضرورة تدخل احلكومة بصورة مباشرة يف مراقبة األسعار ووضع حدود دنيا وعليا هلا،  وقد أر توماس األكويين

من أي تصرفات شخصية قد تتعارض مع الصاحل العام، وهذا ما رفضه أورسم  ومنع االحتكار وكذلك احلد

)ORASM(ما أضاف ، إذ ال جيوز جلوء احلكومات ملصادرة امللكيات وإدار�ا بنفسها بدعوى الصاحل العام، ك

                                                   
  .182، ص 2000سرية للنشر والتوزيع، األردن، ، دار املالمالية العامة والنظام المالي في اإلسالم زكرياء أمحد عزام، ،حممود حسني الوادي 1
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ان للدولة دورًا يف احلياة االقتصادية واالجتماعية فإن أحد عناصر متويل هذه الدولة هي الضرائب، اليت جيب أن 

تتصف بالعدالة واليقني والسهولة واالقتصاد، وهو �ذا الشكل أول من وضع معايري فرض الضرائب يف العامل 

ارة الشؤون التجارية واالقتصادية يف عصر التجاريني، االمر الذي ومع االجتاه اىل تعظيم دور الدولة يف إد .1الغريب

دعى املفكرين الالحقني اىل تسمية هذه املرحلة بالرأمسالية التجارية، ولقد متيزت هذه املرحلة بتدخل الدولة يف 

ن الرأمسالية الصناعية اليت متييز هلا ع) بالرأمسالية التنظيمية(احلياة االقتصادية، وهلذا مسيت الرأمسالية التجارية أيضا 

  .2وجدت بعد ذلك

اذا اجته أنظار املفكرين يف هذه املرحلة اىل دور الضرائب يف النشاط االقتصادي إذ أوضح متوماس من  

)Tomas Min(   خطور الضرائب نظرًا إلمكانية تسببها يف عدم االستقرار االقتصادي، بل يف النشاط

غري أساسي لتمويل نشاط الدولة وزيادة قو�ا بل جيب أن تعتمد يف التمويل االقتصادي، لذلك يعد هذا املصدر 

  ،على زيادة قدر�ا على التصدير وحتقيق فوائض يف موازين املدفوعات باعتبار الدولة احملتكر للتجارة اخلارجية

ترك  الرافضة ألفكار التجاريني واليت تنادي بضرورة  )PHISOCRATES(ويف اطر فلسفة الفيزيوقراط 

النظام االقتصادي حرًا حىت ميكن للقوانني الطبيعية أن حتركه حركة منتظمة وتوجهه حنو التوازن الطبيعي، أكد 

باعتباره من أهم أقطاب تلك املدرسة على وجوب ختلي الدولة   )FRANCOIS Quesnay(فرانسوا كيناي 

الصايف مللكية األراضي وليس على أجور  يف النشاط االقتصادي، وضرورة قصر الضرائب على الناتج عن تدخلها

األفراد ال على املنتج، إذ أن ذلك سيؤدي لزيادة تكاليف اإلنتاج، ومن مث األسعار وبالتايل اإلضرار بالنشاط 

التجاري والثروة، ومن مث جيب توحيد الضرائب كلها يف ضريبة واحدة على الريوع، كما أكد على ضرورة إعادة 

رائب يف حركة النشاط االقتصادي مرة أخرى، وذلك حىت ال يؤثر هذا االقتصاد سلبا ضخ ما يتم مجعه من ض

  .3على دورة النشاط االقتصادي، ومل يضف الطبيعيني أي اسهامات اخرى يف جمال السياسة املالية

ها كان حمدود ما افقد  )التجاريني والطبيعيني(ما قبل الفكر الكالسيكي  املاليةالسياسية دور وعليه فإن 

 فتقييد دور الدولة يف النشاط والنظام االقتصادي وحصره يف والوظائ نتيجة ،تأثريها على االداء االقتصادي

  .مثل األمن والدفاع عن الدولة وتوفري بعض اخلدمات األساسية التقليدية فقط

  

                                                   
، غري منشورةدكتوراه ، أطروحة 2004-1990حالة الجزائر –السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي درواسي مسعود،  1

  .51، ص 2005/2006 ،اجلزائر ،03، جامعة اجلزائر:ختصص

  .18، ص 2013، لبنان، مكتبة حسن العصرية، لسياسي المستقبل إبداع الماضيمدار الفكر في االقتصاد ا ،قادري حممد الطاهر 2

  .52ص مرجع سبق ذكره، درواسي مسعود،  3
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 :السياسية المالية عند الفكر الكالسيكي 2-2

نظمة االقتصادية ستعمل على حتقيق التوازن فيها بشكل دارسة االقتصادية الكالسيكية أن األملااعتربت 

تلقائي وبالتايل ستساهم بتحقيق التوظف الكامل يف االقتصاد، دون أن يكون هناك أي حاجة لتدخل احلكومة، 

فقد احنصر دور القطاع احلكومي يف أداء وظائف معينة وحمدودة مثل األمن والدفاع عن الدولة وتوفري بعض 

سية كما أن التوازن بيم النفقات واإليرادات سيتحقق تلقائيًا حيث أن الضرائب هو املورد الوحيد اخلدمات األسا

ملواجهة النفقات احلكومية القليلة بطبيعة احلال، وبذلك كان دور املوازنة قليل وحمدود يف حتقيق األهداف 

و االقرتاض الداخلي أو االقرتاض اخلارجي االقتصادية واالجتماعية وغريها، كما أن هذا األمر قد ال يدفع الدول حن

ويبىن التحليل الكالسيكي على عدد من االفرتاضات  1.وذلك بسبب توازن املوازنة العاملة للدولة بشكل مستمر

 2:االساسية لعل أمها

 سيادة احلرية االقتصادية وعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إال عن طريق نطاق ممكن؛ - 

 نافسة الكاملة سواء يف أسواق السلع أو أسواق خدمات عوامل اإلنتاج؛سيادة ظروف امل - 

 .ف الكاملظروف التوظسيادة  - 

يرتتب عليه حتقيق  -أي جهاز الثمن –التفاعل التلقائي لقوى السوق  ويف ظل هذه االفرتاضات، فإن

التوظف الكامل، وذلك متشياً مع االستغالل األمثل والكامل للموارد، وبالتايل، يتوازن االقتصاد دائماً عند مستوى 

حيث أن أي زيادة يف االنتاج " كل عرض خيلق الطلب عليه"لألسواق الذي ينص على أن " ساي"فكرة قانون 

تقابلها زيادة يف الدخول، وهذا يؤدي بدوره اىل زيادة يف الطلب على السلع واخلدمات مبا يضمن استيعاب الزيادة 

وهذا يعين أن زيادة االنتاج ال تؤدي اىل زيادة العرض الكلي فقط، بل تؤدي أيضاً . املبدئية اليت حدثت يف االنتاج

وهذا . يوجد عجز يف الطلب الكلي أو فائض يف العرض الكلي اىل زيادة الطلب الكلي بنفس املقدار، ومن مث، ال

توجد بطالة يف  بالتايل، اليضمن حتقيق املستوى التوازين للدخل يف االقتصاد عند مستوى لتوظف الكامل دائماً، و 

عارضًا أو مؤقتاً ا�تمع، وأي اختالل يرتتب عليه ابتعاد االقتصاد عن مستوى التوظف الكامل يكون اختالًال 

. سرعان ما يصحح نفسه بصورة تلقائية، ويعود االقتصاد اىل وضع التوازن املستقر عند مستوى التوظف الكامل

حلكومة يف النشاط االقتصادي للتأثري يف مستوى الناتج أو الدخل أو مستوى وبالتايل، ال يتطلب األمر تدخل ا

الدفاع اخلارجي، : يسمى باألرامل األربعة وهي االسعار، وأن يكون هذا التدخل يف أضيق نطاق ممكن لرعاية ما

ذي يهدف اىل الربح، واألمن الداخلي، والعدالة، واملرافق العامة، تلك ا�االت اليت ال يرتادها القطاع اخلاص ال

                                                   
  .260مرجع سبق ذكره، ص  سامر عبد اهلادي، شادي الصرايرة، نضال عباس، 1
  .228-227صص مرجع سبق ذكره، ، السيد حممد السرييت، عبد الوهاب جنا 2
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بالتايل، ال يكون هناك أي دور للسياسة املالية ولذا يرى االقتصاديون ضرورة احلياد املايل للحكومة، وبذلك 

تتعادل إيرادات احلكومة مع نفاقتها، ومن مث، تعمل على مراعاة حتقيق التوازن يف امليزانية العامة للدولة بصورة 

 .دائمة

 :نزالسياسية المالية عند كي 2-3

 و حمدود دور من املالية السياسة على أملته ما و الزمن من طويلة لفرتة الكالسيكية النظرية سادت أن بعد

 القرن من األربعينات و الثالثينات يف بالعامل أحاطت اليت واالقتصادية السياسية الكبرية التطورات فإن قاصر،

 الرأمسالية، الدول يف املعتقدات بعض تغيري إىل أدت لثانيةا العاملية احلرب و العاملي الكساد يف متمثلة املاضي،

 عن املرتتبة اآلثار من للحد حماولة يف االقتصادية احلياة يف احلكومي التدخل من املزيد إىل الدعوة بدأت حيث

 ياالقتصاد النشاط يف الدولة تدخل بضرورة نادوا الذين االقتصاديني أوائل من كينز كان لقد و .الظروف هذه

  .1االقتصاد االستقرار من نوع على احملافظة و الكامل التشغيل حالة إىل الوصول �دف

نقطة حتول يف الفكر االقتصادي وبالتايل يف مبادئ املالية العامة، فقد  )Keynes( كينزاذ مثلت نظرية   

رتاض القائل أن العرض خاصة االف انتقد كينز التحليل الكالسيكي واملبادئ اليت قام عليها املذهب الكالسيكي

وقد بني كينز أن . خيلق الطلب وما تفرع من هذا االفرتاض من افرتاض اجتاه النظم االقتصادية حنو التوظف الكامل

وأن الطلب ال يتحدد مستوى العمالة واإلنتاج يف النظم االقتصادية الرأمسالية يتوقف على الطلب الكلي الفعال، 

وما دام أن التوظف الكامل ال يتحقق . قق التوظف الكامل للموارد ا�تمع اإلنتاجيةتلقائياً عند املستوى الذي حي

تلقائيًا كما يفرتض املذهب الكالسيكي، لذا فإنه من الضروري أن تلعب السياسية املالية وغريها من السياسات 

ستقرار االقتصادي االقتصادية دورا خيتلف عن الدور الذي رمسه املذهب الكالسيكي لتحقيق التوازن واال

واالجتماعي عند مستوى التوظف الكامل للموارد االنتاجية عن طريق التأثري على الطلب الفعال يف االقتصاد 

يلولة دون قصوره أو تقلب مستواه، ويف هذه احلالة فإن يتوجب على الدولة يف حاالت االنكماش حيث يقل واحل

ميع املوارد االنتاجية أن تكيف نفقا�ا وايرادا�ا فيما كفيل الطلب عن املستوى الذي حيقق التوظيف الكامل جل

زيادة الطلب عن طريق زيادة االنفاق احلكومي وختفيض األعباء الضريبية على املواطنني مما جيشع الطلب اخلاص 

 على االستهالك واالستثمار وبالتايل يزداد االنتاج والعمالة وختف حدة االنكماش، والعكس صحيح يف حالة

  2.وجود التضخم

                                                   
  .56ص ع سبق ذكره، مرجدرواسي مسعود،  1

  .176، صمرجع سبق ذكرهحريب حممد موسى عريقات،   2
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خاصة فيما يتعلق جبانب إشكالية تدخل الدولة إن التطور الذي عرفته املدارس االقتصادية واالنظمة املختلفة 

تزداد أمهية اللجوء إىل من هذه املراحل  يف كل فرتة  يف تطور استخدام أدوات والسياسية املالية، حيثساهم كثريا 

وكانت أزمة الكساد الكبري سنة وحل املشاكل االقتصادية،  االقتصادية تدخلها يف التأثري على خمتلف اجلوانب

عامال حامسا لبداية التدخل الفعلي للدولة بشكل مباشر، بعد أن سادت حياد�ا يف النشاط االقتصادي  1929

 .يف ظل سيادة الفكر االقتصادي الكالسيكي

  أهداف وأدوات السياسة المالية: المطلب الثاني

 املختلفة وهي تعتمد يف ذلك على جمموع الوسائل ة املالية إىل حتقيق جمموعة من األهدافتسعى السياس

يف النشاط واألداء االقتصادي،  تؤثر أن ميكن اليت غريها و االتفاق العام أدوات من و اجلباية أدوات من املالية

  :كما يلي  وأدوات السياسة املاليةوميكن تقدمي أهداف 

  :ليةأهداف السياسية الما -1

حتقيقها تبعًا الختالف طبيعة النظام االقتصادي ودرجة  ختتلف أهداف السياسية املالية من دولة ألخرى

 ، فهناك من يرى أن األهداف تتعلق بتحقيق التوازنات، فيما يراها األخر متعلقة بالتنمية يف مجيع اجلوانب، تطوره

  :املالية إىل حتقيقها وهي كما يليإال أن هنالك جمموعة من األهداف العامة تسعى السياسة 

  :تحقيق االستقرار االقتصاديلية في ادور السياسية الم 1-1

يف املستوى  الكبريةاملقصود بذلك هو حتقيق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة، وتفادي التغريات 

فهوم االستقرار االقتصادي العام لألسعار مع االحتفاظ مبعدل منو حقيقي مناسب يف الناتج قومي، أي أن م

  1:بتضمن هدفني أساسني تسعى املالية من غريها من السياسات لتحقيقهما

 احلفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة؛  .أ 

 .حتقيق درجة مناسبة من االستقرار يف املستوى العام لألسعار  .ب 

شقيها اجلبائي واالنفاقي فمن خالل السياسة االنفاقية ولتحقيق هذا اهلدف يتم استخدام السياسية املالية ب

ميكن رفع مستوى الطلب من خالل اقامة املشروعات العامة االستثمارية، وتوسع احلكومة ) التوسع يف النفقات(

، ونتيجة ذلك تزداد الدخول الشخصية )كإعانات البطالة، والشيخوخة(خمتلف االعانات االجتماعية  تقدمييف 

قدار االنفاق العام بل مبصورة مضاعفة وهو ما يطلق عليه األثر املضاعف لإلنفاق الشيء الذي يؤذي ليس فقط مب

                                                   
ميالف للبحوث  لةمقال مقدم �، -دراسة حالة الجزائر-كفاءة السياسة المالية ودورها في التخصيص األمثل للمواردحراق مصباح،  1

  .34- 33ص ص، 2016ديسمرباجلزائر، يلة، مباملركز اجلامعي والدراسات، العدد الرابع، 
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اىل التحفيز على االستثمار وزيادة التشغيل، كما تستخدم السياسية املالية يف شقها اجلبائي يف مواجهة الكساد 

ئب يف زيادة االستهالك وزيادة من خالل األثر التعويضي للضرائب، حيث ميكن أن يساهم ختفيض الضرا

االستثمار، كما ميكن باالعتماد على الضرائب أن تقوم الدولة بتصميم سياسية ضريبية حتقق �ا أهداف السياسية 

  .منح العديد من االمتيازات الضريبية يف شكل إعفاءات وختفيضات املالية كقيمها بتشجيع االستثمار عن طريق

 :سين عملية تخصيص الموارد االقتصادية المتاحةدور السياسية المالية في تح 1-2

االستخدام األمثل للموارد االقتصادية باستخدام أفضل الوسائل املالية  حتقيق�دف السياسية املالية اىل 

أما . وبالتايل تلعب دورا هاما يف تغيري أمناط االنتاج ؛1وصوًال اىل مستويات متقدمة من الرفاهية االجتماعية

ياسة املالية إلعادة ختصيص املوارد وتوجيهها إىل ا�االت اليت تتفق وهيكل األولويات واألهداف إجراءات الس

 2:سواء حد واملستهلكني على املنتجني إجراءات تشمل فهي، االقتصادية للدولة

الية هناك جمموعة من اإلجراءات املالية املختلفة اليت تقدم للمنتجني كمنح احلوافز امل :للمنتجين بالنسبة  .أ 

 :لتشجيع االستثمارات اخلاصة، وأمهها

 لفرتة حمدودة؛ اجلديدة راتاالستثما يف األعمال أرباح على الضريبية اإلعفاءات -

 ؛اجلمركية الرسوم مثل املباشرة غري رائبالض من جزئيا اإلعفاء -

 إعفاء األرباح احملتجزة من الضرائب إذا ما استثمرت يف إنشاء مشاريع جديدة أو جتديدها؛ -

 ؛الصغرية للمنشآت )أمساليةر ( استثمارية إعانات تقدمي -

 املتعلقة اإلنفاق أنواع من وغريها واملواصالت والطرق والتأهيل التدريبرامج ب مثل احلكومي اإلنفاق -

 .لالقتصاد األساسية بالبنية

عى يس حيث املستهلكني لصاحل املالية السياسة خالل من الدولة تتدخل قد :للمستهلكين بالنسبة  .ب 

 الوقت نفس ويف منخفضة بأسعار اجليدة النوعية ذات السلع على لحصولل بطبيعة احلال املستهلكون

 حيث االحتكارية السلطة من قدر هلم يتاح عندما هذا حيدثو ، عالية بأسعار البيع إىل املنتجون يسعى

 تتدخل، املنتجني طرف من االستغالل يزداد عندما املوارد ختصيص سوء إىل العادة يف األخرية هذه تؤدي

 بكلفة سواء السلع بعض أسعار بتحديد تقوم كأن،  بأخرى أو بطريقة لألسعار حدود بوضع الدولة

                                                   
ص  ،2011، دار وائل للنشر، األردن، 2ط، -التحليل الجزئي والكلي-مدخل إلى علم االقتصادظاهر فاضل البيايت، خالد توفيق الشمري،  1

380.  
   .87-86ص ، صمرجع سبق ذكرهدراوسي مسعود،  2
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 إعانة(ة مالي إعانة للمنتجني الدولة تدفع احلالتني ويف )األسعاردعم ( ذلك من أقل أو إنتاجها

  ).االستغالل

 :االقتصادية المتاحة دور السياسية المالية في تحسين عملية تخصيص الموارد 1-3

 على تصاعدية ضرائب فرض إىل تلجأ كأن الوطين الدخل توزيع إلعادة املالية السياسة الدولة تستعمل

 جمانية شبه أو جمانية خدمات من الدولة تقدمه وما التحويلية النفقات خالل من أو املرتفعة، املداخيل أصحاب

 إىل يؤدي العامة احلاجات إلشباع واخلدمات السلع على العام فاقاإلن زيادة أن كما املتدنية، املداخيل ألصحاب

 أدىن حد وضع إىل أحيانا الدولة تلجأ قد كما .اخلاصة احلاجات إلشباع املتاحة واخلدمات السلع كمية ختفيض

 السلع أسعار بدعم تقوم كما الضرورية، وغري الكمالية السلع أسعار زيادة أو اجلربي التسعري أو لألجور،

ومن أهم إجراءات السياسة  .1األساسية السلع النتاج املخصصة اإلنتاجية لألنشطة الدعم تقدمي أو الضرورية،

  2 :املالية إلعادة توزيع الدخل ميكن اجيازها فيما يلي

وذلك من خالل التسعري اجلربي، أو حتديد حد أدىن لألجور أو : التدخل في أسعار السلع والموارد  .أ 

الكمالية وختفيض أسعار السلع األساسية أو تقدمي الدعم لألنشطة اإلنتاجية املخصصة  زيادة أسعار السلع

 .إلنتاج السلع األساسية

وذلك من خالل الضرائب التصاعدية على الدخل، اليت حتد من دخول : تعديل الدخول الشخصية  .ب 

تزيد من دخلهم احلقيقي األفراد املرتفعة أو من خالل النفقات التحويلية ألصحاب الدخول املتدنية مما 

 .وبالتايل رفع قدر�م الشرائية

حيث أن بعض الدول تتبع ذلك من خالل فرض الضرائب على ملكية رأس املال : تغير نمط الملكية  .ج 

 .اخل...والضرائب على الرتكات واهلبات والوصايا

  الكامل  التوظيفتحقيق  دور السياسية المالية في 1-4

وارد اإلنتاجية أهم العوامل احملددة ملستوى املعيشة يف ا�تمعات املتقدمة، إذ يُعترب التوظيف الكامل للم

�ا، فضال عما للتشغيل الكامل  املنتجةيتوقف مستوى النشاط االقتصادي يف تلك ا�تمعات على حجم العمالة 

مهية الدور الذي يلعبه من أثر يف حتقيق االستقرار االجتماعي والسياسي، ففي ا�تمعات الرأمسالية حيث تربز أ

االستثمار اخلاص كعامل متحرك يف ميزانية االقتصاد الوطين، تقتصر رسالة السياسة املالية على �يئة البيئة املواتية 

                                                   
  .35ص ، مرجع سبق ذكرهحراق مصباح،  1
   .208، ص2009لنشر والتوزيع، األردن، ل الصفاءدار ، 1ط، المالية العامة، طارق احلاج 2
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الزدهار االستثمار اخلاص ومنوه، وكذا مساندته وسد أية ثغرة انكماشية أو تضخمية قد تطرأ على مستوى الدخل  

الفعال، أو زيادة اإلنفاق النقدي الكلي على القدر الذي يهيئ للمجتمع عمالة  كنتيجة لنقص الطلب الكلي 

  .1كاملة دومنا تضخم

  :أدوات السياسية المالية -2

يقوم النوع األول أداوت تلقائية، وأدوات تعمدية أو املقصودة، : هناك نوعان من أداوت السياسة املالية مها 

لقائية أو ذاتية، وتسمى يف العادة باألدوات أو ضوابط تلقائية، وتأيت على حتقيق أهداف السياسة املالية بطريقة ت

أما األدوات املقصودة فتحتاج . العملية التلقائية هنا يف كون هذه األدوات تعمل دون احلاجة إىل تدخل احلكومة

ويلزم ذلك ضرورة . داتباختاذ ما يلزم لتغيري أوجه اإلنفاق أو اإليرا يقومإىل التدخل الدائم من صانع القرار حبيث 

متابعة األوضاع االقتصادية مث اختاذ ما حيقق هدفًا معينًا إما عن طريق زيادة الضرائب أو تغيري هيكلها أو إعادة 

 اوبالتايل فإن هذه األدوات تستخدمه 2.تغيري هيكلها أو إعادة النظر فيها، أو تغيري هيكلة اإلنفاق احلكومي

وميكن إبراز هذه األدوات تغريات االقتصادية لتحقيق التوازنات واالهداف املسطرة، على حركة امل الدولة  للتأثري

  :وفق سياق مفصل كما يلي

  :النفقات العامة 2-1

إحدى الوسائل املالية العامة اليت ميكن من خالهلا التدخل للتأثري على حجم الطلب الكلي يف  هي

على ها ، وميكن تعريف3حجم الطلب الكلي والعكس صحيح االقتصاد، فإذا ازداد حجم االنفاق احلكومي يزداد

أنه مبلغ من املال ينفق من خزانة الدولة بواسطة إدار�ا ومؤسسا�ا وهيئا�ا ووزارا�ا املختلفة إلشباع حاجات 

عامة، مبعىن أنه مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص القانون العام إلشباع حاجة عامة وهؤالء األشخاص 

ويتبني من هذا التعريف أن النفقة العامة تتكون من ثالث عناصر، واليت هي أركان . ولة أو أحد هيئا�اهم الد

النفقة وهي العنصر األول النفقة العامة مبلغ نقدي، العنصر الثاين هو صدور النفقة العامة من الدولة أو أحد 

أيضا  كما يعرف،  4عامة �دف إىل حتقيق نفع عاماألشخاص العامةـ، أما العنصر الثالث واألخري فهو أن النفقة ال

                                                   
  .55، ص2001، مشاة املعارف باإلسكندرية، المالية العامة والسياسات المالية  ،عبد املنعم فوزي 1
 ،2014دار وائل للنشر، األردن، ، احلادية عشرة، الطبعة مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي،  2

  .325ص 
  .402، صمرجع سبق ذكره، االقتصاد الجزئي والكليمبادئ مصطفى يوسف الكايف،  3
جامعة العلوم اإلنسانية، العدد الثالث واألربعون،  جملة: مقال مقدم لـ، فعالية السياسة المالية على أداء السوق الماليفطوم حوحو، خلضر مرغاد،  4

  .408ص، 2016مارساجلزائر، حممد خيضر، بسكرة، 
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يكون مصدرها احلكومة واليت توجه إىل األفراد واملؤسسات بغرض حتقيق التنمية االقتصادية  الذياملبالغ  أنهعلى 

  2:وتندرج النفقات العامة حتت جمموعة من التقسيمات على النحو التايل، 1واالجتماعية

ناك دول ه). الالمركزية(لنفقات إىل مركزية ونفقات اهليئات احمللية وهنا تنقسم ا: حسب جهة اإلنفاق  .أ 

كان ما تفضله الدولة من   يأنه أإال احمللية،  اإلدارةاملركزية وهناك دول تفضل سياسة  اإلدارةتؤيد سياسة 

 األمن أو اخلارجين تكون مركزية مثل نفقات الدفاع أجيب  اليتن هناك بعض النفقات إف اإلدارةطريقة 

 .العلمية واملختربات األحباث أو الداخلي

كالرواتب واألجور، وفوائد القروض واإلعانات، ) جارية(قسم إىل نفقات عادية وهي ت: حسب التكرار  .ب 

غري (أما النفقات غري العادية . واملنافع االجتماعية، وخمصصات القطاع العسكري، والبعثات العلمية

 .فتشمل النفقات الرأمسالية) املتكررة

ونفقات املساعدات واملنح ، ونفقات التجهيز، وتتمثل يف األجور والرواتب: حسب الشكل  .ج 

 .االجتماعية وكذلك نفقات خدمة الدين العام

وتقسم مبوجب ذلك إىل نفقات عمومية تذهب لإليرادات احلكومية يف الدولة، : حسب الغرض  .د 

 .وأخريا نفقات األمن العام. اخل...ارسونفقات الرفاه العام اليت تذهب لصاحل بناء املستشفيات واملد

ونفقات غري ، وتنقسم إىل نفقات منتجة تولد عائد مثل الطريان والربيد: حسب اآلثار االقتصادية  .ه 

 .ونفقات حتويلية، كما قد تكون نفقات استثمارية. منتجة مثل شق الطرق الزراعية

حيقق أهداف الدولة االقتصادية  مبا امةإىل حتقيق املنفعة الع�دف  لية عمل أداة االنفاق العامإن أ

في حاالت ف ،الكلي متغريات االقتصاد ريكمن خالل حت يف االقتصاد، من خالل االثار اليت تولدها واالجتماعية

ذي اىل تشجيع زيادة الركود تقوم الدولة بتحفيز الطلب الكلي  من خالل زيادة حجم االنفاق االمر الذي يؤ 

 .يف حاالت وجود فجوة تضخميةالعكس تقوم بتخفيض حجم االنفاق لة حجم االنتاج، أمت يف حا

  :االيرادات العامة 2-2

جمموعة الدخول اليت حتصل عليها الدولة  من املصادر املختلفة من أجل تغطية  يقصد باإليرادات العامة

ملتعلقة بتحقق االشباع العام لقيام الدولة بوظائفها املختلفة وا، 3نفقا�ا العامة وحتقق التوازن االقتصادي واالجتماع

                                                   
1 Irvin Tuker, Macroeconomics for today, 7 éme édition, South-Western publishing, USA, 2011, p252. 

   .267، صمرجع سبق ذكره، إياد عبد الفتاح النسور 2
 . 115، ص 2015، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 6ط، اقتصاديات المالية العموميةعباس حممد حمرزي،  3
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الالزمة لتغطية النفقات العامة، وحنصل على هذه املوارد من عدة  املواردجلميع احلجات، جيب أن يكون لديها 

  1: ميكن حتديد أمها من التقسيم التايل .مصادر

قيق جمموعة من الضريبة فريضة مالية تضعها الدولة وتلزم املكلفني من األفراد واهليئات بغية حت :الضرائب  .أ 

األغراض العامة وهي عبارة عن حتويل قسري غري عقايب للمصادر املالية من القطاع اخلاص اىل القطاع 

العام بناء على معايري حمددة سلفا ودون مقابل مباشر أو نفع حمدد للمكلفني وذلك إلشباع حاجات 

لفرد جربا اىل الدولة، مسامهة منه يف أو هي فريضة مالية يدفعها ا. عامة وتنفيذ للسياسة العامة للدولة

 .التكاليف واألعباء العامة وبصفة �ائية دون أن يعود عليه بنفع خاص مقابل دفع الضريبة

إن إيرادات الدولة من أمالكها العامة متثل  ):إيرادات الدومين العام(إيرادات الدولة من أمالكها العامة  .ب 

ا متلكه الدولة وهيئا�ا العامة، واليت يطلق عليها إيرادات صل عليه الدولة كمقابل مليتحالدخول اليت 

، وقد لألخرينعلى ايرادات من االبنية والعقارات احلكومية عندما يتم تأجريها  كحصوهلالدومني العام،  

اخل، رغم ....لدولة كالطرق واجلسور، واأل�ارتفرض الدولة مقابل لالنتفاع من املرافق العامة اليت متلكها ا

نية االنتفاع منها يف معظم احلاالت، كما أن الدولة ميكن أن حتقق إيرادات من املشروعات اليت جما

متتلكها واليت متار نشاطا اقتصاديا كالذي مارسته من قبل اجلهات اخلاصة، وبالذات يف ظل الدور 

 .احلديث للدولة

ة اخلاصة، وتتميز بأ�ا من املوارد تعترب الرسوم من مصادر اإليرادات العامة للدولة ذات األمهي :الرسوم  .ج 

املالية اليت تدخل خزينة الدولة بصفة دورية منتظمة ومن مث تقوم السلطات العمومية باستعماهلا يف متويل 

نفقا�ا العامة وحتقيق املنافع العامة، ويعد الرسم من أقدم مصادر اإليرادات العامة، حيث ميثل يف العصور 

 .الضرائبالوسطى أمهية كبرية تفوق 

تعرف املوازنة العامة بأ�ا قائمة شاملة مفصلة جلميع أوجه إنفاق احلكومة وإيرادا�ا  :الموازنة العامة  .د 

وتعترب املوازنة العامة ، واجازة هذه البيانات من السلطة التشريعية خالل فرتة زمنية معينة يف العادة سنة

ثيقة تصب يف قالب مايل قوامه األهداف واألرقام اإلدارة األساسية لتحقيق أهداف احلكومة، كما أ�ا و 

أما األهداف فتعرب عما تعزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خالل فرتة زمنية حمددة مقبلة، أما 

وما تتوقع حتصيله من موارد من خمتلف مصادر . األرقام فتعترب عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه األهداف

وعليه، فإن املوازنة العامة هي أداة من أدوات . لزمنية املنوه عنها واليت حتدد عادة بسنةاإليراد خالل فرتة ا

                                                   
  .409- 408ص ص، مرجع سبق ذكرهفطوم حوحو، خلضر مرغاد،  1
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السياسة املالية املتعارف عليها واليت تتمتع بكثري من االهتمام من طرف اهليئات احلكومية املختصة يف 

فة أداء احلكومة على مجيع الدول، نظرا ملا تشكله من ترمجة واقعية ملدى جناح السياسات احلكومية ومعر 

  .مدار سنة كاملة

  السياسة المالية لتحقيق االستقرار االقتصادي آلية عمل: المطلب الثالث

 و الرواج، أوقات أو الكساد أوقات يف وخاصة االقتصادي االستقرار حتقيق يف هاما دورا املالية للسياسة إن

 مصادر أهم إرجاع وميكن .الوطين الدخل وىمست و األسعار، مستوى و التشغيل، مستوى على لتأثريها ذلك

   1:األسباب من نوعني إىل االقتصادي باالستقرار تعصف اليت االختالالت

   الوطين؛ االقتصاد يف الكلي الطلب يف عجز أو زيادة ظهور - 

 األسعار من كل حتديد يف كبرية بدرجة وتتمتع املنافسة قواعد على خترج احتكارية قوى وجود - 

 .اإلنتاج عوامل بعض مرونة درجة اخنفاض مع تمعا� يف واألجور

 من األساسية واإلجراءات األدوات من عدد على االقتصادي االستقرار حتقيق يف االقتصادية السياسة وتعتمد

يف حالة وجود فجوة  وهكذا ميكن توضيح اآللية التالية لعمل السياسة املاليةاملالية،  السياسة أدوات بينها

  :ضخمية كما يليانكماشية أو ت

 الفجوة االنكماشية .1

تظهر الفجوة االنكماشية يف االقتصاد عندما يكون مستوى الدخل القومي التوازين، الذي تعادل عنده 

العرض الكلي مع الطلب الكلي عند مستوى أقل من دخل التوظف الكامل، أي أن الدخل القومي الفعلي أقل 

االقتصاد من وجود فجوة موجبة يف الدخل، وينعكس ذلك يف صورة  من الدخل القومي احملتمل، وبالتايل يعاين

بطالة با�تمع، ويعزي ذلك اىل قصور يف الطلب الكلي عن استيعاب إنتاج التوظف الكامل، ويتطلب األمر 

ن السياسة إف ، ويف مثل هذه احلالة2تدخل احلكومة بإتباع سياسة مالية توسعية ومعاجلة القصور يف الطلب الكلي

 3:ملالية تستخدم على النحو التايلا

، ولعل هذا يذكرنا مبا نادى به كينز لدى حدوث الكساد الكبري زيادة مستوى اإلنفاق احلكومي العام  . أ

فهنا يأيت دور الدولة اليت تعمل على زيادة اإلنفاق، وبالتايل دوران عجلة االقتصاد، . يف بريطانيا

                                                   
مقدمة كمتطلبات نيل  ، رسالة-دراسة بعض دول المغرب العربي-دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشرسالكي سعاد،  1

   .52، ص2010/2011مالية دولية، جامعة تلمسان، اجلزائر، : ، ختصصماجستري شهادة
  .234ص  ،مرجع سبق ذكره مد السرييت، علي عبد الوهاب جنا،السيد حم 2
  .327-328، ص ص مرجع سبق ذكره خالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي، 3
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ند زيادة دخول األفراد يرتفع مستوى الطلب الكلي، عندها فإنفاق الدولة هو مبثابة دخول لألفراد وع

ستلجأ املؤسسات إىل زيادة إنتاجها وبالتايل إىل توظيف عمال جدد مما يرفع مرة أخرى من دخول 

 األفراد ويعاجل البطالة ويدفع عجلة االقتصاد إىل األمام؛

وهنا تزداد الدخول من ناحية،  قد تقوم الدولة أيضا بتخفيض الضرائب أو بإعطاء إعفاءات ضريبية،   . ب

الرتفاع القوة  األفرادكما يزداد امليل حنو االستثمار من ناحية أخرى، وكال األمرين يعين زيادة دخول 

الشرائية يف ا�تمع وحقن االقتصاد مبزيد من األموال وفرص العمل مما يعين دوران عجلة االقتصاد 

 وحل مشكلة البطالة والتخلص من الكساد؛

ميا خيدم هدف إعادة النشاط إىل ) الضرائب(خدام مزيج من زيادة اإلنفاق وختفيض اإليرادات است   . ت

 .مستوى الطلب الكلي يف االقتصاد

حيث ) 1-2( وتشمل السياسة املالية يف حالة معاجلة الكساد سياسة مالية توسعية وهذا ما يوضحه الشكل

  .ة الطلب الكلي والناتج احمللي اإلمجايلأن زيادة اإلنفاق أو تقليل الضرائب ستؤدي اىل زياد

 .آلية عمل السياسة املالية التوسعية ):01- 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source :Paul krugman, Robin wells, Economics, 4édition, Worth Publishers, USA, 2015, P17. 

الة الركود تستخدم الدولة هذه ه، آلية عمل السياسة املالية التوسعية، حيث أنه يف حويوضح الشكل أعال

السياسة وذلك من خالل زيادة اإلنفاق العام أو تقليص الضرائب أو كالمها معا ، وبالتايل زيادة الطلب الكلي، 

) Y1(، فينتقل الناتج احمللي اإلمجايل من الوضع )AD2(إىل الوضع  )AD1(لينتقل الطلب الكلي من الوضع 

االرتفاع، وعليه فإن السياسة املالية التوسعية هدفها زيادة يف الطلب الكلي أي ينعكس على الناتج ب) Y2(إىل 

من خالل األدوات اليت سبق ذكرها ومن خالهلا يتم الوصول إىل أكرب مستوى توظيف يف ا�تمع وبالتايل الزيادة 

 مستوى العام لألسعار

ج المحلي االجماليالنات  

P2 

Y1       Y2      

AS 

AD2AD1 
E1 

E2 

P1 



       اإلنفاق العام وأثره على المؤشرات االقتصادية الكلية                                                :         الثانيالفصل 

67 

يض الضرائب وذلك الن حجم اإلنفاق أكثر فعالية من ختفيف أن زيادة  واملالحظ. يف مستوى الناتج احمللي للدولة

  .مضاعف االستثمار يف احلالة األوىل يزيد عن حجم املضاعف يف حالة ختفيض الضرائب

 الفجوة التضخمية .2

تظهر الفجوة التضخمية يف االقتصاد عندما يكون مستوى الدخل القومي التوازين، الذي يتحقق بتعادل 

ظف الكامل، أي أن الدخل القومي الفعلي مستوى أكرب من دخل التو  عندالطلب الكلي مع العرض الكلي 

أكرب من الدخل القومي احملتمل، وبالتايل يعاين االقتصاد من وجود فجوة سالبة يف الدخل، وينعكس ذلك بصورة 

ارتفاع يف املستوى العام لألسعار أي زيادة معدل التضخم با�تمع، ويعزى ذلك إىل أن أي زيادة يف الطلب 

ن إف ويف مثل هذه احلالة ،1مستوى التوظف الكامل تنعكس يف ارتفاع األسعار فقط إىلالكلي بعد الوصول 

  2 :السياسة املالية تستخدم على النحو التايل

ختفيض حجم االستهالك، مما خيفف  إىلختفيض مستوى اإلنفاق العام الذي يؤدي بفعل آلية املضاعف،   .أ 

 من حدة الطلب ويكبح مستوى الزيادة يف األسعار؛

تويات الضرائب، مما خيفض القدرة الشرائية لألفراد ويؤدي أيضا إىل حتقيق اإلنفاق الكلي بنسبة رفع مس  .ب 

 مضاعفة؛

  .أي خفض اإلنفاق وزيادة الضرائب: مزيج من حالتني  .ج 

 وهذا ما يوضحه الشكل انكماشيةسياسة مالية  وجود فجوة تضخميةوتشمل السياسة املالية يف حالة معاجلة 

، ب الكلي والناتج احمللي اإلمجايلالطل تراجعالضرائب ستؤدي اىل  زيادةاإلنفاق أو  ضختفيحيث أن ) 2- 2(

  :كما يلي )2- 2(ح ذلك من خالل الشكل التايل رقم يوض، وميكن توبالتايل اخنفاض معدالت التضخم

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .239ص  ،مرجع سبق ذكره السيد حممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا، 1
  .329، صمرجع سبق ذكرهخالد واصف الوزين، امحد حسني الرفاعي،  2
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 .آلية عمل السياسة املالية االنكماشية ):02- 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Source :Paul krugman, Robin wells, op.cit, p172.  

 

 الفجوة التضخميةمعاجلة ه، آلية عمل السياسة املالية االنكماشية، حيث أنه يف حالة ويوضح الشكل أعال

 امماحلكومي أو زيادة الضرائب أو كالمها معا،  اإلنفاق ختفيضمن خالل تستخدم الدولة هذه السياسة وذلك 

وهذا ما يتجسد يف انتقال منحىن الطلب الكلي من ، ناتج احمللي اإلمجايلالطلب الكلي وال ختفيض إىلؤدي يس

)AD1 ( إىل)AD2( وبالتايل ينجم عنه اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل من ،)Y1(    إىل)Y2(  وهذا سوف

يف  من خالل تعطيل الطلب الكلي، وبالتايل فإن السياسة املالية االنكماشية تسعى ةالتضخميعلى الفجوة يقضي 

  .األساس إىل كبح مستوى اإلنفاق يف ا�تمع والسيطرة على مستويات الطلب الكلي وتزايد األسعار

 :فعالية السياسة المالية .3

من خالل التحليل السابق لدور السياسة املالية يف معاجلة الفجوات االنكماشية والتضخمية يبدو أن احللول 

تاج إال أن تقوم احلكومة بسياسة توسعية يف حالة الرتاجع ملشاكل التضخم والبطالة سهلة وناجعة، وال حت

لسوء احلظ فإن األمور ليست �ذه البساطة . االقتصادي وسياسة انكماشية يف حالة التضخم االقتصادي

 1:والكفاءة فعلى الصعيد العملي يواجه تصميم وتطبيق السياسة املالية صعوبات كثرية حتد من فعاليتها أمهها

                                                   
  .145، ص مرجع سبق ذكره، طالب عوض 1

 مستوى العام لألسعار

 الناتج المحلي اإلجمالي

P1 

P

2 

Y2        Y1     

AS 

ADAD2 
E2

E1
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وقتًا ألخذ املوافقات من قبل الوزراء ) تغيري اإلنفاق أو الضرائب(يم السياسة املالية يتطلب تصم   . أ

ورئيس احلكومة واجلهات الربملانية، ويف النهاية فإن إقرارها ليس نتيجة مضمونة، ويف حالة  املعنيني

تعاون اجلهات إقرارها فإن تنفيذ السياسة يتطلب أيضًا وقتًا قد يطول اعتمادا على كفاءة املنفذين و 

وكل ذلك يعين وجود فجوة زمنية بني احلدث االقتصادي وبني بدء سريان تأثري السياسة املالية . املعنية

وجود هذه الفجوة الزمنية الطويلة جتعل من املمكن أن تكون الظروف االقتصادية . على ارض الواقع

اسة املالية غري مناسبة للظروف على ارض الواقع قد تغريت أو حىت انعكس اجتاهها، مما جيعل السي

 االقتصادية اجلديدة؛

ختتلف استجابة الوحدات االقتصادية للسياسة املالية، وهنا تلعب توقعات األفراد دورًا مهمًا يف تقرير   . ب

األفراد مثًال أن السياسة املالية ) توقع(مدى تأثري السياسة املالية من ناحية واقعية، فإذا رأى 

دالت الضرائب هي إجراء مؤقت فقط سوف يزول يف املستقبل القريب، فال االنكماشية كرفع مع

وكلما رأى األفراد أن استهالكهم مرتبط بدخوهلم احلالية . يتوقع أن يتأثر إنفاقهم احلايل بشكل كبري

، فإن السياسة املالية وما ترتكه من تأثري على الدخل )مفهوم الدخل الدائم(واملتوقعة يف املستقبل 

 ستؤثر فقط وبشكل حمدود وملدة قصرية على اإلنفاق األمر الذي يعين فشل السياسة املالية يف احلايل

 .حتقيق أهدافها

وبالرغم من أن السياسة املالية قد ال تكون دقيقة من حيث حجم التأثري املطلوب وبدء سريانه، إال أن الكثري 

االنكماشية  الفجواتسات املالية خاصة يف فرتات من االقتصاديني يعتقدون بأمهية املبادرة باستخدام السيا

العميقة والطويلة، وذلك ملساعدة آلية التكييف الكلي الذاتية يف إرجاع االقتصاد إىل وضع قريب من وضع 

  .التشغيل الكامل األمثل
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  مفاهيم أساسية حول سياسية االنفاق العام: المبحث الثاني

البد من وجود النفقات  حتقيق النفع العام وإشباع حاجات املواطننيل ومن أجلكي نشبع احلاجات العامة 

للتأثري على حجم الطلب  أداة مهمة من األدوات املالية الرئيسية اليت تعتمد عليها الدولةالعامة، فهذه االخرية تعد 

اق احلكومي يزداد حجم فإذا ازداد حجم االنف. التنمية االقتصادية واالجتماعيةحتقيق التوازنات و الكلي  ومن مث 

الدولة  اوبالتايل فإن هذه النفقات العامة تستخدمه، إشباع احلاجات العامة والذي يرتتب عليهالطلب الكلي 

   .على حركة املتغريات االقتصادية لتحقيق التوازنات واألهداف املسطرة للتأثري

  مفهوم االنفاق العام وقواعده: المطلب األول

وإشباع احلاجات العامة، تلجأ الدولة لإلنفاق العام الذي يعترب أداة مهمة من  أهداف ا�تمع قيقلتح

للدولة، فاإلنفاق العام يعكس لدرجة كبرية فعالية احلكومة، ومدى تأثريها يف النشاط  ةالرئيسياملالية  األدوات

من الدولة احلارسة اىل العامة للدولة حجمًا مع تطور دور الدولة  النفقات تاالقتصادي وتطور الدولة فازداد

الدولة املتدخلة مث اىل الدولة املنتجة، وهذا يعزى اىل اتساع نطاق النفقات العامة كما أن هذه األخرية مل تعد 

مقصورة على حتويل وظائف الدولة التقليدية بل أصبحت أداة من أدوات السياسية االقتصادية من خالل التحكم 

ن الغرض من اإليرادات العامة مل يعد يقتصر على النطاق املايل وحده، بل امتد اىل بالقوة الشرائية، باإلضافة اىل أ

  :كما يلي  االنفقة العامة وكذا قواعدهوميكن تقدمي أهم تعاريف . 1النطاقني االقتصادي واالجتماعي

 :وأركانها تعريف النفقة العامة -1

اخلدمات اليت  بامليزانية العامة للدولة لتغطية يدرجكل مبلغ مايل نقدي   ميكن اعتبار النفقة العامة على ا�ا

  :يلي فيما عرضها ميكن ختلفةامل تعاريفمن ال العديدالعامة  للنفقةو  .لتقدمي منفعة عامة وحتقيقها الدولة تقوم به

يعرف علماء املالية العامة النفقة العامة بأ�ا كم قابل للتقومي النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص  - 

لعام إشباعا حلاجة عامة، وهي كذلك تعرف على أ�ا مبثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص القانون ا

 2 .عام بقصد حتقيق منفعة عامة

مبلغ من أي  3هي أن تستخدم هيأة عامة مبلغا من النقود لسد أو اشباع حاجة عامة، النفقة العامة  - 

 .4مة بقصد إشباع إحدى احلاجات العامةالنقود خيرج من الذمة املالية للدولة أو إحدى هيئا�ا العا

                                                   
  .105، ص2015، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 3، طمبادئ المالية العامةحممود حسني الوادي،  1
  .27- 26ص ص ،2005، اجلزائروالتوزيع والطباعة، للنشر  هومه، دار المالية العامة مساهمة في دراسة، أعمر حيياوي 2
 .62ص ،2017، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية2ط، المبادئ وتطبيقاتها في القانون الجزائري العامة المالية يلس شاوش بشري، 3

 .59، ص2013، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 1ط، العامة المالية اقتصادياتفتحي أمحد ذياب عواد،  4
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حجم التدخل والتكفل باألعباء العمومية سواء من قبل احلكومة املركزية أو  على أنهالعام اإلنفاق  يعرف - 

اليت تعتمد التأثري ، وهو أحد أوجه السياسة االقتصادية املعتمدة من قبل الدولة، حكومات الواليات

العمومي على أحد املعايري املستخدمة لقياس اإلنفاق  ويعرب، جتماعياملباشر على الواقع االقتصادي واال

 1.حجم دور احلكومة يف النشاط االقتصادي

ومن خالل التعاريف السابقة يتضح لنا ثالث أركان أساسية للنفقة العامة يلزم توافرها حىت تتحقق صفتها 

منفعة عامة، وميكن شرح أكثر هذه الكاملة، وهي ا�ا مبلغ نقدي وتنفق من شخص عام وختصص لتحقيق 

  :االركان الثالثة كما يلي

 النفقة العامة مبلغ نقدي: 

تكون أمام نفقة عامة فال بد أن تتخذ تلك النفقة شكًال نقديًا أي البد من استخدام النقود من قبل  حىت

ة الوسائل غري النقدية وعليه ال تعد نفقة عام. الدولة للحصول على ما حتتاجه لتسري مرافقها من سلع أو خدمة

اليت كانت تتبعها الدولة سابقاً، ومثل ذلك ارغام االفراد على العمل سخرة دون أجر أو جباية ما حتتاجه عينياً من 

وهناك مجلة أسباب تقف وراء . املزايا الفنية كالسكن ا�اين والتغذية واالعفاء من الضرائب ذلكوكاألفراد دون مثن 

  2 :صيغة النقدية يف نفقا�ا وهياجتاه الدولة اىل ال

 أن يتعامل االفراد فيما بينهم  حتول ا�تمعات من االقتصاد العيين اىل االقتصاد النقدي وعليه فال يعقل

 بالصيغة النقدية وتتعامل الدولة معهم بالصيغة العينية؛

 صعوبة ممارسة الرقابة االدارية والربملانية على االنفاق العيين؛ 

 العيين مشاكل ادارية متعددة منها عدم الدقة يف تقديرها أو حماباة الدولة لبعض االفراد  يثري االنفاق

كما أن املزايا . بإعطائهم مزايا عينية تزيد يف قيمتها عن مثن السلع واخلدمات اليت قدموها مقابل ذلك

ذلك واضحًا عندما حتقق العينية تعد اخالًال مببدأ املساواة بني األفراد يف حتمل األعباء العامة ويبدو 

الدولة املساواة بني األفراد يف دفع الضرائب مث حتايب البعض مبزايا عينية وهذا يعين ختفيض العبء الضرييب 

  .بصورة غري مباشرة

  يقوم بها شخص عامالنفقة العامة: 

قانونية لألمر يشرتط لكي تعد النفقة من النفقات العامة أن يكون األمر �ا شخص معنوي عام، فالطبيعة ال

بالنفاق عنصر أساس يف حتديد ما اذا كانت هذه النفقة عامة أو خاصة، واملقصود بالشخص املعنوي العام ذلك 

                                                   
 .179، صذكره سبق مرجععبد ا�يد قدي،  1

  .51- 50ص ، ص2007للنشر والتوزيع، عمان،  احلامد، دار 1، طوالتشريع المالي الضريبي مالية العامةال، عادل فليح العلي 2
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واملعنويني، وعلى ذلك تعد  الشخص الذي تنظم قواعد القانون العام عالقاته بغريه من األشخاص الطبيعيني

على اختالف أنظمتها من مجهورية او ملكية أو رئاسية النفقات العامة تلك النفقات اليت تقوم �ا الدولة 

. واحلكومات على اختالف اشكاهلا من احتادية ومركزية وحملية مبا يف ذلك اهليئات والشركات واملؤسسات العامة

بينما ال يعد من النفقات العامة تلك النفقات اليت تقوم �ا أي من الشخصيات اخلاصة سواء أكانت شخصية 

فالتربعات اليت يقدمها ا�تمع لتمهيد . اعتبارية سواء قصد �ذه النفقة اشباع حاجة خاصة أو عامةطبيعية أو 

ولقد اعتمد الفكر املايل للتفرقة . 1بعض الطرق أو بناء املساجد واملستشفيات واملدارس ال تعد من النفقات العامة

  2:معيارين مها على بني النفقة العامة والنفقة اخلاصة

 املعنوية األشخاص �ا تقوم اليت النفقات تلك بأ�ا العمومية النفقات املعيار هذا يعترب :القانوني المعيار  .أ 

 العامة، وبالتايل احمللية، واملؤسسات العمومية الدولة، واهليئات وهي العام القانون أشخاص أي، العامة

 والشركات األفراد وهي اصاخل القانون أشخاص �ا تقوم اليت النفقات تلك هي اخلاصة النفقاتفإن 

 نشاط طبيعة عن ختتلف العام القانون أشخاص نشاط اخلاصة، فطبيعة املؤسسات من وغريها واجلمعيات

 اآلمرة السلطات على ذلك يف ويعتمد عامة مصلحة يهدف إىل حتقيق فاألول اخلاص القانون أشخاص

 عقود على تعتمد خاصة مصلحة إىل حتقيقالثاين  يهدف اإلدارية، بينما القوانني أو القرارات على أي

 .املتعاقدين بني املساواة مبدأ على تقوم اليت اخلاص القانون

 على دورها اقتصر يتال احلارسة الدولة وطبيعة تتفق قد أمور على استند املعيار هذا أن املالحظ ومن

 عامة مصلحة إىل حتقيق �دف العمومية، اليت املرافق وبعض والعدالة والدفاع اجليش بأعمال القيام

 املنتجة، أصبحت ومث احلارسة إىل املتدخلة من الدولة انتقال مع اآلمرة، ولكن السلطات بذلك ويستلزم

النقل، املواصالت، الزراعة، التجارة، الصناعة،  مثل املعيار هذا عن خرجت كثرية بأعمال تقوم الدولة

 و�ذا.دقة أكثر آخر اللجوء إىل معيارو  القانوين ملعيارا هذا على االعتماد عدم وبالتايل إخل ...والبنوك

 ويصرف العمومية األشخاص عن تصدر اليت تلك هي العمومية النفقة أن على املعيار هذا مؤيدي اعتمد

  .عنها تصدرها اليت الوظيفة طبيعة عن النظر

 على ال العمومية لنفقةا عنها تصدر اليت الوظيفة الطبيعة على املعيار هذا ويعتمد :الوظيفي المعيار  .ب 

 هذا األفراد، فاعتمد �ا يقوم اليت لتلك مماثلة نشاطات متارس اآلن �ا، فالدولة يقوم ملن القانونية الطبيعة

                                                   
 .172-171ص ص ،2007، مصر، ، الدار اجلامعية1ط، الضرائب والنفقات العامة المالية العامة يونس أمحد البطريق، واخرون، 1

- 119ص ، ص2007، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، 1ط، لعامةمبادئ المالية االوادي، زكريا أمحد عزام،  حممود حسني 2

120.  
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 �ا تقوم اليت املعيار هذا حسب العمومية النفقة للدولة، فتعترب واجتماعية اقتصادية اعتبارات على املعيار

 نفقات تعترب العمومية اهليئات �ا تقوم اليت النفقات كل ذلك، فليست وعلى .السيادية بصفتها الدولة

 فرضتها اليت اخلاصة األشخاص �ا تقوم اليت تلك عامة نفقات تعترب ذلك من العكس عامة، وعلى

 السلطات هذه الستخدام نتيجة النفقات هذه تكون أن اآلمرة، على سلطا�ا بعض استخدام يف الدولة

 كل يشمل حبيث العمومية للنفقة واسع بتعريف األخذ ضرورة الكتاب بعض يرى وهلذا .السياسية

الوطنية،  العمومية ، واهليئاتةالدول �ا تقوم اليت النفقات يشمل أي العام القطاع �ا يقوم اليت النفقات

  .العامة العامة، املشروعات احمللية، واملؤسسات العامة واهليئات

 العام القانون أشخاص من شخص �ا يقوم اليت تلك هي النفقة تعترب معا سابقنيال املعيارين على وباالعتماد

 مدرسة ببناء التربع مثل للمجتمع العامة اخلدمة جمال يف الطبيعيون األفراد ينفقها اليت املبالغ، العام نشاطه جمال يف

 القانون ألحد أشخاص املالية الذمة من العمومية النفقة خترج أن يشرتط حيث عامة نفقة تعترب ال مستشفىأو 

 .العام

 النفقة العامة تستهدف إشباع حاجة عامة: 

لتكون النفقة عامة جيب أن يكون الغرض منها حتقيق النفع العام أو إشباع حاجة عامة، ويعرف بعض 

ينطوي الكتاب احلاجات العامة بأ�ا تلك اليت تقوم السلطة العامة بإشباعها، لكن هذا التعريف قاصر ألنه ال 

على املعيار الذي مبوجبه نعرتف على أن احلاجة عامة أو خاصة، وذهب كتاب آخرون اىل القول بأن احلاجات 

ولذلك ال يكفي حتقيق الشرطني السابقني، ومهما نقدية اإلنفاق  .العامة هي ما حتَس اجلماعة بضرورة إشباعها

ل جيب إضافة اىل ذلك أن يؤدي اإلنفاق اىل حتقيق العام وصفة القائم باإلنفاق، حىت تكون أمام نفقة عامة، ب

  وجيد هذا الشرط مربر يف أمرين مها. 1وعلى هذا فإن الشروط الثالثة الزم العتبار النفقة نفقة عامة. منفعة عامة

   2 :كما يلي

ها ، تتوىل الدولة أو غريها من الشخصيات العامة إشباعإن املربر واحليد للنفقة العامة وجود حاجة عامة - 

نيابة عن األفراد، ومن هنا جيب أن يكون اهلدف من النفقة العامة هو حتقيق نفع عام يتمثل يف اشباع 

حاجة عامة، فالوظيفة واملؤسسات واإلدارات اليت تشمل عليها مل تنشأ ملنفعة فرد أو طائفة من األفراد 

ستخدمها هذه اجلهات لبلوغ وإمنا أنشئت لسد حاجة عامة، واألموال العامة هي إحدى الوسائل اليت ت

 .الغاية، وعلى هذا فإن كل ما خيرج م هذا املال جيب أن ينفق لتحقيق املنفعة العامة واشباع حاجة عامة

                                                   
  .33، صذكره سبق مرجع، أعمر حيياوي 1
  .43- 42ص ، ص2011للنشر والتوزيع، عمان،  إثراء، 2، طوالقانون المالي الضريبي المالية العامة، عادل فليح العلي 2
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ما تستدعيه الضريبة من حتمل كافة األفراد وعبئها ومغارمها على السواء، فإن مغنمها أو فوائدها جيب أن  - 

اء، أي أن تنفق حصيلة الضريبة لسداد احلاجات العامة املؤدية يوجه ملنفعة كافة األفراد أيضا على السو 

مساواة األفراد يف حتمل عبء الضريبة، ال يكفي لتحقيق مبدأ املساواة كما  الن. اىل حتقيق املنقعة العامة

ذلك من اخالل بذلك  لو انفقت حصيلة الضرائب يف حتقيق منافع خاصة لبعض األفراد ملا يؤدي إليه

 .وذلك ناتج من ختفيف عبء الضرائب على أولئك األفراد املبدأ أيضا

ويذهب البعض ترتيبًا على ذلك، أن انفاق مال عام يهدف حتقيق منفعة خاصة ال يعد انفاقًا عامًا ومثل 

  .ذلك حالة املوظف الذي ينفق من املال العام لقضاء حاجاته الشخصية

   قواعد اإلنفاق العام -2

النوع حتديد  جيب مراعا�ا واحرتامها يفق جمموع االجراءات والقوانني اليت أو قواعد االنفا طيقصد بضواب

أمهها قاعدة حتقيق أكرب منفعة  العاماإلنفاق  قانونعند تنفيذ االنفاق العام، اذ متثل هذه القواعد مثل احلجم األو 

أن ندخل يف اعتبارنا وجود  االبتعاد عن التبذير واالسراف، والبدممكنة بأقل كلفة ممكنة، وقاعدة االقتصاد أي 

. خرياً أساليب وصور للرقابة املختلفة اليي تضمن  تويج النفقات العامة اىل أوجه املنفعة دون اسراف أو تبذير وأ

  :وميكن التفصيل أكثر يف هذه القواعد كما يلي

 قاعدة المنفعة :  

 لقائمني به حتقيق أكرب منفعة ممكنةيقصد بضابط املنفعة أن يكون الغرض من االنفاق العام دائماً، يف ذهن ا

، ويعترب هذا الضابط قدمي يف الفكر االقتصادي وحمل اتفاق بني الكتاب سواء التقلدين أو بأقل كلفة ممكنة

احملدثني، وضابط املنفعة أمر منطقي إذ ال ميكن تربير النفقة العامة إال مبقدار املنافع اليت ترتب عليها وبذلك فإن 

إلنفاق العام يف جمال معني دون منفعة تعود على األفراد من هذه النفقة يعين أن هذا االنفاق ال الدولة با تدخل

، ويقصد بتحقيق أكرب قدر ممكن من املنفعة أال توجه النفقة العامة للمصاحل اخلاصة لبعض االفراد أو مربر له

واملنفعة تتعدد سواء   ، 1ياسي أو اجتماعيلبعض فئات ا�تمع دون البعض االخر، نظراً ملا يتمتعون به من نفوذ س

خاصة إذا ما ، وفكرة املنفعة العامة وحتديدها تنطوي على صعوبات كثرية .كانت منفعة اقتصادية أو اجتماعية

حاضرة أو ، ظاهرة أو خمفية، ثار عديدة اقتصادية كانت أو اجتماعيةاهلا  أخذنا بعني االعتبار أن النفقات

  2:صدد نورد اجتاهان رئيسيان حول حتديد وقياس املنفعةويف هذا ال، مستقبلية

                                                   
  .27، ص2009منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  العامة،أساسيات المالية سوزي عديل ناشد،  1
، ختصص نقود مذكرة ماجستري غري منشورة ،2001/2009أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر بودخدخ كرمي،  2

  .44-43ص ، ص2009/2010، اجلزائر، 03اجلزائرومالية، جامعة 
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بني  يرى أنصار هذا االجتاه أن قياس املنفعة يف اإلنفاق يتم من خالل املقارنة ما :االتجاه الشخصي  .أ 

الناتج االجتماعي املتولد على اإلنفاق العام والناتج املتولد عن ترك هذا اإلنفاق بيد األفراد، ويأخذ عليه 

 .قه واقعياصعوبة تطبي

يرى أنصار هذا االجتاه أن املنفعة يف اإلنفاق العام تقاس من خالل ما حتققه من  :االتجاه الموضوعي  .ب 

هناك زيادة يف الدخل  تمعدالت النمو االقتصادي والزيادة احملققة يف الدخل القومي، إذ أنه إذا كان

قات نافعة، ورغم سهولة تطبيق هذا املعيار القومي مرافقة للزيادة يف النفقات العامة فيمكن القول أ�ا نف

نه يأخذ عليه اهتمامه فقط باملنفعة من جانبها االقتصادي وعدم األخذ بعني االعتبار جلانبها أإال 

  .االجتماعي

  االقتصاد في النفقاتقاعدة: 

ا حتقيق أقصى التبذير واالسراف يف اإلنفاق العام دون مربر، ونعين � عنتتضمن قاعدة االقتصاد، االبتعاد 

يف هذا ا�ال  منفعة ممكنة بأقل كلفة ممكنة، أو بعبارة أخرى يتحقق أكرب عائد بأقل نفقة ممكنة، ويتطلب األمر

التفرقة بني حالة التبذير وحالة التقتري واالقتصاد، فالتبذير يعين التسيب املايل الذي يؤدي يف حالة وقوعه اىل 

نفاق العام يف غري ضرورة أو نفع أو هو يف ضرورة أو نفع ال يوازي قيمة أو إساءة استخدام أموال الدولة أي اال

مردود املبلغ املنفق، ومثال على ذلك زيادة عدد املوظفني عن القدر الضروري ألداء األعمال، االهتمام بالزخرفة 

حجام فيه جزافًا حىت يف اخل، أما التقتري فهو الشح يف االنفاق واإل...للمباين احلكومية، شراء السيارات الفاخرة

املسائل وأوجه اإلنفاق اليت يكون فيها االنفاق لتحقيق منفعة اجتماعية كبرية،  أما االقتصاد باإلنفاق فهو أن 

تتجنب اإلدارة التقتري والتبذير أو هو ترشيد اإلنفاق أو هو بعبارة أخرى حسن التدبري ويعين ذلك إنفاق ما يلزم 

�ا على جوهر املوضوع واالبتعاد عن االنفاق على اجلوانب اليت ال تشكل عنصراً من أموال مهما بلغت كميا

فاإلنفاق على مصنع األدوية مهم وضروري لكن االنفاق على الكماليات داخل هذا املصنع أساسياً يف املوضوع، 

  . 1تبذير ال مربر له وهو يتناىف مع االقتصاد يف اإلنفاق

ة واالقتصاد يف النفقات بغرض احلصول على نفس األداء للخدمة بأقل ضابط املنفعقاعدة و�دف جتسيد 

اإلدارة، اهليئات السياسية : تكلفة ممكن يتوجب إخضاع صرف النفقات اىل رقابة اليت تزاوهلا ثالث جهات وهي

  2:وبذلك تأخذ الرقابة أشكاال ثالثة. وجهات أخرى مستقلة ومتخصصة

                                                   
  .45-44ص ، صمرجع سبق ذكره، والقانون المالي الضريبي المالية العامة ،عادل فليح العلي 1
، 02وهران، جامعة اقتصاد دويل، ختصص مذكرة ماجستري غري منشورة ،الجزائر فيعلى النمو االقتصادي  العموميأثر اإلنفاق ، عدة أمساء 2

  .46- 45ص ، ص2015/2016اجلزائر، 
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وزارة املالية دون باقي املصاحل احلكومية من خالل استخدام جمموعة  داريةاإلتقوم بالرقابة  :اإلداريةالرقابة   .أ 

واحملاسبني العاملني يف خمتلف الوزارات واملصاحل واهليئات، ويأيت عملهم يف عدم  من املراقبني واملوظفني

 هذا النوع قبول مباشرة أي نفقة إال إذا وجدت يف امليزانية العامة، ويف حدود االعتماد املقرر له ويعترب

رقابة قبلية فيه رقابة سابقة على االنفاق، إال أن هذا النوع من الرقابة ال خبضع ملبدأ ترشيد النفقات، إذ 

أ�ا متثل رقابة من اإلدارة على نفسها تستهدف القواعد واملبادئ اليت تضعها بنفسها، ومن مث فهي ال 

 .غب اإلدارة يف تقييد حريتهامتارس أي ضغط حلجم على حجم االنفاق، حيث عادة ال تر 

يقوم بتنفيذ الرقابة السياسية السلطة التشريعية للدولة حيث يتسع دور  ):البرلمانية( الرقابة السياسية  .ب 

الربملان يف هذه احلالة باإلضافة اىل تنفيذ االعتمادات املقررة يف امليزانية العامة للدولة اىل ممارسة الرقابة 

ومرتكزا يف ذلك على حقه يف التدخل عن طريق السؤال واالستجواب  على حجم اإلنفاق وختصيصه،

والتحقيق وامكانيته يف سحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق التطلع يف أي وقت على البيانات 

باإلضافة اىل حق فحص احلسابات اخلتامية وإقرارها حق االقرار أو رفض والوثائق عن مسار التنفيذ، 

ضافية، حيث يتم استخدام هذا النوع من الرقابة عتد اعتماد امليزانية وعند اعتماد االعتمادات اإل

احلساب اخلتامي إال أن الرقابة الربملانية ال تتمتع بالكفاءة املطلوبة بالرغم من أمهيتها خاصة يف الدول 

 .النامية كون الربملان غالبا ما يقوم بدعم اإلدارة حىت مل تكن على صواب

ميثل جمس احملاسبة املؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات  :لمحاسبية المستقلةالرقابة ا  .ج 

اإلقليمية املرافق العمومية، حبيث يعمل على فحص شروط استغالل املوارد والوسائل املادية واملال العام 

من تطابق العمليات املالية  من طرف اهليئات اخلاضعة لرقابته، ويعمل على تقييمها، ويسهر على التأكد

مع القوانني املعمول �ا، فالرقابة اليت ميارسها جملس احملاسبة تعمل على تطوير  تواحملاسبية هلذه اهليئا

 .شافية تسيري املال العام

  تصنيفات اإلنفاق العام :المطلب الثاني

 واليت يقصد �ا ة للنفقات العامةواالقتصادي العلميةبالتقسيمات االكتفاء يف هذا اجلزء من الدراسة سيتم 

تلك التقسيمات اليت تستند اىل معايري علمية، تظهر فيها الطبيعة االقتصادية بوضوح شديد، بالرغم من 

الصعوبات اليت واجهت كتاب املالية العامة يف هذا الصدد، إال أ�ا متثل أمهية كبرية يف حتديد طبيعة اإلنفاق العام 

الذي يساعد كثريًا يف إدارة األموال العامة، أضف اىل ذلك أنه يسهل من مهمة احملللني  وإثاره وأغراضه، األمر

املاليني يف معرفة مقدار ما تنفقه الدولة على كل نشاط من أنشطتها، ومعرفة تطور هذا اإلنفاق من فرتة إىل 

صادية اليت تتبناها الدولة يف كل أخرى، وما إذا كان يتجه حنو الزيادة أو النقصان، ومن مث حيدد االجتاهات االقت
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والرأي العام من حيث متكينها من إجراء رقابة فعالة  ةفرتة، وأخريًا فإن هلذا التقسيم أمهية كبرية للسلطة التشريعي

ومن أهم التقسيمات العلمية واالقتصادية اليت تستند إىل معايري واضحة ودقيقة . 1على اجلانب املايل لنشاط الدولة

  :التالية التقسيمات

  :تقسيم النفقات العامة من حيث األغراض المباشرة لها -1

ويفضل تسميت هذا  الدولة تؤديها اليت للوظائف قسم النفقات العامة من حيث األغراض املباشرة هلا تبعانت

وازدياد حجم نشاط احلكومة مما ترتب عليه  التقسيم الوظيفي وذلك الختالف مهام ووظائف الدولة التقسيم ب

، االقتصادية النفقات، االجتماعية النفقات، وميكن التمييز هنا بني ثالث نفقات أساسية نفقا�ادد وتفرع تع

:إىل من حيث األغراض املباشرة هلا العامة النفقات تنقسم. اإلدارية النفقات
2  

 االجتماعية اخلدمات بعبء النهوض باألساس تستهدف اليت النفقات تلك هي :االجتماعية النفقات ،

 الدولة عليها، وتقوم غالب االجتماعي الطابع ويكون للدولة االجتماعية األهداف ترمي إىل حتقيق حيث

من خالل تقدمي خاص،  بشكل والفقراء عامة بصفة ا�تمع ألفراد الرفاهية مستوى زيادة أجل من بإنفاقها

 .اخل...البطالة وإعانات حيةالص والرعاية التعليم كنفقات ةاملتنوع االجتماعية واخلدمات املساعدات

 بشكل اقتصادية أهداف حتقيق جلأ من الدولة �ا تقوم اليت النفقات تلك وهي :االقتصادية النفقات 

 :مثل هامة خبدمات الوطين االقتصاد تدعيم هو منها والغرض اهلدف كوني االستثمارات اليت مثل أساسي

تؤدي  أل�ا االستثمارية بالنفقات النفقات من نوعال هذا اخل، ويعرف...والري واملوصالت النقل خدمات

 الدولة تعطيها اليت االقتصادية اإلعانات أيضا األموال، وتشمل رؤوس وتراكم إىل زيادة اإلنتاج الوطين

 .واخلاصة العامة للمشاريع

 حيث تشمل ويقصد �ا النفقات املتعلقة بسري املرافق العامة، الالزمة لقيام الدولة،  :اإلدارية النفقات

ويالحظ أن أهم بنود هذا النوع ، اسييهذه النفقات على نفقات الدفاع واألمن والعدالة، والتمثيل الس

، حيث متثل يف املتوسط ما يزيد على )النفقات العسكرية(من النفقات العامة هي نفقات الدفاع القومي 

 .الد الناميةمن جمموع النفقات العامة سواء يف البالد املتقدمة أو يف الب 15%

  

  

                                                   
  .35، صمرجع سبق ذكرهسوزي عديل ناشد،  1
دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،النفقات العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامة: المالية العامةحممد الصغري بعلي، يسري أبو العال،  2

  .31، ص 2003
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  :الوطني الدخل على االقتصادي أثرها حيث من العمومية النفقات تقسيم -2

أي من حيث تأثريها على الدخل  أو نقلها حبسب استخدام القوة الشرائيةكن تقسيم النفقات العامة مي

  : وميكن التفصل يف هذا التقسيم كما يلي. الوطين اىل نفقات حقيقة واخرى حتويلية

 حلصول الدولة على السلع أو اخلدمات اليت تؤدي الدولة من خالهلا  واليت حتقق كمقابل: حقيقيةال النفقات

املتصلة بأداء دورها يف ا�تمع واالقتصاد، واليت متثل باإلنفاق على دفع األجور والراتب مقابل  االقيام بنشاطا�

، االستثماراتج، ودفع أمثان متطلبات إقامة خدمات العمل الذي حتصل عليه الدولة، ودفع أمثان مستلزمات اإلنتا 

وهذه النفقات احلقيقة ميكن أن تتصل بالنفقات العامة على أداء الدولة للخدمات العامة، أو النفقات العامة على 

توفري البنية التحتية الالزمة لعمل النشاطات االقتصادية، أو النفقات العامة الالزمة للقيام بالنشاطات االقتصادية، 

 .دور الدولة الذي حيدد مدى وطبيعة هذه النفقات احلقيقةلتبعاً و 

 واليت متثل بالنفقات اليت ال يقابلها حصول الدولة على سلع وخدمات، كاإلعانات مثًال : التحويلية النفقات

عينة يف ا�تمع اليت متنح لألفراد واليت يتم متويلها من اإليرادات الضريبية حيث أ�ا متثل حتويًال للموارد من جهات م

عن طري اقتطاع جزء من موارد ودخول فئاته القادرة عن طريق الضرائب، اىل جهات األخرى يف ا�تمع، واليت 

متثلها الفئات غري القادرة، واألقل قدرة عن طريق استخدامها بإنفاقها لصاحلها بشكل إعانات أو خدمات، 

وبالتايل فإن هذا النوع من . 1مثل هذه النفقات التحويليةوبالشكل الذي يؤدي إىل زيادة دخوهلم النامجة عن 

وتقسم هذه النفقات تبعاً ، النفقات ال يؤثر مباشرة يف االنتاج القومي وإمنا تستهدف إعادة توزيع الدخل القومي

 2 :ألهدافها اىل ثالثة أنواع

ازن االقتصادي وتتمثل فيما  حتقيق التو ات اىلنفقيهدف هذا النوع من ال: التحويلية االقتصادية النفقات  .أ 

 :يلي

اج اليت متنحها الدولة لبعض املشاريع الصناعية أو احلرفية خلفض تكاليف اإلنتاج �دف خفض إعانات االنت - 

 أسعار منتجا�م، ويظهر ذلك يف املنتجات الضرورية ألفراد ا�تمع كاخلبز مثًال؛

لى املنتج دون عناء كبري وميكن اعتبار هذه إعانات دعم األسعار بقصد متكني املستهلكني من احلصول ع - 

 باشرة ملستهلكي املنتوج؛اإلعانة مبثابة إعانة غري م

إعانة لتميكن بعض املشروعات باالستمرار يف نشاطها لكون وجودها يعد ضروريًا للمجتمع مثل اخلطوط  - 

 اجلوية أو السكك احلديدة؛

                                                   
 .128، ص 2008، األردن، يعللكتاب العاملي للنشر والتوز  جدارو  عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،1ط ،المالية العامةفليح حسن خلف،  1
  .76-75ص ، صمرجع سبق ذكره، والقانون المالي الضريبي المالية العامة، عادل فليح العلي 2
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يني من خفض أسعار سلعهم املصدرة للخارج حىت إعانات دعم التصدير وذلك بقصد متكني املنتجني احملل - 

 تصبح يف وضع تنافسي أفضل اجتاه السلع املماثلة هلا يف هذه االسواق؛

إعانات دعم السلع املنتجة حمليًا بقصد زيادة قدر�ا على منافسة السلع األجنبية بقصد مقاومة سياسية  - 

 .ةاإلغراق اليت تواجها الصناعات احمللية داخل السوق الوطني

وتتمثل هذه النفقات باملبالغ املالية اليت خترج من ذمة الدولة املالية خلدمة : الماليةالتحويلية  النفقات  .ب 

الدين العام واستهالكه، فالدولة وحني ال تكفي مواردها املالية تلجأ اىل القروض العامة، والقرض عقد له طرفان 

تقدمي مبلغ القرض، وتسديد أصل القرض مع فوائده يتم الدولة تلتزم بسدد القرض مع فوائده واملقرض يلزم ب

متويلها غالبًا عن طريق الضرائب وبالتايل فإن هذه العملية ال تتعدى كو�ا إعادة للتوزيع من دخول املكلفني بدفع 

ألن الدولة ال حتصل على أي مقابل يف وقت  الضريبة اىل حاملي سندات القرض وتعد هذا النفقات التحويلية

 .ادالسد

اليت تدفع بقصد حتقيق أهداف اجتماعية وخاصة مسألة  ومتثل املبالغ: االجتماعيةالتحويلية  النفقات  .ج 

مبا  يف ومتثل هذه النفقات ،حتسني املستوى االجتماعي وحتقيق قدر معني من التوازن بني شرائح ا�تمع املختلفة

 :يلي

 اخل؛...الة والشيخوخةالضمان االجتماعي يف حاالت العجز واملرض والبط إعانات - 

 املبالغ اليت تدفعها الدولة ملواجهة أعباء املعيشة؛ - 

 اإلعانات اليت تقدم لبعض اجلمعيات اليت تقوم خبدمة ا�تمع ملا حيققه نشاطها من نفع عام؛ - 

االعانات اليت تدفعها الدولة لتحقيق هدف معني مثل ذلك ما يدفع لبعض األفراد عن كل ولد جديد �دف  - 

 الزيادة السكانية يف الدول اليت تعاين أو تتسم باخلفة السكانية؛تشجيع 

 .ملساعدة الطبقات الفقرية واملتوسطة ةاالسرتاتيجيما تدفعه الدولة لدعم بعض السلع الضرورية ذات األمهية   - 

  :دوريتها النفقات العادية أو غير العادية حيث من العمومية النفقات تقسيم -3

نفقات عادي ونفقات غري عادي،  ارها الدوري ومدى انتظامها اىل نوعنيتقسم النفقات من حيث تكر 

  :وميكن التفصل يف هذا التقسيم كما يلي

 جتدد سنويا على أساس معيار تكرارها الدوري فرتد يف كل ميزانيات  هي اليت :ي الثابتةأ العادية النفقات

ات صيانة املباين العامة والطرق واملواصالت العامة الدولة العادية كل عام وبطريقة منتظمة كمرتبات املوظفني ونفق
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كل عام يف امليزانية بنفس املبلغ فقد نتغري قيمتها بالزيادة أو النقصان من سنة اىل   اوال نعين بدورية النفقة وتكرراه

 . هلا قدر عما جمموعها يف بالنفقات خيرج ال مما أخرى، عادية نفقات يف بالتوفري الزيادة معاجلة ميكن و، 1أخرى

 حتدث ال وهي حدوثها املتوقع من يكن مل اليت العامة النفقات ومتثل :المتغيرة أي غير العادية النفقات 

 احلروب على كاإلنفاق إنفاقها على الدولة تضطر قد ولكن منتظمة، عادية بصورة تتكرر ال أ�ا أي دورية بصفة

 هذه ظلت إذا أما الطبيعية، والكوارث الزلزال احلوادث حالة يف للمنكوبني الدولة تقدمها اليت اإلعانات وعلى

 و العادية النفقات بني التمييز وميكن .العادية النفقات ضمن تندرج فهي طويلة لفرتة االستثنائية األحداث

 غري اإليرادات من العادية غري النفقات تسدد ما فغالبا النفقات، هذه متويل مصدر حيث من العادية غري النفقات

 .2الضرائب أمهها و العادية اإليرادات فتسددها العادية، النفقات أما االقرتاض، خالل من ديةعا

هذا التقسيم بشكل كبري اىل نظرة الكالسيكي لدور الدولة يف االقتصاد، ومن خالله اىل النفقات  ويرجع

ي نفقات عادية، وأن كل إنفاق العامة واليت يعتربها نفقات متثل مهام الدولة كحارسة لنشاط األفراد وبالتايل ه

القتصادية واالجتماعية، ولكن مع تطور دور خارج إطار مهام الدولة التقليدية يعترب إنفاقا غري عادي كالنفقات ا

الدولة يف النشاط االقتصادي أصبح من الصعب التمييز بني النفقات غري العادية والنفقات العادية، فاإلنفاق 

احلريب أصبح عاديا وتتضمنه امليزانيات احلكومية كل سنة، كما أن النفقات االقتصادية واالجتماعية أصبحت من 

لعمل الدولة على استهداف التأثري االجيايب على النشاطات االقتصادية مبا يضمن استمرارية الضرورات، وذلك 

عمل االقتصاد وتطوره وكذلك العمل على تقليل التفاوت االجتماعي فيما خيض توزيع الدخول، كما أن عديد 

 عادية مع ازدياد جلوء الدولة إليها اىل الدول مل تعد ملتزمة بقواعد االيرادات العامة إذ حتولت اإليرادات غري العادية

يف نطاق السياسة املالية، وعلى هذا األساس مل يعد هذا التصنيف يتماشى واملفهوم احلديث للمالية العامة، لذلك 

 3:اجته الفكر املايل احلديث اىل التحول الة تقسيم أخر أكثر واقعيه على النحو التايل

، وهي تتكرر بصورة منتظمة لتسيري شؤون الدولة ت التسيرييةوتسمى أيضا بالنفقا: الجارية النفقات  .أ 

أجور ورواتب، مسامهات العاملني وكذا : واشباع احلاجات العامة مثل اإلنفاق على السلع واخلدمات يف شكل

 .اإلنفاق يف شكل مدفوعات الفوائد واالعانات

خمزون، أراضي وكذا أصول غري  وهي نفقات تكوين وحتصيل رأس املال الثابت من :االستثمارية النفقات  .ب 

مادية، واهلدف منها توسيع الطاقة االنتاجية لتحقيق النمو االقتصادي، وتوصف بأ�ا مرنة وتستجيب بسرعة 

                                                   
 .22، ص2008ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 3ط المالية العامة،علي زغدود،  1
  .36ص ،مرجع سبق ذكره، عدة أمساء 2
  .40-39ص ص ،مرجع سبق ذكرهبودخدخ كرمي،  3
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لتقلبات املقدرة املالية للدولة يف حني أن النفقات اجلارية أقر مرونة وال تبدي استجابة واضحة لتقلبات املقدرة 

  .املالية للدولة

هذا التقسيم خيتلف عن تقسيم النفقات العامة اىل النفقات العادية والنفقات غري العادية يف كونه والتايل ف

يبتعد عن االرتكاز على معيار التكرار الدورية يف تصنيفه للنفقات العامة، ألنه ومع تطور دور الدولة يف االقتصاد 

ات أصبحت تتكرر سنويا وحىت االيرادات غري وزيادة مهامها على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، فكل النفق

هو موجه لتسيري  أصبحت عادية يف ميزانية الدولة، فهذا التقسيم ارتكز على طبيعة هذه النفقات، منها ما العادية

  .هو موجه لزيادة الثروة القومية وهي النفقات الرأمسالية شؤون الدولة وهي النفقات اجلارية، ومنها ما

  :دوريتها النفقات العادية أو غير العادية حيث من عموميةال النفقات تقسيم -4

وهذا التقسيم للنفقات العامة يتم على أساس مدى كون هذه النفقات تعود مرة اخرى للخزانة العامة من 

  1:ليي وعلى هذا االساس تقسم اىل نفقات �ائية مؤقتة واحتمالية كما. عدمه

 لدولة بإنفاقها بصورة �ائية وحامسة دون أن تتوقع أن تعود اليها مرة هي اليت تقوم ا: العامة النهائية النفقات

أخرى بذا�ا، إال أن هذا ال مينع من امكانية عود�ا بصورة غري مباشرة، ويستوي يف ذلك أن تكون نفقات 

 .أو ادارية أو غريها من صورة النفقات العامة ةاستثماري

 خزانة الدولة مع توقع اسرتدادها مرة أخرى، فالدولة تؤديها فهي اليت خترج من : العامة المؤقتة النفقات

ونظرًا للطبيعة اخلاصة هلذه النفقات فإ�ا تدرج يف حسابات خاصة باخلزانة يطلق عليها عمليات . بصورة مؤقتة

فاق اخلزانة، ويتم متويل هذه النفقات عن طريق القروض واملبالغ اليت تصل مقدمًا اىل الدولة ويكون قد مت االت

عليها سلفاً، وبغض هذه العمليات قد تكون حمًال للرد السريع كالسلف اليت تكون مغطاة بقيمتها الكلية تقريباً 

  .عن طريق عليمات التسديد

 وهي النفقات اليت حتتاج هلا الدولة يف بعض الظروف، ومن مث تستطيع   :االحتمالية أو االفتراضية النفقات

وهذه النفقات ال تقوم الدولة بإنفاقها إال اذا طرأت ظروف معينة . صورة احتماليةكل دولة أن حتددها مقدمًا وب

ضرورة انفاقها، ومن أمثلتها قيام زلزال أو اعصاء أو حرب قد تؤدي اىل تدمري بعض املناطق، وهنا جتد  تستلزم

يزانية الدولة على سبيل الدولة نفسها مضطرة لإلنفاق ملعاجلة اثار هذه الكوارث، فهي بذلك احتمالية ترد يف م

 .االحتمال أو االفرتاض وأمر حتققها غري مؤكد مرتبط بتحقق السبب إلنفاقها

 

                                                   
  .35، صمرجع سبق ذكرهسوزي عديل ناشد،  1
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  األثار االقتصادية لإلنفاق العام: المطلب الثالث

واليت تنوعه وتغري هيكله، واىل تقرير اجيابية  دولدى التطور اىل التوسع يف االنفاق بصفة مستمرة يف مجيع أ

م االنفاق كوسيلة لتحقيق زيادة الدخل واستقراره وحسن توزيعه، فالتوسع يف النفقات العامة يؤدي النفقة واستخدا

اىل التأثري على االقتصاد القومي وعلى كافة جوانب ا�تمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو مالية، مما يستبعد 

دولة وإن امكنها التأثري على النشاط االقتصادي أمر حيادها، ومما يظهرها كأداة هامة لتحقيق أهداف ا�تمع، فال

اسية اخلاص بواسطة الضريبة واالقرتاض والسياسية االئتمانية والنقدية، إال أن النفقات العامة تظل األداة االس

  . لتنفيذ سياستها االقتصادية

طبيعة هذه  االقتصادية للنفقات العامة جند أ�ا تتوقف على عوامل عديدة منها لألثارالبحث  دوعن

السائد، إال أن هذه  ياالقتصادالنفقات، اهلدف الذي ترمي اىل حتقيقه، طبيعة االيرادات الالزمة لتمويلها، الوضع 

تسمح حبكم طبيعتها ونوعها بتقدمي خدمة معينة واىل اشباعها حلاجة عامة مباشرة كضمان  ناحيةالنفقات من 

حتدث أثار على النشاط االقتصادي  جانب ذلك فإن النفقات العامةاخل، اىل ...الدفاع والقيام بالتعليم والنقل

ويف  .1القومي، أي تؤثر على االستهالك واالدخار واالستثمار بل أيضا على توزيع الدخول ومستوى االسعار

  االستهالك وعلى توزيع الدخل كما يل على االنتاج القومي، وعلى دراستنا هذه نكتفي بشرح أثر  النفقات العامة

  أثار النفقات العامة على االنتاج القومي -1

جمموع السلع واخلدمات املنتجة يف دولة معينة يف فرتة زمنية حمددة، غالبًا ما تكون  يقصد باإلنتاج القومي

 ومن اإلمجايل الوطين الناتج مكونات توليد يف املادية أو منها البشرية املتاحة املوارد مجيع تساهموبالتايل  .2سنة

 الشكل البياين يف موضح هو ماك ،3الناتج هلذا املكونة االقتصادية واألنشطة القطاعات ملختلف تمائهاان خالل

  : التايل

  

  

  

  

                                                   
  .30، ص 2016، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 7ط، المالية العامة، حسني مصطفى حسني 1
  .84، صذكره سبق مرجع، أعمر حيياوي 2
روحة دكتوراه غري منشورة، ختصص ، أط)1970/2012(، تأثير النفقات العمومية على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر طاوش قندوسي 3

  .51ص، 2013/2014تلمسان، اجلزائر،  تسيري، جامعة 
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  .مكونات الناتج الوطين االمجايل): 03- 02(شكل رقم

  
  .52، صذكره سبق مرجع ،طاوش قندوسي: المصدر

 درجة ورفع االقتصادية املوارد حجم زيادة يف دورها خالل من الوطين اإلنتاج على العمومية النفقات أثر يتجلى

 الطاقة زيادة يف العام اإلنفاق ويساهم جمتمع، ألي اإلنتاجية للطاقة احملددة العوامل أهم باعتبارها وتنظيمها تأهيلها

1العام اإلنفاق وأوجه طبيعة الختالف اإلنتاجية
من وميكن تقدمي أهم األثار للنفقات العامة على االنتاج قومي . 

  2 :خالل عدة نواحي كما يلي

ة مباشر مثل النفقات االستثمارية أو قتؤدي النفقات العامة اىل زيادة االنتاج القومي، وذلك بطري - 

بطريقة غري مباشرة، وذلك  تكاليف انشاء املصانع؛ وقد تؤدي النفقات العامة اىل زيادة االنتاج القومي

فراد على العمل وعلى االدخار، مثل نفقات التعليم حينما تؤدي هذه النفقات اىل زيادة قدرة اال

على تقدمي أفضل  والصحة، حيث يؤدي الصرف على هذه املرافق اىل زيادة كفاية املرافق وقدر�ا

 اخلدمات لألفراد؛

قد يؤدي زيادة االنفاق العام اىل نقل بعض عناصر االنتاج من فرع ألخر من فروع االنتاج، فالدولة  - 

توجيه االنفاق العام اىل فرع معني أن جتذب اليه عناصر االنتاج، كما يف حالة تستطيع من خالل 

 أعانة سلعة من السلع مثًال؛

قد يؤدي زيادة االنفاق العام يف منطقة معينة اىل أن تتوجه عناصر االنتاج اىل هذه املنطقة، ومثال  - 

نة فتزداد الكفاية االنتاجية ذلك أن تزيد الدولة من انفاقها على التعليم أو الصحة يف مناطق معي

                                                   
  .52ص، املرجع نفسه 1
  .31، صذكره سبق مرجع حسني مصطفى حسني، 2
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بعض عناصر االنتاج اىل تلك املنطقة  ألفرادها وتزداد قدر�م على العمل وعلى االدخار، مما قد جيذب

 وهجر املناطق األخرى؛

قد يؤثر االنفاق على رغبة األفراد وميلهم اىل االدخار بالنقص، ففي حالة توجيه االنفاق العام اىل  - 

وتقرير معاشات أو ضمانات اجتماعية كبرية، فقد يرتتب على ذلك انصراف تأمني مستقبل االفراد 

 .األفراد عن العمل وبالتايل عن االدخار ال�م يضمنون اعانات حكومية تكفيهم

تؤثر النفقات العامة على حجم اإلنتاج والتشغيل من خالل تأثريها على حجم الطلب الكلي الفعلي، وبذاك 

جزءا هاما من هذا الطلب، وتزداد أمهيته بازدياد إمكانيات تدخل الدولة يف حياة حيث متثل النفقات العامة 

   .1على حجم النفقة ونوعها يتوقفاألفراد، والعالقة بني النفقات العامة وحجم الطلب الكلي 

  واالدخار االستهالكأثار النفقات العامة على  -2

ى االدخار، الن االدخار ما هو إال جزء من الدخل ا تؤثر علفإ�إن النفقات العامة بتأثريها عل االستهالك 

الذي يتم استخدامه يف االنفاق على االستهالك، وأن زيادة اجلزء الذي يتم استخدامه من الدخل لالستهالك 

يعين اخنفاض اجلزء من الذي تبقى من الدخل لالدخار، وبالتايل تناول أثار النفقات العامة على االستهالك يعين 

ولذلك سيتم يف هذا االطار تناول إثار النفقات العامة على  ول أثار النفقات العامة على االدخار،وضمنًا تنا

   .2االستهالك تالفياً للتكرار الذي ميكن أن حيصل يف تناول األثار على كل من االستهالك واالدخار

ويتمثل االثار املباشرة  ،ويتحدد أثر النفقات العامة على االستهالك أما بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر

للنفقات العامة على االستهالك يف كون أن النفقات العامة هذه تتم على شراء السلع واخلدمات االستهالكية 

، وبالذات اجلارية منها، ومن مث فإن النفقات العامة هذه تتيح زيادة ةالالزمة لقيام احلكومة بنشاطا�ا املختلف

عه النفقات العامة، ويتحقق العكس حيث ينخفض االستهالك عن اخنفاض االستهالك، وخاصة عندما تزيد م

النفقات العامة، أو عندما تزداد هذه النفقات العامة ولكن باستخدامها يف االنفاق على جماالت ال ترتبط بشراء 

، أو على شراء السلع واخلدمات االنتاجية باإلنفاقاحلكومة لسلع وخدمات استهالكية، كأن يتم استخدامها 

يرتتب عليه عدم حتقق  االستثمارية بدًال من االنفاق على شراء السلع واخلدمات االستهالكية، وهو األمر الذي

للنفقات العامة على  يتمثل األثر غري املباشر يف حني. 3زيادة يف االستهالك نتيجة مثل هذه النفقات العامة

يت حتدث نتيجة الزيادة يف االنتاج، أي عرب دورة الدخل االستهالك بالزيادة يف الطلب على أموال االستهالك ال

                                                   
  .100، صذكره سبق مرجع حمرزي عباس، 1
 .140، صذكره سبق مرجع ،فليح حسن خلف 2
 .140، صذكره سبق مرجع ،فليح حسن خلف 3
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القول أن االثار  نستطيعومما سبق . 1وهي تلك اليت تعرف باالستهالك املولد واليت تشكل ما يعرف بأثر املضاعف

  2 :بصورتني اليت ترتكها النفقات العامة على االستهالك تتمثل

ات االستهالكية وتقدمها للمجتمع مثل التوسع يف تشرتي الدولة هذه السلع واخلدم :الحالة األولى - 

 اخل؛...اخلدمات الصحة والتعليمية

لكن االستهالك . فيتحدد حجم االستهالك مبا تدفعه الدولة من أجور ومرتبات لعماهلا :الحالة الثانية - 

مواًال  أ ةيظل منخفضا إذا اقتصر على الفئات املنتجة، لذلك تنفق الدولة يف إطار النفقات االجتماعي

كثرية لزيادة الطلب الكلي الفعال على السلع واخلدمات من قبل الطبقات الفقرية مما يزيد يف حجم 

  .االستهالك

أما خاصة ألقل دخًال  االفرادومعيشة ن التوسع يف النفقات العامة يرتتب عليه عادة تسحن مستوى دخول إ

اع قدر�م على االستهالك أي شراء السلع ، وهذا ما يرتتب عليه ارتفبشكل مباشر أو بشكل غري مباشر

  .االستهالكية الضرورية منها مع زيادة قدر�م على ادخار بدخوهلم النقدية اجلديدة

  :الدخل الوطني العامة في إعادة توزيع النفقات آثار -3

قيقا ملبدأ حت إعادة توزيع الدخل القومي هو الكيفية أو الطريقة اليت يوزع �ا الدخل بني شرائح وفئات ا�تمع

يف احلياة االقتصادية واالجتماعية من أجل حتقيق  تأخذ غالبية الدول االن مببدأ التدخل، حيث العدالة االجتماعية

حتقيق مساواة كاملة يف الثروات والدخول، ولكن ختفيفا من  إلقامتها ، وهذه العدالة ال تتطلبالعدالة االجتماعية

االقتصادية خالفا للمساواة السياسية مستحيلة التحقيق، ذا متلك الدولة  عدم املساواة، فاملساواة حدة قاعدة

العديد من الوسائل للتخفيف من الفوارق بني الطبقات، فقد يتم ذلك من ناحية بقرارات حتكمية كتحديد امللكية 

اسطة امليزانية وتأميم املنشآت وحتديد الدخول، أو قد حتقق الدولة حسن توزيع الدخل بواسطة نظامها املايل بو 

  4:كما يلي  الدخل الوطين إعادة توزيع وتؤثر النفقات العامة يف .3سواء من ناحية االيرادات أو من ناحية النفقات

يرتتب على النفقات التحويلية االجتماعية املتمثلة بالنفقات التعلمية والصحية والثقافية واليت يتم  - 

ا اىل اعادة توزيع الدخل القومي للفئات املستفيدة بأسعار تقل عن كلفة انتاجه أوتوزيعها جمانا 

 وهي الفئات ذات الدخل احملدود؛

                                                   
  .179، صذكره سبق مرجع ،والتشريع المالي الضريبي المالية العامة، العلي عادل فليح 1
  .85، صذكره سبق مرجع، أعمر حيياوي 2
  .33، صذكره سبق مرجع حسني مصطفى حسني، 3
  .90، صمرجع سبق ذكره، والقانون المالي الضريبي المالية العامة، عادل فليح العلي 4
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يرتتب على النفقات التحويلية العينية املتمثلة باإلعانات االقتصادية واملالية املدفوعة لبعض  - 

املشروعات بقصد خفض أو تثبيت أسعارها اعادة لتوزيع الدخل يف مصلحة األفراد املستهلكني 

 .لسلعةهلذه ا

 1:ويتخذ التوزيع النهائي أي اعادة التوزيع اجتاهات خمتلفة هي

التوزيع القطاعي أو توزيع الدخل بني القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية من خالل توجيه  - 

 النفقات االستهالكية للقطاع املرغوب بتنميته؛

ة حيث تفرض ضرائب تصاعدية على اعادة التوزيع الرأسية وهي اعادة التوزيع باجتاه الطبقات الفقري  - 

دخول الطبقة الغنية وتوجه حصيلتها أو البعض من تلك احلصيلة باجتاه الطبقات الفقرية على شكل 

نفقات صحية أوو نفقات تعليمية أو دعم ألسعار السلع االستهالكية الضرورية ويتوقف مدة 

 .لقوميفاعليته هذا التوزيع على نسبة ما متثله النفقات اىل الدخل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .91، صالمرجع نفسه 1
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 تأثير االنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية: المبحث الثالث

يلعب االنفاق العام تأثريا مهما يف احلياة االقتصادية، حيث ميتد تأثريه للجوانب االجتماعية من خالل مؤشرات 

مع اجلانب االقتصادي عادة ما يتم من  التنمية البشرية والوظائف وغريها، وعلى هذا األساس فإن تفاعل احلكومة

خالل هذه األداة حبسب الظرف االقتصادي السائد سواًء كان ركود أو تضخم من خالل سياسة إنفاقيه تقييدية 

  .أو توسعية

  )IS/LM(التوازن االقتصادي العام في إطار نموذج  :المطلب األول 

الكلية جيب أن إلقاء الضوء على التوازن االقتصادي العام يف لدراسة تأثري االنفاق العام على املؤشرات االقتصادية 

، من خالل التطرق إىل املفاهيم األساسية حول الطلب الكلي والعرض الكلي مث التطرق )IS/LM(إطار منوذج 

  .إىل التوازن االقتصادي يف سوق السلع واخلدمات مث والتوازن يف سوق والنقد ليأيت بعدها التوازن اآلين بينهما

  مدخل نظري للطلب الكلي والعرض الكلي -1

  الطلب الكلي 1-1

يُعّرف الطلب الكلي على أنه اإلنفاق املقدر من قبل قطاعات االقتصاد الوطين، أي أنه يتمثل يف قيمة 

السلع واخلدمات اليت سوف يقوم �ا أفراد ا�تمع مبحاولة شرائها، وهذا يعين أن الطلب الكلي يتكون من اإلنفاق 

لقطاعات االقتصاد الوطين، ومن َمث يتكون من طلب القطاع العائلي على السلع واخلدمات ) ملخططا(املقدر 

االستهالكية، وطلب القطاع اإلنتاجي على السلع اإلنتاجية أو االستثمارية، وطلب القطاع احلكومي على السلع 

  .1ياواخلدمات اخلدمات املختلفة، وصايف الطلب األجنيب على السلع املنَتجة حمل

  مكونات الطلب الكلي 1-2

الطلب على االستهالكي الكلي والطلب على : يتكون الطلب الكلي من أربع مكونات رئيسية تتمثل يف 

  :االستثمار الكلي والطلب احلكومي والطلب اخلارجي  وميكن سردها كما يلي

 الطلب االستهالكي  

ى شراء السلع واخلدمات االستهالكية اليت ُميثل الطلب االستهالكي يف كافة املبالغ اليت يتم إنفاقها عل

ُتستخدم استخداما �ائيا، حيث أن االستهالك يعين استخدام السلع واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات األفراد 

بشكل مباشر و�ائي، وهذا االستهالك ميكن أن يرتبط باالستهالك الضروري، كما هو عليه احلال يف استهالك 

                                                   
  .90لسرييت، علي عبد الوهاب جنا، مرجع سبق ذكره، ص السيد حممد ا 1
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ية، أو شبه الضرورية أو الكمالية، كما أنه يرتبط باستهالك سلع تنتهي مبجرد السلع واملنتجات الغذائ

  .1استخدامها

  :2وُميكن توضيح معادلة دالة االستهالك وفق العالقة الرياضية التالية

          ,   

 :حيث ميثل 

C  : ،امليل احلدي لالستهالك وهو حمصور بني :  االستهالك التلقائي، :  الطلب االستهالكي

  .التحويالت االجتماعية: الضرائب، :  الدخل، : الدخل املتاح، :  الصفر والواحد صحيح ، 

ني حجم الطلب االستهالكي الكلي والدخل املتاح هي ومن خالل معادلة االستهالك يتضح أن العالقة ب

  .عالقة طردية، فكلما ارتفع حجم الدخل املتاح يؤدي ذلك إىل الزيادة يف الطلب االستهالكي والعكس

 الطلب االستثماري  

يُعترب االستثمار أحد املكونات الرئيسية للطلب الكلي، وبالتايل فإن أي تغري يف حجمه يؤثر يف مستوى 

الكلي، ويف مستوى الناتج الوطين ومستوى العمالة، كما ميكن أن يؤثر حجم االستثمار على رصيد السلع الطلب 

الرأمسالية، ومن مث الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي ومعدل النمو االقتصادي يف األجل الطويل، ويتسم االستثمار 

الرواج والكساد يف االقتصاد الوطين، ويعزى  بعدم االستقرار فهو يتذبذب من سنة إىل أخرى مما يسبب حاالت

  . 3االقتصاديون معظم الدورات إىل التذبذب يف مستوى االستثمار الكلي يف ا�تمع

وتأخذ دالة الطلب االستثماري عدة صيغ رياضية خمتلفة حسب حمددا�ا، حيث تكون دالة مستقلة أي أن 

حمددة، وهو ميثل اإلنفاق املستقل أو التلقائي احملَدد لالستثمار قيمة االستثمار غري مرتبطة بأي متغري وتأخذ قيمة 

  :وُميكن توضيحها يف الصيغة الرياضية التالية ويكون منحىن هذه الدالة أفقيا وموازيا حملور الفواصل،

I=I0  

 .اإلنفاق االستثماري املستقل:  I0دالة الطلب االستثماري، :  I: حيث ميثل  

  الطلب الحكومي  

الة الطلب احلكومي مبا حتققه من إيرادات يف االقتصاد وأمور أخرى ثابتة، وختضع القرارات املتعلقة تتعلق د

بالطلب احلكومي إىل حد كبري بسيطرة التوجه حنو متويل اخلدمات العمومية، مثل قرار بناء طريق سريع بني املدن، 

تعتمد قرارات اإلنفاق هذه مباشرة على الدخل يف أو زيادة اإلنفاق العسكري، أو توظيف املزيد من املوظفني، وال 

                                                   
  .142فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Rudiger Dornbusch et autres, Macroeconomics, 11 éme édition, McGraw-Hill, USA, 2011, P199. 
3

 .112السيد حممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا، مرجع سبق ذكره، ص  
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االقتصاد، ولذلك يُفرتض أن الطلب احلكومي مستقل متاما عن الدخل، وتتعلق هذه الدالة بالدخل كخط ثابت 

ُمياثل دالة االستثمار، وعليه فإن زيادة الطلب احلكومي من شأنه أن يؤدي إىل حتول متصاعد يف دالة الطلب 

  .1لى والعكساحلكومي حنو األع

 صافي الطلب األجنبي  

يعترب صايف الطلب األجنيب املكون الرابع واألخري للطلب الكلي وخيتص بالتعامالت مع العامل اخلارجي، 

وميثل صايف اإلنفاق الذي تقوم به الدول على اقتناء السلع احمللية مطروحا منه اإلنفاق الذي يقوم به األفراد القتناء 

، أي أنه ميثل الفرق بني صادرات الدولة وواردا�ا خالل فرتة معينة عادة ما 2فرتة زمنية حمددة السلع األجنبية خالل

تكون سنة، ويرتبط صايف الطلب األجنيب على سلوك األفراد املستهلكني إضافة إىل سلوك املستثمرين احملليني 

فاض يف صايف الطلب األجنيب، وكلما واألجانب، فكلما زاد إنفاق املستهلكني للسلع األجنبية يؤدي ذلك إىل اخن

  .3زاد اإلنفاق االستهالكي لألفراد األجانب للسلع واخلدمات احمللية يؤدي ذلك إىل ارتفاع صايف الطلب األجنيب

ل صايف الطلب األجنيب مقياسا مهما ملعرفة وضعية امليزان التجاري، حيث ميثل هذا األخري الفرق بني وميثّ 

  :ل فرتة معينة، وميكن توضيح معادلة صايف الطلب األجنيب يف املعادلة الرياضية التاليةالصادرات والواردات خال

E=X-M  

 :حيث ميثل 

E   : ، صايف الطلب األجنيبX : ،الصادرات من السلع واخلدماتM  :الواردات من السلع واخلدمات.  

  طلب األجنيب أو امليزان التجاري ومن خالل املعادلة ميكن أن منيز احلاالت من شأ�ا أن تؤثر على صايف ال

وإمجاًال، ميكن إبراز الصيغة الرياضية للطلب الكلي يف االقتصاد من خالل جمموع مكونات الطلب الكلي 

 :4واليت ميكن توضيحها بالعالقة التالية

AD=C+I+G+(X-M)   

  العرض الكلي 2-2

ات داخل االقتصاد يف ظل مستويات وميثل العرض الكلي إمجايل السلع واخلدمات املنتجة من طرف الشرك

، وميثل رياضيا قيمة الناتج احمللي اإلمجايل لدولة ما خالل فرتة زمنية معينة 5األسعار السائدة خالل فرتة زمنية معينة

  :وميكن إبراز الصيغة الرياضية لدالة العرض الكلي كما يلي

                                                   
1
 William McEachern, Economics A Contemporary Introduction, 9 éme edition, South-Western, Cengage 

Learning education, USA, 2012, P522. 
2 Patrick J. Welch, Gerry F. Welch, op, cit, P157. 
3
 Bradley Schiller, The Economics today, 11 éme edition, McGraw-Hill/Irwin education, USA, 2008, P157. 

4 Jones Charles, Macroeconomics, 3 éme édition, Norton & Company Ltd, USA, 2014, P276. 
5 Campbell McConnell et autres,Macr oeconomics Principles, Problems, and Policies, 17 éme édition, 
McGraw-Hill/Irwin education, USA, 2008, P192. 
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AS=Y  

  )IS-LM(لنقد  التوازن االقتصادي اآلني بين سوق السلع والخدمات وسوق ا -2

إلجياد التوازن االقتصادي يف االقتصاد الكلي جيب حتديد التوازن يف كل من سوق السلع واخلدمات وسوق النقد 

 )IS-LM(مث حتديد التوازن اآلين يف كال السوقني يف إطار منحىن 

 ISالتوازن في سوق السلع والخدمات  2-1

ليفات املختلفة للناتج احمللي اإلمجايل ومعدالت الفائدة اليت منحىن التوازن يف سوق السلع واخلدمات التو  يعرب

تكون فيها النفقات اإلمجالية املخططة متوازنة، أي تساوي العرض الكلي املمثل بالدخل مع الطلب الكلي 

،  وإلجياد التوازن يف هذا السوق جيب حتديد خمتلف املعادالت السلوكية يف ظل االقتصاد مغلق  1مبختلف مكوناته

  :كما يلي

  متغيرات سوق السلع والخدمات:  )01-02(رقم  جدول

  العالقة  شكل الدالة  المتغير

  طردية      ,  دالة االستهالك

  طردية      ,  دالة االدخار

  دالة االستثمار
  

  عكسية

  ثابتة  =R  التحويالت

  الضرائب
  

  طردية

  ثابتة  =G  االنفاق الحكومي

، منشورات كليك، تحليل االقتصاد الكليبشري معطيب،  : من إعداد الطالب باالعتماد على :  املصدر 

  .2013اجلزائر، 

  : ومن خالل املتغريات السابقة ميكن إجياد وضعية التوازن بطريقة العرض الكلي الطلب الكلي كما يلي

AS=Ad  

Y=C+I+G  Y= +   +              

       Y = (  + +   )  

                                                   
1 Joseph Nellis, David Parker, Principles of Macroeconomics, Pearson education, USA, 2004, P119. 
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يتضح أن املنحىن ميثل خط مستقيم متناقص، ويعكس هذا  ،)IS(ومن خالل العالقة الرياضية ملنحىن 

 (ة ألسعار الفائدة والدخل على طول املنحىن، حيث يتضح أن ميل املنحىن سالـب املنحىن الثنائيات املختلف

، أي أن العالقة بني الثنائيات املختلفة هي عالقة عكسية فكلما زادت مستويات سعر الفائدة  ) -=

ىل اخنفاض منسوب االدخار مما كلما اخنفض معها الدخل، ويُفَسر ذلك على أن ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إ

ينتج عنه اخنفاض يف مستوى االستثمار لينعكس على ذلك على العملية اإلنتاجية ويدفعها حنو االنكماش 

  :التايلويساهم يف اخنفاض الدخل، وميكن توضيح منحىن التوازن يف سوق السلع واخلدمات يف الشكل 

  )IS(السلع والخدمات  اشتقاق منحنى التوازن في سوق:  )04-02(شكل رقم 

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مصر، ، دار الفكر اجلامعي، النظريات والسياسات: االقتصاد الكلي عبد املطلب عبد احلميد،: المصدر 

  .204ص ، 2010

أن العالقة بني الدخل وسعر الفائدة هي عالقة  isومن خالل الشكل يتضح أنه من خالل اشتقاق منحىن 

  .سية يف سوق السلع واخلدماتعك

  

Y 

AD 

Y 

i 

i3 

i  2  

i1 

Y1         Y2           

Y3   

AD1 

AD2 

AD3 
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 LMالتوازن االقتصادي في سوق النقد  2-2

، أعطى كينز مفهوما جديدا للسياسة النقدية رغم أنه دعا إىل أولوية تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي

م حيث أبرز أن عرض النقود هو متغري خارجي حتدده السلطات النقدية، فيما أبرز أن الطلب على النقود ينقس

  :   إىل ثالثة أصناف، وميكن أن ابراز ذلك يف اجلدول التايل

  محددات الطلب على والنقود وعرض النقود عند كينز: )02-02(جدول رقم 

  الطلب على النقود  عرض النقود

  

ال خيتلف كينز مع   الماهية

الكالسيك يف تفسري 

دالة عرض النقود 

حيث يرى كينز أن  

كمية النقود املعروضة 

ارجي، متغري خ

ومستقل حتدده 

السلطات النقدية 

حسب النشاط 

  .االقتصادي

الطلب على النقد من أجل 

  المعامالت

الطلب على النقود من 

  أجل االحتياط

الطلب على النقود 

  من أجل المضاربة

 أن املعامالت بدافع يُقصد

 يسعون إىل الطلب على األفراد

 معامالت إمتام أجل من النقود

 على مدتعت اليت التبادل

أن هذا  كينز وأقر الدخل،

الدافع من الطلب على النقود 

  يرتبط بعالقة طردية مع الدخل

حيتفظ الوكالء 

االقتصاديون باألرصدة 

النقدية السائلة من أجل 

االحرتاز نتيجة عدم 

التأكد فيما يتعلق 

باإليرادات واإلنفاقات 

  املستقبلية للدخل

وتعين هذه األخرية 

ة شراء األصول املالي

بأقل األسعار وبيعها 

بأكرب األسعار من 

خالل االستفادة من 

سيكولوجية السوق 

والتنبؤ بارتفاعها 

  مستقبال

  MS=M0  Md1=f(Y)  Md2=f(Y)  Md2=f(i)  المعادلة

ب ميكن توحيد داليت الطلب على النقود من أجل   االحتياط واملعامالت مبا أ�م دالتني خطتني متعلقتني بالدخل وذات ميل موج

     MD1= Md1+ Md2=f(Y)= ky :                         فيمكن كما يلي

تأثير التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية على   رقاب طارق، :من إعداد الطالب باالعتماد على :  املصدر 

اه غري منشورة يف العلوم ، أطروحة دكتور  )2015إلى  1990(البطالة في الجزائر دراسة اقتصادية قياسية للفترة 

  .111-110 ص ، ص2018-2017االقتصادية، جامعة املدية،  

  اشتقاق منحنى التوازن في سوق النقد 1- 2-2

يتحدد التوازن يف السوق النقد عندما تتساوى الكتلة النقدية املعروضة مع الكتلة النقدية املطلوبة، وميكن 

  :توضيح ذلك رياضيا كما يلي

MS=MD 

 M0= Md1+ Md2  M0=Ky+L-hi 

 Ky = M0- L+ hi 
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 (LM):   Y =   

من خالل هذه معادلة يتضح العالقة الطردية بني الدخل وأسعار الفائدة، وميكن توضيح هذه العالقة حسب 

  :الشكل التايلوالذي يوضحه  (LM)منحىن التوازن يف سوق النقد يف املدى الطويل من خالل اشتقاق منحىن 

  LMاشتقاق منحنى :  )05-02(شكل رقم 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، النظرية االقتصادية الكلية، حممد زرقون، أمال رمحان :المصدر

  .169، ص 2017

الذي يالحظ أن العالقة طردية بني الدخل وأسعار الفائدة يف  )LM(يوضح الشكل السابق اشتقاق منحىن 

  .سوق النقد

  

  

Y  1   Y  2  

Y       1 Y2 

 Md2  Md1 

Md1       Md2   

 Y 

 Y 

 kY 

i

i1 

i2 

i1 

i2 

 Md1 

 Md2 

ألرصدة الطلب على النقود  

 المبادالت واالحتياط

(  LM  )  

)01(  

)02(  

)04(  
)03(  

  الطلب على النقود

 للمضاربة

 Md1 

 Md2 

  الطلب على النقود

 للمضاربة

رصدةأل الطلب على النقود  

ت واالحتياطالمبادال  

i
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  )IS/LMمنحنى (ن اآلني في سوق السلع والخدمات وسوق النقد التواز  -3

،مث حتليل التوازن يف )IS(بعد تناول حتليل التوازن يف سوق السلع واخلدمات، والقيام باشتقاق منحىن التوازن 

، سنتناول يف هذا املطلب التوازن اآلين لسوق السلع واخلدمات وسوق )LM( سوق النقد واشتقاق منحىن التوازن

  .)IS/LM(النقد، أو ما يعرف مبنحىن هيكس 

ا�ال املتعلق بإحداثيات النقاط اليت متثل ثنائيات التوازن لكل من الدخل وسعر  )IS/LM(وميثل منحىن

، وميكن توضيح ذلك بالشكل رقم 1الفائدة عندما يكون سوق السلع واخلدمات وسوق النقد يف حالة توازن آين

  :كما يلي   )3-3(

  IS/LMمنحنى :  )06-02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 حامد دار ،2ط ،رياضي أسلوب: الكلي االقتصاد تحليلقابوسة،  علي املقري، الفيتوري عامر: المصدر 

  233ص  ،2018 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر

يف  )LM(مع منحىن سوق النقد  )IS(من خالل الشكل، يتضح أن تقاطع منحىن سوق السلع واخلدمات 

ثنائية التوازن الكلي يف االقتصاد الذي يضمن التوازن  )Y0 ،i0(والذي ميثل الدخل وسعر الفائدة  )E(النقطة 

  .بني كمية النقود وحجم السلع واخلدمات

  تأثير االنفاق العام على النمو االقتصادي: المطلب الثاني 

 وبالتايل االقتصادي، النشاط يف ثريؤ  والنقدية املالية السياستني بواسطة االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل إن

 ختتلف االقتصادية الوضعية أن ومبا وغريها، الدخل، الفائدة، بأسعار وتتعلق املستويات، خمتلف على تغريات إىل

 ختتلف وإمنا كلية، بصورة منها املرجو اهلدف حتقق أن بالضرورة ليس املالية السياسة متغريات فإن ألخرى فرتة من

                                                   
1 Errol D'Souza, Macroeconomics, Pearson  éducation, India, 2008, P248. 

i

 Y Y0 

i0 
E

IS 

LM 
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 بغرض توسعية مالية سياسات بإتباع الدولة فتقوم ،1مرحلة كل خصائص وحسب ألخرى فرتة من التأثري درجة

 مالية سياسات باستخدام تقوم كما ، الركود أو الكساد فرتات يف االقتصادي والنشاط الدخل مستوى زيادة

أثر السياسة لتضخم، وميكن إيضاح فرتات  يف التضخم موجات من واحلد الدخل مستوى ختفيض �دف انكماشية

  .2املالية ممثلة يف السياسة االنفاقية على النشاط االقتصادي من خالل تأثريها على مستوى الدخل وسعر الفائدة التوازين

 IS LMتأثير السياسة االتفاقية التوسعية على النمو االقتصادي في إطار منحنى  - 1

 يعاين حيث انكماشية، فجوة وجود حالة يف ستخدموت توسعية، مالية سياسة الدولة تتبع الركود أو الكساد حالة يف

 حالة يف اإلنفاق بزيادة إما املالية السلطات تقوم االنكماشية الفجوة هذه وملعاجلة البطالة، معدالت ارتفاع من االقتصاد

 املقدار، بنفس والضرائب احلكومي اإلنفاق زيادة يف تتمثل واليت املتوازنة امليزانية سياسة أو متوازنة، غري ميزانية سياسة إتباع

 الفائدة، وسعر التوظف مستوى وكذلك واإلنتاج الدخل مستوى زيادة مثَ  ومن الكلي الطلب زيادة إىل ذلك ويؤدي

 الدخل مستوى من كل زيادة عليه يرتتب مما ،IS2  إىل IS1 من اليمني جهة إىل  منحىن بانتقال بيانيا ذلك ويوضح

 .3الفائدة وسعر التوازين  الوطين

 تأثير التوسع في االنفاق العام على النمو االقتصادي ): 07-02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  .274، ص 2006، دار الثقافة، األردن، االقتصاد الكليأمحد األشقر، : المصدر

 IS LMتأثير السياسة االتفاقية االنكماشية على النمو االقتصادي في إطار منحنى  - 2

 عندما أي تضخمية فجوة وجود حالة يف وتستخدم انكماشية، مالية ياسةس الدولة فتتبع التضخم حالة يف أما

 هذه وملعاجلة لألسعار، العام املستوى يف مستمر ارتفاع أو التضخم من مرتفعة مستويات من االقتصاد يعاين

 مستوىو  الكلي الطلب يف الزيادة من حيد مما احلكومي اإلنفاق بتخفيض املالية السلطات تقوم التضخمية الفجوة

                                                   
1
 .117، ص2012جلزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ادروس وتمارين في التحليل االقتصادي الكليعالش أمحد،   

 .194- 193.ص. ،املرجع السابق، ص9،طاالقتصاد الكلي، النظرية والتطبيق أشرف أمحد العدىل،  2
3
  255-254.، املرجع السابق، ، ص صالنظرية االقتصادية الكليةرمضان مقلد، أسامة أمحد الفيل،   
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 فعالية أثر تتبع وميكن. اليسار جهةمن  IS2 إىل IS1منحىن  بانتقال بيانيا ذلك ويوضح الفائدة، وسعر الدخل

 يبني الذي التايل بالشكل باالستعانة اإلنفاق تغري خالل من االقتصادي النشاط مستوى يف للتأثري املالية السياسة

  .والنقد اإلنتاج سوقي يف التوازن على االنكماشية املالية السياسة أثر

 IS LMتأثير السياسة االتفاقية االنكماشية على النمو االقتصادي في إطار منحنى :)08-02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  .من إعداد الطالب : صدر الم

 أثر المزاحمة  -3

وطين وبالتايل قد ال يؤدي الزيادة يف االنفاق العام إىل حتقيق األهداف املنشودة واليت أبرزها الزيادة يف الدخل ال

الزيادة يف النمو االقتصادي، فالرتابط املوجود بني السياسات النقدية واملالية جيعل من ضعف أو قوة هذه 

السياسات يف تفعيل النشاط االقتصادي أمر نسيب يف األجل القصري،  فمثال قد تفقد السياسة املالية فعاليتها يف 

فعال بشكل تام، ويتم قياس هذه الفعالية مبا يسمى بأثر املزامحة  أوقات معينة والعكس صحيح فقد تكون تأثريها

 .أو الطرد

، 1ويقصد بأثر املزامحة هو مزامحة االنفاق احلكومي املوجه للقطاع العام لإلنفاق االستثماري املوجه للقطاع اخلاص

النشاط االقتصادي بسبب  مبعىن هو أن الزيادة يف االنفاق العام قد تؤدي إىل إبعاد وإزاحة القطاع اخلاص من

  : ارتفاع أسعار الفائدة الناجتة عن التوسع يف السياسة املالية، وميكن توضيح أثر املزامحة يف الشكل التايل 

  

                                                   
1
 Dirk Mateer , Lee Coppock , Principles of Macroeconomics , Second Edition, Norton education, USA, 2018; 

P527. 
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  فعالية السياسة المالية وأثر المزاحمة:  )09-02( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

مرجع ، النظرية االقتصادية الكلية، حممد زرقون، أمال رمحان: من إعداد الباحث باالعتماد على : املصدر

  .172سابق، ص 

  :من خالل الشكل ميكن أن منيز ثالث حاالت

وهو ما يعرف باملنطقة الكالسيكية، حيث يكون االقتصاد يف هذه احلالة عند مصيدة السيولة : الحالة األولى 

  .الية نظرا لعدم وجود أثر للمزامحةوتكون السياسة املالية التوسعية عن طريق الزيادة يف االنفاق العام تامة الفع

وتكون السياسة املالية يف هذه احلالة فعالة جزئيا بسبب وجود مزامحة جزئية الناتج عن وجود ميل  :الحالة الثانية

  .LMملنحىن 

وهو ما يعرف باملنطقة الكالسيكية، حيث أن أي زيادة يف االنفاق العام تكون غري فعالة، : الحالة الثالثة 

يل تنعدم فعالية السياسة املالية كليا يف هذه احلالة بسبب مزامحة كلية لإلنفاق االستثماري للقطاع اخلاص وبالتا

 .الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، وهنا ينصح باستخدام السياسة النقدية بدل السياسة املالية

 ميكنها ال وبالتايل اإلنفاق إمجايل يادةز  أبًدا ميكنها ال التوسعية املالية السياسة أن البعض من جهة أخرى يدعي

 هو الحكومة تنفقه وحدة نقدية كل: "النحو هذا على ميكن تفسريها أسباب مع الدخل، يف إمجايل الزيادة أبًدا

 أن يجب الحكومي اإلنفاق في ارتفاع أي فإن لذا. الخاص القطاع من سحبه يتم عبارة عن وحدة نقدية

 أو  يزاحم احلكومة تنفقه وحدة نقدية كل فإن أخرى، وبعبارة ،" الخاص فاقاإلن في مماثل انخفاض يقابله
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 ألنه خاطئ البيان أن هي اإلجابة الرأي؟ هذا يف اخلطأ هو ما إذن. اخلاص اإلنفاق من وحدة نقدية حمل حيل

 يف املكتسب الدخل إمجايل يكون لذلك، ونتيجة كامل، بشكل دائًما توظيفها يتم االقتصاد يف املوارد أن يفرتض

 اإلنفاق يزاحم احلكومي اإلنفاق كان إذا ما يعتمد الواقع، يف. صحيح غري وهذا ثابًتا مبلًغا دائًما االقتصاد

 عاطلة موارد أي هناك كساد، فجوة من االقتصاد يعاين عندما اخلصوص، وجه على االقتصاد حالة على اخلاص

 على الفرتات هذه خالل التوسعية املالية السياسة تعمل. حملتملا مستواه دون اخنفاض الدخل وبالتايل االقتصاد يف

 فقط اخلاص اإلنفاق يزيل احلكومي فاإلنفاق. أعلى ودخل أعلى إنفاق وتوليد العمل عن العاطلة املوارد توظيف

 دائًما تزاحم التوسعية املالية السياسة بأن القائلة احلجة فإن لذا. عند العمالة الكاملة االقتصاد يعمل عندما

  .1مبدئي خطأ هو اخلاص اإلنفاق

  تأثير االنفاق العام على النمو االقتصادي في األجل الطويل -4

 بطريقة ستكون اليت و العام القطاع من احلقيقية املوارد امتصاص على ينطوي العام لإلنفاق حجم أي متويل إن

 الكفاءة حيسن أن شأنه من صاالمتصا هذا فإن التخصيص، نظر وجهة من و اخلاص، للقطاع متاحة أخرى

 حيل قد لكن و به، اخلاصة البديلة الفرصة تكلفة تفوق العام اإلنفاق من االجتماعية املنفعة كانت إذا اإلمجالية

 أثر( اخلاص القطاع إنتاجية حتسني أيضا ميكن ، وكذلك)املزامحة أثر( اخلاص القطاع إنتاج حمل العام اإلنفاق

 أن جيب عنه الناتج اإلمجايل االجتماعي العائد فإن بالتايل، و ،)العامة اخلدمات و السلع أثر أو اخلارجية العوامل

 يتوقف العام لإلنفاق املزامحة ألثر اإلمجايل الناتج على الصايف األثر إن. األثرين هذين كال جمموع أنه على يفسر

 غياب ظل يف بأنه سائد اعتقاد اكهن. واخلاص العام للقطاعني النسبية احلدية اإلنتاجيات على واضح بشكل

 و اخلاص، القطاع بإنتاج مقارنة أقل كفاءة له العام القطاع إنتاج فإن ،"externalities" اخلارجية اآلثار

 مستوى اخنفاض و الكفاءة عدم زيادة يعين العام اإلنفاق مستوى ارتفاع فإن وحده، اجلانب هذا حسب بالتايل

 هو احلالة هذه يف املهم العنصر فإن الطويل، املدى يف الناتج بنمو العام إلنفاقا ربط لغرض ذلك، مع و. الناتج

 رفع خالل من النمو تعزز العام لإلنفاق اخلارجية العوامل آثار املقابل، يف و العام، اإلنفاق مستوى يف التغري معدل

  .2النفقات هذه من أعلى مستوى بواسطة مرتفع منو معدل حتقيق ميكن بالتايل و اخلاص، القطاع إنتاجية

                                                   
1
 Paul Krugman , Robin Wells , Macroeconomics , Fourth Edition, Worth publishers, USA, 2015; P390. 

2
ة خترج لنيل شهادة ، مذكر )2012- 1990(آثار السياسة المالية على النمو االقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر معط اهللا أمال ،   

  .208ص  ،2015-2014 املاجستري يف العلوم االقتصادية ، جامعة تلمسان ،
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 ليس اجلاري اإلنفاق فإن استثماري، إنفاق و جاري العام إىل إنفاق اإلنفاق تقسيم االعتبار بعني أخذنا ما وإذا

 أما اخلاص، القطاع إنتاجية على يؤثر اإلنفاق هذا كان إذا إال الطويل، األجل يف الناتج منو معدل على أثر لو

 البنية على العام اإلنفاق أخذنا فإذا النمو، على الكبري اإلجيايب األثر له إنف االستثماري، اإلنفاق خبصوص

 القطاع إنتاجية زيادة يف مسامهتها خالل من اإلمجايل، احمللي الناتج على منو تؤثر فإ�ا املثال، سبيل على التحتية

 دراسة بينها من الدراسات، من دالعدي يف أشري عليه ما وهذا ،)إخل...توفري الطرق، املعابر، املوانئ (اخلاص 

)2002 Svenson, Reinikka( سلبا التأثري يف التحتية البنية كفاية عدم مدى أوضحت واليت أوغندا، يف 

 للكهرباء كافية مصادر وجود عدـ من تعاين البلد بنفس تصنيع شركة 243 مبسح وذلك اخلاص، االستثمار على

 الشركات من%  70 حوايل دفع مما ،)التشغيل أيام لعدد  سطكمتو  89 مدة كهرباء تتلق مل( ،1998 سنة

 زيادة وبالتايل مولدات، شراء إىل الصغرية الشركات من%  16و املتوسطة الشركات من%  44 و الكربى

 ختفض أف بإمكا�ا كهرباء، دون األياـم من عدد يف واحدة نسبة زيادة أن النتائج أظهرت وقد التكاليف

  .1اخلاص القطاع استثمار من% 0.45

  تأثير االنفاق العام على البطالة: المطلب الثالث 

يُعد اإلنفاق العام أحد أهم أدوات السياسة املالية اليت ُتستخدم يف التأثري على النشاط االقتصادي، حيث 

ىل قلة آثارها  يُفضل الكثري من االقتصاديني تفضيل هذه األدوات نظرا لفاعلية هذه األداة يف حتقيق التنمية إضافة إ

السلبية على االقتصاد مقارنة باألدوات األخرى، وترى النظرية االقتصادية الكينزية أن هذه الوسيلة األكثر مالءمة 

للرفع من مستوى األداء االقتصادي وحتقيق مستويات تشغيل عالية، وعليه فإنه يف حاالت االنكماش يتم زيادة 

  .2الفعال الذي ُيساهم يف ارتفاع مستوى االستهالك واإلنتاج والعمالة  يف مستوى اإلنفاق العام لتحفيز الطلب

 الكالسيك يعترب حيث الكالسيكي، التحليل يف متداول هو ما عن ختتلف الكينزي املنظور من البطالة إن

 ميت و أقل بأجر أخرى وظائف لقبول وظائفهم تركوا الذين العمال رفض عن ناجتة أنواعها مبختلف البطالة أن

 هو التوازن فإن الكالسيكي النموذج إطار يف أنه كما األجور، بتخفيض نظرهم حسب املشكلة هذه عالج

 حتقيق ويتم) اختيارية بطالة( الراحة و العمل بني باملفاضلة يقومون األفراد أن حيث كاملة عمالة توازن بالضرورة

 ال األجور خفض أن كينز بني ولقد  العمل على الطلب و العرض خالل من آلية بصفة العمل سوق يف التوازن

                                                   
1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف  علوم التسيري،  جامعة األغواط، دراسة حالة–سياسة اإلنفاق العام وعالقتها بالمتغيرات الكلية قمييت عفاف،   

  .124، ص 2018-2019

2
  .124، ص  سبق ذكره مرجع  رقاب طارق،  
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 بقرارات مرتبطة العمالة ألن ذلك من العكس على لكن و الكالسيك، به أقر كما البطالة على القضاء إىل يؤدي

 يقلل و الفعال الطلب من يقلل األجور وختفيض) الفعال الطلب( فيه املرغوب اإلنتاج حجم حتدد اليت املنظمني

 اإلنتاج يف زيادة فكل اإلنتاج، هذا على للحصول الضرورية العمالة وحجم حتقيقه غوباملر  اإلنتاج حجم من

 الكينزي التحليل بني الفرق أن هي إليها خنلص اليت فالنتيجة إذا  صحيح والعكس العمالة زيادة تفرتض

 إىل األثر ينتقل مث كاملة، العمالة أن بافرتاض العمل سوق يف التوازن من ينطلق األخري هذا أن هو والكالسيكي

 اجلهاز لتشغيل الالزم الفعال الطلب هو العمالة حبجم احملدد فإن الكينزي، التحليل يف أما األسواق، بقية

  .1التشغيل مستوى على بدوره يؤثر الذي الكلي الطلب زيادة يف العام اإلنفاق سياسة أمهية لنا تظهر و اإلنتاجي،

طالة من خالل سياسة اإلنفاق العام، إذ أن وجود بطالة متزايدة معناه وُميكن للدولة تفادي حدوث ظاهرة الب

اخنفاض يف الطلب الكلي الفعال مما يؤثر على رغبة املنتج يف التوسع يف اإلنتاج بسبب االخنفاض يف األسعار،  

فاض كما ميكن أن يؤدي إىل إيقاف بعض خطط اإلنتاج مما يدخل االقتصاد  يف حلقة مفرغة من البطالة واخن

الطلب الكلي، وهنا تكون سياسة اإلنفاق العام التوسعية كفيلة بتحقيق اإلنعاش االقتصادي، إما من خالل 

اإلعانات االقتصادية للمنتجني اليت تساهم يف زيادة تشغيل املوارد املتاحة أو من خالل قيام الدول بإنشاء مدن 

خبلق فرص جديدة للتشغيل وجند أيضا اإلنفاق  جديدة ومدها جبميع خدما�ا األساسية، األمر الذي يسمح

احلكومي التحويلي اخلاص باملعاشات والتأمني الذي من شأنه زيادة اطمئنان األفراد على مستقبلهم مما يكون له 

، وعليه فإن سياسة اإلنفاق العام تلعب دورا مهما يف معاجلة اختالالت سوق 2األثر الكبري على زيادة إنتاجهم

  :كما يلي   )6-3(من خالل الشكل رقم  ثبات األسعارن توضيح آلية تأثري ذلك يف ظل العمل وُميك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1
  .137قمييت عفاف، مرجع سيق ذكره، ص   

  .162-161، ص ص 2010، مكتبة حسني العصرية، بريوت، اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكوميوليد عبد احلميد العايب،  2
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  آلية تأثير اإلنفاق العام على سوق العمل:  )10-02(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

، 2000 – 2010سياسات التشغيل وسوق العمل في الجزائر خالل الفترة ، ليندة كحل الراس: المصدر 

  .121، ص 2014- 2013، 03قدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر مذكرة م

من خالل الشكل السابق، يتضح أنه عند سلوك سياسة مالية توسعية متمثلة يف زيادة اإلنفاق احلكومي 

وهذا  ،)'IS(وازين جديد إىل اليمني وإىل وضع ت )IS(، فإن ذلك سيؤدي إىل انتقال منحىن باملقدار 

وتنتقل سعر الفائدة  Y1إىل  Y0اإلجراء سُيمكن من ارتفاع الدخل وارتفاع سعر الفائدة، حيث ينتقل الدخل  من 

i0  من إىلi1 وتتم آلية االنتقال من خالل املضاعف املايل للدخل واملضاعف املايل لسعر الفائدة، حيث ينتقل ،

وتنتقل سعر الفائدة إىل قيمتها )  YΔ =(ار الدخل إىل قيمته اجلديدة باملقد
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، ومن خالل ضخ هذه الزيادة يف اإلنفاق احلكومي سيؤدي ) Δi =(اجلديدة باملقدار 

كما  L1 إىلL0 هم يف زيادة يف مستوى العمالة وانتقاهلا من وهذا سيسا Y2إىل   Y1 ذلك إىل انتقال الناتج من

ُيالحظ انتقال منحىن الطلب على  )04الشكل (، ومن خالل منحىن التوازن يف سوق العمل 03يوضحه الشكل 

ويعكس هذا االنتقال حجم العمالة املطلوبة اليت حيتاجها االقتصاد للوصول إىل الناتج  'Ldإىل  Ldالعمل من 

، ويعين اقتصاديا أنه يف حالة االختالل يف سوق العمل 03من السلع واخلدمات والذي يوضحه الشكل الفعلي 

الناتج عن االنكماش االقتصادي اليت تنتج عنه بطالة إجبارية، فإن زيادة اإلنفاق احلكومي سيؤدي إىل ارتفاع 

لي وهذا ما سيساهم يف ارتفاع مستوى الطلب على العمالة من قبل املؤسسات بسبب االرتفاع يف الطلب الك

وعليه فإن سياسة اإلنفاق العام تعد أحد أوجه معاجلة االختالل ، ) L1- L0(مستوى العمالة باملقدار 

  .1يف سوق العمل والرفع من التشغيل واألداء االقتصادي بشكل عام

 التضخم تأثير االنفاق العام على: المطلب الرابع 

متارس السياسة املالية من خالل أدوا�ا املختلفة رقابتها بشكل مباشر أو غري مباشر على مجيع أوجه النشاط 

االقتصادي ككل، فهي تعمل على الرفع من أداءها مبا ميليه األداء االقتصادي، فسياسة االنفاق العام مثال حيب 

وقات الرخاء أو الركود،  حبيث جيعل من املستوى العام لألسعار أن تكون مرنة جتاه األهداف االقتصادية سواء يف أ

ال يشكل عبئا على األفراد وعلى املتعاملني االقتصاديني، وهلذا تويل احلكومات حرصا شديدا على أن يكون 

  .املستوى العام لألسعار يف املستويات املقبولة

واالنكماش من خالل اإلنفاق احلكومي، سواء  تباشر سياسة امليزانية تأثريها يف الرقابة على التضخمحيث 

االستهالكي أو االستثماري، برفع معدالته أو ختفيضها حسب األحوال االقتصادية السائدة، وتعمل هذه السياسة 

من خالل إحداث عجز أو فائض يف املوازنة العامة للدولة، للتحكم يف املوجات التضخمية أو االنكماشية، على 

ني االعتبار ظروف األوضاع اخلاصة حلركات النشاط االقتصادي يف البلدان النامية، من حيث أنه جيب األخذ بع

ممارسة احلكومة لسياستها اإلنفاقية وكذلك طبيعة ما حيكمها من ضغوط واجتاهات تضخمية أو انكماشية حتدد 

  2.نوعية اإلنفاق العام

                                                   
1
  .126- 125رقاب طارق، مرجع سبق ذكره، ص   

2غازي حسني عناية: التضخم المالي، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، 2006، ص 171. 
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كون أهم مصادر االنفاق احلكومي، فتتكرس وعلى فرض أن املتحصالت الضريبية من األفراد واملشروعات ت

سياسة االنفاق احلكومي يف إحداث عجز أو فائض يف امليزانية للتحكم يف الضغوط التضخمية أو االنكماشية، 

مع األخذ بعني االعتبار ظروف األوضاع اخلاصة حلركة النشاط االقتصادي يف البلدان النامية من حيث ممارسة 

وكذلك طبيعة ما حيكمها من ضغوطات واجتاهات تضخمية أو انكماشية حتدد نوعية  اقيةاالتفاحلكومة لسياستها 

وقد تعمل سياسة الرقابة على االنفاق احلكومي على مضاعفة االنتاج  . االنفاق احلكومي بل وحجمه أيضا

. ظيف الكاملالكلي والدخول، بتوفري معدالت الطلب الفعلي بالقدر الالزم، لتحقيق مستويات مقبولة من التو 

إال أن سياسة التوسع االنفاقي قد تؤدي إىل مضاعفة معدالت االرتفاع يف األسعار بسبب الطبيعة اهليكلية 

كطول الفرتة الزمنية ما بني بدء املشروع وبدء االنتاج : للعمليات االنتاجية، وخاصة يف االقتصاديات النامية 

و التخفيف من حدة العجز يف امليزانية، فضال عن صعوبة وحتققه، وهنا البد من االعتماد على املدخرات أ

تعديالت سياسة االنفاق احلكومي، فقد حيدث تباينا يف بنود امليزانية من التوقع، والتحقق، مما يرفع من حدة 

 .1تكلفتها التنموية

  محددات تأثير سياسة االنفاق العام على التضخم -1

فع من املستوى العام لألسعار من عدمه يف حالة التغريات يف اليت تتحكم يف الر أهم احملددات ميكن تفصيل 

  :2مستوى االنفاق العام يف النقاط التالية

 من ناحية مدى مرونة الجهاز االنتاجي  

خاصة يف حالة التشغيل الكامل اليت تلعب دورا مهما يف حدوث التضخم  املتمثلةوضعية االقتصاد و  باإلضافة إىل

على حدوث  هن ناحية مدى حثذا الدور مهناك عامل آخر مهم يلعب ه هالعامة، فإنل التوسع يف النفقات يف ظ

خاصة (مدى مرونة اجلهاز اإلنتاجي يف الدول "و هالتوسع يف النفقات العامة أال و يف ظل  هالتضخم من عدم

  ) . لدى الدول النامية

لآللة اإلنتاجية احمللية للطلب اإلضايف  مدى االستجابة السريعة هواض أساسي و قاربة الكينزية تقوم على افرت فامل

الطاقة اإلنتاجية  على السلع و اخلدمات الناتج عن زيادة اإلنفاق العام ومدى توفر اقتصاد البلد على فائض يف

                                                   
1
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة ،  )2005-1990(تقييم سياسات مكافحة التضخم في الجزائر رقيق ساعد،  

   .97، ص 2009-2008احلزائر، 

2
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  2011-1990أثر سياسة اإلنفاق العام على معدالت التضخم في الجزائر للفترة ناويس أمساء،  

  . 132-131، ص ص 2014-2013االقتصادية، جامعة الشلف، 
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أن  هألن ذلك من شأن رياب أن ال يطول كثجيذا االنتظار هرتبطة �ا، حبيث أن كية واخلدمات املللسلع االستهال 

  . االرتفاع التضخم إىلعدالت يدفع مب

متزايدا  ثل طلبامتذه احلالة ه، فإن نفقات الدولة يف ) أي ثبات اإلنتاج( إذ كان اجلهاز اإلنتاجي جامد هو علي

يدفع مستوى  ممادخول، للزايد نتيجة توزيع الدولة تجانب طلب القطاع اخلاص امل على السلع و اخلدمات إىل

دم مرونة اجلهاز اإلنتاجي نتيجة النفقات العامة ذات طبيعة منتجة فإن ع حىت إذا كانتو الزيادة و حناألسعار 

ذلك أن حالة التشغيل  قيق التشغيل الكامل أو وجود نقاط اختناق فإن ذلك سينعكس يف ارتفاع األسعار،حت

ناصر زيادة الطلب على السلع و على ع ج بالكامل، و أن النفقات تؤدي إىلاستخدام عناصر اإلنتا  تالكامل حت

 سعار فيما بعد، ونفس الشيءستوى العام لألزيادة امل و يزيد من الكلفة و بالتايل هايرفع من أسعار  ممااإلنتاج 

اليت تتميز �ا و  كفاءةالجة وجود اختناق أو نقص يف الفن و لو أن عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي تكون نتي دثحي

ناك استجابة للزيادة يف الطلب، فإن النفقات العامة هكون أما إذا كان العرض مرنا أي ت. خاصة الدول النامية

ضل للموارد و ل أفقيق استغالحتمن  كنمي مماك الكلي بزيادة كل من االستثمار واالستهال زيادة الطلب تؤدي إىل

 ث خاصة لدى الدول الرأمساليةحتدذه احلالة هسعار، و ستوى العام لأليف امل قرارمن مث استزيادة يف اإلنتاج و 

  .تقدمةامل

 من ناحية نوعية االنفاق العام ومدى انتاجيتها  

 إنتاجيتها من ناحية أخرى يؤدي إىلمن ناحية، و ضعف  ريهاحيث أن زيادة بعض أنواع النفقات العامة دون غ

عبارة قق إيراد بعد صرفها أو بحتنتجة اليت ال امل ريو تلك النفقات غها هقصود ىوامل ات التضخمية،فجو زيادة ال

القيمة  نيفإنتاجية النفقة العامة فكر�ا تتبلور يف الفرق ب. ال تزيد من اإلنتاجخرى ال تضيف ثروة جديدة و أ

القيمة االجتماعية للسلع و اخلدمات اليت  نيت اليت تنتج عن نشاط الدولة و باالجتماعية للسلع و اخلدما

ف على مدى فعالية اإلنفاق العام، أي على كفاءة ذه اإلنتاجية تتوقه. بنشاطها هاا الدولة يف سبيل قيامهتستهلك

يف سبيل احلصول على نتيجة معينة، فكلما كانت النتيجة أكرب أو كلما كانت النفقة أقل   نياستخدام إنفاق مع

 هو علي .1هأي زادت إنتاجيت ينوايت على الناتج الوطعام و من مث زادت فعالية أثره املكلما زادت كفاءة اإلنفاق ال

إشباع شؤون الدولة و  ريزمة لتسيالال )التسيري نفقات( النفقات اجلارية: نتجة خاصة يفامل ريذه النفقات غه تتمثل

النفقات احلربية  باإلضافة إىل. انات االجتماعيةاألجور و الرواتب، مدفوعات الفوائد و اإلع: احلاجات العامة مثل

                                                   
1
  .138، ص 2002، اجلزء الرابع، منشورات حليب احلقوقية، لبنان،االقتصاد المالي: مبادئ االقتصاد السياسيحممد دويدار،  
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ستلزمات السلعية واخلدمية اليت تلزم القوات تب و املصصات األجور والرواخمأو العسكرية اليت ال تقتصر على 

  .ح و كلفة الصيانة للمعداتد السالرياخصصة الستسلحة فحسب، بل و أيضا النفقات املامل

 من ناحية تركز وتوجه النفقات العامة  

م يف هيسا تايلسعار و بالستوى العام لألعلى امل ريعامل مهم يف التأث ثلمي هاالنفقات العامة و تركز  هكذلك توجي

 إذا تركزت النفقات العامة على تشجيع االستثمار فإن ذلك سيؤدي إىل ، فمثالهحدوث التضخم من عدم

عن الطلب فيتكون التوازن العام عند  عرضزيادة ال فاض يف سعر الناتج النسيب، و السبب يف ذلك يعود إىلخنا

ك و و االستهالحنمت توجيهها تركزت النفقات العامة و  أما إذا .استوى السابق هلستوى من األسعار أقل من املامل

يكون خاصة لدى  ذاهنتوجات بسبب زيادة الطلب عليها، و زيادة أسعار امل ، فإن ذلك سيؤدي إىلهتشجيع

ا الطلب الزائد ملهلذا مرونة يف اجلهاز اإلنتاجي الذي يعجز عن االستجابة باجلمود و الال ةيز تمالدول النامية امل

ا ما كان ارتفاعها حافزا فاض إذخنذه الزيادة يف األسعار وتبدأ باالهبينما قد تتوقف . ضغوط تضخمية هيتولد عن

  . رنذات اجلهاز اإلنتاجي امل تقدمةا خاصة يف الدول املجندهذه احلالة هللتوسع يف اإلنتاج، و  نيللمنتج

 من ناحية الطريقة التي تم بها تمويل اإلنفاق العام  

، فالزيادة هويلمتاسية على الوسيلة اليت يتم �ا سعار يتوقف بصورة أسستوى العام لألاق العام على املاإلنف رإن تأث 

يرادات العادية  اإل رييرادات العامة غلإل فيةضرورة البحث عن مصادر إضا ضطردة يف النفقات العامة أدت إىلامل

إصدار القروض العامة الداخلية  سع يفالتو  لزيادة، حبيث جلأت معظم الدول إىلذه اهكالضرائب لتغطية 

عروف بالتمويل بالتضخم، امل" اإلصدار النقدي اجلديد" و هو الذي  آخرذ مصدر آخر كمال واخلارجية، و إىل

  .همؤيد و معارض ل نيب ايلواسعا يف الفكر امل دالالذي ثار ج خرذا اآله

، فإن )اإلصدار النقدي(ة شرائية جديدة  قو  يل اإلنفاق العام عن طريق خلقو متإذا مت  هوكقاعدة عامة فان 

األسعار ترتفع بصورة ملحوظة إذا كان االقتصاد قد بلغ حالة التشغيل الكامل للقوى اإلنتاجية، أو كان يعاين من 

عن  تزايد الناتجعاجزا عن االستجابة للطلب امل جتعله -نتيجة عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي - معينة قاتاختنا

اإلنفاق العام،  وة الشرائية من اإلنفاق اخلاص إىلويل جزء من القحتعن طريق  هويلمتأما إذا . م اإلضايفاإلنفاق العا

  .1من اإلنفاق العام اإلضايف قأثر على اإلطالو قد ال يت -سعار يتأثر بدرجة أقلستوى العام لألفإن امل

  

  

                                                   

1 .93:، ص1999، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، بدون طبعة،الدولة نظرية مالية: االقتصاد الماليدي لزمود شهاب، جم
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العرض  -نموذج الطلب الكليتأثير سياسة االنفاق العام على المستوى العام لألسعار من خالل  -2

  الكلي

تأثري التوسع يف االنفاق العام على املستوى العام لألسعار ميكن االستعانة بنموذج الطلب الكلي والعرض لفهم 

وبفرض أن األسعار مرنة تقوم احلكومة بسلوك سياسة مالية توسعية من خالل الزيادة   IS LM الكلي ومنوذج

  :وضيح ذلك يف الشكل التايليف االنفاق احلكومي، وميكن ت

  تأثير التوسع في االنفاق العام على المستوى العام لألسعار: )11- 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Isabelle waquet, Marc montoussé, Macroeconomie, Bréal edition, 

France, 2006, P163. 

 

إىل زيادة يف الطلب الكلي، حيث سيؤدي ذلك مبقدار عام من خالل الشكل يتضح أنه عند التوسع يف االنفاق ال

ينتقل منحىن الطلب الكلي حنو اليمني وهذا يؤدي إىل زيادة يف االستثمار والعمالة الناجتة عن اخنفاض أسعار 
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عام حنو اليمني ويف األخري تكون احملصلة الزيادة يف املستوى ال  ISمنحىن الفائدة وارتقاع الدخل وبالتايل انتقال 

لألسعار، ومبا أن األسعار مرنة فإن ارتفاعها سيؤدي ذلك إىل اخنفاض قيمة العرض احلقيقي مما يعين انتقال منحىن 

LM  ،حنو اليسار لريتفع سعر الفائدة من جديد مع اخنفاض الدخل الناتج عن اخنفاض الطلب الكلي من جديد

  .وىلوبالتايل اخنفاض األسعار ولكنه يبقى أعلى من احلالة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       اإلنفاق العام وأثره على المؤشرات االقتصادية الكلية                                                :         الثانيالفصل 

108 

 :خالصة الفصل

هي متثل عنصرا مهما ، فشّكلت السياسة املالية عرب تدرجها التارخيي دورا مهما يف االستقرار االقتصادي 

بشقيها  خالل أدوا�ا ومن املالية السياسة نفإ تصحيح وتوجيه عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، هلذال

هذا الصدد حاولنا التعمق يف شرح أحد أدوات هذه ، ويف منظومة لالستقرار االقتصادي تشكل والضرييباالنفاقي 

أداة مهمة يف يد الدولة تسعى من خالهلا إىل حتقيق النفع العام السياسة املتمثلة يف أداة االنفاق العام اليت تعد 

ومما سبق يف هذا . مؤشراتهو  شاط االقتصاديعلى التأثري يف النكبرية الوبالتايل قدر�ا  ،وإشباع حاجات املواطنني

  :ميكن أن خنلص إىل اآليتالفصل 

 يف  خاصة ،تعرب السياسية املالية من الركائز األساسية اليت تستند عليها السياسة االقتصادية يف أي دولة

 جمموعة من القواعد واألساليب والوسائلتتمثل هذه السياسية يف  ،الرواج أوقات أو الكساد أوقات

 .واإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة إلدارة النشاط االقتصادي

  احلفاظ على االستقرار والتوازن كذا حتقيق أهداف السياسة االقتصادية و تسعى السياسة املالية إىل

 أدوات من و اجلباية أدوات من املالية وهي تعتمد يف ذلك على جمموع الوسائل ،االقتصادي واالجتماعي

 . تؤثر يف النشاط واألداء االقتصادي أن ميكن اليت غريها و ق العاماالتفا

  بأ�ا كم قابل للتقومي النقدي يأمر بإنفاقه من أبرز أدوات السياسية املالية ويعرب عنها تعترب النفقة العامة

مة ثالث أركان أساسية للنفقة العاهنا يتضح لنا  ،شخص من أشخاص القانون العام إشباعا حلاجة عامة

�ا مبلغ نقدي وتنفق من شخص عام وختصص لتحقيق ي أيلزم توافرها حىت تتحقق صفتها الكاملة، وه

  .منفعة عامة

  يؤدي التوسع النفقات العامة اىل التأثري على االقتصاد القومي وعلى كافة جوانب ا�تمع سواء كانت

كأداة هامة لتحقيق   تعترب فالنفقات العامةوبالتايل ما يستبعد أمر حيادها، و سياسية أو اجتماعية أو مالية، 

أهداف ا�تمع، فالدولة وإن امكنها التأثري على النشاط االقتصادي اخلاص بواسطة الضريبة واالقرتاض 

 .والسياسية االئتمانية والنقدية، إال أن النفقات العامة تظل األداة االساسية لتنفيذ سياستها االقتصادية

 

  



 

  الثالثالفصــــل 

  تطور االنفاق العام في الجزائر وتحليل الدراسات السابقة في مجال الموضوع
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  تمهيد

شهدت اجلزائر عدة حتوالت اقتصادية كربى خاصة يف �اية الثمانينيات بعد األزمة النفطية اليت شهدها العامل سنة 

، هذه األزمة ألقت بظالهلا على كل الدول املصدرة للنفط ومن بينها اجلزائر، حيث شهدت انتكاسة 1987

ب االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي واألمين، اقتصادية كبرية خلفت وراءها آثار وخيمة خاصة على اجلان

هذا الوضع دفع بالسلطات إىل إجراء إصالحات عميقة لالقتصاد الوطين من أجل التوجه من االقتصاد املوجه أو 

  .تنفذ وفق توجيهات املؤسسات املالية الدوليةوكانت هذه االصالحات  ،االشرتاكي حنو اقتصاد السوق

حات كان فيما يتعلق االنفاق العام الذي يعترب األداة احملركة لالقتصاد الوطين، حيث ومن اجلوانب هذه االصال

شهد هو اآلخر عدة حتوالت بداية من بدء االصالحات اليت متيزت بتقييد حاد يف كل أوجه، مث التوسع بداية من 

  .األلفينيات خاصة انتعاش أسعار النفط

اليت شهدها االنفاق العام بكل أوجهه احملتفلة بداية من  ومن خالل هذا الفصل ستتناول أهم التحوالت

االصالحات االقتصادية، إضافة إىل تناول وحتليل أهم الدراسات السابقة الكمية اليت تناولت املوضوع، وميكن 

  : تفصيل تقسمات هذا الفصل كما يلي 

 ؛ اجلزائر يف العام االنفاق تطور:  األول املبحث 

 املوضوع جمال يف السابقة الكمية الدراسات حتليل: الثاين املبحث.  

  

  

  

  

  

  

  



تحليل الدراسات السابقة في مجال الموضوعتطور االنفاق العام في الجزائر و : الفصل الثالث   

 

111 
 

  تطور االنفاق العام في الجزائر : المبحث األول 

ات من القرن املاضي، وكانت هذه التحوالت يشهدت النفقات العامة يف اجلزائر عدة حتوالت بداية من الستين

، 1965نظام االقتصادي االشرتاكي سنة مرتبطة بشكل كبري بالتحوالت اليت شهدها االقتصاد الوطين منذ تبين ال

من أزمة ، العشرين القرن مثانينياتواليت رافقها عدة ثورات يف ا�ال الصناعي والزراعي ومع ما شهدته أواخر 

من أجل التوجه  ،الدولة حنو تطبيق اإلصالحات االقتصادية حتولاقتصادية نتيجة ا�يار أسعار النفط كان بداية 

حيث توجهت الدولة حنو تقييد والتوسع يف االنفاق سوق وتبين سياسة ترشيد اإلنفاق العام، الفعلي القتصاد ال

العام وهو النموذج الذي اعتمده بارو من خالل تأثري النشاطات احلكومية املتمثلة يف االنفاق على البىن التحتية 

  .يف دعم النمو االقتصادي

  حات االقتصادية في الجزائرتطور االنفاق العام في ظل االصال: ألولالمطلب ا

يف الثمانينيات حيث أن دخول اجلزائر يف شهدت االنفاق العام يف هذه الفرتة حتوال كبريا مقارنة مبا كان عليه 

دوامة األزمة االقتصادية الناجتة عن ا�يار أسعار النفط مع �اية الثمانينيات أدى إىل تبين السلطات سياسات 

االنفاق العام حتت غطاء االصالحات االقتصادية اليت باشر�ا الدولة بتوجيه كامل من  أكثر حدة وصرامة يف جمال

  .املؤسسات املالية الدولية املتمثلة يف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي

 تصنيف النفقات العامة في الجزائر -1

 يف النفقة مسامهة مدى عيارم فاعتمد االقتصادي بالتقسيم العامة للنفقات تقسيمه يف اجلزائري املشرع خذأ

 التقسيم على الوقت نفس يف اعتمد كما رأمسالية، ونفقات جارية نفقات إىل تقسيمها أي املال رأس تكوين

 حسب وهذا والتجهيز التسيري نفقات: قسمني إىل اجلزائر ميزانية يف العمومية النفقات تقسم حيث اإلداري،

، 1للنفقات تقسيما 23  املادة يف املالية بقوانني اخلاص 1984- 07- 07  يف املؤرخ 17-84  رقم القانون

  :وميكن تلخيصها كما يلي

 وطبقا انفراد على واحدة كل الوزارية، الدوائر لكل املخصصة املالية االعتمادات وهي :نفقات التسيير  1- 1

 هذه لتوزيع التنفيذية السلطة تأيت مث �ا، اخلاص املايل اعتمادها هلا وزارة فكل املعنية للسنة املالية لقانون

                                                           
  .43ص  ، 2015. اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار، المالية العامة في التشريع الجزائريرمحاين حمفوظ، ب  1
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 أساسا واملتكونة اإلدارية الدولة أجهزة لسري الضرورية النفقات عن التسيري نفقات تعرب، وتعرب أيضا 1االعتمادات

 .2 إخل....املكتب ومعدات احلكومية البنايات صيانة ومصاريف املوظفني أجور من

 :3هيو  أبواب ةأربع وتصنف نفقات التسيري حسب التشريع اجلزائري إىل

   اإليرادات؛ من احملسوسة والنفقات امالع الدين أعباء - 

  ة؛العام السلطات ختصيصات - 

   املصاحل؛ وسائل- 

  .العمومية التدخالت - 

 النشاط وفروع القطاعات حسب توزع التسيري، نفقات خبالف فهي ،)التجهيز( االستثمار لنفقات بالنسبة أما

 املالية بقانون امللحق) ج( اجلدول يف تظهر وهي للدولة السنوية اإلمنائية طةاخل حسب توزيعها يتم االقتصادي،

 إجناز ويتم والتجهيز، االستثمار مليزانية األساسية الوثيقة والتجهيز االستثمار نفقات ميزانية قائمة متثل و ،السنوي

 اإلمنائي للمخطط وفقا العامة انيةامليز  إىل بالنسبة املقرتحة االعتمادات وجتمع القائمة يف املسجلة العمليات

  :5هي أبواب وتقسم يف ثالثة .4الدولة عاتق على الواقعة استثمار نفقات لتغطية السنوي

  الدولة؛ قبل من املنفذة باالستثمارات اخلاص الباب - 

  الدولة؛ قبل من املمنوحة االستثمار بإعانات اخلاص الباب - 

  .لبرأمسا األخرى بالنفقات اخلاص الباب - 

 قطاعات عشر إىل االقتصادي النشاط وفروع القطاعات حسب توزع االستثمار أو التجهيز نفقات" فإن وعليه

 األساسية املنشآت املنتجة، اخلدمات والري، الفالحة والطاقة، املناجم املصنعة، الصناعات احملروقات،: كالتايل

 البلدية واملخططات السكن والثقافية، االجتماعية ةاألساسي املنشآت والتكوين، الرتبية واإلدارية، االقتصادية

                                                           
1
  .125ص  ، 2009 ،مصر اجلامعة، شباب مؤسسة، أساسيات في اقتصاد المالية العامةخبابة عبد اهللا،   

  .77ص ، 2015، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاديات المالية العامةحمرزي حممد عباس،   2
 61.ص.، ص2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري-المالية العامةيلس شاوش بشري، -  3

-62.  

4
، 03، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرحالة الجزائر-السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثماراهللا حممد،  اريا  

  .72، ص 2012-2013

5
  .44برمحاين حمفوظ، مرجع سبق ذكره،   

.  
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 1"الوطين االقتصاد ضمن ميدانا تعترب حيث حمددة أنشطة إىل بدوره يتجزأ فرعي قطاع إىل القطاع ويقسم للتنمية،

 أو ختصيص لقاعدة ختضع واليت للميزانية األساسية الوثيقة والتجهيز االستثمار النفقات ميزانية قائمة متثل ،حيث

 أن جيوز ال للنفقات الربملان اعتماد أن ومعناه التنظيمي االختصاص إىل واألنشطة الفروع على االعتمادات توزيع

 .2العام االنفاق أوجه من وجه لكل معني مبلغ خيصص أن جيب بل إمجاليا يكون

  )1999-1990(تحليل السياسة االنفاقية خالل الفترة  -2

 األمثل االستخدام عدم إىل إضافة املتبعة، التنموية اخلطط فعالية وعدم بة،الصع العملة عوائد الخنفاض نتيجة

 حبوايل إعانة تقدمي أجل من 1989 ماي 30 يف الدويل النقد صندوق إىل الدولة جلأت اإلنتاج، لعناصر

 ظل يف اجلديدة واملراسيم القوانني إصدار مت حيث stand by  اتفاقية إطار يف دوالر مليون 209.257

 العملة من إيرادا�م يف للمصدرين والتصرف احليازة حق منح الذي 90/02  قانون كصدور اجلديدة إلصالحاتا

 صدر كما الصادرات، تنويع �دف املصدرة السلعة طبيعة حسب 100% و 10%  بني احملروقات خارج الصعبة

 املشجع األجنيب االستثمار حرية على ينص الذي 1990 أفريل 14  يف املؤرخ 90/10  رقم والقرض النقد قانون

 يساهم كما الريفية، والتنمية الفالحة وبنك الزراعية املؤسسات بني العقود إبرام إىل إضافة الشراكة، أنواع ملختلف

 05 يف 23/12  رقم قانون صدر كما للدعم، خمصصة صناديق وإنشاء القروض على الفائدة نسب ختفيض يف

 بني واملساواة االستثمار حرية خالل من االقتصاد حترير إىل يهدف والذي ارباالستثم تعلقملا 1993 كتوبرأ

  .3واألجانب الوطنيني املستثمرين

 ومنه الوطين االقتصاد استقرار بغية الصارمة لقواعدها الرضوخ ألزمتها الدولية املؤسسات مع االتفاقية أن كما 

 كما النمو ودعم اخلاص للقطاع اخلاصة ملبادراتا لتحرير باألخص موجهة هيكلية إصالحات إجراء على عملت

 االستثمار وتشجيع اخلاص القطاع وترقية العام القطاع خوصصة وبالتايل االقتصاد يف الدولة تدخل من حيد

  ماي من يدوم ،)اهليكلي التثبيت( املدى قصري اتفاق على الدويل النقد صندوق مع جمددا التوقيع ومت األجنيب،

 الواردات، من املؤقت احلد اخلارجية، التجارة حترير الدينار، قيمة ختفيض إىل ويهدف 1995 أفريل إىل 1994

 الثانية املرحلة تضمنت كما اخلارجية، املديونية وخدمات امليزانية من كل يف العجز ختفيض احمللية، األسعار حترير

 1.8 مببلغ قرض على خالله من لحتص 1995 ماي 22  يف النقد صندوق مع عقد بإبرام اهليكلي التعديل من

                                                           
1
  .69حمرزي حممد عباس، مرجع سبق ذكره، ص  

2
  .35-34 ،2005اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، لية العامة، الماعلي زغدود  

3
مدى مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغيرات حساب اإلنتاج وحساب ، هيشر أمحد التيجاين  

  .57-56 ص ص ،2016جامعة تلمسان، اجلزائر، ، غري منشورة يف العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه،2012- 1974رة االستغالل للفت
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 إىل إضافة االقتصادي، النمو وترية وتسريع اهليكلية لإلصالحات احلكومي الربنامج لدعم خمصص دوالر مليار

  .1اخلارجية والتجارة لألسعار الكلي والتحرير للدولة العامة املوازنة يف العجز بتخفيض احلكومة التزام

ملسارات اليت سلكه االنفاق العام يف اجلزائر خالل فرتة االصالحات يف وعلى هذا األساس ميكن حتليل أهم ا

   :اجلدول التايل

  )1999-1990(تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة : )01-03(جدول رقم 

  النفقات العامة  السنوات

  االجمالية

  من العامة النفقات نسبة

  الداخلي الخام الناتج

  اجمالي تطور معدل

  العامة النفقات

1990 136.5 24.1 / 

1991 212.1 25.5 65,1 

1992 420.1 40.3 95,1 

1993 476.1 40.1 26,4 

1994 566.3 38.7 18,2 

1995 759.6 37.2 27,5 

1996 724.6 28.8 23 

1997 845.1 30.1 16,6 

1998 876 30.5 3,6 

1999 961.7 29.5 9,8 

  .2011ان الوطين لإلحصائيات وبنك اجلزائر، تقارير املالية العامة، الديو : المصدر

شهدت ارتفاعا تدرجييا  )1999-1990(من خالل اجلدول أعاله، ُيالحظ أن النفقات العامة يف الفرتة 

، أي 1991مليار دج سنة  212.1إىل  1990مليار دج سنة  136.5ولكنه بوترية متباطئة، حيث انتقلت من 

مليار دج أي بارتفاع قدره  476.1لتصل  1993ارتفاعها املستمر يف سنة باملئة، لتواصل  65.1ارتفعت مبعدل 

، وباملقارنة مع الناتج الداخلي اخلام فقد شكلت النفقات 1995مليار دج سنة  759.61باملئة، لتصل إىل  95.1

باملئة سنة  40.3باملئة من الناتج الداخلي اخلام لرتتفع هذه النسبة تدرجييا إىل  24.1ما نسبته  1990العامة سنة 
                                                           

1
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، يف  غري منشورة ، أطروحة دكتوراهدراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بن حسني،   

  .91-90 ص . ص، 2007اجلزائر،  ،
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حيث كان هلا احلظ األكرب  1990هذا االرتفاع إىل برامج االستعداد االئتماين املمتدة من  تفسير، وميكن 1992

من النفقات وهو ما يُفسر االرتفاع املضطرد يف نفقات التسيري مقارنة بنفقات التجهيز، حيث بلغت نفقات 

باملئة عن السنة السابقة  75مليار دج أي بزيادة  153.8إىل  لرتتفع بعدها 1990مليار دج سنة  88.1التسيري 

 473.6اليت شهدت فيه النفقات العامة قيمة عظمى بلغت  1995لتواصل بعدها االرتفاع التدرجيي إىل غاية 

مليار دج سنة  47.7، حيث ارتفعت من 1995مليار دج، فيما شهدت نفقات التجهيز ارتفاع بطيء إىل غاية 

مليار دج، أي ارتفاع بست مرات خالل مخس سنوات، وعلى هذا األساس فإن هيكل  285.9إىل  1990

نفقات التسيري والتجهيز يُوضح سيطرة نفقات التسيري على جممل النفقات العامة خالل الفرتة اليت شهدت 

من النفقات باملئة  70االصالحات االقتصادية بشكلها األويل، حيث ُنالحظ أن نفقات التسيري تشكل أكثر من 

ذلك إىل قيام احلكومة بتنفيذ برامج التثبيت االقتصادي املدعوم من طرف صندوق  تفسير العامة اإلمجالية، وُميكن

النقد الدويل، والذي كان هدفه التقليص من نفقات التجهيز من خالل ختفيض االنفاق االستثماري وختفيض 

�ا كالتسيري املخولة  رئيسيةحتمل الدولة للمهام الر، إضافة إىل الدين العمومي وتسديد املديونية وزيادة دفع األجو 

  .1اخل....وتلبية حاجيات القطاعات احلًساسة كالتعليم والصحةاملنتظم لإلدارة العمومية املركزية منها واحمللية، 

 724.6شهدت النفقات العامة أيضا اخنفاضا مقارنة بسنة بالسنة السابقة، حيث بلغت  ،1996ويف سنة 

دج أي بارتفاع طفيف  845.2حيث بلغت  1997مليار دينار، لتبدأ بعدها يف االرتفاع التدرجيي بداية من سنة 

 875.7، حيث بلغت 2000باملئة عن السنة السابقة، لتستمر يف االرتفاع بوترية بطيئة إىل غاية سنة  16.6قدره 

دينار جزائري، مبعىن أنه  1178.1قيمة إمجالية قدرها باملئة لتصل إىل  4أي بارتفاع قدره  1998مليار دينار سنة 

مل يشهد توسعا كبريا يف النفقات العامة عكس السنوات السابقة حيث كان  2000إىل  1995خالل الفرتة 

االرتفاع بوترية متناقصة، ويُربر ذلك إىل قيام احلكومة حبزمة اإلصالحات الثانية املتمثلة يف برامج التعديل اهليكلي 

ي كان يقتضي الرتشيد يف النفقات العامة حسب توجيهات الصندوق الدويل، ومن جهة أخرى شهدت نسبة الذ

حيث اخنفضت مقارنة ب سنة  1994النفقات العامة من الناتج الداخلي اخلام اخنفاضا مستمرا بداية من سنة 

 1999ل أدىن نسبة هلا سنة لتسج 1995باملئة سنة  38.7لتنخفض بعدها إىل  1993باملئة مقارنة بسنة  40.1

باملئة من الناتج الداخلي االمجايل، وهو ما يعكس التزامات احلكومة فيما خيص تنفيذ برنامج  29.5بنسبة قدرها 

  .2االصالح اهليكلي املدعوم من طرف الصندوق النقد الدويل والذي يشرط تقليص النفقات العامة

                                                           
1
  .217-216 ص ص ،مرجع سبق ذكره، رقاب طارق  

2
  .217 ص. سابقمرجع   
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   مخطط دعم االنعاش االقتصاديبيق السياسة االنفاقية في ظل تط:  ثانيالمطلب ال

طفرة يف التوسع يف االنفاق العام، ويعود  2000شهدت الفرتة اليت تلت االصالحات االقتصادية خاصة بعد سنة 

ذلك إىل ارتفاع أسعار النفط يف أسواق الطاقة العاملية الذي انعكس بشكل مباشر على مداخيل الدولة من العملة 

رتة السابقة، اليت متيزت باالنكماش يف إيرادات الدولة خاصة فيما يتعلق باجلباية الصعبة عكس ما شهدته الف

البرتولية، هذا األمر دفع السلطات العمومية إىل تبين برامج تنموية ضخمة إلنعاش الوضع االقتصادي املرتدي 

ليت أنتجتها االصالحات نتيجة األزمة االقتصادية اليت حدثت يف الفرتة السابقة وتأزم املؤشرات االجتماعية ا

االقتصادية اليت كانت وراءها املؤسسات املالية الدولية، وبناء على ما سبق نتناول يف هذا املطلب حتليل االنفاق 

  .العام هلذه الفرتة من خالل التطرق إىل أهم مساراته يف ظل الربامج التنموية املعتمدة يف هذه الفرتة

  مفهوم اإلنعاش االقتصادي -1

 عالوض علىأثري للت الدولة تستخدمها اليت يةانامليز  سياسة لوسائ أهم حدىإ االقتصادي االنعاش اسةسي تعترب

 االقتصادي النشاط دعم إىل و�دف األوىل، بالدرجة ظرفية سياسة فهي مث ومن القريب، ىاملد يف االقتصادي

 ذهه تكون ما وغالبا. النقدية للوسائا بعض إىل إضافة ياتية،نامليزا الوسائل يف أساسا لتتمث خمتلفة، لبوسائ

 أو اخلاص (االنفاق  يف الزيادة طريق عن الكلي الطلب طلتنشي اجمابرن تتبىن يثح كينزي، توجه ذات السياسة

 يف الزيادة لتلبية االستثمار على املؤسسات االنتاج وتشجيع حتفيز قصد)  االستثماري أو االستهالكي العمومي،

  .1البطالة وامتصاص لنموا دعم وبالتايل الطلب

 اإلنعاش االقتصاديسياسة وسائل  -2

لتطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي تقوم احلكومات باللجوء إىل تطبيق آليات وإجراءات خمتلفة تستهدف 

  : 2خصوصا إنعاش الطلب الكلي، وميكن سرد هذه الوسائل كما يلي

 طريق عن االقتصادي االنعاش سياسة قتطبي ميكن :الطلب بواسطة اإلنعاش سياسة تطبيق وسائل 1-2

  :  التالية الوسائل من أكثر أو دةواح استخدام

 بعض دعم و البطالة، منح مثل الطلب، حتفيز و الدخل زيادة قصد لألفراد املدفوعة االجتماعية التحويالت - 

 زيادة تعترب اليت ويالت،التح نواعأ من وغريها املختلفة، االجتماعية واملساعدات ،الواسع االستهالك ذات السلع

                                                           
1
  .148  ص ،2012 ،01  العدد ورقلة، جامعة ث،حالبا جملة ،النمو على رهاثوأ الجزائر في االقتصادي عاشإلنا سياسة ،مسعي حممد  

2
للفترة إشكالية التوازن االقتصادي الكلي في الجزائر ما بين الميزانية العامة للدولة والميزان التجاري دراسة حالة یحیاوي عبد الحفیظ ،   

  .230ص  ،2016-2015، 03أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر ، )1980-2014(
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 ظمن عم( يةامليزان لسياسة التلقائية األدوات ضمن تدرج ما عادة واليت املتاح، خلالد يف مباشرة غري أو مباشرة

   ؛)فاضهخنبا وتنخفض خلالد زيادة مع تزيد اليت التصاعدية، الضرائب

 العمومي، االستثمار على الدولة طلب من زيدت يتال )واالستثماري االستهالكي( الكلي العمومي االنفاق - 

   اخلدمات؛ و عالسل خمتلف على وبالتايل

 واليت ،)لالقتصاد القاعدية واهلياكل التحتية البىن جمال يف السيما( الدولة �ا تقوم اليت ىالكرب  الاألشغ عمشاري - 

   مباشرة؛ وغري مباشرة ومؤقتة، دائمة غلش مناصب وتوفر لالقتصاد، عاشانإ متثل

 عجلة وحتريك االستهالك حتفيز مثَ  نمو  هلم، املتاح الدخل زيادة إىل يؤدي مما األفراد، على الضرائب يضختف - 

   عاشه؛وإن االقتصاد

 الضرييب العبء ختفيض و االستثمار، اتإعان مبنح وذلك االستثمار، على وتشجيعها املؤسسات عمل تسهيل - 

  .اصاخل االستثمار على يشجع مما املنتجة الشركات على

 إىل ضالعر  بواسطة االقتصادي عاشالنا سياسة �دف: العرض بواسطة اإلنعاش سياسة تطبيق وسائل 2-2

 الدولة تتدخل ذلك ولتحقيق جاذبية، وأكثر تكلفة أقي املؤسسات طرف من واخلدمات عالسل تاجنإ علج

  :  مها رئيسيتني وسيلتني بواسطة

   اخلاص؛ االستثمار على عيشج مما ةاملنتج الشركات على الضرييب العبء ختفيض - 

 شاطا�ا،ن عوتوسي االستثمار على وتشجيعها املؤسسات لعم تسهيل إىل �دف عمومية باستثمارات القيام - 

 وتطوير البحث جبرام أو واجلامعي، املهين التكوين جبرام أو واالتصاالت، لالنق شبكات تطوير لمث

 وفورات إىل النهاية يف تؤدي العمومية االستثمارات ذهه من لكثريا أن يثح اخل،...  اجلديدة التكنولوجيات

 والعرض الطلب بسياسيت ورتنيذكامل السياستني كليت عن التعبري وميكن املؤسسات، لصاحل هامة ارجيةخ

  .ياتنيامليزان

  مضمون برنامج اإلنعاش االقتصادي  -3

 حوايل 2000-1995 للفرتة االقتصادي لنموا معدل بلغ حيث البالد �ا مرت اليت االقتصادية للظروف نظرا

 %29.8 البطالة، معدالت من كل بلغت كما سكان،لل األساسية املتطلبات يليب ال ضعيف معدل وهو 3.2%

 السلع عن الدعم ورفع األسعار حترير سياسة بسبب األرياف سكان لدى خاصة 2000  سنة %12.1 ـب والفقر

 كانت واليت األلفية مطلع مع البرتول أسعار ارتفاع إىل وإضافة ملشاكلا هذه كل املؤسسات، وخوصصة األساسية

  حوايل أي دج مليار 525  حوايل قدرت طائلة مبالغ له وخصصت والذي اإلنعاش خمطط لتطبيق الرئيسي السبب
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 1216  إىل لتصل الغالف قيمة ارتفعت سابقة مشاريع وتقييم جديدة مشاريع إضافة بعد لكن دوالر، مليار 7

  .1القطاعات خمتلف يف مشروع، 15974 حوايل وتتضمن دوالر، مليار 16  يقارب ما أي دج مليار

  )2004-2001(مضمون برنامج االنعاش االقتصادي ) : 01-03(شكل رقم 

 

  .2004-2003-2002-2001تقارير بنك الجزائر للسنوات : المصدر 

من خالل برنامج االنعاش االقتصادي كان يف أربع قطاعات وزيع االنفاق العام من خالل الشكل يتضح أن ت

  : رئيسية متثلت يف 

االنفاق العام على يف إطار اعتماد األشغال الكربى وإنشاء اهلياكل  بلغ :األشغال الكبرى والهياكل القاعدية -

لتبلغ  2002هد بعد ذلك اخنفاضا سنة وهي األعلى يف هذه السنة لتش 2001مليار دينار سنة  100.7القاعدية 

مليار دينار و  37.6حيث بلغت يف هاتني السنتني  2004و  2003مليار دينار، لتنخفض تدرجييا سنيت  70.2

مليار دينار على التوايل، وإمجاال ميكن تفسري ذلك على أن بداية تطبيق برنامج االنعاش االقتصادي شهد  2

واهلياكل القاعدية نظرا ال�يار البىن التحتية اليت كان سببها األزمة األمنية يف  توسعا يف متويل األشغال الكربى

  .التسعينات

استكماال لتطبيق برنامج االنعاش االقتصادي رصدت احلكومة غالفا ماليا مهما يف : التنمية المحلية والبشرية-

مليار دينار، لرتتفع  71.8القطاع قدره  دعما ماليا هلذا 2001متويل التنمية احمللية والبشرية، حيث شهدت سنة 

                                                           
1
 ،02جملة األحباث االقتصادية، البليدة ، 0142-2001دور البرامج التنموية في مكافحة البطالة في الجزائر خالل الفترة معيزي قويدر،   

  .274-273، ص ص 2018،جوان 18اجلزائر، العدد 
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مليار دينار و  53.1إىل  2003مليار دينار، لتنزل تدرجييا سنة  72.8حيث بلغت  2002بشكل طفيف سنة 

مليار دينار، ويفسر ذلك إىل نية  الدولة يف تدعيم التكوين يف االطار البشري وفتح  6.5سنة  2003سنة 

  .احمللية عري الرتاب الوطينمناصب شغل وتوسيع دائرة التنمية 

نال قطاع الفالحة والصيد البحري نصيبا معترب من برنامج االنعاش : دعم قطاع الفالحة والصيد البحري -

إىل  2002لرتتفع بالضعف سنة  2001مليار دينار سنة  10.6االقتصادي، حيث مت رصد مبلغا ماليا قدره 

 12إىل  2004، فيما شهدت اخنفاضا سنة 2003مليار دينار سنة  22.5مليار دينار، لرتتفع تدرجييا إىل  20.3

  .مليار دينار، وعموما كان يهدف متويل هذا القطاع إىل تنويع مصادر الدخل وخلق الثروة خارج احملروقات

مواصلة ملسرية اإلصالحات اليت شهد�ا العشرية السابقة مت رصد مبالغ مهمة يف إطار :  اإلصالحات األخرى-

االنعاش االقتصادي، حيث شهدت الفرتة سنتني فقط من االصالحات االقتصاديةـ، إذ بلغ فيها األغلفة  برنامج

  .2002و  2001مليار دينار سنيت  15مليار دينار و 30املخصصة لإلصالحات 

  : وميكن توزيع النسب املختلفة لالنفاق العام يف إطار برنامج االنعاش االقتصادي كما يلي

  التوزيع اإلجمالي والسنوي لبرنامج االنعاش االقتصادي) : 02-03(جدول رقم 

  )بالمئة( النسبة  )بالمليار دينار( المجموع  القطاعات

  40.1  210.5  األشغال الكبرى والهياكل القاعدية

  38.8  204.2  التنمية المحلية والبشرية

  12.4  65.4  دعم قطاع الفالحة والصيد البحري

  8.6  45  اإلصالحات األخرى

  .2004-2003-2002-2001تقارير بنك الجزائر للسنوات  من إعداد الطالب بناء على: المصدر 

برنامج  منمن خالل اجلدول السابق يتضح أن قطاع األشغال الكربى واهلياكل القاعدية شهد حصة األسد 

عده التنمية احمللية والبشرية باملئة، لتلي ب 40.1مليار دينار مبا ميثل نسبة  210.5االنعاش االقتصادي بإنفاق قدره 

باملئةـ فيما جاءت حصة قطاع الفالحة والصيد البحري ثالثا  38.8مليار دينار بنسبة قدرها  204.2بإنفاق قدره 

املخصصات املوجهة لدعم االصالحات مل  تتجاوز كانت باملئة، فيما   12.4مليار دينار بنسبة  65.4مببلغ قدره 

  .باملئة 9

مشروع قطاعي توزعت حسب األمهية إىل ستة  15974برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  من جهة أخرى شهد

  :قطاعات، ميكن وتفصيل هذه املشاريع يف املخطط التايل 
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  التوزيع القطاعي للمشاريع الخاصة ببرنامج االنعاش االقتصادي) : 02-03(شكل رقم 

  

 :متاح على ،برنامج االنعاش االقتصادي ، الحكومة رئاسة مصالحبناء على من إعداد الطالب : المصدر 

http://www.cg.gov.dz  

من خالل الشكل أن قطاع الري والفالحة والصيد البحري شهد النصيب األكرب من جممل املشاريع القطاعية 

املشاريع القطاعية يف السكن باملئةـ، فيما بلغ عدد  40مشروع قطاع بنسبة قدرها  6312حيث بلغ عدد املشاريع 

باملئة من جممل املشاريع القطاعية، فيما توزعت  27مشروع قطاعي مبا نسبته  4316والعمران واألشغال العمومية 

مشروع قطاعي يف الرتبية التكوين املهين  1369باقي املشاريع القطاعية على جمموعة من القطاعات، حيث بلغت 

ص صَ مشروع خصصت للهياكل القاعدية والشبانية والثقافية، فيما خُ  1269ي، ووالتعليم العايل والبحث العلم

مشروع يف إطار األشغال العمومية واستكمال وانشاء اهلياكل اإلدارية، فيما توزعت املشاريع املتبقية  982حوايل 

 223ماعية بـ مشروع، احلماية االجت 653مشروع، الصحة البيئة والنقل بـ  623يف االتصاالت والصناعة بـ 

 .مشروع 200مشروع، طاقات ودراسات ميدانية بـ 
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 البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي السياسة االنفاقية في ظل تطبيق :  لثالمطلب الثا

 يفالتوسع  سياسة مواصلة وحن السعي إطار يف األول، اخلماسي طباملخط أيضا يسمى يذوال ،الربنامج اذه جاء

 حتسن استمرار مع صوصاخ ،)االقتصادي عاشاالن برنامج( السابق الربنامج يف تطبيقها يف شرع يتال فاق،االن

  .1الثالثة األلفية بداية من املرتفعة طالنف أسعار سببته يذال الصرف تياطياح تراكم عن الناجتة املالية الوضعية

  

 شكله يف  بلغت واليت قيمته، يثح من اجلزائر تاريخ يف مسبوق غري اجمابرن النمو لدعم التكميلي نامجالرب  يعترب

 دمهاأح ني،خاص نيبرناجم هإقرار  بعد له أضيف يثح دوالر، مليار 55  وايلح أي دج، مليار 4203  األصلي

 واملقدرة االقتصادي عاشاالن دعم طخمط من املتبقية املوارد على زيادة العليا، اهلضاب مبناطق آخرو  اجلنوب مبناطق

  بقيمة اخلزينة حبسابات اخلاصة والتحويالت دج، مليار 1191 بـ املقدرة ضافيةاإل والصناديق دج، ارملي 1071  بـ

  .2دج مليار 1140

  )2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  أهداف -1

 لنمو املناسبة طالشرو  ولوضع السابقة، الفرتة يف احملققة ازاتاالجن تلتثبي االقتصادي النمو دعم برنامج جاء لقد

  ىمستو  حتسني على ليساعد ىر أخ جهة ومن جهة، من اذه معتربة ملواردا هبتوفري  االجتماعي هللرفا مولد مستدمي

 والتنمية ةالفالح الري، العمومية، الاألشغ ،النقل شبكات السيما للبالد التحتية البنية بتنمية السكان معيشة

  .3الريفية

  : 4مو االقتصادي لتحقيق جمموعة من األهداف ميكن سردها كما يليوإمجاال جاء برنامج دعم الن

حيث أن ما مرت به اجلزائر خالل فرتة التسعينات سواء كانت األزمة :  تحديث وتوسيع الخدمات العامة -

أثر سلبا على نوع وحجم اخلدمات العامة، بشكل جعل من حتديثها وتوسيعها  السياسية أو األزمة االقتصادية

من جهة ومن جهة أخرى كتكملة لنشاط القطاع اخلاص يف سبيل  ملحة قصد حتسني الوضع املعيشي ضرورة

  .االقتصاد الوطين

                                                           
1
 برامج تأثري ولح تقييم ولاأل الدويل املؤمتر، ار االستثمارات العمومية على األداء االقتصادي في الجزائرآثماري عمار، حممادي وليد، ع  

مارس  12-11 ،01 سطيف جامعة، )2014-2001( الفرتة اللخ االقتصادي والنمو واالستثمار التشغيل على عكاسا�اوان العامة االستثمارات

  .08  ص،2013
2
  .233حيياوي عبد احلفيظ مرجع سبق ذكره، ص   

3
 برامج تأثري ولح تقييم ولاأل الدويل املؤمتر ،المباشر األجنبي االستثمار تدفق على االقتصادي االنعاش سياسة أثر برامججديدي روضة،   

مارس  12-11 ،01 سطيف جامعة، )2014-2001( ةالفرت  اللخ االقتصادي والنمو واالستثمار التشغيل على عكاسا�اوان العامة االستثمارات

  .09، ص 2013
4
 world Bank : regional economic prospects , 2010 , reviewed on 3/2/2010. 
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وذلك من خالل حتسني اجلوانب املؤثرة على منط معيشة األفراد، سواء كان :  تحسين مستوى معيشة األفراد-

  اجلانب الصحي، األمين أو التعليمي؛

وذلك راجع للدور الذي يلعبه كال من املوارد البشرية والبىن التحتية يف :  البني التحتيةتطوير الموارد البشرية و  -

تطوير النشاط االقتصادي، إذ تعترب املوارد البشرية من أهم املوارد االقتصادية يف الوقت احلايل، إذ أن تطويرها 

املستوى التعليمي واملعريف لألفراد ق ترقية املتواصل جينب مشكلة الندرة اليت تتميز �ا املوارد التقليدية عن طري

واالستعانة بالتكنولوجيا يف ذلك، كما أن البىن التحتية هلا دور هام جدا يف تطوير النشاط االنتاجي وباخلصوص 

  ل السلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج؛يف دعم إنتاجية القطاع اخلاص من خالل تسهيل عملية املواصالت وانتقا

يعترب رفع معدالت النمو االقتصادي اهلدف النهائي للربنامج التكميلي : لنمو االقتصاديرفع معدالت ا -

لدعم النمو، وهو اهلدف الذي تصب فيه كل األهداف السابقة الذكر، حيث أنه نتيجة لعدد من العوامل 

  .بشرية والبىن التحتيةوالظروف واليت من بينها حتديث اخلدمات العامة، حتسني املستوى املعيشي وتطوير املوارد ال

 )2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي مضمون  -2

يعترب الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي برناجما غري مسبوق يف تاريخ اجلزائر االقتصادي من حيث قيمته، 

الر، حيث أضيف له بعد مليار دو  55مليار دينار جزائري أي ما يقارب  4203واليت بلغت يف شكله األصلي 

هلضاب العليا وآخر مبناطق ا زائريجينار مليار د 432إقراره برناجمني خاصني، أحدمها مبناطق اجلنوب بقيمة 

مليار دينار جزائري والتحويالت اخلاصة  1191مليار دينار جزائري، والصناديق اإلضافية املقدرة بـ  668بقيمة 

  : ينار جزائري وذلك كما يوضحه اجلدول التايل مليار د 1140حبسابات اخلزينة بقيمة 
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  )2009-2005(تقسيمات البرنامج التكميلي لدعم النمو ): 03-03(جدول رقم 

  المجموع  2009  2008  2007  2006  2005  2004  

  1071            1071  مخطط دعم االنعاش االقتصادي

البرنامج التكميلي لدعم النمو 

  األصلي

  1273  3340  260  260  260  5394  

  432      182  250      برنامج الجنوب

        391  277      برنامج الهضاب العليا 

  1140  160  205  247  304  227    تحويالت حسابات الخزينة

  8705  420  465  1077  4172  1500  1071  المجموع العام

  8705  1327  2299  2238  1979  862    قروض ميزانية الدفع

 برنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي، ، الحكومة رئاسة على مصالحمن إعداد الطالب بناء : المصدر

 http://www.cg.gov.dz :متاح على

  : وميكن إمجاال توضيح مضمون برنامج دعم النمو االقتصادي يف اجلدول التايل 
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  )2009-2005(مضمون برنامج دعم النمو االقتصادي ) : 04-03(جدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                         

  نسبة مئوية من إجمالي البرنامج  المبالغ المخصصة للبرنامج  القطاعات 

  %45.5  1908.0  تحسين ظروف معيشة السكان-1

 السكن -

 التكوين املهين ،الرتبية التعليم العايل -

 مج البلدية للتنميةالربا -

 تنمية مناطق اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية -

  زالغاء الكهربا ءباملا نويد السكاز ت -

  تي القطاعاقبا -

555  

399.5  

200  

250  

192.5  

311.5  

13.02%  

9.50%  

4.76%  

5.95%  

4.58%  

7.41%  

  %40.5  1703.1  تطوير المنشآت األساسية-2

 طاع األشغال العمومية والنقلق -

 املياه طاعق -

  يةنطاع التهيئة العمراق -

1300  

393  

10.1  

30.93%  

9.35%  

0.24%  

  %8  337.2  التنمية االقتصادية-3

 ييد البحر صية والفالحة والتنمية الريفال -

 ستثمارالية اقناعة وتر صال -

  فواحلر غرية صالواملتوسطة  تالسياحة واملؤسسا -

312  

18  

7.2  

7.42%  

0.43%  

0.17%  

  

  %4.8  203.09  العمومية وتحديثها تالخدما تطوير-4

 ليةخالعدالة والدا -

 العمومية تي اإلداراقاملالية والتجارة وبا -

  الصاحلديثة لالت تاجيالربيد والتكنولو  -

99  

88.6  

16.3  

2.35%  

2.11%  

0.38%  

الحديثة لإلعالم  اتيجمج تطوير تكنولو نابر  -5

  الصتالو ا

50  1.1  

  %100  4202.7  المجموع

  www.premier.ministre.gov.dz  : متاح على  بوابة الوزير األول: المصدر 
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ومن خالل اجلدول ميكن أن منيز ما أتى به مضمون برنامج دعم النمو االقتصادي ما هو إىل تكملة ملسار 

  :  1الربنامج السابق، حيث سعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن إبرازها كما يلي

 الربنامج إمجايل من% 45.5  بـ األكرب النسبة احملور اذه ميثل حيث :السكان معيشة ظروف تحسين 

 أداء على احملور اذه رثيؤ  يثح االقتصادي، عاشاالن برنامج به جاء ملا تكملة يعترب وهو النمو، لدعم التكميلي

 .االقتصادي النشاط كيةوحر  أداء على ينعكس وبالتايل ،العمل عنصر

  بنسبة السكن قطام صيبن من دج مليار 1908.5  بـ واملقدرة احملور اذه ملخصصات األكرب النصيب كان قدو

 كنسبة% 9.05  بنسبة املهين، التكوين وقطاع العايل التعليم قطاع مث الوطنية الرتبية قطاع ويليه% 13.05

 .النمو لدعم التكميلي الربنامج إمجايل من القطاعات  ذهه بني مشرتكة

 ظران اذوه ،الربامج إمجايل من% 40.5  بنسبة يةالثان املرتبة يف احملور اذه جاء :األساسية آتالمنش تطوير 

 بـ واملقدرة احملور اذه خمصصات  توزع وقد التحتية، والبىن األساسية تآاملنش لقطاع أمهية من الدولة توليه ملا

 دج، مليار 600  العمومية الشغاأل دج، مليار 700 النقل فرعية، قطاعات أربع على دج مليار 1703.1

  .دج مليار 10.05  يةالعمران التهيئة دج، مليار 393  )حتويالت و سدود(  هامليا

 نامجالرب  لتطبيق سعيها يف االقتصادية التنمية بدعم كبريا اهتماما الدولة تأول لقد :االقتصادية التنمية دعم 

  : هي جماالت سمخ ديةاالقتصا التنمية دعم تضمن يثح النمو، لدعم التكميلي

 للنمو معتربا مكمنا يعترب يذال دج، مليار 300 قيمته ما القطاع له صصخ يثح :ةالريفي والتنمية الحةالف -

 وتعميم الفروع �يكلة املستثمرات نتائج حتسني اللخ من تتم القطاع اذه تنمية إنف طار،اإل اذه ويف ،والتشغيل

 مع اجلبلية، املناطق ويف العليا اهلضاب يف والسيما وتنويعها والدواجن واشيامل تربية وتنمية رشاد،الوا التكوين

 والصناعة املنتجني بني التكامل تشجيع اللخ من ية،الفالح القدرات توجيه و اجليين، الرتاث ايةمح على السهر

  . ةالفالحي الصادرات ترقية عن فضال ية،الفالح ائيةالغذ

 مواكبة مع تاج،واالن ،الشغل ملناصب ةثاملستحد للمداخيل املدرة النشاطات ستدعمف الريفية، التنمية جمال يف أما

 األساسية اخلدمات على األرياف السكان صولخ عملية تعزيز اذوك واملالية، التقنية الوسائل على باحلصول التنمية

  . الريفي السكن برامح مواصلة مع) ازوالغ والكهرباء املاء(

 املؤسسات بني التنافسية حتسني قصد وذلك دج، مليار 13.5  القطاع ذاهل صصخ يثح: ناعةالص -

  .الصناعية امللكية تطوير اذوك الصناعية

                                                           
1
  .245-235حيياوي عبد احلفيظ، مرجع سبق ذكره، ص ص   
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 لرتقية املالئم املناخ و�يئة السبل توفري قصد دج، مليار 4.5 يقارب ما له صصخ يثخ :االستثمار ترقية -

  . أجنبية أو حملية  كانت سواء االستثمارات ذبوج

 الصيد ومالجئ ينءاملوا شبكة تعزيز �دف دج، مليار 12  قيمته ما له صصخ يثح: بحريالصيد ال - 

 طريتأ مع باملوازاة البحري الصيد مهنة على الشباب تكوين دعم مع ،امليدان اذه يف االستثمار تشجيع و البحري،

  . اخلصوص على والشباب االقتصاديني املتعاملني لفائدة شطةاألن استحداث و

 القطاع اذهل اخلارجية يراداتاال ىمستو  من الرفع ةبغي دج، مليار 3.2  وايلح له صصخ يثح: احةالسي -

 الشراكة طريق عن املوجودة العمومية األساسية تـآاملنش وتثمني ،الشغل مناصب استحداث يف قدراته ومضاعفة

 أهيلت أجل من الفندقة، يف االستثمار وتشجيع ية،السياح اخلدمات جودة لتحسني واخلوصصة، التسيري وعقود

 وكاالت طريتأ عم ية،املعدن واحلمامات والصحراء الشواطئ ىمستو  على الوطنية يةالسياح عواملواق القدرات

  .الوطين يالسياح باملنتوج للنهوض ةالسياحي والرتقية األسفار

 لشك يف دج، مليار 4 قيمته ما لقطاعا له صصخ :التقليدية ناعةوالص والمتوسطة غيرةالص المؤسسات - 

 من اذوك) املتوسطة،و  ريةالصغ للمؤسسات شاتلم ازإجن( واملتوسطة ريةالصغ املؤسسات لتطوير مركز وجتهيز ازإجن

 النشاط ازدهار يف املؤسسات ذهه تلعبه يذال للدور ظران اذوه التقليدية، الصناعة شاطاتن وتطوير دعمأجل 

  .العمل مناصب و املضافة للقيمة املباشر اخللق اللخ من االقتصادي

 التطلعات  ىمستو  يف وجعلها العمومية اخلدمة حتسني �دف :تحديثها و العمومية الخدمة تطوير 

  : كالتايل موزعة دج، مليار 203.9  قيمته ما ا�ال ا ذاهل صصخ واالجتماعية، االقتصادية والتطورات

 واحلماية الوطين األمن مصاحل لتطوير دج، ليارم 88  يقارب ما صصخ اجلانب اذه يف: يةخلوالدا العدالة -

 وعامال واملؤسسات، األفراد ملصاحل األمثلو  الكامل الضمان ميثل يذال العدالة، بقطاع النهوض عن فضال ية،املدن

  . االقتصاديني املتعاملني بني للثقة

 ازكإجن األهداف من مجلة يقلتحق الربنامج اذه جاء السوق، وتنظيم التجاري الفضاء حتسني فبقصد :التجارة - 

  . احلدود على النوعية تفتيش مقرات ازإجن املراقبة، جتهيزات اقتناء النوعية، مراقبة خمابر

 واملؤسسات البنوك إدارة سنيحتو  والضرائب، اجلمارك قطاع يف املالية دارةإ ةعصرن باستكمال وذلك :المالية -

 أجل من باملؤسسات أو بالربامج األمر تعلق سواء املايل القطاع يف ةالبشري املوارد تطوير اذوك مني،للتأ العمومية

  .  وتطويرها البورصة عاشإن عن فضال اجلديدة، املهن يف التحكم
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 اذه ويف دج، مليار 16.3  مبلغ له صصخ: تصالالا و لإلعالم الحديثة تكنولوجيات تطوير برامج 

 والالسلكية السلكية االتصاالت سوق مقاطع خمتلف يف فسةاملنا فتح عملية الستكمال الربامج اذه جاء الصدد،

 .النشاط اذه مردودية لتحسني و االتصال، وتكنولوجيات وسائل ةعصرن وملواصلة والربيد،

   برنامج توطيد النمو االقتصاديالسياسة االنفاقية في ظل تطبيق : المطلب الرابع 

 ما أيجزائري  دينار 21214 هقدر  إمجايل ايلم له غالف خصصو  الثاين اخلماسي باملخطط أيضا سمىيو 

يندرج برنامج توطيد النمو االقتصادي و ، 1االمجايل للربنامج السابق مبا يف ذلك الغالف مليار دوالر 286يعادل 

بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي مت  ايف إطار حركية إعادة البناء الوطين اليت انطلقت منذ عشر سنوات بدء

 دعم النمو هذه احلركية، متت مباشرة برنامج عقبللموارد اليت كانت متوفرة آنذاك و  وفقا 2001نة مباشرته س

وقد بلغت كلفة كافة  ،جلنوباالذي عزز بدوره بربامج خاصة لفائدة واليات اهلضاب العليا و ) 2009-2004(

عض مشاريعها املهيكلة طور االجناز العمليات التنموية اليت أدرجت خالل السنوات اخلمسة املاضية اليت ال تزال ب

  .2مليار دج17.500 تهاقيمما 

  )2014-2010(أهداف برنامج توطيد النمو االقتصادي  -1

من أجل استكمال التنمية االقتصادية يف اجلزائر واليت بدأت يف مطلع األلفينيات من جاء برنامج توطيد النمو 

ادي، وجاء هذا الربنامج لتحقيق جمموعة من األهداف خالل برناجمي االنعاش االقتصادي ودعم النمو االقتص

  : 3ميكن سردها يف النقاط التالية

 وإعطاء للسكان الصحي املستوى حتسني خالل من السكان، معيشة ظروف حتسني مع البشرية التنمية دعم - 

 على فضال مراين،الع للنسيج االعتبار واعادة السكن قاعدة توسيع يف راراالستم مع الصحي، للقطاع قويةدفعة 

  ؛قاعد�ما وتوسيع العاليني والتكوين التعليم أمهية على التأكيد

 مع املناطق، كل عن لعزلةا لفك األساسية، القاعدية واملنشآت العمومية األشغال قطاع وتطوير دفع مواصلة - 

  ؛اجلارية املشاريع واستكمال للشرب، الصاحلة باملياه التزود حتسني إىل الرامية اجلهود مواصلة

   ؛واالجتماعية االقتصادية للفعاليات احملركة العمومية اخلدمات حتسني مع احمللية، اجلماعات دعم - 

                                                           
1
  .147، ص  2012 حث، جامعة ورقلة،  ، جملة الباا على النمو هسياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر و أثر حممد مسعي ،   

2
، جملة  )2001- 2014( دراسة قياسية للفترة (تقييم سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر من وجهة الطرح الكينزيبومجعة بالل،   

  .40-39، ص ص 2014البشائر االقتصادية، العدد األول، جامعة بشار، 
3
  .2010ماي  24يان اجتماع جملس الوزراء، اجلزائر، ، ب)2014-2010(برنامج التنمية  اخلماسي   
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 وتطوير العمومية، املؤسسات حتديث تتضمن اليت الصناعية التنمية خالل من الوطين، االقتصاد تنمية دعم - 

  ؛صناعية مناطق إنشاء مع البرتوكيميائية، الصناعات

 اجلامعات خلرجيي املهين اإلدماج ملرافقة مجوالربا الصيغ خمتلف خالل من الشغل، مناصب نشاءإ تشجيع - 

  ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات ترقية مع املصغرة، املؤسسات إنشاء ودعم املهين التكوين ومراكز

  .واالتصال لإلعالم اجلديدة والتكنولوجيات العلمي بالبحث النهوض خالل من املعرفة، اقتصاد تطوير - 

  )2014-2010(مضمون برنامج توطيد النمو االقتصادي   -2

  :كما يلي() ميكن أن نوجز أهم ما تضمنه برنامج توطيد النمو االقتصادي يف اجلدول رقم 

  )2014-2010(النمو االقتصادي  توطيدمضمون برنامج ) : 05-03(جدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                         

  نسبة مئوية من إجمالي البرنامج  المبالغ المخصصة للبرنامج  القطاعات 

  %45.42  9903  تحسين ظروف معيشة السكان-1

 السكن -

  التكوين املهين ،الرتبية التعليم العايل -

 الصحة- 

 ةحتسني وسائل وخدمات االدارة العمومي -

  تي القطاعاقبا -

3700  

1896  

619  

1800  

1886  

16.97%  

8.70%  

2.84%  

8.26%  

8.65%  

  %38.52  8400  الهياكل القاعديةتطوير -2

 طاع األشغال العمومية والنقلق -

 املياه طاعق -

  يةنطاع التهيئة العمراق -

5900  

2000  

500  

27.06%  

9.17%  

2.29%  

  %16.05  3500  التنمية االقتصادية-3

 ية فحة والتنمية الريالفال -

 دعم القطاع الصناعي العمومي -

  تأطري سوق العمل -

  دعم اقتصاد املعرفة - 

1000  

2000  

400  

100  

7.42%  

9.17%  

1.84%  

0.46%  

  %100  21803  المجموع

  www.premier.ministre.gov.dz: بوابة الوزير األول : المصدر 
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  : 1لربنامج يف النقاط التاليةمن خالل اجلدول ميكن حتليل أهم ما جاء يف هذا ا

 تحسين ظروف معيشة السكان  

 التنمية مؤشرات لتحسني النمو توطيد برنامج ضمن املخصص املايل الغالف من 45%  حوايل توجيه تقرر

 مؤهلة بشرية مبوارد البالد تزويد طياته حتت حيمل اخليار هذا دج، مليار 9903  يقارب ما وهذا البشرية،

 3700 مبلغ له خصص الذي السكن قطاع على الضخمة املبالغ هذه وزعت وقد. االقتصادية للتنمية وضرورية

 1898  بـ يقدر ومبلغ اخلماسية، الفرتة خالل تسليمها يتم سكنية وحدة مليون1.2  اجناز �دف دج مليار

 املهين ينالتكو  ،)دج مليار 886(العايل التعليم ،)دج مليار 852( الرتبية قطاع على موزعة دج مليار

 5000 يقارب ما إنشاء الصدد هذا يف تقرر حيث البيداغوجية واألماكن املدارس إلنشاء ،)دج مليار160(

 و جامعي بيداغوجي مقعد ألف 600  وانشاء ،)ثانوية 850 و إكمالية 1000  منها( الوطنية  للرتبية منشأة

 احمللية للجماعات العمومية دمةاخل لتحسني دج مليار 1800  مبلغ خصص وقد. للطلبة سرير ألف 400

 دج، مليار 619  ختصيص فتم الصحة قطاع عن أما والعمل، والتجارة الضرائب ضبط وإدارة العدالة، وقطاع

  .صحية قاعدية منشأة 1500 من أكثر إلنشاء

 تطوير الهياكل القاعدية  

 مايل غالف له خصص ولذلك قتصاد،لال التحتية البنية تطوير مواصلة طياته يف ليحمل املايل التخصيص هذا جاء

 األشغال لقطاع دج مليار 3100  من أزيد منها ويوجه دج، مليار 8400  يعادل ما أي 40%  قارب

 له خصص أين مهم مايل زحبيَ  النقل قطاع حضي وكما واملطارات، املوانئ قدرات وتعزيز الطرقات لتوسيع العمومية

 على( احلضري النقل وحتسني احلديدية السكك شبكة ومد حتديث أجل من دج مليار 2800 من أكثر

 مليار 2000 ختصيص مت كما باملطارات، القاعدية اهلياكل وحتديث ،)بالرتامواي مدينة 14  جتهيز اخلصوص

 500  رصد مت كما البحر، مياه حتلية حمطات وانشاء السدود واقامة للشرب الصاحلة املياه شبكات لتمديد دج

  .العمرانية للتهيئة دج مليار

 دعم التنمية االقتصادية  

 يف الدعم هذا جاء وقد الربنامج هذا لتطبيق سعيها يف االقتصادية التنمية بدعم كبريا اهتماما الدولة أولت لقد

 الصغرية املؤسسات نشاط وترقية دج، مليار 1000 فاق مببلغ والريفية الفالحية التنمية دعم مت إذ جماالت، عدة

                                                           
، أطروحة دكتوراه حالة الجزائر - -دراسة تحليلية قياسية –إشكالية العالقة بين البطالة وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية املدهون حسن،   1

  .102-101، ص ص 2016-2015، 03غري منشورة، جامعة اجلزائر 
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 دج مليار 2000 من أزيد تعبئة مت وكما ميسرة، بنكية قروض ومنح صناعية مناطق خلق لخال من واملتوسطة

 فهذه العمومية، املؤسسات وحتديث البرتوكيماوية، الصناعات وتطوير الكهرباء توليد حمطات الجناز كقروض

 اخلماسي الربنامج إطار يف السلطات خصصت كما. للبلد الصناعية التنمية جمال يف تدخل االنشغاالت

 سوق لتأطري للربنامج، املخصص املايل الغالف إمجايل من دج مليار 400  بـ يقدر مبلغ )2014-2010(

 البحث نشاط بدعم الربنامج اهتم وقد. املهين التكوين ومراكز اجلامعات خلرجيي املهين اإلدماج ومرافقة العمل

 اقتصاد منو لصاحل النتائج الستغالل البحث خمابر إنشاء قرر حيث املعرفة، باقتصاد اهتمامه خالل من والتطوير

  .دج مليار 100  مبلغ السلطات خصصت اهلدف هذا بلوغ أجل ومن البلد،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تحليل الدراسات السابقة في مجال الموضوعتطور االنفاق العام في الجزائر و : الفصل الثالث   

 

131 
 

  الدراسات الكمية السابقة في مجال الموضوع تحليل:المبحث الثاني 

على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، تعددت الكثري من الدراسات اليت تناولت موضوع االنفاق العام وتأثرياته 

ونظرا ألمهية االنفاق العام كمتغري حساس يف السياسة املالية فقد تناول الباحثون عرب فرتات خمتلفة تأثريه على 

بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف مجيع االقتصاديات سواء كانت املتقدمة أو السائرة يف طريق النمو، ومن 

ث ستناول سرد بعض الدراسات الكمية ذات الصلة باملوضوع وإلقاء الضوء على أهم ما مييز خالل هذا املبح

  .أجنبيةجزائرية أو عربية أو  هذه الدراسات من خالل دراسة وصفية حتليلية لكل دراسة سواء كانت

  االقتصاديالسابقة المتعلقة بتأثير سياسة االنفاق العام على النمو الكمية  الدراسات  :المطلب األول 

 يف هذا املطلب ميكن أن نلقي الضوء على أهم الدراسات الكمية السابقة اليت تناولت تأثري االنفاق العام على

   .النمو االقتصادي

 في االقتصادي النمو معدالت دعم في ودوره الحكومي إلنفاقبعنوان ، سرير عبد القادردراسة  -1

هذه الدراسة إىل حماولة بناء منوذج اقتصادي قياسي هدفت و ، 1)1980-2014( فترةلل قياسية دراسة الجزائر

وتطبيقه يف اجلزائر، وعليه جاءت صيغة اإلشكالية   النمو االقتصاديعلى معدل  االنفاق احلكوميملعرفة أثر 

-1980( الفترة خالل الجزائر في االقتصادي النمو على الحكومي اإلنفاق حجم تأثير مدى ما: كالتايل 

 :طرح الباحث األسئلة الفرعية التالية  اإلشكاليةقا من هذه وانطال ؟)2014

   ؟ االقتصادية النظرية يف احلكومي لإلنفاق العامة األطر تتمثل فيما- 

   ؟ االقتصادي النمو مناذج ضمن احلكومي اإلنفاق مكانة ما - 

- 1980( الفرتة خالل اجلزائر يف االقتصادي النمو على التسيري ونفقات التجهيز نفقات كل تطور أثر كيف - 

2014.(  

 :وانطالقا من اِألسئلة السابقة قام الباحث بصياغة الفروض التالية

 اجلزائر، يف االقتصادي النشاط على إجيابية بصورة العام اإلنفاق برامج انعكست   

 اجلزائر؛ يف االقتصادي والنمو التجهيز نفقات بني إحصائية داللة ذات إجيابية عالقة هناك  

 اجلزائر؛ يف االقتصادي والنمو التسيري نفقات بني إحصائية داللة ذات إجيابية القةع هناك  

                                                           
1

مذكرة  ،)1980- 2014( للفترة قياسية دراسة الجزائر في االقتصادي النمو معدالت دعم في ودوره الحكومي فاقإلنا، سرير عبد القادر 

 .2019- 2018، مخيس مليتمة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة االقتصاديةيف علوم الدكتوراه مقدم لنيل شهادة
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 حجم : يف التسيري نفقات تأثري معامل من أكرب االقتصادي النمو على التجهيز نفقات تأثري معامل

  .السكان اإلمجايل، الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، التضخم، والنفقات العامة

كو�ما   المنهج الوصفي التحليليكالية البحث واختبار فرضياته، فقد ًمت االعتماد على و�دف معاجلة إش

االنفاق يتماشيان مع طبيعة املوضوع، كما ًمت استخدام الطرق القياسية واإلحصائية الضرورية لدراسة العالقة بني 

من خالل تطبيق خطوات النماذج  خالل الفرتة العالقة بني املتغريين، لتحليل لنمو االقتصاديومعدل ا احلكومي

الباحث إىل  استخلصوبعد تقدير عدة مناذج للحصول على أحسن النموذج الذي يعطي نتائج جيدة، . القياسية

 :أن النموذج املناسب للدراسة هو النموذج اخلطي املتعدد الذي يتمثل يف العالقة التالية

  

  :أمهها نتائج إىل عدةوخلصت الدراسة 

 مل الوطين االقتصاد أن إال اجلديدة، األلفية سنوات بداية بعد اجلزائر يف االقتصادية املؤشرات جل حتسن رغم 

 ؛العاملية النفط أزمات وخاصة األزمات خمتلف مواجهة على قادرا جيعله الذي بالشكل يتطور أو ينمو

  العالقة سريورة عن )1980- 2014(  ةالفرت  خالل اجلزائر يف االقتصادي النمو منوذج تقدير نتائج أفرزت 

 نفقات اخلاص، االستثمار العمالة، من كل معلمات كانت وقد له، املفسرة العوامل وجموعة املتغري هذا بني

 النقدية الكتلة نسبة معلمة خيص فيما أما الطويل، املدى على وإحصائيا اقتصاديا مقبولة التجهيز ونفقات التسيري

 االقتصادية النظرية التجاري االنفتاح معلمة خالفت السياق ذات ويف معنوي، تأثريها يكن فلم احمللي الناتج إىل

 ؛املقدر النموذج يف االقتصادي النمو على سلبيا كان تأثريها كون

  مقبول كان املقدر اخلطأ تصحيح ومعامل االقتصادية، للنظرية موافقة كانت جلها القصري اآلجل معلمات 

 النمو عالقة تفسري يف املقرتح االقتصادي النموذج قبول ميكن وعموما وإحصائيا،( السالبة شارتهإ العتبار)اقتصاديا

 ميكن وعليه التجاري، االنفتاح متغري حول التحفظ بعض مع اجلزائر يف احلكومي اإلنفاق مبتغريات االقتصادي

 النظر بغض االقتصادي النمو التمعد حتفيز يف دور له سيكون احلكومي اإلنفاق حلجم الدولة تسطري أن القول

 .املخطط اإلنفاق نوع عن
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 أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في الجزائر " بعنوان ،مكي عماريةدراسة  -2

 ، 1"2017-1986دراسة قياسية خالل الفترة 

وعن القوى  يالنمو االقتصادو  االنفاق احلكوميهذه الدراسة إىل الكشف عن شكل العالقة القائمة بني  وتهدف

النمو و ) π( االنفاق احلكومياملسببة هلا، وحصر آثارمها الّسلبية باإلضافة إىل حتديد العالقة التبادلية بني 

، وعليه كانت صيغة )2017- 1986(على البيانات اجلزائرية خالل الفرتة  باالعتماد) Un( االقتصادي

 االقتصادي النمو وديمومة استقرار في التحكم مكني هل: التاليةشكالية اإلحول  ت الدراسةحور اإلشكالية مت

  الحكومي؟ اإلنفاق أداة الخصوص وجه وعلى المالية السياسة أدوات خالل من

 :الفرعية التالية  األسئلةوانطالقا من هذه اإلشكالية طرح الباحث 

 أهداف على هاتدخل يؤثر وكيف االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل إىل للجوء النظرية املربرات هي ما 

 النمو معدالت من التثبيط أو الرفع يف اجلزائرية االقتصادية اإلصالحات تأثري مدى ما - االقتصادية؟ السياسة

  االقتصادي؟

 اقتصادية منو معدالت لتحقيق والزمة ضرورية حاليا الدولة تنتهجها اليت العام اإلنفاق توسيع سياسة هل 

 اجلزائر؟ يف البرتول أسعار اخنفاض ظل يف مقبولة

 اجلزائر؟ يف البرتول أسعار اخنفاض ظل يف احلكومي اإلنفاق سياسة تفعيل ميكن كيف 

 منوذج بناء خالل من اجلزائر يف االقتصادي النمو على والتجهيز التسيري نفقات متغريات تأثري مدى ما 

 ؟ قياسي

 :وانطالقا من اِألسئلة السابقة قام الباحث بصياغة الفروض التالية

 الدول لدى خاصة االقتصادية املشاكل معاجلة يف إجيايب أثر له االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل إن 

   النامية؛

 املنفقة؛ الضخمة املبالغ مع خصوصا النمو معدالت ارتفاع يف جتلى االقتصادية لإلصالحات الدولة تبين  

 الدولة؛ إيرادات تنوع عدم ظل يف الفعالة للدولة أداة أهم احلكومي اإلنفاق سياسة تشكل أن ممكن   

 الطويل املدى يف خاصة اجلزائر يف االقتصادي النمو على موجب أثر والتجهيز التسيري لنفقات.  

                                                           
1

أطروحة دكتوراه غري  ،)2017-1986(القتصادي في الجزائر دراسة قياسية خالل الفترة أثر اإلنفاق الحكومي على النمو ا ،مكي عمارية 

  .2019- 2018، مستغامنمنشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة 
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 من المنهج الوصفي التحليلي وبغية اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار فرضيا�ا، فقد اعتمد الباحث على

 املتعلقة املفاهيم خمتلف ووصف االقتصادي، بالنمو تتعلق اليت نظرياتوال املعلومات ومجيع املعارف توظيف خالل

 حمل الفرتة خالل اجلزائري االقتصاد �ا مر اليت املراحل وتبيان النظري املستوى حيث من احلكومي باإلنفاق

 املطبقة حلكوميا اإلنفاق سياسة حتليل إضافة إىل اجلزائر، حالة دراسة أثناء ميدانيا واقعنا يف والبحث الدراسة،

لدراسة  المنهج القياسي استخدام مت كما ومنحنيات، إحصائيات خالل من اجلزائر يف االقتصادي النمو ووضعية

، حيث كان النمو االقتصاديومعدل  )نفقات التجهيز ونفقات التسيير(بشقيه  االنفاق الحكوميالعالقة بني 

  :النموذج املستخدم  هو النموذج اخلطي البسيط وميكن إبرازه كما يلي 

  
  : أمهها النتائجوخلص الباحث إىل جمموعة من 

 الطويل األجل يف مرونته بلغت اإلمجايل، الداخلي الناتج على التجهيز نفقات لنمو وكبري اجيايب أثر هناك أن 

 قطاع التحتية، البىن( القطاعات خمتلف على العام فاالستثمار قتصاديةاال النظرية مع يتفق ما وهذا ، )1.34(

 الطويل؛ املدى على موجب أثر له يكون...) القطاعات خمتلف التعليم، الصحي،

  فقد اإلمجايل، الداخلي والناتج التسيري نفقات منو بني طردية عالقة وجود علو تنص اليت الفرضية حتقق عدم 

 حيث االقتصادية النظرية مع يتعاكس ما هذا ،) 5.14-( سالب التسيري نفقات منو معامل أن النتائج بينت

 .االقتصادي النمو من ترفع اليت العوامل أهم بني من التسيري نفقات تعترب

 االقتصادي النمو تحقيق في بالجزائر العام اإلنفاق سياسة مساهمة "بعنوان  ،العمراوي سليمدراسة  -3

هذه الدراسة إىل  وتهدف، "1)2015-1980( للفترة قياسية اقتصادية راسةد- المحروقات قطاع خارج

 هدف الدراسة،  وانطالقا من حتقيق النمو االقتصادي خارج احملروقات يف درجة مسامهة االنفاق العامحماولة معرفة 

 والنم تحقيق في بالجزائر العام اإلنفاق سياسة ما مدى مساهمة: جاءت صيغة اإلشكالية كالتايل 

وربط الباحث هذه اإلشكالية   ؟)1980-2015(لفترة خالل ا المحروقات قطاع خارج االقتصادي

  :تندرج كما يلي  التساؤالت الفرعيةمبجموعة من 

 االقتصادي؟ للنمو املفسرة والنماذج النظريات يف االقتصادي بالنمو العام اإلنفاق عالقة ما   

 للمحروقات؟ املصدرة الدول يف العامة ةاإلنفاقي السياسة إدارة حتديات أهم هي ما   
                                                           

1
للفترة  قياسية ديةاقتصا دراسة- المحروقات قطاع خارج االقتصادي النمو تحقيق في بالجزائر العام اإلنفاق سياسة مساهمة ،العمراوي سليم 

- 2017، املسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة العلوم التجاريةيف  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحة، )2015- 1980(

2018.  
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 وتنويع احملروقات قطاع خارج االقتصادي النمو معدالت يف حتسن العام اإلنفاق حجم تطور رافق هل 

   الدراسة؟ فرتة خالل اجلزائري االقتصاد

 اجلزائري؟ االقتصاد لتنويع عليها االعتماد ميكن اليت والقطاعات اآلليات أهم هي ما   

 احملروقات؟ قطاع خارج اجلزائري االقتصاد وتنوع االقتصادي النمو على العامة اإلنفاقية لسياسةا أثر ما   

 هلا؟ االقتصادي البعد خدمة يف والكفاءة بالرشادة اجلزائرية للدولة العامة اإلنفاقية السياسة سريورة تتميز هل 

 :يةوعلى ضوء هذه اِألسئلة السابقة قام الباحث بصياغة الفروض التال

 لالقتصاد؛ االستيعابية للقدرات حجمه أمثلية على يتوقف االقتصادي النمو على العام لإلنفاق املوجب األثر   

 احملروقات صادرات إيرادات إدارة بني تكامل إجياد على للمحروقات املصدرة الدول يف املالية السلطات تعمل 

   فيها؛ العام اإلنفاق ومتويل

 اخلارج إىل معظمها ويتسرب احملروقات، صادرات إيرادات بزيادة ترتبط اجلزائر يف ةالعام النفقات حجم زيادة 

   الواردات؛ خالل من

 احملروقات؛ قطاع يف احلاصلة بالتغريات االقتصاد لتنويع الواعدة والقطاعات املعتمدة اآلليات ترتبط   

 اجلزائري االقتصاد وتنويع احملروقات خارج اإلنتاج يف زيادة إىل يؤدي ال باجلزائر العامة النفقات حجم زيادة 

   مرن؛ إنتاجي جهاز توفر لعدم

 حتقيق يف وكفاءته العام اإلنفاق ترشيد على سلبا باجلزائر اإلنفاقية للسياسة املتزايد االجتماعي البعد ينعكس 

  .االقتصادي بعدها ضمن املستهدف احملروقات خارج االقتصادي للنمو أكرب معدالت

المنهج الوصفي والمنهج ة إشكالية البحث واختبار فرضياته، فقد مت اعتمد الباحث على و�دف معاجل

أسلوب منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية وأسلوب التكامل من خالل  المنهج اإلحصائيإضافة إىل  التحليلي

دراسة هو النموذج اخلطي املتعدد ، وخُلص  الباحث إىل أن النموذج املناسب للاألثر بني املتغرياتلقياس  املشرتك

 :الذي يتمثل يف العالقة التالية

 

 احملروقات قطاع خارج االقتصادي النمو يف سلبا رؤثي املختلفة بأقسامه العام اإلنفاق أن الدراسة إىل أن وخلصت

 الكلي لطلبا تغطية على وعجزه اإلنتاجي اجلهاز لضعف وذلك الوطين االقتصاد تنوع درجة زيادة إىل يؤدي وال

 خارج للنمو القائدة اإلنتاجية القطاعات وتنمية تطوير على تركز ال العام اإلنفاق سياسة، كما أن  املتزايد

كذلك و الدراسة القياسية  نتائج أيضا بينته ما وهو اجتماعي، استهالكي طابع ذات نفقات أغلبها ويبقى احملروقات
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 سلبا انعكس ما وهو الدولة، ميزانية اعتمادات يف املدرجة تماعياالج الدعم نفقات تزايد حتليلأيضا من خالل 

  .احملروقات خارج االقتصادي للنمو أكرب معدالت حتقيق يف كفاءته وعلى العام اإلنفاق ترشيد على

 Study of the Relationship between : بعنوان ،وآخرون jong chan leeدراسة  -4

Government Expenditures and Economic Growth for China and Korea1 ،  

مت  ، حيث كل من الصني وكوريا اجلنوبيةيف   االنفاق احلكومي والنموهذه الدراسة إىل إبراز العالقة بني  تهدف

خالل الفرتة  النمو االقتصاديعلى  االنفاق احلكومي مبختلف أصنافهلفه خيإبراز التأثري الذي ميكن أن 

مت حتديد املتغريات وفق ما تقتضيه النظرية االقتصادية يف الدور الذي تلعبه ، وبناءا على ذلك )1970-2015(

، على الصحة اإلنفاق، الناتج احمللي االمجايل:  إبرازها كما يلي ، وميكنالنمو االقتصاديالسياسة املالية على 

ات العامة، االنفاق على االنفاق على الثقافة، االنفاق على اخلدم، االنفاق على التعليماالستثماري ،  اإلنفاق

االتفاق احلكومي  العالقة الرتابطية بنيوتنطلق إشكالية الدراسة حول مدى الرعاية الصحية، االنفاق البيئي، 

  .بأصنافه املذكورة مع الناتج احمللي االمجايل،

ق احلكومي بأصنافه االنفاخالل التطرق إىل اإلطار النظري  نوإلبراز هذا األثر مت اعتماد على املنهجني الوصفي م

، أما يف الدراسة التطبيقية فقد اعتمد على املنهج القياسي من أجل تقدير العالقة بني متغريات  والنمو االقتصادي

من أجل الكشف على العالقة اذج البانل الدراسة ذات الصلة، حيث استخدم على بعض النماذج القياسية كنم

يعترب منوذج يف األجل القصري والطويل، و  نمو االقتصاديومعدل ال ختلفةبأصنافه املاحلكومي  اإلنفاقبني كال من 

QR  كما يلي هذا النموذجميكن توضيح النموذج األنسب للدراسة، و:  

  

النمو االقتصادي نظرا على  حمدود هلا أثر إجيايب احلكومي اإلنفاقوكشفت هذه الدراسة يف شقها النهائي أن 

 اإلنفاقيف حني أن  يف االقتصاد، عدم التدخل الكلي للحكومةاملتعلقة بلتوصيات الصندوق النقد الدويل 

إذ أن تدخل الدولة يكون فقط يف إطار احلوافز ، النمو االقتصاديعلى  له تأثري سليب واجيايب كومي يف الصنياحل

صحية نظرا الضريبيةـ، أما االنفاق فيكون يف شقه االجتماعي لتغطية خدمات الضمان االجتماعي والرعاية ال

  . الدولة الشرتاكية

                                                           
1
 jong chan lee and others, Study of the Relationship between Government Expenditures and Economic 

Growth for China and Korea Sustainability Journal, N11, vol 6344, November 2019. 
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 THE ROLE OF GOVERNMENTبعنوان  آخرونو  Gisele Mahدراسة  -5

SPENDING ON ECONOMIC GROWTH IN A DEVELOPING 

COUNTRY 1 ،النمو يعيق أو يساعد احلكومي اإلنفاق كان إذا ماهذه الدراسة إىل معرفة  وتهدف 

 يف االقتصادي النمو حتقيق يف احلكومي اإلنفاق مسامهة راسةالد هذه تبحثخيث  جنوب افريقيا،يف  االقتصادي

، واستند الباحثان يف هذه الدراسة إىل جمموعة 2014 إىل 1980 من السنوية البيانات باستخدام إفريقيا جنوب

 قيقيالناتج احمللي احل:  من املتغريات اليت من شأ�ا أن حتقق أهداف هذه الدراسة وتتمثل هذه املتغريات فيما يلي

)RGDP( ،سعر الصرف )Exch.Rates( ،االستهالك اخلاص )Priv.Consump( ، االنفاق

يف  النمو االقتصاديعلى  هذه املتغريات، وعليه حاول الباحثان معاجلة إشكالية أثر )GovExp( احلكومي

  .جنوب افريقيا

االنفاق احلكومي والنمو  العالقة بنيمن خالل توصيف  المنهج الوصفيومن جهة أخرى اعتمد الباحث على 

من الناحية النظرية والتجريبية، أما يف الدراسة التطبيقية فقد اعتمد على املنهج القياسي من خالل االقتصادي 

 املتجهي اخلطأ تصحيح ومنوذج املشرتك التكامل �ج استخدام مت ، حيثاعتماده على بعض النماذج القياسية

، وميكن توضيح النموذج املعتمد االنفاق احلكومي والنمو االقتصاديأثري وذلك من أجل قياس ت البيانات لتحليل

  :يف هذه الدراسة كما يلي

  

 يف االقتصادي والنمو احلكومي اإلنفاق بني األمد طويلة عالقة وجود إىل املشرتك التكامل اختبار نتائجوأشارت 

 االنفاقو  االقتصادي النمو بني هامةو  إجيابية عالقة وجود إىل VECM  نتائج حيث أشارت. إفريقيا جنوب

 وسلبية كبرية وعالقة االقتصادي والنمو الصرف سعر بني وهامة إجيابية عالقة هناك، كما أن الطويل املدى على

 بني سلبية عالقةوجود  النتائج أيضا أظهرت النتائج، هذه على ناءً ة. اخلاص واالستهالك االقتصادي النمو بني

 من املزيد توجيه أشارت الدراسة إىل وجوب لذلك. القصري املدى على االقتصادي مووالن احلكومي اإلنفاق

  .االقتصادي النمو تسريع أجل من الصناعية والتنمية التحتية البنية تطوير مثل مهمة قطاعات حنو اإلنفاق

  

                                                           
1
 Gisele Mah and others, THE ROLE OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH IN A 

DEVELOPING COUNTRY, Risk governance & control: financial markets & institutions / Volume 7, Issue 2, 
Spring 2017. 
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 بعنوان  Marta Pascualو Santiago Álvarez-Garcíaدراسة  -6

GOVERNMENT SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE 

EUROPEAN UNION COUNTRIES: AN EMPIRICAL APPROACH
1
 

حجم تأثري االنفاق احلكومي على النمو االقتصادي يف جمموعة من دول االحتاد �دف الدراسة إىل الكشف عن 

 بريالك العام القطاع ذات الدول بأن القائلة الفرضية من خالل إختبار )2002- 1970( األوريب خالل الفرتة

 على اخلصوص وجه على هذه الدول بني املقارنات على الورقة هذه تركز و  ،األخرى الدول من أسرع بشكل تنمو

: بالتحديد وتتمثل هذه الدول يف  تتمتع باالستقرار السياسي ول دميقراطيةد تعترب اليت األورويب االحتاد دول

نان، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليو 

وللتأكد من ذلك حدد الباحثان جمموعة من املتغريات ذات الصلة كمتغريات  لذلك. انجلتراإسبانيا، السويد، 

 النمو االقتصاديمعدل : ، وتتمثل هذه املتغريات فيما يلي النمو االقتصاديمستقلة وقياس تأثريها على معدل 

)Y/dY( ،االنفاق احلكومي بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل لكل دولة )G/Y(،  وعليه جاءت إشكالية الدراسة

هذه الدول يف ظل اجلدل يف  النمو االقتصادييف الرفع من مستوى  االنفاق احلكوميحول مدى فاعلية 

  .االقتصادي حول التأثريات املتبادلة حول هذه العالقة

وصف أهم من خالل  التحليلي المنهج الوصفيكالية الدراسة  اعتمد الباحثان على ويف إطار اإلجابة على إش

الدراسات السابقة حول إشكالية العالقة بني النمو االقتصادي واالنفاق احلكومي، إضافة إىل سرد اجلدل التارخيي 

ليت تناولت املوضوع، حول فعالية االنفاق احلكومي يف تنشيط الدورة االقتصادية من خالل عرض كل التيارات ا

إضافة إىل ذلك مت سرد اجلانب التحليلي من الدراسة من خالل عرض تطور كل من االنفاق احلكومي والناتج 

لتقدير األثر من خالل توصيف  المنهج القياسيعتماد على كما مت اال احمللي االمجايل لدول االحتاد األوريب،

من أجل الكشف على اذج البانل النماذج القياسية كنم حيث استخدم على بعض،خصائص السالسل الزمنية 

    :، وميكن توضيح النموذج اللوغاريتمي املستخدم يف الدراسة كما يلي هذا التأثري ومقارنتها يف دول العينة

 

                                                           
1
 Marta Pascual,  Santiago Álvarez-García, GOVERNMENT SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN 

THE EUROPEAN UNION COUNTRIES: AN EMPIRICAL APPROACH,  SSRN Electronic Journal · July 
2006.  
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 مرتبط احلكومي اإلنفاق أن إىلمناذج البانل و  االحندارات أساس على عليها احلصول مت اليت النتائج وأشارت

 . األورويب االحتاد دول يف االقتصادي بالنمو جيايبإ بشكل

  البطالةالسابقة المتعلقة بتأثير سياسة االنفاق العام على الكمية  الدراسات : المطلب الثاني 

تعددت كثريا الدراسات املتعلقة بتأثري االنفاق العام على البطالة ما بني دراسات جزائرية وعربية وأجنبة وميكن سرد 

  :سات كما يليهذه الدرا

 وتهدف، 1"محاولة تحليل: إشكالية التشغيل في الجزائر"بعنوان  دحماني محمد ادريوش،دراسة  -1

 املتغريات االقتصادية على معدل البطالة يف ريأثت من أجلاقتصادي قياسي منوذج  تكوينهذه الدراسة إىل حماولة 

، الناتج احمللي اإلمجايل )Unem(معدل البطالة :  يلي املتغريات اليت تناولتها الدراسة كما توضيحاجلزائر، وميكن 

)GDP( نسبة اإليرادات احلكومية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،)Recett( نسبة اإلنفاق ،

، نسبة الصادرات إىل )Inf(، معدل التضخم )Expen(احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

جاءت صيغة  بناءا على ذلك، و )Roil(، أسعار النفط احلقيقية )Expor(مجايل احلقيقي الناتج احمللي اإل

هل يمكن لمّعدالت النمو االقتصادي الحالي في الجزائر استيعاب مّعدالت :  ما يليكالدراسة  إشكالية

القا من هذه وانط ؟ البطالة الفعلية في االقتصاد، والتي ال تزال عند مستويات مرتفعة و خاصة بين الشباب

  :التالية  األسئلة الفرعيةاإلشكالية طرح الباحث 

  ما مدى فعالية و أمهية السياسات الظرفية املوجهة ملعاجلة االختالل يف سوق العمل يف ظل التطورات

 احلاصلة يف بنية االقتصاد اجلزائري ؟

 لى هذا القانون يف صياغة ما مدى صحة عالقة أوكن بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، و هل ميكن االعتماد ع

 ووضع اخلطط و السياسات االقتصادية املناسبة للتخفيف من ّحدة البطالة ؟

 ما هو اجتاه العالقة بني النمو االقتصادي و التشغيل يف اجلزائر ؟  

 ما هو اجتاه العالقة بني مّعدالت البطالة وكل من مؤشرات األداء االقتصادي ؟  

  جع أيضا للتغريات الدميوغرافية يف الرتكيبة احلالية للسكان يف اجلزائر؟ هل اخنفاض مّعدالت البطالة ير 

  :التالية الفرضياتوانطالقا من اِألسئلة السابقة قام الباحث بصياغة 

                                                           
1

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة أبو  ،تحليل محاولة: ادريوش، إشكالية التشغيل في الجزائردمحاين حممد  

  .2013-2012بكر بلقايد، تلمسان اجلزائر، 
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  و الذي )نسق إحداثيات مواطن العمل(مّعدالت التشغيل يف اجلزائر ترتبط أكثر مبّحددات الطلب ،

  ي و مّكوناته، و أداء األنشطة القطاعية؛بدوره يرتبط مبّعدل النمو االقتصاد

  تتأثر مّعدالت البطالة اإلمجالية يف اجلزائر باإلضافة للمتّغريات االقتصادية الكلية بالتحوالت األخرية يف

  .بعض العوامل الدميوغرافية

  يالمنهج الوصفي التحليلعلى  اعتمد الباحث، الدراسة ة إشكالية البحث واختبار فرضياتو�دف معاجل

لدراسة العالقة بني كل من البطالة  التحليل القياسي، كما مت استخدام الدراسةمع طبيعة  الءمانكو�ما يت

والتشغيل والنمو االقتصادي مع بعض املتغريات االقتصادية األخرى، واستخدم الباحث النموذج اللوغاريتمي يف 

  :تقدير العالقة بني املتغريات والذي ميكن توضيحه كما يلي 

 

 اإلنفاقحمدودية فعالية السياسة املالية التوسعية من خالل منو  :أبرزها النتائجوخلصت الدراسة إىل جمموعة من 

احملدود  تأثريها متد، وايف اجلزائر البطالة اهليكلية من معدالت احلديف  منه االستهالكي اإلنفاق خاصةاحلكومي 

  .تشكل جزءا ليس بالكبري مقارنة مبعدل البطالة الكلييف املدى القصري على البطالة الدورية اليت  فقط

أثر اإلصالحات االقتصادية على البطالة في الجزائر دراسة تحليلية "بعنوان  ،لموتي محمددراسة   -2

أهم املتغريات االقتصادية اليت أثرت على معدل البطالة يف اجلزائر  إبرازهذه الدراسة إىل حماولة  ، وتهدف1"قياسية

ت هذه ء، حيث جا)2013- 1986(االقتصادي خالل الفرتة  اإلصالحاحلكومة لسياسة  يقتطبيف ظل 

، الناتج (DEP)العمومي  اإلنفاق، (INF)، معدل التضخم (CHOM)معدل البطالة : املتغريات كالتايل 

ة كيف أثرت المتغيرات االقتصادية الكمي: كالتايل   اإلشكالية، وعليه جاءت صيغة )PIB(الداخلي اخلام 

طرح الباحث  اإلشكالية؟ وانطالقا من هذه االقتصادية اإلصالحاتعلى ظاهرة البطالة في الجزائر في ظل 

  : التالية األسئلة الفرعية

 هل اإلجراءات اليت تبنتها اجلزائر ملعاجلة ظاهرة البطالة جند هلا تفسريا يف النظرية االقتصادية ؟  

 عدالت البطالة؟كيف ميكن لإلصالح االقتصادي أن يؤثر على م 

ما هي طبيعة العالقة الرابطة بني البطالة ومتغريات اإلصالح االقتصادي املختارة لتفسري الظاهرة بناء على بعض 

 النماذج القياسية؟
                                                           

1
أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية  ،أثر اإلصالحات االقتصادية على البطالة في الجزائر دراسة تحليلية قياسيةملويت حممد،  

  .2016-2015، 03يري، جامعة اجلزائر والتس
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 ما هو أحسن منوذج لدراسة تأثري اإلصالحات االقتصادية على البطالة؟  

 :التالية الفرضياتوانطالقا من اِألسئلة السابقة قام الباحث بصياغة 

 سياسة التشغيل يف اجلزائر جتد تفسريا�ا يف النظرية االقتصادية؛  

  يؤثر برنامج اإلصالح االقتصادي سلبيا على الظاهرة املدروسة بارتفاع معدال�ا مع بداية تطبيقه بينما

 يكون تأثريه اجيابيا باخنفاض معدال�ا يف املعدل الطبيعي إن اختذت اإلجراءات الالزمة؛

  واإلنفاقعالقة عكسية بني ظاهرة البطالة وكل من معدل التضخم، معدل النمو االقتصادي هناك 

  احلكومي؛

  الذايت لفرتات اإلبطاء املوزعة أحسن منوذج لدراسة تأثريات متغريات اإلصالح املختارة  االحنداريُعَد منوذج

 .على ظاهرة البطالة

، كما مت المنهج الوصفي التحليليد مت االعتماد على البحث واختبار فرضياته، فق إشكاليةو�دف معاجلة 

الذايت  االحنداراستخدام التحليل القياسي لدراسة تأثري متغريات اإلصالح االقتصادي على ومت استخدام منوذج 

للكشف على هذه العالقة، وميكن توضيح النموذج اللوغاريتمي املستخدم ) ARDL(لفرتات اإلبطاء املوزعة 

 :سة كما يلي يف هذه الدرا

 

  : أمهها  النتائجوخلصت الدراسة إىل جمموعة من 

  األولوية يف بداية هذه اإلصالحات كانت احلفاظ على االستقرار االقتصادي من خالل ختفيض معدالت

التضخم من خالل سياسات ختفيض الطلب الكلي ومل يكن اهلدف يف هذه الفرتة دعم وترية التشغيل، وبالدليل 

  واخنفاض التضخم يف ذات الفرتة؛) 2000-1987(ت البطالة يف الفرتة من ارتفاع معدال

  نتيجة سلوك احلكومة للمقاربة الكينزية من ) 2013- 2000(حتسن معدالت البطالة خالل الفرتة

 .العمومي  الناتج عن ارتفاع أسعار النفط اإلنفاقخالل التوسع يف 

 االحنداراالقتصادي وفق  اإلصالحل البطالة ومتغريات بينت الدراسة القياسية على وجود عالقة بني معد 

العمومي بوحدة واحدة سيؤدي إىل نقصان  اإلنفاق، حيث أن زيادة )ARDL(الذايت لفرتات اإلبطاء املوزعة 

وحدة يف األجل الطويل، كما أن زيادة معدل التضخم بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة ) 1.63(معدل البطالة ب 

 .وحدة يف األجل الطويل) 1.63(معدل البطالة ب 
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 إشكالية العالقة بين البطالة وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية "بعنوان  ،المدهون حسندراسة   -3

حتديد العالقة بني البطالة وأهم حماولة هذه الدراسة إىل  هدفوت، 1"حالة الجزائر -دراسة تحليلية قياسية –

  اإلشكالية، وجاءت صيغة )2014- 1980(اد اجلزائري خالل الفرتة املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتص

 :كالتايل 

 اقرتح الدراسة إشكالية؟ ولإلجابة على ما هي العالقة بين البطالة والمتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر 

  :التالية األسئلة الفرعيةالباحث 

 تعاقبة باجلزائر؟ وكيف انعكست على التشغيل ما هو واقع السياسات التنموية واإلصالحات االقتصادية امل

  و احلد من البطالة ؟

 ما هي األسس النظرية لظاهرة البطالة؟ 

 ما هو واقع وخصائص القوى العاملة املشتغلة و العاطلة يف اجلزائر؟ 

 ما هو اجتاه العالقة بني معدل البطالة واملتغريات االقتصادية الكلية؟  

 ية الكلية على معدل البطالة؟ما هو أثر املتغريات االقتصاد 

 ما هو أثر معدل البطالة على املتغريات االقتصادية الكلية؟ 

 :التالية الفرضياتقام الباحث بصياغة سعيا إىل اإلملام جبوانب املوضوع وا

  وجود تباين وتعدد وجهات النظر املفسرة للبطالة؛  

 ع معدالت التشغيل و خفض معدالت البطالة؛للسياسات التنموية االقتصادية املتعاقبة أثر اجيايب يف رف  

 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، أسعار البرتول، : تتأثر معدالت البطالة باملتغريات االقتصادية التالية

  اإلنفاق العمومي، االستثمار، السكان النشطني، التضخم؛

 وجود عالقة تبادلية بني البطالة وبعض املتغريات االقتصادية الكلية.  

المنهج الوصفي الباحث  ستخدماإلجابة على التساؤالت املطروحة واختبار فرضيات الدراسة، فقد اغرض بو 

لدراسة  منهج التحليل القياسي أنه مت االعتماد على، باإلضافة إىل الدراسةمع طبيعة  أل�ما يتالءمان التحليلي

منوذج متجهات منوذج تصحيح  استخدام، على ومت بعض املتغريات االقتصادية الكليةو البطالة  املتبادل بني سلوكال

                                                           
1

أطروحة دكتوراه غري  ،حالة الجزائر - دراسة تحليلية قياسية –إشكالية العالقة بين البطالة وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية املدهون حسن،  

  .2016-2015، اجلزائر، 03منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة اجلزائر 
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للكشف على هذه العالقات ذات الصلة بالبطالة، وميكن توضيح النموذج اللوغاريتمي ) VECM(اخلطأ 

 :العمومي والبطالة كما يلي اإلنفاقللعالقة بني 

  

لة والناتج احمللي اإلمجايل، وجود عالقة عكسية متبادلة بني البطا :أمهها النتائجوخلصت الدراسة إىل جمموعة من 

إضافة إىل وجود عالقة أخرى متبادلة بني البطالة واالستثمار، كما كان من بني نتائج الدراسة وجود عالقة 

 ارتفاعيف حالة  لالخنفاضعكسية بني البطالة وكل من أسعار النفط واإلنفاق العمومي حيث تستجيب البطالة 

  .أحدمها

حالة الجزائر -دراسة تحليلية قياسية – إشكالية البطالة في الجزائر"ن بعنوا ،رابح بلعباسدراسة   -4

الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتديد العوامل اليت تتحكم يف  ، ويهدف1")2010-1966(في الفترة 

إىل إبراز تأثري السياسات النقدية  يهدفكما ، )2010- 1966(ديناميكية سوق العمل يف اجلزائر خالل الفرتة 

؟ ولإلجابة ما هو واقع البطالة في الجزائر :كالتايل   اإلشكاليةملالية على هذا السوق، وعليه جاءت صيغة وا

  :التالية التساؤالت الفرعيةأدرج الباحث  اإلشكاليةعلى هذه 

 ما هي املكانة اليت حتتلها البطالة يف التحليل االقتصادي عرب خمتلف مدارس الفكر االقتصادي ؟  

 هي احلدود اليت وقفت عندها الربامج والسياسات احلكومية  شرع اجلزائري البطالة؟ وماكيف عاجل امل

 للتشغيل؟

  ما هي مصادر املعلومة اإلحصائية املتعلقة بسوق الشغل ؟ وما هي السلبيات والنقائض اليت تعاين منها

 النظم املعلوماتية؟األنظمة املعلوماتية املكلفة مبراقبة سوق الشغل؟ وكيف ميكن حتسني فعالية هذه 

 ما هي خصائص ومميزات البطالة يف اجلزائر؟ وما هي العوامل اليت تؤثر فيها؟  

  االقتصادي؟ وما هو أثر كل من السياسات  االستقراركيف ميكن تقييم السياسة االقتصادية يف حتقيق

 املالية والنقدية على البطالة يف اجلزائر؟

 :التالية الفرضياتلباحث بصياغة وانطالقا من التساؤالت السابقة قام ا

  األخرى؛  االجتماعيةللبطالة فروقات يف أوساط البطالني حسب اجلنس والسن وباقي املتغريات  

                                                           
أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ،)2010- 1966(حالة الجزائر في الفترة -دراسة تحليلية قياسية – إشكالية البطالة في الجزائر، عباسرابح بل 1

  .2012-2011التطبيقي، اجلزائر،  واالقتصاداملدرسة العليا لإلحصاء 



تحليل الدراسات السابقة في مجال الموضوعتطور االنفاق العام في الجزائر و : الفصل الثالث   

 

144 
 

للسياسة املالية التوسعية املتمثلة يف زيادة اإلنفاق العام والسياسة النقدية املتمثلة يف زيادة املعروض النقدي تأثري 

  االقتصادي؛ االستقرارة وحتقيق مباشر على خفض معدالت البطال

  وجود عالقات سببية متبادلة يف االجتاهني بني معدالت البطالة وباقي املتغريات التفسريية حمل الدراسة

  ؛)العام، الكتلة النقدية اإلنفاقالنمو االقتصادي، التضخم، (

 جلودة والتميز يف تعاين نظم معلومات سوق العمل من عدة نقائص وسلبيات تعيق مسارها حنو حتقيق ا

قرارات رشيدة على مستوى سياسات  اختاذتوفري معلومات قيمة تصف تذبذبات سوق الشغل وتساعد على 

 .التشغيل

و�دف اإلجابة على التساؤالت املطروحة واختبار فرضيات الدراسة، فقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي 

منوذج أشعة تصحيح اخلطأ  استخدامياسي من خالل التحليلي، باإلضافة إىل استخدام طرق التحليل الق

)VECM ( الذايت  االرتباطومناذج أشعة)VAR( أن النموذج املناسب للدراسة هو  إىل، وخُلص الباحث

 :النموذج اخلطي البسيط الذي يتمثل يف العالقة التالية

  :ة جاء النموذج كما يليللعالقة بني اإلنفاق العام كمتغري تفسريي للسياسة املالية والبطالبالنسبة   -  أ

 

  :بالنسبة للعالقة بني الكتلة النقدية كمتغري تفسريي للسياسة النقدية والبطالة جاء النموذج كما يلي  -  ب

 

وجود عالقة عكسية بني البطالة وكل من التضخم والنمو  :أمهها النتائجوخلص الباحث إىل جمموعة من 

ي إضافة إىل ابتعاد معدل البطالة يف اجلزائر عن معدهلا الطبيعي أي وجود انكماش اقتصادي ووقوع االقتصاد

االقتصاد يف حالة التشغيل الناقص، أما يف ما يتعلق بتقييم السياسات االقتصادية أثرها على البطالة فقد أثبت 

أ�ا أكثر فاعلية يف معاجلة البطالة فيما كان تأثري الباحث قدرة السياسة املالية التوسعية املتجسدة يف اإلنفاق العام 

  .السياسة النقدية حمدودا 

بعنوان  Amadi Kingsley Wobilorو  Egbulonu Kelechukwu Godsloveدراسة  -5

Effect Of Fiscal Policy On Unemployment In The Nigerian Economy1 ،  

القة بني السياسة املالية ومعدل البطالة يف نيجرييا خالل الفرتة ويسعى الباحثان يف هذه الدراسة إىل فهم طبيعة الع

، ولتبيان هذه العالقة قام الباحثان بتحديد متغريات السياسة املالية اليت من شأ�ا أن تؤثر )2013-1970(

                                                           
1
 Amadi Kingsley Wobilor, Egbulonu Kelechukwu Godslove, Effect Of Fiscal Policy On Unemployment In 

The Nigerian Economy, International Journal of Innovative Finance and Economics Research , N03, vol 04,  
USA, July-Sept 2016. 
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، الدين احلكومي )GEX(، االنفاق احلكومي )Unemp(معدل البطالة :  على البطالة وتتمثل فيما يلي

)GDS(،  االيرادات احلكومية من الضرائب)GTR( وتنطلق إشكالية الدراسة حول مسامهة اإلنفاق ،

احلكومي والضرائب يف الرفع من وترية التشغيل يف االقتصاد النيجريي يف ظل املشاكل األمنية اليت أثرت على بنية 

  .االقتصاد النيجريي وارتباطه بشكل كبري مبداخيل احملروقات

احثان يف معاجلتهما  إلشكالية الدراسة على املنهج الوصفي من خالل عرض األدبيات النظرية وعليه اعتمد الب

على املنهج القياسي  اعتمدللسياسة املالية والبطالة عرب خمتلف املدارس االقتصادية،  أما يف الدراسة التطبيقية فقد 

من أجل الكشف على ) ECM(من خالل اعتماده على بعض النماذج القياسية كنموذج تصحيح اخلطأ 

احلكومي واإليرادات الضريبية ومعدل البطالة يف األجل القصري والطويل ، ويعترب النموذج  اإلنفاقالعالقة بني 

  :اللوغاريتمي النموذج األنسب هلذه الدراسة، وميكن توضيح النموذج املعتمد كما يلي

  

عالقة سلبية بني أدوات السياسة املالية ومعدل البطالة أبرزها وجود  النتائجوخلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من 

احلكومي فضال عن زيادة رصيد الديون احلكومية يؤديان إىل زيادة  اإلنفاقيف نيجرييا، حيث أبرزت أن زيادة 

دة العمالة يف نيجرييا، كما أظهرت وجود عالقة إجيابية بني اإليرادات الضريبية احلكومية مع البطالة، حيث أن الزيا

يف معدل الضرائب تقلل من العمالة يف نيجرييا، وتكشف النتائج أيضا عن وجود عالقة توازن طويلة األجل بني 

  .البطالة والسياسة املالية يف نيجرييا

 Determinants ofبعنوان  Zitsile Z. Khumaloو  Hinaunye Eitaدراسة 

Unemployment in Swaziland
، ويهدف الباحثان يف هذه الدراسة إىل الكشف على احملددات 1

ان بتحديد جمموعة من ، حيث قاما الباحث)1991-2012(الرئيسية للبطالة يف مجهورية سوازيالندا خالل الفرتة 

، )Unemp(معدل البطالة :  املتغريات إلبراز فعاليتها على أداء سوق العمل وتتمثل هذه املتغريات فيما يلي

، مؤشر أسعار )ACTGDPPOT(نسبة الناتج احمللي اإلمجايل الفعلي إىل الناتج احمللي اإلمجايل احملتمل 

 ومهي ميثل مؤشر الدميقراطية يف سوازيالند بداية من سنة ، متغري)GSP(احلكومي  اإلنفاق، )CPI(املستهلك 

1994 )DUM94( 1994، متغري ومهي ميثل األزمة االقتصادية واملالية العاملية سنة 

)DUMCRISIS( ومتحورت إشكالية الدراسة حول ماهية املتغريات الرئيسية الفاعلة يف معاجلة البطالة يف ،

  .ف االقتصادية والسياسية اليت مر �ا مجهورية سوازيالندااألجل القصري والطويل ف ظل الظرو 

                                                           
1
 Hinaunye Eita , Zitsile Z. Khumalo, Determinants of Unemployment in Swaziland, Journal of Applied 

Sciences, N15, vol 09,  Asian Network for Scientific Information centre, 2015. 
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ويف هذا اإلطار اعتمد الباحثان يف اإلجابة على إشكالية الدراسة على املنهج الوصفي من خالل توصيف 

متغريات الدراسة وتوصيف طرق االقتصاد القياسي املالئمة للدراسة،  كما مت استخدام املنهج القياسي من خالل 

 استقراريةعلى بعض االختبارات القياسية كاختبار ديكي فولر املطور جلذر الوحدة من أجل التأكد من  اعتماده

للكشف على العالقة بني متغريات املستقلة ومعدل ) ECM(السالسل الزمنية إضافة إىل منوذج تصحيح اخلطأ 

ذه الدراسة، وميكن توضيح النموذج البطالة يف األجل القصري والطويل، ويعترب النموذج اللوغاريتمي األنسب هل

  :املعتمد كما يلي

…  

أبرزها وجود عالقة طويلة األمد بني  النتائجومن خالل إجراء اختبارات الدراسة خلص الباحثان إىل جمموعة من 

الفعلي إىل الناتج البطالة وحمددا�ا االقتصادية الكلية، وكما أشارت النتائج إىل أن كلما من نسبة الناتج احمللي 

كما أبرزت النتائج . احلكومي، هي العوامل احملددة للبطالة يف سوازيلندا واإلنفاقاحمللي اإلمجايل احملتمل والتضخم، 

إىل أن البطالة يف سوازيلندا ميكن ختفيضها بتعجيل الناتج احمللي اإلمجايل على حساب التضخم املرتفع، وميكن 

كرب من اإلنفاق احلكومي علي األنشطة اليت تزيد من مستوى االستثمار والناتج أيضا ختفيضها بتخصيص نسبة أ

  .احمللي اإلمجايل، وتشري نتائج النموذج إىل أن النموذج جيد ألن البطالة املتوقعة ترتجم  البطالة الفعلية

  تضخمعلى ال العامالدراسات المتعلقة بتأثير االنفاق :  المطلب الثالث

وميكن سرد  ،ةيما بني دراسات جزائرية وأجنب التضخمسات املتعلقة بتأثري االنفاق العام على تعددت كثريا الدرا

  :هذه الدراسات كما يليبعض 

الجزائر في الفترة  في التضخم معدالت على العام اإلنفاق سياسة أثر: بعنوان  أسماء ناويسدراسة  -1

)1990-2011(1   

 على عرفالتمن خالل ، والتضخم االنفاق العامقة القائمة بني هذه الدراسة إىل الكشف عن شكل العال وتهدف

 .)2011- 1990(ملوجودة بني االنفاق العام بنوعيه اجلاري واالستثماري مع التضخم خالل الفرتة ا القةالع واقع

دية الطلب احمللي اإلمجايل والفجوة االنكماشية النقإضافة إىل دور سياسة االنفاق العام يف حدوث كل من فائض 

، االنفاق العام )INF(التضخم معدل  :متغريات الدراسة كما يلي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ومت إعتماد

                                                           
1
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم )2011-1990(العام على معدالت التضخم في الجزائر في الفترة  أثر سياسة اإلنفاق، أمساء ناويس  

  .2014-2013االقتصادية، جامعة الشلف، 
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 ، وعليه كانت صيغة اإلشكالية تتمحور حول)CAPEX(، االنفاق العام االستثماري )CUREX( اجلاري

التضخم يف اجلزائر للفرتة كيف تؤثر سياسة االنفاق العام على التضخم، وما هو أثرها على معدالت : 

 :التالية  الفرعية األسئلةوانطالقا من هذه اإلشكالية طرح الباحث  ،)1990-2011(

 ؟ العام االنفاق تزايد أسباب يهما و ؟ العام نفاقاإل بسياسة قصودامل ما 

  ؟ للتضخم نشئةامل األسباب يهما 

  ؟ لألسعارالعام  ستوىامل على العام قاإلنفا يؤثر كيف 

  من التضخم حدوث يف الدراسة ةفئ طول على اجلزائر يف العام االنفاق سياسة توجهات تسامه له 

  ؟عدمه

 و ؟ التضخم حدوث يف دورا ارياجلو  ستثمارياال اإلنفاق بني ما اجلزائر يفالعام  نفاقاإل نوعية تلعب له 

 ؟ فيه تأثريا األكثر النوع وه من

 :حث بصياغة الفروض التاليةوانطالقا من اِألسئلة السابقة قام البا

  نفس الزيادة هذه يقابل ال ملا التضخم، همن و األسعار ارتفاع إىل يؤدي النقدي اإلصدار يف اإلفراط نإ 

 ؛اإلنتاج أو يف النمو الزيادة

 ؛التضخم حنو العام االنفاق من االجتاه وحيدة طردية التضخم و العام نفاقاإل بني العالقة 

 العام  باإلنفاق مقارنة اجلزائر يف التضخم على تأثريا األكثر وه) التسيري نفقات( اجلاري العام نفاقاإل

 .)التجهيز نفقات( االستثماري

من خالل  االستنباطيالمنهج  وبغية اإلجابة على إشكالية الدراسة واختبار فرضيا�ا، فقد اعتمد الباحث على

إضافة إىل رصد وحتليل ، علقة باالنفاق العام والتضخمبداية من إبراز اجلوانب النظرية املتحتليلي وصفي عرض 

المنهج اإلحصائي ، كما مت استخدام تطور كل من االنفاق العام والتضخم على طول فرتة الدراسة يف اجلزائر

، حيث كان النموذج املستخدم  هو االنفاق العام بشقيه اجلاري واالستثماريلدراسة العالقة بني معدل التضخم و 

  :وميكن إبرازه كما يلي  ملتعدداخلطي االنموذج 

  

 و اجلزائر يف التضخم معدل يف يؤثر عامة بصفة العام اإلنفاق أن: أمهها النتائجوخلص الباحث إىل جمموعة من 

 اجلاري العام اإلنفاق من أكثر) التجهيز نفقات( االستثماري العام اإلنفاق يف تمثلامل شقه يف كببري بشكل لكن
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 التضخم على بشقيه العام اإلنفاق أثر أن، إضافة إىل جنرجلر  السببية اختبار على استنادا هذا و راسةالد فرتة خالل

  بنسبة كمتتح واالستثماري اجلاري بشقيه العام اإلنفاق يف تمثلةامل ستقلةامل اتاملتغري  أن بدليل ما نوعا قوي كان

  .النموذج يف مدرجة غري أخرى عوامل فسرهات الباقي أما التضخم معدل يف حتدث اليت اتتغري امل من 67%

 مالتضخ الستهداف والمالية النقدية السياستين بين التنسيق اشكالية "بعنوان  ،جدايني ميميدراسة  -6

التنسيق بني السياسة  مسامهةدرجة هذه الدراسة إىل حماولة معرفة  وتهدف، "1)2013-1990( رزائالج  يف

خالل الفرتة  طبقتها اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية اليت داف التضخمالنقدية والسياسة املالية يف استه

، )D( النفقات العامة، )IPC( التضخممعدل : ، وجاءت املتغريات حمل الدراسة كما يلي)1990-2013(

: ، وانطالقا من هذه املتغريات جاءت صيغة اإلشكالية كالتايل )TC( سعر الصرف، )M2(الكتلة النقدية 

بين عمل السياستين النقدية والمالية لتطبيق سياسة استهداف التضخم في  يمكن المالءمة والتوفيقكيف 

  :تندرج كما يلي  التساؤالت الفرعيةوربط الباحث هذه اإلشكالية  مبجموعة من  ؟الجزائر

 ا، وما هي ما هي أهم النظريات اليت عاجلت فكرة التنسيق بني السياستني النقدية واملالية وما هو هدفهم

  ؟طبيعة العالقة بينهما

 ما هو أهم شرط يضمن جناح سياسة استهداف التضخم سواء يف الدول النامية أو املتقدمة؟ 

 ؟كيف أثر تطور األنظمة املالية والنقدية على أداء النشاط االقتصادي يف اجلزائر  

 سياستني النقدية واملالية لتحقيق ما هو اإلجراء الذي اختذته السلطات اجلزائرية لدعم فكرة التنسيق بني ال

 ؟سياسة استهداف التضخم، وكيف مت تطبيقه يف أرض الواقع

 :التالية ياتضالفر السابقة قام الباحث بصياغة  وعلى ضوء هذه اِألسئلة

  تعترب نظرية فالبس من أهم النظريات املفسرة للعالقة املوجودة بني السياستني النقدية واملالية واليت �دف

لتحكم يف التضخم والتقليص من البطالة يف نفس الوقت وهذا بغية ضبط وحتقيق توازن السياسات إىل ا

  ؛االقتصادية

  لضمان تطبيق سياسة استهداف التضخم بنجاح، جيب على السلطة النقدية أن تتميز االستقاللية

  ؛ية الشروطالقانونية عن السلطة التنفيذية كهدف أساسي وصريح للبنك املركزي ومن مث تأيت بق

                                                           
1

أطروحة دكتوراه غري ، )2013- 190( الجزائر  في التضخم الستهداف والمالية النقدية السياستين بين التنسيق اشكالية ميمي، جدايين 

  .2016-2015،  03جامعة اجلزلئر ، يف العلوم االقتصادية شورةمن
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  يعترب تطوير األنظمة املالية والنقدية يف اجلزائر، مبثابة القاعدة اليت دعمت خمتلف املخططات والربامج

، واليت سامهت بشكل فعالة يف حتقيق التنمية والنمو 2014وبرامج دعم النمو، منذ االستقالل إىل غاية التنموية 

 ؛من جهة أخرى االقتصادي من جهة واالستقرار يف مستوى األسعار

  االجراء الذي اختذته السلطة النقدية املسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية ، لدعم فكرة التوافق بينها وبني

السياسة التنفيذية املسؤولة عن تنفيذ السياسة املالية، كأحد شروط سياسة استهداف التضخم يف اجلزائر هو 

والذي دعم بشكل واضح وصريح ) 10- 03(نقد والعرض املعدل واملتمم لقانون ال) 04-10(اصدار األمر 

بينما . ، واليت ظهرت نتائجه خالل السنوات الالحقة 2010سياسة سياسة استهداف التضخم انطالقا من سنة 

مت اختيار طبيعة العالقة املوجودة بني أدوات السياستني النقدية واملالية من جهة ومعدل التضخم من جهة أخرى 

دراسة قياسية، ومت استخالص انه يوجد دائما أداة مسيطرة على بقيت األدوات متثلت يف دراستنا باالعتماد على 

 .مبعدل إعادة اخلصم تسعى إىل التقليص يف معدل التضخم 

املنهج التارخيي من خالل التطرق  و�دف معاجلة إشكالية البحث واختبار فرضياته، فقد مت اعتمد الباحث على

ليت شهد�ا السياسات النقدية واملالية وكذا تطور املفهوم التارخيي لسياسة استهداف التضخم، إىل أهم التطورات ا

من خالل سرد أهم املفاهيم النظرية حول السياسات  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي إضافة إىل استخدام

سياسة املالية من خالل التطرق النقدية واملالية وكذا سياسة استهداف التضخم وكذا حتليل التطور اليت شهدته ال

 كما مت استخدامإىل أهم الربامج التنموية يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة وكذا حتليل املؤشرات النقدية يف اجلزائر،  

مدى التنسيق بني السياستني النقدية واملالية وتأثريمها من خالل طريقة املربعات الصغرى لقياس  قياسيالمنهج ال

، وخُلص  الباحث إىل أن النموذج املناسب للدراسة هو النموذج اخلطي التضخم يف اجلزائرداف استهعلى سياسة 

 :املتعدد الذي يتمثل يف العالقة التالية

  

يف قوة التأثري  األخرى متغرية سعر الصرف هو األداة الوحيدة اليت سادت كل األدوات  الدراسة إىل أن وخلصت

وال تأثري لكل من السياستني النقدية واملالية يف ذلك من خالل النفقات العامة وعرض  ،على معدل التضخم

 .النقود
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 بعنوان  COSIMO MAGAZZINOدراسة  -7

THE NEXUS BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND INFLATION IN 

THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
1
 

كومي على النمو االقتصادي يف جمموعة من دول حجم الرتابط بني االنفاق احل�دف الدراسة إىل الكشف عن 

 على هذه الدول بني املقارنات على الورقة هذه تركز و  ،)2009-1970( البحر األبيض املتوسط خالل الفرتة

نلندا، فرنسا، ، فمالطا، إيطاليا، قبرص: وتتمثل هذه الدول يف   األورويب االحتاد دول على اخلصوص وجه

وللتأكد من ذلك حدد الباحثان جمموعة من املتغريات ذات الصلة كمتغريات  لذلك. انيااليونان، البرتغال، إسب

املستوى العام لألسعار : ، وتتمثل هذه املتغريات فيما يلي النمو االقتصاديمستقلة وقياس تأثريها على معدل 

 مجايل لكل دولةاالنفاق احلكومي بالنسبة للناتج احمللي اإل، )NCPI( 2000الوطين مأخوذ بسنة أساس 

)TEGG(،  بني املستوى العام  االنفاق احلكومي الرتابط بنيوعليه جاءت إشكالية الدراسة حول مدى

  .لألسعار

مسح من خالل  التحليلي المنهج الوصفيويف إطار اإلجابة على إشكالية الدراسة  اعتمد الباحثان على 

 املستوى العام لألسعارسابقة حول إ العالقة بني وصف أهم الدراسات الاألدبيات االقتصادية حول املوضوع 

، مع حتليل تطور كل من االنفاق احلكومي ومعدالت التضخم يف دول عينة الدراسة خالل واالنفاق احلكومي

لتقدير األثر من خالل توصيف خصائص السالسل الزمنية  المنهج القياسيعتماد على كما مت االالفرتة احملددة،  

هذا التأثري ومقارنتها يف دول من أجل الكشف على اذج البانل بعض النماذج القياسية كنمحيث استخدم على ،

    :، وميكن توضيح النموذج املستخدم يف الدراسة كما يلي العينة

 

مت احلصول عليها أن يوجد عالقة طويلة األجل بني االنفاق احلكومي ومعدالت التضخم يف  اليت النتائج وأشارت

فيما كانت هناك عالقة قصرية األجل من االنفاق احلكومي إىل معدالت التضخم يف قربص ومالطا  الربتغال فقطـ،

ومعدالت التضخم يف إيطاليا، فيما كانت احلكومي فاق قصرية األجل بني االنوإسبانيا، وعالقة سببية تبادلية 

  .هنام عالقة قصرية األجل من التضخم إىل االنفاق احلكومي يف فرنسا

                                                           
1
 COSIMO MAGAZZINO, THE NEXUS BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND INFLATION IN 

THE MEDITERRANEAN COUNTRIES,  MPRA Paper No. 28493,   Jan 2011..  
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  لفصلخالصة ا

تناولنا يف هذا الفصل التطورات املهمة اليت شهدها االنفاق العام يف اجلزائر، حيث تناولنا التطور اليت شهده 

االنفاق يف مرحلة االصالحات االقتصادية اليت طبقتها اجلزائر بداية من التسعينيات، حيث اتسم يف هذه الفرتة 

، وذلك من أجل حتقيق الرشادة على مستوى االنفاق من خالل بانكماش حاد سواء يف ميزانية التسيري أو التجهيز

توجيهها إىل القطاعات اليت ختلق الثروة وتزيد من القيمة املضافة، قيما شهدت الفرتة اليت تلي االصالحات 

 االقتصادية توسعا كبريا يف جمال االنفاق العام بسبب ارتفاع أسعار النفط بداية من األلفينيات، وعلى إثرها مت

الذي رصد  )2004- 2000( االقتصادي االنعاش دعم خمططملختلفة، بداية من تطبيق تطبيق الربامج التنموية ا

 )2009-2005( االقتصادي النمو لدعم التكميلي الربنامجمليار دينار جزائري مث برنامج  525له حوايل 

الذي ) 2014- 2010( القتصاديا النمو توطيدمليار دينار لتطبيقه، يل يليه برنامج  4202الذي مت رصد 

  .مليار دينار جزائري 21214خصص له غالف مايل قدره 

ومن جهة تطرقنا إىل حتليل أهم الدراسات الكمية حول جمال املوضوع، حيث تناولنا أهم الدراسات اليت تناولت 

جلزائرية أو األجنبية، مث تأثري االنفاق العام على النمو االقتصادي من خالل جمموعة من الدراسات املختلفة سواء ا

تطرقنا إىل الدراسات املتعلقة بتأثري االنفاق العام على البطالة، ليتم االنتقال إىل حتليل الدراسات اليت ختص تأثري 

  .االنفاق العام على التضخم واألسعار

لعام على املتغريات ومن خالل ما سبق سيتم االنتقال إىل التطرق للدراسة القياسية اليت تتناول تأثري االنفاق ا

  .االقتصادية الكلية يف اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب يف الفصل الرابع

  

  

  

  

  

 



 

  الرابعالفصــــل 

  التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكليةالدراسة 
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  :تمهيد 

 االقتصادية الكلية، وكذلك واقع واملؤشراتبعدما تطرقنا إىل خمتلف اجلوانب النظرية املتعلقة باإلنفاق العام 

أثر بقياس سنحاول يف هذا الفصل القيام  2017- 1990االنفاق العام يف الدول مشال افريقيا خالل الفرتة 

مشال  دول مثلة يف التضخم والبطالة والنمو االقتصادي يفاالقتصادية الكلية واملت املؤشراتاالنفاق العام على 

، ولتحقيق هذا فإننا خنصص املبحث بانل وذلك باستعمال مناذج بيانات 2017- 1990افريقيا خالل الفرتة 

األول للدراسة الوصفية لعينة الدراسة باستعمال طريقة املركبات األساسية املرجحة على عينات الدراسة اليت 

استنباط ملخص املعلومات اليت ميكن أن حيويها جدول املعطيات وأيضا معرفة قوة االرتباط بني  من تساعدنا

املتغريات وذلك بأخذ املتغريات الرئيسية واملساعدة،  وأما يف املبحث الثاين فنحاول ابراز وتقدمي املفاهيم املتعلقة 

و تقدمي جمموعة من ) économétrie des données de panel(باالقتصاد القياسي للبيانات الطولية 

املفاهيم العامة حول مناذج البيانات الطولية، أما يف املبحث الثالث فإننا نربز دور األثر الديناميكي يف مناذج 

النموذج األمثل عن طريق سلسلة من  البيانات الطولية ونشرح طرق تقدير هذا النوع من النماذج وكيفية اختيار

  .دى لبيانات البانلقة طويلة املنتطرق لدراسة العال ألخريويف ال، االختبارات االحصائية
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ـــــــة التحليـــــــل بالمركبـــــــات : المبحـــــــث األول  الدراســـــــة الوصـــــــفية لـــــــدول عينـــــــة الدراســـــــة باســـــــتعمال طريق

  األساسية

ألساسية، يف هذا املبحث التحليل اإلحصائي املتعدد األبعاد ممثال يف طريقة التحليل باملركبات ا سنستعمل

حيث مت اختيار هذه الطريقة أل�ا األنسب لتحليل املعطيات اليت نستعملها، واليت تتمثل كلها يف متغريات كمية، 

وخنص  دول املغرب العريب يف بعض  مؤشرات االقتصادية الكلية على  االنفاق العاموهذا ملعرفة مدى تأثري 

   .تونس ،اجلزائر، املغرب: بالذكر

   الدراسة الوصفية للمتغيرات في الجزائر :األول  المطلب

على بيانات عينة اجلزائر يف هذه الدراسة باستعمال ) ACP-normée( طريقة تطبيقإن 

  :املوضحة يف النقاط التاليةأعطى النتائج  Xlstat2017برنامج

 التقديم الوصفي للمتغيرات محل الدراسة: أوال 

 فقات العامةنبالنسبة ل:  

  في الجزائر ) LG(االنفاق العام االحصائيات الوصفية لسلسلة  :)01-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة   24.86بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن االنفاق العامبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 25.34 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  26.05بـ  2016لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 1993

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 25.26 تقدر بـ وسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.38بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر، كما  0.44
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يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.62مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  2.90فقدرت بـ  Jarque-Bera ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي االنفاق العام، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.23

  البطالةلمعدل بالنسبة:  

  في الجزائر ) LTCH( البطالةاالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل : )02-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

، 2013سنة  2.28 بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن منو البطالةبالنسبة لسلسلة 

تقدر و قيمة وسطية ، 2.85 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  3.46بـ  1995لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً 

، كما 0.44باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 2.94 بـ 

 دليل على عدم تناظر التوزيع،خيتلف عن الصفر وهو مما يعين أنه  0.10-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر

وجود قيم يدل على احتمال  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.27مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان

وهي أكرب من  0.17مبستوى معنوية قدره  3.52فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةمتطرفة

  .ع التوزيع الطبيعيتتب معدل البطالة، مما يعين أن سلسلة 0.05
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  االقتصادينمو للبالنسبة:  

  في الجزائر ) LPIBH( نمو االقتصاديالمعدل االحصائيات الوصفية لسلسلة : )03- 04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة  8.06بلغتالل فرتة الدراسة خلسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن منو االقتصاديبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 8.28 متوسطها احلسايبكما بلغ  ،8.48بـ  2016لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 1994

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 8.30تقدر بـ وسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.07-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدركما  ،0.14

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.40مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  2.99فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل منو االقتصادي، مما يعين أن سلسلة 0.05من وهي أكرب  0.22

  التضخمبالنسبة لمعدل:  

  في الجزائر ) LINF( التضخماالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل : )04-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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سنة  1.08-بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن معدل التضخمبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 1.72 متوسطها احلسايبكما بلغ ،3.45بـ 1992لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 2000

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 1.57 تقدر بـوسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.20-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدركما  ،1.05

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  3.45مقدرا بـ Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

معنوية قدره  مبستوى 0.32فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل التضخم، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.84

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية تحليل: ثانيا 

 : التايلل عليها من خالل اجلدول صِّ حتليل النتائج املتحَ  نْ كِ ميُْ 

  .لجزائرفي ا جدول المتوسطات واالنحرافات المعيارية: )01- 04(جدول رقم

Variable Observations Mean Std. deviation 

LG 28 25.345 0.442 

LPIBH 28 8.282 0.145 

LINF 28 1.726 1.052 

LTCH 28 2.860 0.442 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

املعياري األصغر  باالحنرافيتميز هو املسؤول على متركز ا�تمع املدروس ألن هذا املتغري ) LPIBH(املتغري

ألنه يتميز  )LINF(، وعلى العكس من ذلك املتغري املسؤول عن تشتت ا�تمع املدروس هو )0.145(

  ).1.052(باالحنراف املعياري األكرب

خالل تغريات الدراسة موجبة وهذا ما يعكس التطور اإلجيايب ملتغريات امل متوسطاتكل كما نالحظ أن  

 قيمة أقلبينما  25.345االنفاق العام بقيمة  كان ملؤشـرأكرب متوسط  وجنـد أن  ،2017- 1990الفرتة 

  .1.726 بقيمةمعدل التضخم فكانت ملؤشر 
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  مصفوفة االرتباطات، القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور: ثالثا

  :مصفوفة االرتباطات  -1

 لى مصفوفة االرتباطات لتحليل مدى االرتباطاالرتباط اخلطي بني متغريات الدراسة نعتمد ع لدراسة

  : بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، والنتائج مبينة يف املصفوفة التالية

  .في الجزائر مصفوفة االرتباطات :)02- 04(جدول رقم

Variables LG LPIBH LINF LTCH 

LG 1 0.965 -0.307 -0.924 

LPIBH 0.965 1 -0.409 -0.937 

LINF -0.307 -0.409 1 0.223 

LTCH -0.924 -0.937 0.223 1 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

  :نالحظ نتائج مصفوفة االرتباطات خاللمن 

  واملتغـــــري اإلمجـــــايلالنـــــاتج احمللـــــي نصـــــيب الفـــــرد مـــــن وهـــــو ) LPIBH(أن هنـــــاك ارتبـــــاط موجـــــب بـــــني املتغـــــري - 

)LG( ، ـــــأن ـــــك ب ـــــاملتغـــــري  ذاهـــــونفســـــر ذل ـــــري، وهـــــذا بشـــــكل ي ـــــري علـــــى النمـــــو االقتصـــــادي اجلزائ ؤثر بشـــــكل كب

  .املتغري ا بني ذلك اإلشارة املوجبة ملعامل االرتباط لنمو االقتصادي مع هذإجيايب، حيث ت

ونفســـــــر ذلـــــــك ، )LG(  واملتغـــــــري معـــــــدل البطالـــــــةوهـــــــو ) LTCH(بـــــــني املتغـــــــري ســـــــالبأن هنـــــــاك ارتبـــــــاط  -

ـــــأن  ـــــى ؤثر بيـــــاملتغـــــري  هـــــذاب ـــــري عل ـــــةشـــــكل كب ـــــث تمعـــــدل البطال ـــــك اإلشـــــارة ، وهـــــذا بشـــــكل إجيـــــايب، حي ـــــني ذل ب

  .املتغري ا مع هذ ملعدل البطالةملعامل االرتباط  السالبة

النـــــاتج  نصـــــيب الفـــــرد وهـــــو LPIBHاألقـــــوى ارتباطـــــا باإلجيـــــاب مـــــع وهـــــ العـــــام اإلنفـــــاقوهـــــو  LGاملتغـــــري * 

  ) 0.965( معامل االرتباط جلحيث س،  اإلمجايلاحمللي 

  ). 0.307-(   فقد سجل االنفاق العامسالب مع  متوسط وله ارتباط  LINFمعدل التضخم*
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  القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور -2

اور العاملية، حيث حسب هذه الطريقة يـَْنطَِلْق من البحث عن القيم الذاتية والنِّسب املرتبطة باحمل التحليلإن 

اتية إىل كمية التباين املفسِّر يف املتغريات من قبل العامل الذي ارتبط به، أي تشتُّْت  املتغريات  ُتِشْري القيمة الذَّ

  : التََّشتُّْت يف اجلدول التايل وهلذا الغرض نُبنيِّ القيم الذاتية ونسب. حول كل حمور عاملي

  .في الجزائر نسب التمثيل على المحاورالقيم الذاتية و  :)03- 04(جدول رقم

  F1 F2 F3 F4 

Valeur propre 3.030 0.874 0.074 0.023 

Variabilité (%) 75.743 21.838 1.844 0.575 

% cumulé 75.743 97.581 99.425 100.000 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

  .في الجزائر لنسب تمثيل المحاورتمثيل البياني  :)05-04(رقم شكل 
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

من قيمة اجلمود، أما احملور  %75.743أو املركبة األساسية األوىل متثل نسبة  F1األول  العاملياحملور 

، ومنه %97.581نسبة  ) F2 ،F1(، ويف ا�موع ميثل احملورين األول والثاين %21.838فيمثل  F2الثاين 

نستنتج أن هذين احملورين يعطيان أحسن متثيل للمخطط، وبالتايل نكتفي بتمثيل املتغريات على معلم متعامد 

  .F2 ،(F1  (ومتجانس واحد ذو بعدين  
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  )   سنوات الدراسة(واألفراد التمثيل البياني للمتغيرات :رابعا 

املستويات العاملية املوّلدة باحملاور العاملية األول والثاين، حيث  إسقاط املتغريات واالفراد  على بتحلیل سنقوم

وهي أعلى نسبة، أي أن هذا املستوى العاملي  97.581%)(تبلغ نسبة التشتُّت املفسِّر �ذا املستوى حوايل 

  يعطي َأْحَسْن متثيل للمتغريات

  التمثيل البياني للمتغيرات  -1

  .في الجزائر للمتغيرات التمثيل البياني :)06-04(رقم شكل 

Variables (axes F1 and F2: 97.58 %)
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

ع جبودة ، تتمتَّ واملتمثلة يف االنفاق العام ومعدل البطالة ومعدل التضخم والنمو االقتصادياملتغريات  منكل 

و LG ن املسافة اإلقليدية بني ، كما نالحظ أحميط الدائرة من مركز الدائرة واقرتا�ا منا البتعادها عالية نظرً 

LPBH  وهذا يدل على أن  يناملتغري  ينضعيفة، وهذا يدل على أن هناك ارتباط قوي وموجب بني هذ ،

كما نالحظ أن املسافة   النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، على تأثري قوي وموجب له العام  اإلنفاق

، وهذا  يناملتغري  ينبني هذ وسالبأن هناك ارتباط قوي ظمية مما يدل على معدل البطالة واإلنفاق العام أع بني
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نالحظ  ا،  كميف اجلزائر خالل فرتة الدراسة معدل البطالة على وسالب تثري قوي  له العام  اإلنفاقيدل على أن 

  .بينهموجود عالقة عدم مما يدل على  متوسطة واإلنفاق العام املسافة بني املعدل التضخمأن 

  )   سنوات الدراسة(التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد -2

  .في الجزائر التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد  :)07-04(رقم شكل 

Biplot (axes F1 and F2: 97.58 %)
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

النمو  :متغرياتحظ أن فنالأعاله يوضح العالقة بني املتغريات وسنوات الدراسة يف اجلزائر،  البياينإن الشكل 

على عكس معدالت البطالة اليت هلا أقل   2017إىل 2001هلا أكرب قيم يف سنوات  العام اإلنفاقو  االقتصادي

يف  اأمو  ، كذلك إىل ارتفاع أسعار البرتول يف تلك الفرتةو  ذلك راجع إىل برامج التنموية اليت قامت �ا اجلزائرو قيم 

وأما معدالت البطالة فلها معدالت  هلا قيم صغرية  العام اإلنفاقو  النمو االقتصاديفإن املتغريات  تسعيناتفرتة 

وذلك راجع للمرحلة انتقالية وتغيريات جذرية عرفت االقتصاد الوطين اجلزائري اليت صاحبها ضعف يف  كبرية

  .األداء االقتصادي نتيجة الظروف السياسية واألمنية اليت شهد�ا اجلزائر يف تلك الفرتة
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  المغرب الدراسة الوصفية للمتغيرات في :  الثاني المطلب

يف هذه الدراسة باستعمال  املغربعلى بيانات عينة ) ACP-normée( طريقةإن تطبيق 

  :املوضحة يف النقاط التاليةأعطى النتائج  Xlstat2017برنامج

 التقديم الوصفي للمتغيرات محل الدراسة: أوال 

 فقات العامةنبالنسبة ل:  

  المغربفي  ) LG(االنفاق العام االحصائيات الوصفية لسلسلة  :)08-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة   24.54بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن االنفاق العامبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 25.05 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  25.61بـ  2017ا يف سنة لت أعلى قيمة هلبينما سجً ، 1990

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 25.02 تقدر بـ وسطية 

 خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدممما يعين أنه  0.15بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر، كما  0.35

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.55مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  2.53فقدرت بـ  Jarque-Bera ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .طبيعيتتبع التوزيع ال االنفاق العام، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.28
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  البطالةبالنسبة لمعدل:  

  المغربفي  ) LTCH( البطالةاالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل  :)09-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

، 2011نة س 2.18 بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن منو البطالةبالنسبة لسلسلة 

تقدر و قيمة وسطية ، 2.41 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  2.63بـ  1999لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً 

، كما 0.17باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 2.42 بـ 

 تلف عن الصفر وهو دليل على عدم تناظر التوزيع،خيمما يعين أنه  0.01-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر

وجود قيم يدل على احتمال  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.26مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان

وهي أكرب من  0.17مبستوى معنوية قدره  3.50فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةمتطرفة

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل البطالة ، مما يعين أن سلسلة0.05

  االقتصادينمو للبالنسبة:  

  في المغرب ) LPIBH( نمو االقتصاديالمعدل االحصائيات الوصفية لسلسلة  :)10- 04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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سنة  7.44 بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة ة لأدىن قيم الحظ أنن منو االقتصاديلسلسلة  بالنسبة

و قيمة ، 7.75 متوسطها احلسايبكما بلغ  ،8.10بـ  2017لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 1993

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 7.72تقدر بـ وسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.14بـ  Skewnessلتواءاالمعامل  يُقًدركما  ،0.22

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.54مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  2.56فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل منو االقتصادي، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.27

  التضخمبالنسبة لمعدل:  

  المغربفي  ) LINF( التضخماالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل  :)11-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة  0.81-بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن التضخم عدلمبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 0.64 متوسطها احلسايبكما بلغ ،2.07 بـ 1991لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 2014

 باحنراف معياري قدرهاحلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 0.56 تقدر بـوسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.16بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدركما  ،0.80

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.96مقدرا بـ Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  1.37فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل التضخم، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.50

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية تحليل: ثانيا 

 : التايلل عليها من خالل اجلدول صِّ النتائج املتحَ  حتليل نْ كِ ميُْ 
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  .المغربفي  ياريةجدول المتوسطات واالنحرافات المع :)04- 04(جدول رقم

Variable Observations Mean Std. deviation 

LG 28 25.056 0.352 

LPIBH 28 7.751 0.227 

LINF 28 0.648 0.805 

LTCH 28 2.416 0.178 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

املعياري األصغر  باالحنرافاملتغري يتميز على متركز ا�تمع املدروس ألن هذا  املسؤولهو ) LTCH(املتغري

ألنه يتميز  )LINF(، وعلى العكس من ذلك املتغري املسؤول عن تشتت ا�تمع املدروس هو )0.178(

  ).0.805(باالحنراف املعياري األكرب

خالل تغريات الدراسة موجبة وهذا ما يعكس التطور اإلجيايب ملتغريات املمتوسطات كل كما نالحظ أن  

 قيمة أقلبينما  25.056االنفاق العام بقيمة  كان ملؤشـرأكرب متوسط  وجنـد أن  ،2017- 1990رتة الف

  .0.648 بقيمةمعدل التضخم فكانت ملؤشر 

  مصفوفة االرتباطات، القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور: ثالثا

  :مصفوفة االرتباطات  -1

 عتمــــــد علــــــى مصــــــفوفة االرتباطــــــات لتحليــــــل مــــــدى االرتبــــــاطلدراســــــة االرتبــــــاط اخلطــــــي بــــــني متغــــــريات الدراســــــة ن

  : بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، والنتائج مبينة يف املصفوفة التالية

  .المغربفي  مصفوفة االرتباطات :)05- 04(جدول رقم

Variables LG LPIBH LINF LTCH 

LG 1 0.997 -0.604 -0.939 

LPIBH 0.997 1 -0.593 -0.944 

LINF -0.604 -0.593 1 0.451 

LTCH -0.939 -0.944 0.451 1 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر
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  :نالحظ من خالل نتائج مصفوفة االرتباطات

  واملتغـــــري اإلمجـــــايلالنـــــاتج احمللـــــي نصـــــيب الفـــــرد مـــــن وهـــــو ) LPIBH(أن هنـــــاك ارتبـــــاط موجـــــب بـــــني املتغـــــري - 

)LG( ، وهــــــذا بشــــــكل املغــــــريبؤثر بشــــــكل كبــــــري علــــــى النمــــــو االقتصــــــادي يــــــاملتغــــــري  هــــــذابــــــأن ونفســــــر ذلــــــك ،

  .املتغري ا بني ذلك اإلشارة املوجبة ملعامل االرتباط لنمو االقتصادي مع هذإجيايب، حيث ت

ونفســـــــر ذلـــــــك ، )LG(  واملتغـــــــري معـــــــدل البطالـــــــةوهـــــــو ) LTCH(بـــــــني املتغـــــــري ســـــــالبأن هنـــــــاك ارتبـــــــاط  -

ـــــأن  ـــــى ؤ يـــــاملتغـــــري  هـــــذاب ـــــري عل ـــــةثر بشـــــكل كب ـــــث تمعـــــدل البطال ـــــك اإلشـــــارة ، وهـــــذا بشـــــكل إجيـــــايب، حي ـــــني ذل ب

  .املتغري ا مع هذ ملعدل البطالةملعامل االرتباط  السالبة

النـــــاتج  نصـــــيب الفـــــرد وهـــــو LPIBHاألقـــــوى ارتباطـــــا باإلجيـــــاب مـــــع وهـــــ العـــــام اإلنفـــــاقوهـــــو  LGاملتغـــــري * 

  ) 0.997( معامل االرتباط يث سجلح،  اإلمجايلاحمللي 

  ). 0.604-(   فقد سجل االنفاق العامسالب مع  متوسط وله ارتباط  LINFمعدل التضخم*

  القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور -2

حملاور العاملية، حيث هذه الطريقة يـَْنطَِلْق من البحث عن القيم الذاتية والنِّسب املرتبطة با حسبإن التحليل 

اتية إىل كمية التباين املفسِّر يف املتغريات من قبل العامل الذي ارتبط به، أي تشتُّْت  املتغريات  ُتِشْري القيمة الذَّ

  : التََّشتُّْت يف اجلدول التايل وهلذا الغرض نُبنيِّ القيم الذاتية ونسب. حول كل حمور عاملي

  .المغربفي  ونسب التمثيل على المحاور القيم الذاتية :)06- 04(جدول رقم

  F1 F2 F3 F4 

Valeur propre 3.313 0.627 0.057 0.003 

Variabilité (%) 82.817 15.673 1.435 0.075 

% cumulé 82.817 98.490 99.925 100.000 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر
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  .المغربفي  اني لنسب تمثيل المحاورتمثيل البي :)12-04(رقم شكل 
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

من قيمة اجلمود، أما احملور  %82.817أو املركبة األساسية األوىل متثل نسبة  F1العاملي األول  احملور

، ومنه %98.940نسبة )  F2 ،F1(، ويف ا�موع ميثل احملورين األول والثاين %15.676فيمثل  F2الثاين 

نستنتج أن هذين احملورين يعطيان أحسن متثيل للمخطط، وبالتايل نكتفي بتمثيل املتغريات على معلم متعامد 

  .F2 ،(F1  (ومتجانس واحد ذو بعدين  

  )   سنوات الدراسة(واألفراد التمثيل البياني للمتغيرات :رابعا 

على املستويات العاملية املوّلدة باحملاور العاملية األول والثاين، حيث بتحليل إسقاط املتغريات واالفراد   سنقوم

وهي أعلى نسبة، أي أن هذا املستوى العاملي  98.940%)(تبلغ نسبة التشتُّت املفسِّر �ذا املستوى حوايل 

  يعطي َأْحَسْن متثيل للمتغريات
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  التمثيل البياني للمتغيرات  -1

  .المغربفي  البياني للمتغيرات التمثيل :)13-04(رقم شكل 

Variables (axes F1 and F2: 98.49 %)
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

ع جبودة ، تتمتَّ واملتمثلة يف االنفاق العام ومعدل البطالة ومعدل التضخم والنمو االقتصادي املتغرياتكل من 

و LG نالحظ أن املسافة اإلقليدية بني ، كما حميط الدائرة من مركز الدائرة واقرتا�ا منا البتعادها عالية نظرً 

LPBH  وهذا يدل على أن  يناملتغري  ينضعيفة، وهذا يدل على أن هناك ارتباط قوي وموجب بني هذ ،

كما نالحظ أن املسافة   خالل فرتة الدراسة، املغربالنمو االقتصادي يف  علىوموجب  تأثري قوي  لهالعام  اإلنفاق

، وهذا  يناملتغري  ينبني هذ وسالبأن هناك ارتباط قوي عام أعظمية مما يدل على بني معدل البطالة واإلنفاق ال

، كما نالحظ خالل فرتة الدراسة املغربيف  معدل البطالة على وسالب تأثري قوي له العام  اإلنفاقيدل على أن 

  .نهمبيوجود عالقة عدم مما يدل على   متوسطة واإلنفاق العام املسافة بني املعدل التضخمأن 
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  )   سنوات الدراسة(التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد -2

  .المغربفي  التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد :)14-04(رقم شكل 

Biplot (axes F1 and F2: 98.49 %)
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

 :متغرياتنالحظ أن ف، املغربأعاله يوضح العالقة بني املتغريات وسنوات الدراسة يف  البياينإن الشكل 

على عكس معدالت البطالة اليت   2017إىل 2001هلا أكرب قيم يف سنوات  العام اإلنفاقو  النمو االقتصادي

وأما معدالت هلا قيم صغرية  العام اإلنفاقو  النمو االقتصاديفإن املتغريات  تسعيناتفرتة يف  اأمو هلا أقل قيم ، 

  . البطالة فلها معدالت كبرية
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  تونس الدراسة الوصفية للمتغيرات في :  الثالث المطلب

يف هذه الدراسة باستعمال  تونسعلى بيانات عينة ) ACP-normée( طريقةإن تطبيق 

  :املوضحة يف النقاط التاليةأعطى النتائج  Xlstat2017برنامج

 التقديم الوصفي للمتغيرات محل الدراسة: أوال 

 فقات العامةنبالنسبة ل:  

  تونسفي  ) LG(االنفاق العام االحصائيات الوصفية لسلسلة  :)15-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة  23.55بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن االنفاق العامبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 24.81 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  29.35ـ ب 2017لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 1990

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 24.09 تقدر بـ وسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  1.90بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر، كما  1.90

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  4.86مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  20.99فقدرت بـ  Jarque-Bera ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعيال  االنفاق العام، مما يعين أن سلسلة 0.05من  قلوهي أ 0.00
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 البطالةنسبة لمعدل بال:  

  تونسفي  ) LTCH( البطالةاالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل  :)16-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

، 2007سنة  2.51 بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن منو البطالة لسلسلةبالنسبة 

تقدر و قيمة وسطية ، 2.69 متوسطها احلسايبكما بلغ ،  2.90بـ  2011لت أعلى قيمة هلا يف سنة سجً بينما 

، كما 0.09باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 2.72 بـ 

 و دليل على عدم تناظر التوزيع،خيتلف عن الصفر وهمما يعين أنه  0.27-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدر

وجود قيم يدل على احتمال  وهذا الصفروبالتايل يفوق  2.91مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان

وهي أكرب من  0.82مبستوى معنوية قدره  0.37فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةمتطرفة

  .تبع التوزيع الطبيعيت معدل البطالة، مما يعين أن سلسلة 0.05

  االقتصادينمو للبالنسبة:  

  في تونس ) LPIBH( نمو االقتصاديالمعدل االحصائيات الوصفية لسلسلة  :)17- 04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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سنة  7.70 بلغتة الدراسة خالل فرت لسلسلة أدىن قيمة ل الحظ أنن منو االقتصاديبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 8.08 متوسطها احلسايبكما بلغ  ،8.37بـ  2017لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 1990

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 8.10تقدر بـ وسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.22-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدركما  ،0.23

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  1.56مقدرا بـ  Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

مبستوى معنوية قدره  2.63فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل منو االقتصادي، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.26

  التضخمبالنسبة لمعدل:  

  تونسفي  ) LINF( التضخماالحصائيات الوصفية لسلسلة معدل  :)18-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

سنة  1.08-بلغتخالل فرتة الدراسة لسلسلة أدىن قيمة ل نالحظ أن معدل التضخمبالنسبة لسلسلة 

و قيمة ، 1.72 متوسطها احلسايبكما بلغ ،3.45 بـ 1991لت أعلى قيمة هلا يف سنة بينما سجً ، 2014

باحنراف معياري قدره احلسايب توسطها مل بالنسبة املشاهدات  تباعد هذهعربيُ يف حني ، 1.57 تقدر بـوسطية 

خيتلف عن الصفر وهو دليل على عدم مما يعين أنه  0.20-بـ  Skewnessااللتواءمعامل  يُقًدركما  ،1.05

يدل على  وهذا الصفروبالتايل يفوق  3.34مقدرا بـ Kurtosis فرطحمعامل الت بينما كان تناظر التوزيع،

قدره  مبستوى معنوية 0.32فقدرت بـ  Jarque-Bera  ، أما بالنسبة إلحصائيةوجود قيم متطرفةاحتمال 

  .تتبع التوزيع الطبيعي معدل التضخم، مما يعين أن سلسلة 0.05وهي أكرب من  0.84

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية تحليل: ثانيا 

 : التايلل عليها من خالل اجلدول صِّ حتليل النتائج املتحَ  نْ كِ ميُْ 
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  .تونسفي  جدول المتوسطات واالنحرافات المعيارية :)07- 04(جدول رقم

Variable Observations Mean Std. deviation 

LG 28 24.813 1.904 

LPIBH 28 8.089 0.234 

LINF 28 1.726 1.052 

LTCH 28 2.698 0.097 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

املعياري األصغر  رافباالحنهو املسؤول على متركز ا�تمع املدروس ألن هذا املتغري يتميز ) LTCH(املتغري

ألنه يتميز باالحنراف  )LG(، وعلى العكس من ذلك املتغري املسؤول عن تشتت ا�تمع املدروس هو )1.904(

  ).0.097(املعياري األكرب

خالل تغريات الدراسة موجبة وهذا ما يعكس التطور اإلجيايب ملتغريات املمتوسطات كل أن   نالحظكما 

 قيمة أقلبينما  24.813االنفاق العام بقيمة  كان ملؤشـرأكرب متوسط  أن  وجنـد ،2017- 1990الفرتة 

  .1.726 بقيمةمعدل التضخم فكانت ملؤشر 

  مصفوفة االرتباطات، القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور: ثالثا

  :مصفوفة االرتباطات  -1

 باطات لتحليل مدى االرتباطاخلطي بني متغريات الدراسة نعتمد على مصفوفة االرت االرتباطلدراسة 

  : بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، والنتائج مبينة يف املصفوفة التالية

  .تونسفي  مصفوفة االرتباطات :)08- 04(جدول رقم

Variables LG LPIBH LINF LTCH 

LG 1 0.645 -0.148 0.096 

LPIBH 0.645 1 -0.516 -0.215 

LINF -0.148 -0.516 1 0.351 

LTCH 0.096 -0.215 0.351 1 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر
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  :نالحظ االرتباطات مصفوفةمن خالل نتائج 

  واملتغـــــري اإلمجـــــايلالنـــــاتج احمللـــــي نصـــــيب الفـــــرد مـــــن وهـــــو ) LPIBH(أن هنـــــاك ارتبـــــاط موجـــــب بـــــني املتغـــــري - 

)LG( ، ـــــأن ـــــك ب ـــــاملتغـــــري  هـــــذاونفســـــر ذل ي، وهـــــذا بشـــــكل تونســـــالكبـــــري علـــــى النمـــــو االقتصـــــادي   ؤثر بشـــــكلي

  .املتغري ا بني ذلك اإلشارة املوجبة ملعامل االرتباط لنمو االقتصادي مع هذإجيايب، حيث ت

ونفســـــــر ذلـــــــك ، )LG(  واملتغـــــــري معـــــــدل البطالـــــــةوهـــــــو ) LTCH(بـــــــني املتغـــــــري مـــــــةجبأن هنـــــــاك ارتبـــــــاط  -

بـــــــني ذلـــــــك اإلشـــــــارة املوجبـــــــة ملعامـــــــل ، ، حيـــــــث تطالـــــــةمعـــــــدل البعلـــــــى  ســـــــليبؤثر بشـــــــكل يـــــــاملتغـــــــري  هـــــــذابـــــــأن 

  .املتغري ا مع هذ ملعدل البطالةاالرتباط 

النـــــاتج  نصـــــيب الفـــــرد وهـــــو LPIBHاألقـــــوى ارتباطـــــا باإلجيـــــاب مـــــع وهـــــ العـــــام اإلنفـــــاقوهـــــو  LGاملتغـــــري * 

  ) 0.645( معامل االرتباط حيث سجل،  اإلمجايلاحمللي 

  ). 0.148-(   فقد سجل االنفاق العامسالب مع  متوسط وله ارتباط  LINFخممعدل التض*

  القيم الذاتية ونسب التمثيل في المحاور -2

إن التحليل حسب هذه الطريقة يـَْنطَِلْق من البحث عن القيم الذاتية والنِّسب املرتبطة باحملاور العاملية، حيث 

اتية إىل كمية التباين املفسِّر يف املتغريات من قبل العامل الذي ارتبط به، أي تشتُّْت  املتغريات ُتِشْري القيمة الذَّ 

  : التََّشتُّْت يف اجلدول التايل وهلذا الغرض نُبنيِّ القيم الذاتية ونسب. حول كل حمور عاملي

  .تونسفي  القيم الذاتية ونسب التمثيل على المحاور :)09- 04(جدول رقم

  F1 F2 F3 F4 

Valeur propre 1.978 1.209 0.580 0.233 

Variabilité (%) 49.462 30.223 14.499 5.817 

% cumulé 49.462 79.685 94.183 100.000 

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر
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  .تونسفي  تمثيل البياني لنسب تمثيل المحاور :)19-04(رقم شكل 

Scree plot

0

0.5

1

1.5

2

2.5

F1 F2 F3 F4

axis

E
ig

e
n

v
a

lu
e

0

20

40

60

80

100

C
u

m
u

la
ti

v
e

 v
a

ri
a

b
il

it
y

 (
%

)

  

  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

من قيمة اجلمود، أما احملور  %49.462أو املركبة األساسية األوىل متثل نسبة  F1احملور العاملي األول 

، ومنه %79.685نسبة )  F2 ،F1(، ويف ا�موع ميثل احملورين األول والثاين %30.223فيمثل  F2الثاين 

ين يعطيان أحسن متثيل للمخطط، وبالتايل نكتفي بتمثيل املتغريات على معلم متعامد نستنتج أن هذين احملور 

  .F2 ،(F1  (ومتجانس واحد ذو بعدين  

  )   سنوات الدراسة(واألفراد التمثيل البياني للمتغيرات :رابعا 

املية األول والثاين، حيث بتحليل إسقاط املتغريات واالفراد  على املستويات العاملية املوّلدة باحملاور الع سنقوم

وهي أعلى نسبة، أي أن هذا املستوى العاملي  79.685%)(تبلغ نسبة التشتُّت املفسِّر �ذا املستوى حوايل 

  .يعطي َأْحَسْن متثيل للمتغريات
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  التمثيل البياني للمتغيرات  -1

  .تونسفي  التمثيل البياني للمتغيرات :)20-04(رقم شكل 

Variables (axes F1 and F2: 79.68 %)
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  .Xlstat2017اد الطالب من خمرجات برنامج من إعد: المصدر

ع جبودة ، تتمتَّ واملتمثلة يف االنفاق العام ومعدل البطالة ومعدل التضخم والنمو االقتصادي املتغرياتكل من 

و LG ، كما نالحظ أن املسافة اإلقليدية بني حميط الدائرة من مركز الدائرة واقرتا�ا منا البتعادها عالية نظرً 

LPBH  وهذا يدل على أن  يناملتغري  ينة، وهذا يدل على أن هناك ارتباط قوي وموجب بني هذضعيف ،

كما نالحظ أن املسافة   خالل فرتة الدراسة، تونسالنمو االقتصادي يف  علىوموجب  تأثري قوي  لهالعام  اإلنفاق

ام ال يؤثر يف معدل التضخم بني معدل البطالة ومعدل التضخم  واإلنفاق العام متوسطة  مما يدل أن االنفاق الع

  ومعدل البطالة يف تونس خالل فرتة الدراسة
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  )   سنوات الدراسة(التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد -2

  .تونسفي  التمثيل البياني للمتغيرات واألفراد :)21-04(رقم شكل 

Biplot (axes F1 and F2: 79.68 %)
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  .Xlstat2017من إعداد الطالب من خمرجات برنامج : المصدر

النمو  :متغرياتفنالحظ أن ، تونسأعاله يوضح العالقة بني املتغريات وسنوات الدراسة يف  البياينإن الشكل 

فإن املتغريات  تسعيناتفرتة يف  اأمو ،   2017إىل 2011هلا أكرب قيم يف سنوات  العام اإلنفاقو  االقتصادي

  .هلا قيم صغرية  العام اإلنفاقو  النمو االقتصادي
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  لنماذج بانيل ظرين مدخل:: المبحث الثاني

اليت  املبحث تسليط الضوء على أهم احملاور املتعلقة مبنهجية االقتصاد القياسي لبيانات بانل هذاسنحاول يف 

 Norlove نيقال الباحثممنذ صدور  مناذج بانل جمموعة من املشاهدات اإلحصائية، وظهرتحتتوي على 

 1966 تحدة األمريكية سنةطبيعي يف الواليات املالديناميكية للطلب على الغاز ال حول النمذجة  Balestaو

 ).Maddala-1971 (وماداال 

  مفاهيم أساسية حول نماذج بانيل: المطلب األول

  تعريف معطيات بانيل: أوال 

مبجموعة البيانات اليت جتمع بني خصائص كل ة املدجمة ملقطع عرضي وسالسل زمني البيانات قاعدةتعرف 

للعديد من ) ملتغري أو أكثر(جمموعة من املشاهدات اإلحصائية وهي لسالسل الزمنية املقطعية وا من البيانات

خالل فرتة زمنية حمددة، و ميتاز هذا النوع من البيانات بطبيعة ...مؤسسات، دول،: الوحدات أو األفراد  مثل

يؤدي إىل تسميتها يف  البعد الثنائي، فهي عبارة عن تركيب لبيانات السالسل الزمنية وبيانات مقطعية، و الذي

  .1بعض األحيان بالبيانات التجميعية

ـــــى أســـــاس البعـــــد الثنـــــائي للبيانـــــات الطوليـــــة يكـــــون الشـــــكل اخلطـــــي العـــــام للنمـــــاذج الـــــيت �ـــــتم بدراســـــة هـــــذا  عل

  :2النوع من البيانات على النحو التايل

1

K

it it kit kit it
k

y x  


    

 
1,..........,

1,..........,

i N

t T




 

  : حيث أن

i  يف العينة رقم البلد  

t  الفرتة الزمنية  

                                                           
1 Damodar N.Gujarati, Traduction par Bernard Bernier, Econométrie , 4 éme édition,  université de Bruxelles, 

2004, P 634. 
2 Revue « économie et prévention » N° 7, année 1989, p 99 
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 ity  ميثل املتغري الداخلي أو التابع  

kitx ميثل املتغري املستقل أو املفسر ذو الرتبةk.    

it وkit معلمات النموذج .  

it يعرب عن اخلطأ العشوائي.  

   :الفرضيات التالية وتقوم هذا النماذج على

 1,,1,:)(0;)(22       :فرضية التجانس   itit EENiTt  

 0              :فرضية عدم وجود االرتباط المتزامن بين أفراد العينة)(:  jtitEji                                                         

 0                                 :  فرضية عدم االرتباط الذاتي)(:  isitEst  

 1,,1,:)(0                                           :فرضية التعامد  itit xETtNi  

  أهمية معطيات بانيل:  ثانيا

يف امليدان األكثر فعالية ا جعل دراسته )بعد فرديبعد زمين و (الثنائيل تتمتع ببعد يإن كون معطيات البان

  :1نوجزها يف النقاط التالية  ونشاط يف القياس االقتصادي، وهي بذلك تكتسي أمهية بالغة

الزمنيــــــة، والــــــذي يفضــــــي إىل و الــــــتحكم يف التبــــــاين الفــــــردي، الــــــذي قــــــد يظهــــــر يف حالــــــة البيانــــــات املقطعيــــــة أ -

 .نتائج متحيزة

ــــــات الب - ــــــوى معلومــــــايتيــــــانتتضــــــمن بيان ــــــ ل حمت ــــــك الــــــيت يف املقطعي ــــــر مــــــن تل ــــــايل إمكانيــــــة ة أكث أو الزمنيــــــة وبالت

مشـــــكلة االرتبـــــاط املشـــــرتك بـــــني املتغـــــريات تكـــــون أقـــــل حـــــدة  احلصـــــول علـــــى تقـــــديرات ذات ثقـــــة أعلـــــى، كمـــــا أن

 أكــــرب مــــن درجــــاتد ل عــــن غريهــــا بعــــديــــتميــــز بيانــــات البانت  السالســــل الزمنيــــة، ومــــن جانــــب آخــــر مــــن بيانــــات

  .احلرية وكذلك بكفاءة أفضل

ــــتــــوفر منــــاذج البان - ــــة التعــــديلي ــــة أفضــــل لدراســــة ديناميكي ــــيت قــــد ختفيهــــ ل إمكاني ــــة كمــــا أ�ــــا ا ال ــــات املقطعي البيان

ـــــة والفقـــــر أيضـــــاً تعتـــــرب مناســـــبة لدراســـــة فـــــرتات احلـــــاالت مـــــن  ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ميكـــــن ،االقتصـــــادية مثـــــل البطال

  .ت مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرىل الربط بني سلوكيايالبان خالل بيانات

                                                           
 16 جملد إسالمية، جملة دراسات اقتصادية ،نلمحددات التجارة البينية للدول اإلسالمية بإستخدام منهج تحليل البا عابد بن عابد العبديل، 1

  . 18، ص 2010العدد األول، 
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 لناجتــــــــة عــــــــن خصــــــــائص املفــــــــردات غــــــــرية نيــــــــة ظهــــــــور مشــــــــكلة املتغــــــــريات املهملــــــــتســــــــهم يف احلــــــــد مــــــــن إمكا -

  . يف االحندارات املفردة عادة إىل تقديرات متحيزة املشاهدة واليت تقود

ـــــل  - ـــــات البان ـــــار مـــــا يوصـــــتـــــربز أمهيـــــة اســـــتخدام بيان بعـــــدم التجـــــانس أو االخـــــتالف  فيف أ�ـــــا تأخـــــذ يف االعتب

  . اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية غري امللحوظ

  معطيات البانللالنماذج األساسية :  ثالثا

  نموذج التجانس الكلي -1

وخاص بكل وحدة مقطعية  tالزمن  يفرتض أن يكون ثابتا عربو  هو األكثر بساطة  النماذج منهذا النوع 

i 1,:,,0ة املقطعي نفسها عرب مجيع الوحداتفإذا كانت هي  ikkii vNi   يقدر و

  : 1ويأخذ الشكل التايل بطريقة املربعات الصغرى العادية
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  نموذج  األثر الفردي  -2

كننا األثر الفردي األكثر استعماًال  يف منذجة البيانات الطولية، وهذا على حسب األثر حيث مي منوذجيعترب 

 :2 أثرين أن منيز

  )Modèle à effet fixe – MEF(نموذج األثر الثابت  -

األثر الثابت يف حالة عدم التجانس احملددة  و اليت تكون فيها الفروق الفردية من حيث  منوذجيستعمل 

الرياضية هلذا ذات طبيعة معلومة و هذا جيعل من احلد العشوائي معدوم  و تكون الصياغة  الرتاتيب بالنسبة للمبدأ

  :النموذج على الشكل

 



K
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1

  

                                                           
1 Partrik Sevestre , économétrie des données de Panel, Duonod, Paris, 2002, P 10 

2 Christophe Hurlin, l’économétrie des données de Panel Modèles linéaires simple ,  université  d’Orléans, 

2005, P 20.    
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معلمات النموذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية و ذلك بعد إدخال متغري ومهي   تقديرو ميكن 

  .على النموذج

  ) Modèle à effet aléatoires – MEA(نموذج األثر العشوائي  -

ميكننا كذلك أن نعتمد يف منذجة األثر الفردي على افرتاضه بأنه ) MEF(إىل الطريقة السابقة  باإلضافة

)(و يكون األثر الفردي عندئذ ممثل باحلد. و ليس حمدد) Aléatoire(عشوائي  iv حيث أنiv  هو

 :النحو التايلو تكون الصياغة الرياضية هلذا النوع من النماذج على  ،مقدار األثر العشوائي





K

k
itkitkit uxy

1

  

itiitحيث أن vu   باستعمال طريقة املربعات  وأما التقدير هذا النموذج يكونهو خطأ مركب

     .و اليت تعطي مقدر تقاريب و بأقل تباين  و هو أفضل مقدر) MCG(الصغرى املعممة 

 )Les tests statistiques(االختبارات اإلحصائية :  رابعا

بعدما تناولنا األنواع املمكن لنماذج بانيل يبقى أن نوضح بعض االختبارات اإلحصائية اليت تساعد على 

  .حتديد نوعية النموذج الذي يتالئم مع بيانات الدراسة

  :)Hsiao-1986( اختبار تحديد نوع النموذج -1

  :لتايل عرب ثالثة خطوات وفقا ملخطط ا االختبارهذا ) Hsiao-1986(اقرتح 
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  Hsiaoمخطط  :)22-04(رقم شكل 

  

Source: Regis Bourbonais, Econométrie, 9éme édition, Dunod, Paris,2015, P 349. 

 خنترب الفرضية                 : اخلطوة األوىلkkiiNiH   ,:,1:1
0  

0Hإذا كانت الفرضيةهنا  أما ) Modèle pooded(لة منوذج التجانس الكلي مقبولة نكون أمام حا 

  .يف حالة العكس فإننا ننتقل إىل اخلطوة الثانية

 خنترب الفرضية                             : اخلطوة الثانية  iNiH :,1:2
0  

ختيار هو منوذج املعامالت مرفوضة نكون أمام حالة عدم التجانس الكلي و اال 0H الفرضيةكانت إذا  

، أما يف احلالة العكسية فإننا ننتقل إىل اخلطوة اليت )MCC(أو منوذج املعامالت املركبة ) MCA(العشوائية 

  .تليها

 خنترب الفرضية                             : اخلطوة الثالثة  iNiH :,1:3
0  

3إذا كانت الفرضية
0H قبولة نستعمل منوذج التجانس الكليم)Modèle pooled( أما يف حالة رفض ،

3 الفرضية
0H يكون االختيار هو منوذج األثر الفردي و يبقى علينا حتديد نوعية هذا األثر  .  
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  )اختبار هوسمان(اختبار تحديد نوعية األثر الفردي    -2

ت الثابتة رياالتأث نيري بهف اجلو االختال ة األثر الفردي يف حالةيهدف هذا االختبار إىل حتديد نوعي

ات الثابتة ري ا تكون كل من مقدرات التأثهتستند فرضية العدم على عدم وجود ذلك االرتباط، وعندو  ،والعشوائية

عالقة الإحصائية هومسان تعطى و ، ي األكثر كفاءةهات العشوائية تكون ثري متسقة ولكن مقدرة التأ والعشوائية

 :التالية

  )ˆ()ˆˆvar()ˆˆ(
1

WMCGWMCGWMCGH  


 

  ، )كبري نسبياً   Nبشرط أن تكون ( K   مع درجة حرية  Chi-deuxتتبع توزيع قانون   Hحيث أن 

معنوي أي  عدم وجود ارتباط بني  غري أن الفرق بني املقدرتني أي  ففي حالة قبول الفرضية املعدومة

أي أما يف احلالة العكسية   MEAختيار هو منوذج األثر العشوائي املتغريات املفسرة و األثر الفردي  يكون اال

  . MEFالفرق بني املقدرتني معنوي فنكون أمام  حالة  منوذج األثر  الثابت 

 Les modèles des données(نمـــاذج البيانـــات الطوليـــة الديناميكيـــة : الثـــانيالمطلـــب 

de panel dynamiques(  

مشكل عدم التجانس بني األفراد،وحىت حنصل  ى مناذج البانيل هو جتاوزالرئيسي العتمادنا عل السببإن 

اليت ميكن أن تصادفنا املالئمة هلذا النوع من النماذج،  على مقدرات غري متحيزة جيب اختيار طريقة التقدير

أ وارتباط املتغريات املستقلة بعامل اخلطأ و كذلك املنش مشاكل، منها مشكل أخطاء القياس خالهلا عدة

1الداخلي
  :و یمكننا أن نقترح النموذج الدینامیكي من الدرجة األولى التالي ،




 
K

k
itkitkitit uxyy

1
1   

itiit                                              :                     أن حيث vu   

itu مـــــن األخطـــــاء العشـــــوائية يعـــــرب عـــــن اخلطـــــأ العشـــــوائي و الـــــذي يضـــــم نـــــوعني )itiit vu ( ،األول 

iv األخطــــــاء فيمــــــا بينــــــاألفراد و الثــــــاين بالنســــــبة للبيانــــــات املقطعيــــــة و الــــــذي يقــــــيس و هــــــو عنصــــــر اخلطــــــأ it 

                                                           
1 Stephen Bond , Anke Hoeffler and Jonathan Temple, GMM Estimation of Empirical Growth Models, 

University of Oxford, September, 2001,P14. 
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الفرضـــــيات الـــــيت مت ذكرهـــــا يف فهـــــو يتعلـــــق باملشـــــاهدة يف حـــــد ذا�ـــــا و الـــــذي نفرتضـــــه يف هـــــذا الفـــــرع بأنـــــه حيقـــــق 

  :، وهناك عدة طرق للتقدير نذكر منها النموذج

  طريقة مقدر الفروق األولى  :أوال 

ت استخدام القيم املبطأة ملستوياحلل املشاكل القياسية ) Arellano et Bond-1991(  اقرتح

  :1ويف ظل االفرتاضات التالية ة كمتغريات مساعدةلاملتغريات املستق

 ياً؛لسلاخلطأ غري مرتبط تسأن حد  -

  .ة تعترب متغريات خارجية ولكن بشكل ضعيفلأن املتغريات املستق  -

 :التقدير بشكل األيت  املعادلةوتكون 

      11211   itititititititit xxyyyy   

  .ةلاملتغريات املستقة ى املتغري التابع املبطأ وجمموعلا عهمن املعادلة السابقة أن شروط العزوم يتم تطبيق ويتضح

  طريقة مقدر النظام :انياث

على استعمال اليت تعتمد ، طريقة مقدر النظام   حلل املشاكل )Arellano et Bover-1995( اقرتح

املتغريات املبطأة كمتغريات مساعدة لفروق املتغريات و استعمال فروق املتغريات املبطأة كمتغريات مساعدة 

يقة بأكثر كفاءة و أحسن من مقدر طريقة الفروق األوىل هذه الطر  تتميزو   ،للمستويات األصلية للمتغريات

إال انه يبقي من الضروري التحقق من جودة . وذلك بسبب املعلومات املفيدة النامجة عن شروط العزوم اإلضافية

  .املقدرات ويكون ذلك بعدم وجود ارتباط ذايت ألخطأ من الدرجة الثانية

  

  

  

  

  

                                                           
1 Carkovic, M. and Levine, R. (2002), “Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth?”, 

University of Minnesota, pp5-6, (on line), Available on: 

http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf. consulter le 04/03/2020 10:15  
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  يانات الطوليةالتكامل المشترك للب :المطلب الثالث

  اختبار استقرارية السالسل الطولية: أوال 

تصادي وذلك باستخدام اختبارات ري مستقرة مهمة يف تطبيق القياس االقالسالسل الزمنية الغ دراسةعترب ت

و �ذا الغرض فإننا نقرتح جمموعة من االختبارات وذلك لتجنب مشكلة االحندار الزائف،   ذر الوحدةج

  .ةاإلحصائية املهم

  Levin, Lin et Chu  (LLC - 2002)اختبار  -1

اختبار جذر الوحدة يف بانيل يف سلسلة األعمال اليت  اقرتحاأول من  Levin, Lin et Chuيعترب 

وكانت انطالقا�م مأخوذة مباشرة من اختبارات جظر الوحدة يف ) 2002، 1993، 1992(قامو �ا 

  :1موذج  على النحويكون النالسالسل الزمنية لديكي فولر حيث 

itiitiitit tXX   1  

أي وجود جذر  itXعلى أساس الفرضية املعدومة و املتضمنة لعدم استقرار السلسلةهذا االختبار يكون  و

   .الوحدة

    Im, Pesaran et Shin (IPS- 2003)اختبار -2

 ,Im املشرتكة لكل من  جاءت أعمال Levin, Lin et Chuالسابق لـ  االختباربعد 

Pesaran et Shin  ملعاجلة فرضية جتانس جذر الوحدة ) 2003، 2002، 1997( يف السنوات

االحندار الذايت حتت الفرضية البديلة واليت تقضي بوجود احندار ذايت مشرتك، ومنوذج هذا االختبار جاء يف الشكل 

  :2التايل

1
1

P

it i i it it it J it
j

Y Y Y    


       

  Breitung (t-stat - 2000)اختبار  -3

                                                           
1 Christophe HURLIN et Valerie MIGNON, Synthèse de tests de racine unitaire sur données de 

panel, Université d’Orléans, Janvier 2005, P 02 
2 Ibid, P 15. 
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التطبيقية لالختبارين السابقني أثبتت ضعف هذين االختبارين يف حالة إذا كان عدد األفراد   الدراساتإن  

يعتمد على فكرة تقدير بواقي  (Breitung-2000)كبري جدًا بالنسبة لطول السلسلة، بكل بساطة فان 

  : 1كالتايل النموذج   


















 

tT

ee
e

tT

tT
e Titi

itit
,1,*

~...~
~

1(
 

املعدومـــــــة هلـــــــذا االختبـــــــار تعتمـــــــد علـــــــى عـــــــدم اســـــــتقرار سلســـــــلة البـــــــواقي املعدلـــــــة و بالتـــــــايل اســـــــتقرار  و الفرضـــــــية

  . سلسلة الدراسة

  للبيانات الطولية اختبارات التكامل المشترك  :ثانيا

  )Pedroni-2000(اختبار التكامل المشترك  -1

  :النموذج التايل اقرتح بدروين itxو  ityالتكامل املشرتك للمتغريين ولدراسة  االختباريف هذا 





K

k
itkitkiit uxy

1

  

تكامل  يوجد تقر بعدم) Pedroni-2000(الفرضية املعدومة الختبار  هذا النموذج تكون و على أساس

سبعة إحصائيات حمسوبة ) Pedroni-2000(نة، و يقرتح لكل أفراد العي itxو  ityمشرتك بني السلسلتني

حيث أن هذه االختبارات مبنية  ضمن البيانات الطولية  itxو  ity الختبار إمكانية التكامل املشرتك للمتغريين

2أساسا على طريقة اجنل غراجنر خصوصا
.   

  ) Ko-1999(اختبار التكامل المشترك  -2

تنص الفرضية املعدومة على عدم وجود تكامل مشرتك بني ) Ko-1999(التكامل املشرتك  اختباريف 

حىت و إن كانت الفروق ) -Ko-1999(و على أساس فرضية العدم وعلى حسب  ،itxو  ityالسلسلتني

و عليه فان هذا . درات املربعات الصغرى للبواقي غري مستقرةاألوىل للسلسلتني السابقتني مستقرتني فان مق

  .DF(3(االختبار يؤول إىل اختبار استقرارية بواقي االحندار السابق و يكون ذلك باستعمال اختبار ديكي فولر 

                                                           
1 Badi H.BALTAGI, Econometric analysis of panel data, third Edition, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester,  

England, 2005, P244. 
2 Claudio Araujo, macroéconométrie, trajectoires et fluctuations de long terme des phénomènes économiques, 

http://www.cerdi.org/claudio-araujo/perso/,04/03/2020,10:50. 
عملية التقارب االقتصادي في مجموعة  دراسة اقتصادية قياسية آلليات تحقيق النمو و إحداث-، النمو االقتصادي و التقاربلعقاب حممد 3

يف االقتصاد و اإلحصاء التطبيقي، ختصص طرق كمية، املدرسة الوطنية العليا  وراهأطروحة دكت، )2012-1985(من الدول النامية خالل الفترة 

  144، ص 2015 التطبيقي، غري منشورة، اجلزائر، لإلحصاء و االقتصاد
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  ليدراسة وتحليل نتائج نمذجة بان: : الثالثالمبحث 

على معدالت  ألثر لتطبيق سياسة االنفاق العامعلى تقدير وتقييم وحتديد طبيعة ا املبحثسنعمل يف هذا 

  .ويتم ذلك من خالل ثالث مطالبالنمو االقتصادي ومعدالت البطالة والتضخم لعينة من الدول مشال افريقيا 

  في بعض دول المغرب العربي قياس أثر االنفاق العام على معدل النمو االقتصادي: المطلب االول

  تقديم نموذج الدراسة: أوال 

يف دراستنا ألثر االنفاق العام على النمو االقتصادي يف اجلزائر وبعض دول املغرب : تحديد عينة الدراسة-1

، اخرتنا ثالثة دول وهي اجلزائر ، املغرب ، تونس وقد كان اختيارنا هلذه  2017إىل  1990العريب خالل الفرتة 

  .وذة من قاعدة معطيات البنك الدويل الدول متعلق بتوفر البيانات اخلاصة مبتغريات الدراسة واملأخ

على النمو االقتصادي يف الدول املذكورة أعاله قمنا باختيار االنفاق العام لتقدير اثر : كتابة نموذج الدراسة-2

  :استنادا على بعض الدراسات السابقة وموافقة للنظرية االقتصادية وقد مت اختيار املتغريات التالية متغريات

  LPIBHويركز له بالرمز الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي وهو لوغاريتم  :المتغير التابع

 : المستقل المتغير

  LG  لوغاريتم النفقات العامة ويرمز هلا بـ -

  :نموذج الرياضي للدراسة على الشكل التايللوعليه يكون ا

  

1it it itLPIBH c LG u    

                                                                                       

1,..........,

1,..........,

i N

t T



 

  :،حيث

  N   دول  3( عدد الدول يف الدراسة(  

  T    سنة  28( عدد سنوات الدراسة(  

 itu : العشوائي ميثل اخلطأ.  

   تحديد نوع النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة: ثانيا

نقوم بتقدير املعادلة املذكورة أعاله بطريقة املربعات الصغرى وهلذا الغرض نستخدم ثالث مناذج وهي منوذج 

االحندار التجميعي ، منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية، حبيث يتم تقدير النموذجني األول والثاين 
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النتائج مسجلة لثالث فيتم تقديره بطريقة املربعات الصغرى املعممة، بطريقة املربعات الصغرى العادية أما النموذج ا

  :وايليف اجلدول امل

  ثر االنفاق العام على معدل النمو االقتصاديأل نتائج تقدير نماذج بانيل ): 10-04(جدول رقم

  التجانس الكلي  منوذج  املتغريات

Pooled  

  منوذج األثر الثابت 

MEF     

  األثر العشوائي منوذج

MEA     

LG 0.119 

 (4.67)  

)0.000*(**  

0.108 

 (6.80)  

)0.000*(**  

0.108 

 (6.80)  

)0.000*(**  

 5.044  الثابت 

  (7.869)      

)0.000*(**  

5.315 

  (13.255)      

)0.000*(**  

5.315 

  (11.85)      

)0.000*(**  

R2 0.2107  0.7094  0.3636  

F de 

Fisher 
Probabilité  

21.89 

0.000***  

65.10  

0.000***  

46.85 

0.000***  

DW 0.181  0.326  0.322  

  .03و02و01واملالحق رقم  EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  .  ملقدرات املعامل Studentمتثل اإلحصائية  احملسوبة الختبار ) : .( 

 .لتوايلعلى ا %1، %5، %10يدل على مستوى املعنوية عند *** ، **، *

 :سنقوم بتحديد النموذج املالئم دروسثة للنموذج املير النماذج الثالبعد تقد

  اختبار فيشر للمفاضلة بين نموذج االنحدار المجمع ونموذج اآلثار الفردية -1

 سنخترب أوال امكانية وجود أثر فردي ضمن بيانات عينة دروسثة للنموذج املير النماذج الثالبعد تقد

الذي تكون فيه فرضية الصفرية توافق منوذج التجانس الكلي أي عدم  ذا الغرض نستخدم اختبار فيشرالدراسة، وهل

  :من القانون األيتإحصائية هذا اختبار حتسب و ، وجود أي أثر لألفراد يف العينة املدروسة
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2 2
2 1
2

2

( ) / ( 1)

(1 ) / ( )

R R N
F

R NT N K

 


  
 

  : حيث أن

N : الدول ثالثةيف حالتنا هذه (ميثل عدد األفراد(  

T :سنة 28يف حالتنا هذه (ول السلسلة الزمنية ط(  

K : 1عدد املتغريات املستقلة وعددها  

R2
R2=0.2107(ميثل معامل التحديد يف منوذج التجانس الكلي : 1

1.(  

R2
R2=0.7094(ميثل معامل التحديد  يف منوذج األثر الثابت: 2

2.(  

68.64CFة  وعند تطبيق هذا االختبار أعطى لنا قيمة احصائية فيشر احملسوب   وهي أكرب من إحصائية

)فيشر ا�دولة  2 ,8 0 ) 3 .1 1F   و نقول أن هناك أثر  %1عليه نرفض الفرضية املعدومة و مبستوى معنوية و

   . فردي ضمن بيانات عينة الدراسة

  )وسماناختبار ه( المفاضلة بین نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي -2

 نقوم بتطبيق اختبار هومسن من أجل اختيار بني منوذج األثر الثابت أو العشوائي،ساختبار فيشر  إجراءبعد 

  :  ونتيجة االختبار موضحة يف اجلدول التايل 

  هوسماننتائج اختبار  :)11- 04(جدول رقم

 

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

 قبولمما يعين  %5من  وهي أكرب 0.74اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة احتمالية اختبار هومسان  خاللمن 

 ، أي أن أسلوب األثر للمتغريات املفسرةاألثر الفردي  نيأي وجود ارتباط ب الفرض البديل  ورفضفرضية العدم 

  .األكثر معنويةو  األنسب هي العشوائيةمقدرات اآلثار ناسب، وبالتايل تصبح و امله العشوائي
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  : العشوائيتقييم نموذج األثر  -3

  : التقييم االقتصادي-

أي أن العالقة بني النفقات العامة والناتج احمللي اإلمجايل  موجبةنالحظ أن إشارة مقدرة معلمة النفقات العامة  - 

  .يتوافق مع النظرية االقتصاديةوهذا ما  طردية

تؤدي إىل زيادة معدل  %1أي أن زيادة االنفاق العام بـ  0.108ي نالحظ أن معلمة االنفاق العام تساو  - 

  .وهذا ما ال يتعارض مع النظرية االقتصادية  %0.108النمو االقتصادي بـ 

ــــــث مــــــن املفــــــرتض أن يكــــــون مســــــتوى حصــــــة  - ــــــة وهــــــي منطقيــــــة حي كمــــــا نالحــــــظ إشــــــارة احلــــــد الثابــــــت موجب

  .لة السابقةالفرد من الناتج موجب إذا انعدمت املتغريات املستق

  : التقييم اإلحصائي-2

للمعنوية اإلحصائية ملقدرات معامل النموذج، نالحظ قبوهلا ) Student(من خالل نتائج اختبارات

ملعنوية النموذج الكلية إىل قبول ) Fisher(كذلك يشري اختبار). %5(عند مستوى املعنوية اإلحصائية إحصائيا

وهي قيمة ) R2=0.36(أن قيمة معامل التحديد املضاعف قد بلغت كما  .)%5(القوة التفسريية هلذا النموذج

من نصيب الفرد من الدخل اإلمجايل يتحدد ضمن املتغريات  %66، وعلى أساس هذه النتيجة فإن متوسطة

  . املستقلة للنموذج

 نهمما يوحي بوجود ارتباط ذايت لألخطاء من الدرجة األوىل، وأ 0.32 أعطى لنا قيمةDW أن قيمة  كما 

أقل من   P=0.04 Jarque-Beraلدينا من خالل شكل التوزيع الطبيعي للبواقي أن قيمة االحتمال املقابل الختبار 

نالحظ  للبواقي كما أنه من خالل دالة االرتباط الذايت  ،أي أن البواقي ال تتوزع طبيعيا5%القيمة االحتمالية عند 

وهي أقل من  0.00تساوي  lujing-boxحتمال املقابل الختبار قيم االرتباط تقع خارج جمال الثقة، وأن قيمة اال

 النموذج ما يؤكد وجود ذاكرة ارتباط ذايت للبواقي وهذا يعين أنه ملا يكون هناك االرتباط الذايت للبواقي يف 0.05

 فهيوبالتايل  هذا يعين أن مقدرات النموذج حتافظ على خاصية عدم التحيز ولكنها تفقد خاصية األقل تباين

  .ليست األفضل

إىل  وعليه ال ميكننا قبول هذا النموذج بأي حال من األحوال وقد يؤول سبب التشوه احلاصل هذا النموذج

 استقرار السالسل أو عدم فعالية طريقة املربعات الصغرى يف تقدير هذا النموذج، وفيما يلي نعمل على عدم

  هذه املشاكل معاجلة
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  Jarque-Beraار نتائج اختب :)23-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  lujing-boxنتائج اختبار  :)24-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  IVتقدير نموذج باستعمال طريقة المتغيرات المساعدة : ثالثا 

قدير هذا النموذج تنقوم ب العشوائين النموذج املالئم لبيانات الدراسة هو منوذج األثر بعد التأكد من أ

ونتائج التقدير ، وذلك بأخذ فروق متغريات الدراسة كمتغريات مساعدة ) IV (بطريقة املتغريات املساعدة 

  :موضحة يف اجلدول أدناه 
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 IVاستعمال طريقة المتغيرات المساعدة ب العشوائينتائج تقدير نموذج األثر  :)12- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

اجلدول أعاله أن املتغريات التفسريية أبدت قدرة تفسريية ماعدا متغرية الفروق االوىل ملتغرية  منيتضح    

أن النموذج  Waldائية، كما تؤكد إحصائية الناتج احمللي اإلمجايل فليست هلا معنوية إحصنصيب الفرد من 

نصيب متغرية الفروق االوىل ملتغرية مقبول بالكلية كما أن إشارة املقدرات تتوافق مع الطرح النظري ماعدا متغرية 

  .فإشار�ا السالبة ال تتوافق مع النظرية االقتصاديةالناتج احمللي اإلمجايل الفرد من 

   ) DYN-GMMطريقة (وذج الديناميكي التقدير باستخدام النم: رابعا 

  :أعطى النتائج التالية النموذجإن تقدير 
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 DYN-GMMنتائج تقدير النموذج بطريقة  :)13- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

لة إحصائيا كما أن إشارة املقدرات عليها نالحظ أن كل املتغريات التفسريية مقبو  املتحصلمن خالل النتائج 

تؤكد على أن النموذج مقبول كلية، ومن جانب آخر  Wald توافق الطرح النظري ، باإلضافة إىل أن إحصائية 

  :أعطى النتائج التالية test Sarganفإن نتيجة اختبار القيود زائدة التمييز  

 test Sargan اختبار القيود زائدة التمييز  :)14- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

من خالل مالحظة نتائج االختبار أعاله نرفض فرضية العدم أي أن املتغريات املساعدة املستخدمة يف هذه 

  د.الطريقة مرتبطة مع بواقي النموذج وبالتايل فهذه الطريقة مرفوضة
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  جلتقدير العالقة طويلة األ:خامسا 

، وملعاجلة ذلك صالحية النموذج  أي عدموجود االرتباط الذايت بني األخطاء من خالل ما سبق نالحظ 

جيب  أن خنترب استقرارية متغريات النموذج فإذا كانت هذه املتغريات متكاملة عند نفس الدرجة فعندئذ خنترب 

 بتقديرسنقوم تغريات يف حالة تكامل مشرتك إمكانية وجود تكامل مشرتك بني هذه املتغريات ، وإذا كانت هذه امل

  . توازنية طويلة األجل عالقةأفضل طريقة التقدير  الذي يعد  منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل

  :اختبار استقرارية  -1

احملصل  استقرارية السالسل الطولية ملتغريات النموذج استعملنا جمموعة من االختبارات والنتائج اختباربغرض 

  :ةول التالياموضحة يف اجلد ها علي

 .حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)15- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

 الناتج احمللي حصة الفرد من إمجايلأن متغرية إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

LPIBH  وأيضا  سوبة أقل من االحصائيات ا�دولةحيث أن االحصائيات احمل %5غري مستقرة عند املستوى 

  .0.05القيم االحتمالية أكرب من 

  



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

195 

حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند الفرق  استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)16- 04(جدول رقم

  .األول

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات الطالب باالعتماد على  من إعداد :المصدر

عند  حصة الفرد من إمجايل الناتج احملليأن متغرية إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

حيث أن االحصائيات احملسوبة أكرب من االحصائيات  %5مستقرة عند املستوى  DLPIBH الفرق األول

  .0.05من  أقلالحتمالية القيم ا وأيضا  ا�دولة 

 مجيعغري مستقرة يف مستواها باستعمال  LPIBH النتائج املتحصل عليها فإن املتغرية أساسعلى 

أربعة اختبارات  ، غري أ�ا استقرت عند الفرق األول باستعمال%5االختبارات السابقة ومبستوى معنوية 

  . إحصائية
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 .بتأخير سنة لسلسلة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي نتائج اختبار استقرارية :)17- 04(جدول رقم

  
  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

بتأخري  حصة الفرد من إمجايل الناتج احملليأن متغرية إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

 حيث أن االحصائيات احملسوبة أقل من االحصائيات ا�دولة  %5غري مستقرة عند املستوى  LPIBHt-1 سنة

  .0.05القيم االحتمالية أكرب من  وأيضا 

 بتأخير سنة نتائج اختبار استقرارية لسلسلة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي :)18- 04(جدول رقم

  .عند الفرق األول

  

  .EVIEWS10مج برناخمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

197 

بتأخري  حصة الفرد من إمجايل الناتج احملليأن متغرية إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

حيث أن االحصائيات احملسوبة أكرب من  %5مستقرة عند املستوى  DLPIBHt-1 عند الفرق األول سنة

  .0.05من  أقلالقيم االحتمالية  وأيضا  االحصائيات ا�دولة 

 مجيعغري مستقرة يف مستواها باستعمال  LPIBHt-1 املتحصل عليها فإن املتغرية النتائجعلى أساس 

أربعة اختبارات  ، غري أ�ا استقرت عند الفرق األول باستعمال%5االختبارات السابقة ومبستوى معنوية 

  . إحصائية

 .ماالنفاق العا استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)19- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

غري مستقرة عند  LG أن متغرية االنفاق العامإن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

ن القيم االحتمالية أكرب م وأيضا  حيث أن االحصائيات احملسوبة أقل من االحصائيات ا�دولة  %5املستوى 

0.05.  

  

  

  



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

198 

  .عند الفرق األول االنفاق العام استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)20- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

 DLG أن متغرية االنفاق العام عند الفرق األولإن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

القيم  وأيضا  حيث أن االحصائيات احملسوبة أكرب من االحصائيات ا�دولة  %5ند املستوى مستقرة ع

  .0.05من  أقلاالحتمالية 

االختبارات  مجيعغري مستقرة يف مستواها باستعمال  LG النتائج املتحصل عليها فإن املتغرية أساسعلى 

أربعة اختبارات إحصائية عند  ول باستعمال، غري أ�ا استقرت عند الفرق األ%5السابقة ومبستوى معنوية 

  . %5مستوى الداللة 

متكاملة من نفس الدرجة فإنه من  lpibh  ،lg ،lpibht-1 مبا أن املتغريات: اختبار التكامل المشترك -2

إمكانية حتقق هذه  اختبارالبحث عن عالقة طويلة األجل بني هذه املتغريات، لكن قبل ذلك جيب  املناسب

  . للتكامل املشرتك وذلك باستعمال اختباري بدروين وكاوالعالقة 

  :اختبار بدروني-

  :نتائج هذا االختبار موضحة يف اجلدول أدناه 
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  نتائج اختبار بدروني للتكامل المشترك :)21- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

أعاله باستثناء اختبار التباين يف البعد الداخلي تؤكد على رفض فرضية العدم  يف اجلدول االختبارن نتائج إ

تؤكد على أن املتغريات املستخدمة يف النموذج هي  هلذا االختبار و املتضمنة لعدم وجود تكامل مشرتك و بالتايل

قدرة بني السالسل ذات و تصبح عندئٍذ العالقة امل ،األجل يف حالة تكامل مشرتك و ميكننا تقدير العالقة طويلة
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عالقة توازن هيكلية على املدى البعيد و ليست احندار كاذب و  متثل التكامل املشرتك ضمن النموذج حمل الدراسة

  .(VECM) اخلطأ يسمى النموذج املقدر بنموذج تصحيح

  :اختبار كاو-

  :موضحة يف اجلدول التايل االختبارنتائج هذا  

  للتكامل المشترك كاور  نتائج اختبا :)22- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

كاو للتكامل املشرتك على رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود   اختبارتؤكد نتيجة 

  .تكامل مشرتك بني هذه املتغريات
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  :تقدير العالقة طويلة األجل -3

ة املربعات طريقفإننا نستعمل  VECM منوذج تصحيح اخلطأأي قة طويلة األجل العال تقديربغرض 

هذه الطريقة بقدر�ا على و تتميز Pedroni-2000 من طرف ةو املطور   FMOLS املعدلة كليا الصغرى

على التفسريية االرتباط الذايت لألخطاء و عدم ثبات التباين احملتمل للمعامالت  مع داخلية املتغريات التعامل

نتائج هذا ، هذه الطريقة مقدرات غري متحيزة تقريبيًا و بأقل تباين و بالتايل فهي متسقة و متنحنا عيد،املدى الب

  :يف اجلدول التايل موضح التقدير

  .FMOLSنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة  :)23- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

،  %5نالحظ أن كل مقدرات املعلمات مقبولة من وجهة إحصائية عند مستوى معنوية  أعالهيف اجلدول 

كما أن إشارا�ا تتوافق مع الطرح النظري فهي مقبولة من وجهة اقتصادية، باإلضافة إىل ذلك فان معامل التحديد 

غرية الداخلية مفسرة على أساس متغريات النموذج من تباين املت %99مما يعين أن  0.99املعدل قد بلغ القيمة 

و حصة الفرد  االنفاق العام من حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي مشروحة على أساس  %99مبعىن آخر أن 

  .من إمجايل الناتج احلقيقي لفرتة تأخر واحدة
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ظنا أن قيمة هذه املقدرة كبرية حصة الفرد من إمجايل الناتج احلقيقي لفرتة تأخر واحدة الح ملقدرةفبالنسبة 

تشري مرونة مستوي ،كما  مما يدل على أن النموذج الديناميكي يناسب وطبيعة البيانات املمثلة للدراسة) 0.68(

ادي صؤدي إىل زيادة معدل النمو االقتي %1أن زيادة هذا املتغري بـ حصة الفرد من الناتج احمللي للسنة املاضية 

وهذا ماال يتعارض والنظرية االقتصادية ألن النمو االقتصادي هو  %0.68دى الطويل بـ للفرتة احلالية يف امل

أي أن زيادة االنفاق العام بـ  0.0096، أما بالنسبة ملقدرة االنفاق العام فهي موجبة وتساوي ظاهرة تراكمية

يتعارض مع النظرية  وهذا ما ال %0.0096تؤدي إىل زيادة معدل النمو االقتصادي يف املدى الطويل بـ  1%

  .االقتصادية 

  في بعض دول المغرب العربي التضخممعدل  واالنفاق العام  تقدير العالقة بين : الثانيالمطلب 

  تقديم نموذج الدراسة: أوال 

يف اجلزائر وبعض دول املغرب العريب  معدل التضخميف دراستنا ألثر االنفاق العام على : تحديد عينة الدراسة-1

، اخرتنا ثالثة دول وهي اجلزائر ، املغرب ، تونس وقد كان اختيارنا هلذه الدول  2017إىل  1990رتة خالل الف

  .متعلق بتوفر البيانات اخلاصة مبتغريات الدراسة واملأخوذة من قاعدة معطيات البنك الدويل 

أعاله قمنا باختيار متغريات يف الدول املذكورة  التضخملتقدير اثر االنفاق العام على : كتابة نموذج الدراسة-2

  :استنادا على بعض الدراسات السابقة وموافقة للنظرية االقتصادية وقد مت اختيار املتغريات التالية

  LINFويركز له بالرمز  معدل التضخموهو لوغاريتم  :المتغير التابع

 : المتغير المستقل

  LG  لوغاريتم النفقات العامة ويرمز هلا بـ -

  :الرياضي للدراسة على الشكل التايل لنموذجاوعليه يكون 

1it it itLINF c LG u    

                                                                                       
1,..........,

1,..........,

i N

t T




 

  :حيث

  N   دول  3( عدد الدول يف الدراسة(  

  T    سنة  28( عدد سنوات الدراسة(  

 itu : العشوائي ميثل اخلطأ.  
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  تحديد نوع النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة : ثانيا

املذكورة أعاله بطريقة املربعات الصغرى وهلذا الغرض نستخدم ثالث مناذج وهي منوذج  املعادلةنقوم بتقدير 

التأثريات العشوائية، حبيث يتم تقدير النموذجني األول والثاين  االحندار التجميعي ، منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج

النتائج مسجلة بطريقة املربعات الصغرى العادية أما النموذج الثالث فيتم تقديره بطريقة املربعات الصغرى املعممة، 

  :وايليف اجلدول امل

  التضخمل ثر االنفاق العام على معدأل نتائج تقدير نماذج بانيل ): 24-04(جدول رقم

  التجانس الكلي  منوذج  املتغريات

Pooled  

  منوذج األثر الثابت 

MEF     

  األثر العشوائي منوذج

MEA     

LG -0.145 

 (-1.93)  

)0.163(  

-0.154 

 (-1.65)  

)0.102(  

-0.154 

 (-1.65)  

)0.102(  

 5.004  الثابت 

  (1.93)      

)0.056*(  

5.249 

  (2.23)      

)0.028(**  

5.238 

  (2.18)      

)0.031(**  

R2 0.0235  0.2452  0.0325  

F de 

Fisher 
Probabilité  

1.97 

0.163  

8.66 

0.000***  

2.75 

0.100  

DW 0.675  0.826  0.820  

  .06و05و04واملالحق رقم  EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  .  ملقدرات املعامل Studentمتثل اإلحصائية  احملسوبة الختبار ) : .( 

 .على التوايل %1، %5، %10يدل على مستوى املعنوية عند *** ، **، *

  :سنقوم بتحديد النموذج املالئم دروسثة للنموذج املير النماذج الثالبعد تقد

  



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

204 

  اختبار فيشر للمفاضلة بين نموذج االنحدار المجمع ونموذج اآلثار الفردية -1

 سنخترب أوال امكانية وجود أثر فردي ضمن بيانات عينة دروسلنموذج املثة لير النماذج الثالبعد تقد

الذي تكون فيه فرضية الصفرية توافق منوذج التجانس الكلي أي عدم  ذا الغرض نستخدم اختبار فيشرالدراسة، وهل

  :وجود أي أثر لألفراد يف العينة املدروسة، وإحصائية هذا اختبار حتسب من القانون األيت

2 2
2 1
2

2

( ) / ( 1)

(1 ) / ( )

R R N
F

R NT N K

 


  
 

  : حيث أن

N : الدول ثالثةيف حالتنا هذه (ميثل عدد األفراد(  

T : سنة 28يف حالتنا هذه (طول السلسلة الزمنية(  

K : 1عدد املتغريات املستقلة وعددها  

R2
R2=0.0235(ميثل معامل التحديد يف منوذج التجانس الكلي : 1

1.(  

R2
R2=0.2452(لثابتميثل معامل التحديد  يف منوذج األثر ا: 2

2.(  

11.74CFأعطى لنا قيمة احصائية فيشر احملسوبة   االختباروعند تطبيق هذا    وهي أكرب من إحصائية

)فيشر ا�دولة  2 ,8 0 ) 3 .1 1F   و نقول أن هناك أثر  %1عليه نرفض الفرضية املعدومة و مبستوى معنوية و

   . الدراسةفردي ضمن بيانات عينة 

  )اختبار هوسمان( المفاضلة بین نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي -2

 نقوم بتطبيق اختبار هومسن من أجل اختيار بني منوذج األثر الثابت أو العشوائي،سفيشر  اختباربعد إجراء 

  :  ونتيجة االختبار موضحة يف اجلدول التايل 

  وسمانهنتائج اختبار  :)25- 04(جدول رقم

 
  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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 قبولمما يعين  %5من  وهي أكرب 0.90اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة احتمالية اختبار هومسان  خاللمن 

 األثر ، أي أن أسلوب للمتغريات املفسرةاألثر الفردي  نيأي وجود ارتباط ب الفرض البديل  ورفضفرضية العدم 

  .واألكثر معنوية األنسب هي العشوائيةمقدرات اآلثار ناسب، وبالتايل تصبح و امله العشوائي

  : العشوائيتقييم نموذج األثر  -3

  : التقييم االقتصادي-

 ومعدل التضخمأي أن العالقة بني النفقات العامة  سالبةنالحظ أن إشارة مقدرة معلمة النفقات العامة  - 

  .يتوافق مع النظرية االقتصادية ال وهذا ما عكسية

تؤدي إىل اخنفاض  %1أي أن زيادة االنفاق العام بـ  0.154-نالحظ أن معلمة االنفاق العام تساوي  - - 

  . %0.154معدل التضخم بـ 

 معــــــدل التضــــــخمكمــــــا نالحــــــظ إشــــــارة احلــــــد الثابــــــت موجبــــــة وهــــــي منطقيــــــة حيــــــث مــــــن املفــــــرتض أن يكــــــون  -

  .ت املستقلة السابقةموجب إذا انعدمت املتغريا

  : التقييم اإلحصائي-2

أن معلمة للمعنوية اإلحصائية ملقدرات معامل النموذج، نالحظ ) Student(نتائج اختبارات خاللمن 

ملعنوية النموذج ) Fisher(كذلك يشري اختبار). %5(عند مستوى املعنوية اإلحصائيةاالنفاق العام غري معنوية 

 بلغت ن قيمة معامل التحديد املضاعف قدكما أ  .)%10(سريية هلذا النموذجالكلية إىل قبول القوة التف

)R2=0.032 ( يتحدد ضمن  معدل التضخممن  %3.25، وعلى أساس هذه النتيجة فإن ضعيفةوهي قيمة

  . املتغريات املستقلة للنموذج

 رجة األوىل، وأنهمما يوحي بوجود ارتباط ذايت لألخطاء من الد 0.82 أعطى لنا قيمةDW أن قيمة  كما 

 كربأ  P=0.80 Jarque-Beraلدينا من خالل شكل التوزيع الطبيعي للبواقي أن قيمة االحتمال املقابل الختبار 

نالحظ  للبواقي كما أنه من خالل دالة االرتباط الذايت  ،أي أن البواقي تتوزع طبيعيا5%من القيمة االحتمالية عند 

وهي أقل من  0.00تساوي  lujing-boxوأن قيمة االحتمال املقابل الختبار  قيم االرتباط تقع خارج جمال الثقة،

 النموذج ما يؤكد وجود ذاكرة ارتباط ذايت للبواقي وهذا يعين أنه ملا يكون هناك االرتباط الذايت للبواقي يف 0.05
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 وبالتايل فهي ينهذا يعين أن مقدرات النموذج حتافظ على خاصية عدم التحيز ولكنها تفقد خاصية األقل تبا

  .ليست األفضل

إىل  وعليه ال ميكننا قبول هذا النموذج بأي حال من األحوال وقد يؤول سبب التشوه احلاصل هذا النموذج

 استقرار السالسل أو عدم فعالية طريقة املربعات الصغرى يف تقدير هذا النموذج، وفيما يلي نعمل على عدم

  هذه املشاكل معاجلة

  Jarque-Beraنتائج اختبار  :)25-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  lujing-boxنتائج اختبار  :)26-04(رقم شكل 

  
  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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  IVتقدير نموذج باستعمال طريقة المتغيرات المساعدة : ثالثا 

قدير هذا النموذج تنقوم ب العشوائيمن أن النموذج املالئم لبيانات الدراسة هو منوذج األثر  التأكد بعد

ونتائج التقدير ، وذلك بأخذ فروق متغريات الدراسة كمتغريات مساعدة ) IV (بطريقة املتغريات املساعدة 

  :موضحة يف اجلدول أدناه 

 IVباستعمال طريقة المتغيرات المساعدة  لعشوائيانتائج تقدير نموذج األثر  :)26- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

املتغريات التفسريية ليست هلا معنوية إحصائية، كما تؤكد إحصائية مجيع أعاله أن  اجلدوليتضح من    

Wald  وبالتايل نرفض  تتوافق مع الطرح النظريال ت مقبول بالكلية كما أن إشارة املقدراغري أن النموذج ،

لنا  الطريقة والبحث عن طريقة بديلة، وبالتايل نعتمد على طرق التقدير الديناميكية واليت توفر هذهالتقدير  نتائج

  .اختبارات إحصائية للتأكد من جودة النموذج
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   ) DYN-GMMطريقة (التقدير باستخدام النموذج الديناميكي : رابعا 

  :إن تقدير النموذج أعطى النتائج التالية

 DYN-GMMنتائج تقدير النموذج بطريقة  :)27- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ أن كل املتغريات التفسريية مقبولة إحصائيا ، باإلضافة إىل أن 

، ومن جانب آخر فإن نتيجة %10عند مستوى معنوية  تؤكد على أن النموذج مقبول كلية Wald  إحصائية

  :أعطى النتائج التالية test Sarganاختبار القيود زائدة التمييز  

 test Sargan اختبار القيود زائدة التمييز  :)28- 04(جدول رقم

  

 STATA-15ج برنامخمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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من خالل مالحظة نتائج االختبار أعاله نرفض فرضية العدم أي أن املتغريات املساعدة املستخدمة يف هذه 

  .الطريقة مرتبطة مع بواقي النموذج وبالتايل فهذه الطريقة مرفوضة

  تقدير العالقة طويلة األجل:خامسا 

صالحية النموذج ، وملعاجلة ذلك  ي عدمأنالحظ وجود االرتباط الذايت بني األخطاء  سبقمن خالل ما 

جيب  أن خنترب استقرارية متغريات النموذج فإذا كانت هذه املتغريات متكاملة عند نفس الدرجة فعندئذ خنترب 

 بتقديرسنقوم إمكانية وجود تكامل مشرتك بني هذه املتغريات ، وإذا كانت هذه املتغريات يف حالة تكامل مشرتك 

  . توازنية طويلة األجل عالقةأفضل طريقة التقدير  الذي يعد  لبيانات البانلمنوذج تصحيح اخلطأ 

  :اختبار استقرارية  -1

احملصل  استقرارية السالسل الطولية ملتغريات النموذج استعملنا جمموعة من االختبارات والنتائج اختباربغرض 

  :ةول التالياموضحة يف اجلد عليها 

 .معدل التضخم استقرارية لسلسلة رنتائج اختبا :)29- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

غري مستقرة عند  LINF أن متغرية معدل التضخمإن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

القيم االحتمالية أكرب من  أيضا و  حيث أن االحصائيات احملسوبة أقل من االحصائيات ا�دولة  %5املستوى 

0.05.  
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  .عند الفرق األول معدل التضخم استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)30- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

 فرق األولأن متغرية معدل التضخم عند الإن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

DLINF  وأيضا  حيث أن االحصائيات احملسوبة أكرب من االحصائيات ا�دولة  %5مستقرة عند املستوى 

  .0.05من  أقلالقيم االحتمالية 

 أغلبغري مستقرة يف مستواها باستعمال  LINF النتائج املتحصل عليها فإن املتغرية أساسعلى 

اختبارات  مجيع  أ�ا استقرت عند الفرق األول باستعمال، غري%5االختبارات السابقة ومبستوى معنوية 

  . إحصائية

البحث  املناسبمتكاملة من نفس الدرجة فإنه من ، linf  ،lg مبا أن املتغريات: اختبار التكامل المشترك -2

إمكانية حتقق هذه العالقة وذلك  اختبارعن عالقة طويلة األجل بني هذه املتغريات، لكن قبل ذلك جيب 

  . للتكامل املشرتك استعمال اختباري بدروين وكاوب

  :اختبار بدروني-

  :نتائج هذا االختبار موضحة يف اجلدول أدناه 
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  نتائج اختبار بدروني للتكامل المشترك :)31- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

تؤكد  البعد البيين واختبار يف  التباين يف البعد الداخلي ينه باستثناء اختبار ن نتائج االختبار يف اجلدول أعالإ

تؤكد على أن املتغريات  على رفض فرضية العدم هلذا االختبار واملتضمنة لعدم وجود تكامل مشرتك و بالتايل

صبح عندئٍذ العالقة و ت ،األجل املستخدمة يف النموذج هي يف حالة تكامل مشرتك و ميكننا تقدير العالقة طويلة
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عالقة توازن هيكلية على املدى  متثل املقدرة بني السالسل ذات التكامل املشرتك ضمن النموذج حمل الدراسة

  .(VECM) اخلطأ البعيد و ليست احندار كاذب و يسمى النموذج املقدر بنموذج تصحيح

  :اختبار كاو-

  :نتائج هذا االختبار موضحة يف اجلدول التايل 

  للتكامل المشترك كاونتائج اختبار   :)32- 04(مجدول رق

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

تؤكد نتيجة اختبار كاو للتكامل املشرتك على رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود 

  .تكامل مشرتك بني هذه املتغريات



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

213 

  :جلتقدير العالقة طويلة األ -3

ة املربعات طريقفإننا نستعمل  VECM منوذج تصحيح اخلطأأي بغرض تقدير العالقة طويلة األجل 

هذه الطريقة بقدر�ا على و تتميز Pedroni-2000 من طرف ةو املطور   FMOLS املعدلة كليا الصغرى

ين احملتمل للمعامالت على التفسريية االرتباط الذايت لألخطاء و عدم ثبات التبا مع داخلية املتغريات التعامل

نتائج هذا ، هذه الطريقة مقدرات غري متحيزة تقريبيًا و بأقل تباين و بالتايل فهي متسقة و متنحنا عيد،املدى الب

  :يف اجلدول التايل موضح التقدير

  .FMOLSنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة  :)33- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات اد على من إعداد الطالب باالعتم :المصدر

،  %5يف اجلدول أعاله نالحظ أن كل مقدرات املعلمات مقبولة من وجهة إحصائية عند مستوى معنوية 

كما أن إشارا�ا تتوافق مع الطرح النظري فهي مقبولة من وجهة اقتصادية، باإلضافة إىل ذلك فان معامل التحديد 

من تباين املتغرية الداخلية مفسرة على أساس متغريات النموذج  %43أن  مما يعين 0.43املعدل قد بلغ القيمة 

  .االنفاق العام مشروحة على أساس  معدل التضخممن  %43مبعىن آخر أن 

تؤدي إىل  %1أي أن زيادة االنفاق العام بـ  0.361االنفاق العام فهي موجبة وتساوي فبالنسبة ملقدرة 

اإلنفاق حيث أن وهذا ما ال يتعارض مع النظرية االقتصادية  %0.361ل بـ زيادة معدل التضخم يف املدى الطوي

التأثري املباشر يأيت من زيادة الطلب احلكومي املباشر على السلع : احلكومي له تأثري مباشر وتأثري غري مباشر
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سلعا وخدمات،  احلكومة تشرتي"التأثري غري املباشر يأيت من جراء اعتماد األنشطة بعضها على بعض  ،واخلدمات

وتتعاقد مع مقاولني لتنفيذ مشاريع، وتقدمي خدمات صيانة، وتدفع رواتب ملوظفيها، وكل هؤالء يشرتون من 

  .مزودين آخرين 

  في بعض دول المغرب العربي البطالة تمعدال علىاالنفاق العام أثر : الثالثالمطلب 

  تقديم نموذج الدراسة: أوال 

يف اجلزائر وبعض دول املغرب العريب  معدل البطالةاستنا ألثر االنفاق العام على يف در : تحديد عينة الدراسة-1

، اخرتنا ثالثة دول وهي اجلزائر ، املغرب ، تونس وقد كان اختيارنا هلذه الدول  2017إىل  1990خالل الفرتة 

  .دويل متعلق بتوفر البيانات اخلاصة مبتغريات الدراسة واملأخوذة من قاعدة معطيات البنك ال

يف الدول املذكورة أعاله قمنا باختيار متغريات  البطالةلتقدير اثر االنفاق العام على : كتابة نموذج الدراسة-2

  :استنادا على بعض الدراسات السابقة وموافقة للنظرية االقتصادية وقد مت اختيار املتغريات التالية

  LTCHبالرمز ويركز له  معدل البطالةوهو لوغاريتم  :المتغير التابع

 : المتغير المستقل

  LG  لوغاريتم النفقات العامة ويرمز هلا بـ -

  :وعليه يكون النموذج الرياضي للدراسة على الشكل التايل

1it it itLTCH c LG u    

                                                                                       
1,..........,

1,..........,

i N

t T




 

  :حيث

  N   دول  3( عدد الدول يف الدراسة(  

  T    سنة  28( عدد سنوات الدراسة(  

 itu : العشوائي ميثل اخلطأ.  

  تحديد نوع النموذج المالئم لبيانات عينة الدراسة : ثانيا

الغرض نستخدم ثالث مناذج وهي منوذج  املعادلة املذكورة أعاله بطريقة املربعات الصغرى وهلذا بتقديرنقوم 

االحندار التجميعي ، منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية، حبيث يتم تقدير النموذجني األول والثاين 

النتائج مسجلة بطريقة املربعات الصغرى العادية أما النموذج الثالث فيتم تقديره بطريقة املربعات الصغرى املعممة، 

  :وايلاجلدول امل يف



 التطبيقية ألثر اإلنفاق العام على المؤشرات االقتصادية الكلية الدراسة         الفصل الرابع              

215 

  البطالةثر االنفاق العام على معدل أل نتائج تقدير نماذج بانيل ): 34-04(جدول رقم

  التجانس الكلي  منوذج  املتغريات

Pooled  

  منوذج األثر الثابت 

MEF     

  األثر العشوائي منوذج

MEA     

LG -0.041 

 (-1.32)  

)0.188(  

-0.053 

 (-2.106)  

)0.038( **  

-0.055 

 (-2.089)  

)0.039( **  

 3.706  الثابت 

  (4.67)      

)0.000(***  

4.066 

  (6.07)      

    )0.000(***  

4.054 

  (5.88)      

    )0.000(***  

R2 0.0209  0.3425  0.3425  

F de 

Fisher 

Probabilité  

1.75 

0.188  

13.89 

 )0.000(***  

4.40 

 )0.038(**  

DW 0.092  0.154  0.142  

  .09و08و07واملالحق رقم  EVIEWS10برنامج خمرجات طالب باالعتماد على من إعداد ال :المصدر

  .  ملقدرات املعامل Studentمتثل اإلحصائية  احملسوبة الختبار ) : .( 

 .على التوايل %1، %5، %10يدل على مستوى املعنوية عند *** ، **، *

  :ج املالئمسنقوم بتحديد النموذ  دروسثة للنموذج املالثال النماذجير بعد تقد

  اختبار فيشر للمفاضلة بين نموذج االنحدار المجمع ونموذج اآلثار الفردية -1

 سنخترب أوال امكانية وجود أثر فردي ضمن بيانات عينة دروسثة للنموذج املير النماذج الثالبعد تقد

لتجانس الكلي أي عدم الذي تكون فيه فرضية الصفرية توافق منوذج ا ذا الغرض نستخدم اختبار فيشرالدراسة، وهل

  :وجود أي أثر لألفراد يف العينة املدروسة، وإحصائية هذا اختبار حتسب من القانون األيت

2 2
2 1
2

2

( ) / ( 1)

(1 ) / ( )

R R N
F

R NT N K
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  : حيث أن

N : الدول ثالثةيف حالتنا هذه (ميثل عدد األفراد(  

T : سنة 28يف حالتنا هذه (طول السلسلة الزمنية(  

K : 1عددها عدد املتغريات املستقلة و  

R2
R2=0.0209(ميثل معامل التحديد يف منوذج التجانس الكلي : 1

1.(  

R2
R2=0.3425(ميثل معامل التحديد  يف منوذج األثر الثابت: 2

2.(  

19.56CFهذا االختبار أعطى لنا قيمة احصائية فيشر احملسوبة   تطبيقوعند    وهي أكرب من إحصائية

)فيشر ا�دولة  2 ,8 0 ) 3 .1 1F   و نقول أن هناك أثر  %1عليه نرفض الفرضية املعدومة و مبستوى معنوية و

   . فردي ضمن بيانات عينة الدراسة

  )اختبار هوسمان( المفاضلة بین نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي -2

 بني منوذج األثر الثابت أو العشوائي،نقوم بتطبيق اختبار هومسن من أجل اختيار ساختبار فيشر  إجراءبعد 

  :  ونتيجة االختبار موضحة يف اجلدول التايل 

  هوسماننتائج اختبار  :)35- 04(جدول رقم

 
  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

 قبولمما يعين  %5من  وهي أكرب 0.60اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة احتمالية اختبار هومسان  خاللمن 

 ، أي أن أسلوب األثر للمتغريات املفسرةاألثر الفردي  نيأي وجود ارتباط ب الفرض البديل  ورفضفرضية العدم 

  .واألكثر معنوية األنسب هي العشوائيةمقدرات اآلثار ناسب، وبالتايل تصبح و امله العشوائي
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  : العشوائيتقييم نموذج األثر  -3

   :التقييم االقتصادي-

 عكسية ومعدل البطالةأي أن العالقة بني النفقات العامة  سالبةنالحظ أن إشارة مقدرة معلمة النفقات العامة  - 

  .يتوافق مع النظرية االقتصادية وهذا ما

تؤدي إىل اخنفاض  %1أي أن زيادة االنفاق العام بـ  0.055-نالحظ أن معلمة االنفاق العام تساوي  - - 

  . %0.055معدل البطالة بـ 

ــــــث مــــــن املفــــــرتض أن يكــــــون  - ــــــة حي ــــــة وهــــــي منطقي ــــــت موجب  معــــــدل البطالــــــةكمــــــا نالحــــــظ إشــــــارة احلــــــد الثاب

  .موجب إذا انعدمت املتغريات املستقلة السابقة

  : التقييم اإلحصائي-2

للمعنوية اإلحصائية ملقدرات معامل النموذج، نالحظ قبوهلا ) Student(اختبارات نتائجمن خالل 

ملعنوية النموذج الكلية إىل قبول ) Fisher(كذلك يشري اختبار). %5(وى املعنوية اإلحصائيةعند مست إحصائيا

وهي ) R2=0.0509(كما أن قيمة معامل التحديد املضاعف قد بلغت  .)%5(القوة التفسريية هلذا النموذج

ملستقلة يتحدد ضمن املتغريات ا معدل البطالةمن  %5.09، وعلى أساس هذه النتيجة فإن ضعيفةقيمة 

  . للنموذج

 مما يوحي بوجود ارتباط ذايت لألخطاء من الدرجة األوىل، وأنه 0.14 أعطى لنا قيمةDW أن قيمة  كما 

من  قلأ  P=0.01 Jarque-Beraلدينا من خالل شكل التوزيع الطبيعي للبواقي أن قيمة االحتمال املقابل الختبار 

نالحظ  للبواقي كما أنه من خالل دالة االرتباط الذايت  ،وزع طبيعياتتال أي أن البواقي 5%القيمة االحتمالية عند 

وهي أقل من  0.00تساوي  lujing-boxقيم االرتباط تقع خارج جمال الثقة، وأن قيمة االحتمال املقابل الختبار 

 النموذج اقي يفما يؤكد وجود ذاكرة ارتباط ذايت للبواقي وهذا يعين أنه ملا يكون هناك االرتباط الذايت للبو  0.05

 وبالتايل فهي هذا يعين أن مقدرات النموذج حتافظ على خاصية عدم التحيز ولكنها تفقد خاصية األقل تباين

  .ليست األفضل
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إىل  وعليه ال ميكننا قبول هذا النموذج بأي حال من األحوال وقد يؤول سبب التشوه احلاصل هذا النموذج

 يقة املربعات الصغرى يف تقدير هذا النموذج، وفيما يلي نعمل علىاستقرار السالسل أو عدم فعالية طر  عدم

  .هذه املشاكل معاجلة

  Jarque-Beraنتائج اختبار  :)27-04(رقم شكل 

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  lujing-boxنتائج اختبار  :)28-04(رقم شكل 

 
  .EVIEWS10برنامج خمرجات العتماد على من إعداد الطالب با :المصدر
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  IVتقدير نموذج باستعمال طريقة المتغيرات المساعدة : ثالثا 

قدير هذا النموذج تنقوم ب العشوائيبعد التأكد من أن النموذج املالئم لبيانات الدراسة هو منوذج األثر 

ونتائج التقدير كمتغريات مساعدة   ، وذلك بأخذ فروق متغريات الدراسة) IV (بطريقة املتغريات املساعدة 

  :موضحة يف اجلدول أدناه 

 IVباستعمال طريقة المتغيرات المساعدة  العشوائينتائج تقدير نموذج األثر  :)36- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

ة ليست هلا معنوية إحصائية، كما تؤكد إحصائية املتغريات التفسرييمجيع أعاله أن  اجلدوليتضح من    

Wald  نتائج، وبالتايل نرفض  مقبول بالكلية كما أن إشارة املقدرات تتوافق مع الطرح النظريغري أن النموذج 

لنا  الطريقة والبحث عن طريقة بديلة، وبالتايل نعتمد على طرق التقدير الديناميكية واليت توفر هذهالتقدير 

  .حصائية للتأكد من جودة النموذجاختبارات إ
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   ) DYN-GMMطريقة (التقدير باستخدام النموذج الديناميكي : رابعا 

  :أعطى النتائج التالية النموذجإن تقدير 

 DYN-GMMنتائج تقدير النموذج بطريقة  :)37- 04(جدول رقم

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

مقبولة إحصائيا ، باإلضافة غري  متغرية االنفاق العام  معلمة  عليها نالحظ أن املتحصلالنتائج من خالل 

، ومن جانب آخر %10عند مستوى معنوية  مقبول كليةغري تؤكد على أن النموذج  Wald إىل أن إحصائية 

  :أعطى النتائج التالية test Sarganفإن نتيجة اختبار القيود زائدة التمييز  

 test Sargan اختبار القيود زائدة التمييز  :)38- 04(ول رقمجد

  

 STATA-15برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
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نتائج االختبار أعاله نرفض فرضية العدم أي أن املتغريات املساعدة املستخدمة يف هذه  مالحظةمن خالل 

  .هذه الطريقة مرفوضةالطريقة مرتبطة مع بواقي النموذج وبالتايل ف

  تقدير العالقة طويلة األجل:خامسا 

صالحية النموذج ، وملعاجلة ذلك  أي عدممن خالل ما سبق نالحظ وجود االرتباط الذايت بني األخطاء 

جيب  أن خنترب استقرارية متغريات النموذج فإذا كانت هذه املتغريات متكاملة عند نفس الدرجة فعندئذ خنترب 

 بتقديرسنقوم تكامل مشرتك بني هذه املتغريات ، وإذا كانت هذه املتغريات يف حالة تكامل مشرتك  إمكانية وجود

  . توازنية طويلة األجل عالقةأفضل طريقة التقدير  الذي يعد  منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل

  :اختبار استقرارية  -1

احملصل  استعملنا جمموعة من االختبارات والنتائج استقرارية السالسل الطولية ملتغريات النموذج اختباربغرض 

  :ةول التالياموضحة يف اجلد عليها 

 .معدل البطالة استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)39- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

غري مستقرة عند  LTCHأن متغرية معدل البطالة إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

القيم االحتمالية أكرب من  وأيضا  حيث أن االحصائيات احملسوبة أقل من االحصائيات ا�دولة  %5املستوى 

0.05.  
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  .عند الفرق األول معدل البطالة استقرارية لسلسلة نتائج اختبار :)40- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات ماد على من إعداد الطالب باالعت :المصدر

أن متغرية معدل البطالة عند الفرق إن النتائج املسجلة أعاله الختبارات جذر الوحدة تؤكد 

 حيث أن االحصائيات احملسوبة أكرب من االحصائيات ا�دولة  %5مستقرة عند املستوى   DLTCHاألول

  .0.05من  أقلالقيم االحتمالية  وأيضا 

 مجيعغري مستقرة يف مستواها باستعمال  LTCH املتحصل عليها فإن املتغرية ائجالنتعلى أساس 

اختبارات  أغلب ، غري أ�ا استقرت عند الفرق األول باستعمال%5االختبارات السابقة ومبستوى معنوية 

  . إحصائية

البحث  املناسبمن  متكاملة من نفس الدرجة فإنه، ltch  ،lg مبا أن املتغريات: اختبار التكامل المشترك -2

إمكانية حتقق هذه العالقة وذلك  اختبارعن عالقة طويلة األجل بني هذه املتغريات، لكن قبل ذلك جيب 

  . للتكامل املشرتك باستعمال اختباري بدروين وكاو

  :اختبار بدروني-

  :موضحة يف اجلدول أدناه االختبارنتائج هذا  
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  للتكامل المشتركنتائج اختبار بدروني  :)41- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

فرضية العدم هلذا االختبار واملتضمنة لعدم وجود تكامل  قبوليف اجلدول أعاله تؤكد على  االختبارن نتائج إ

كننا تقدير ال ميل مشرتك و يف حالة تكام ليستتؤكد على أن املتغريات املستخدمة يف النموذج  مشرتك و بالتايل

  .(VECM) اخلطأ النموذج املقدر بنموذج تصحيح و األجل العالقة طويلة
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  :اختبار كاو-

  :موضحة يف اجلدول التايل االختبارنتائج هذا  

  للتكامل المشترك كاونتائج اختبار   :)42- 04(جدول رقم

  

  .EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

الفرض البديل الذي ينص على وجود  ورفضفرض العدم  قبولتؤكد نتيجة اختبار كاو للتكامل املشرتك على 

  .تكامل مشرتك بني هذه املتغريات

العام على معدل البطالة ال يف املدى القصري وال يف مدى البعيد يف اجلزائر  لإلنفاقوبالتايل  ال يوجد أثر 

   .خالل فرتة الدراسة العريب الكبريمقارنة مع بعض دول املغرب 
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   في المدى القصيرالعالقة  دراسة : المطلب الرابع

  :يف اجلدول التايل ةموضح االختبارنتائج هذا نستخدم اختبار السببية  و األجل  قصريةالعالقة  دراسةبغرض 

  .لكليةومؤشرات االقتصادية ابين االنفاق العام  اختبار السببيةنتائج  :)43- 04(جدول رقم

  المالحظة Z-Statistic  Prop  الفرضيات

DLPIBH   يسبب ال   DLG 3.64310  0.0003  معدل النمو وجود عالقة سببية من

 DLPIBH -0.56411 0.5727   يسبب ال    DLG  .االنفاق العاماجتاه 

DLINF   يسبب ال   DLG -0.46461 0.6422  االنفاق  بنيوجود عالقة سببية عدم

 DLINF -0.93003 0.3524   يسبب ال    DLG  .التضخمدل العام ومع

DLTCH   يسبب ال   DLG 1.24564  0.2129  االنفاق  بنيوجود عالقة سببية عدم

 DLTCH -0.35525 0.7224   يسبب ال    DLG  .العام ومعدل البطالة

  .10قم وامللحق ر  EVIEWS10برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

    :نستنتج أعاله اجلدولبناءا على نتائج 

وعليه % 5وهذا عند مستوى معنوية ) االنفاق العامال يسبب  النمو االقتصاديمعدل (فرضية العدم رفض- 

ال  االنفاق العام(فرضية العدم قبلناصحيح حيث أننا غري والعكس  االنفاق العام،يسبب  النمو االقتصاديمعدل 

  ..االنفاق العاماجتاه معدل النمو من وبالتايل توجد سببية ) القتصاديالنمو ايسبب معدل 

وعليه معدل % 5وهذا عند مستوى معنوية ) االنفاق العامال يسبب  التضخممعدل (فرضية العدم قبول- 

ال يسبب معدل  االنفاق العام(فرضية العدم قبلناوالعكس صحيح، حيث أننا  االنفاق العامال يسبب التضخم 

  .توجد سببية يف اجتاهنيال وبالتايل ) مالتضخ

ال  البطالةوعليه معدل % 5وهذا عند مستوى معنوية ) االنفاق العامال يسبب  البطالةمعدل (فرضية العدم قبول- 

) البطالةال يسبب معدل  االنفاق العام(فرضية العدم قبلناوالعكس صحيح، حيث أننا  االنفاق العاميسبب 

  .يف اجتاهني توجد سببيةال وبالتايل 
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  :خالصة الفصل 

الكلية واملتمثلة يف التضخم  تأثري االنفاق العام على مؤشرات االقتصاديةمت دراسة  الفصل هذان خالل م

ثالثة دول من املغرب العريب الكبري وهي اجلزائر واملغرب على عينة من الدول تتكون  والبطالة والنمو االقتصادي

 التحليل باملركبات األساسيةة يف لاإلحصائي و املتمث التحليل قنيات تحث األول حيث استخدمنا يف املبوتونس، 

بني االنفاق العام من جهة ومعدل البطالة والنمو  قوي طارتبانتائج حتليل مصفوفة االرتباط وجود وأكدت 

وعلى ملغرب، االقتصادي من جهة أخرى وارتباط ضعيف بني االنفاق العام ومعدل التضخم يف كل من اجلزائر وا

  .متغريات الدراسةارتباط ضعيف بني فكان  تونس عكس

فقمنا بتقدير ثالث مناذج لتبيان أثر االنفاق العام على مؤشرات االقتصادية  البيانات الطولية دراسةأما يف 

سب توصلنا إىل أن النموذج املناو  ،الكلية كل منوذج حيوي على عالقة بني االنفاق العام ومؤشر من املؤشرات

د سلسلة من االختبارات و هذا بع العشوائي هو منوذج األثر الفردي يف مجيع النماذج لبيانات عينة الدراسة

، أعطى نتائج مقبولة من وجهة اقتصاديةاملربعات الصغرى املعممة ، غري أن تقدير هذا النموذج بطريقة اإلحصائية

تيجة غري مقبولة أدت بنا إىل تغيري طريقة التقدير و ارتباط ذايت لألخطاء، و هذه الن فكان هناكأما إحصائيا 

لنتائج لكن ا DYN-GMMطريقة املتغريات املساعدة وطريقة االعتماد على طرق التقدير باستعمال 

فهي  )Test de Sargan(ز عمال اختبار القيود زائدة التمييمقبولة إحصائيا وذلك باست املتحصل عليها غري

 بينت نتائج التقدير أن وواجتهنا إىل دراسة العالقة يف املدى الطويل  ت املساعدة،املتغرياعدم صالحية تؤكد 

على اجيايب تأثري  وأن هلامقدرة اإلنفاق احلكومي مقبولة إحصائيا وإشار�ا تتوافق أيضا مع النظرية االقتصادية 

  .يف األجل الطويل وعلى معدل التضخم حصة الفرد من إمجايل الناتج
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فإن سياسة اإلنفاق االقتصادي ما تزال تعترب من املشاكل  إليه التطرق سبق ما خالل ومن القول، صفوة

األساسية، اليت ما زالت تعاين منها الكثري من الدول على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، آخذة بذلك حيزا  

وعليه فالكثري من احلكومات تلجأ . تهاكبريا من أفكار واهتمامات وجهود االقتصاديني وحىت السياسيني ملعاجل

للنفقات العامة باعتبارها أداة هامة تستخدمها من أجل حتقيق الدور املنوط هلا يف خمتلف ا�االت، ويف رسم 

ات الوطنية، واليت ختتلف آثارها يوتطبيق سياسا�ا االقتصادية، هذه السياسية اليت هلا آثارا مهمة على االقتصاد

السياسة املطبقة، باإلضافة إىل البيئة االقتصادية اليت يتم فيها تطبيق هذه السياسة، وتعترب  حسب طبيعة هذه

اجلزائر من بني الدول اليت سعت جاهدة إىل التأثري يف املؤشرات االقتصادية الكلية كالنمو االقتصادي والتضخم 

عامة جلأت اجلزائر إىل املؤسسات الدولية والبطالة وفق مرحلتني فخالل تسعينات القرن املاضي وندرة اجلباية ال

ما بني  التحول واالنتقال إىل اقتصاد السوقاملاحنة خاصة صندوق النقد الدويل شهدت خالهلا اجلزائر مرحلة 

بانتهاج سياسة إصالحية جديدة برعاية صندوق النقد الدويل والبنك العاملي بتطبيق برامج  2000 – 1989

امج التعديل اهليكلي مث مرحلة جديدة وذلك حتسن اإليرادات اجلبائية بداية من سنة االستقرار االقتصادي، وبر 

مليار دوالر من خالل جمموعة من الربامج  1000، حيث ضخت اجلزائر  أكثر من 2014إىل غاية  2001

االقتصادية ووفق سياسة اتفاقية ومن منظور كينزي وقد ترمجت هذه السياسة االنفاقية يف جمموعة من الربامج 

ادية كان أوهلا برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، مث الربنامج التكميلي لدعم النمو، وأخريا الربنامج االقتص

سعت اجلزائر إىل تغيري  2014سنة أسعار البرتول التكميلي لدعم النمو، وبعد األزمة النفطية، وبعد ا�يار 

  .2017االقتصادي يف عام  سياستها االنفاقية وانتهاج سياسة إنفاقية جديدة عرفت بنموذج النمو

وقد سعت الدراسة إىل إبراز أثر سياسة اإلنفاق العام على بعض املتغريات االقتصادية الكلية واملتمثلة يف 

من يف اجلزائر ومقارنتها مع بعض دول املغرب العريب كتونس واملغرب وذلك التضخم و البطالة، و النمو االقتصادي، 

والعوامل احملددة للنمو االقتصادي باإلضافة إىل قياس النمو علقة بالنفقات العامة خالل تبيان خمتلف املفاهيم املت

وأنواعها وخمتلف أثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحىت النفسية  دارسة البطالة، و وذلكاالقتصادي 

طرح النموذج خالهلا  وقد مت. أشكال التضخم وكيفية قياسه مؤشراته وأثاره االقتصادية واالجتماعيةتوضيح و 

اجلزائر مقارنة مع تونس  ألثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي، البطالة والتضخم يفالقياسي املتبع يف دراستنا 

 ، وتقدير العالقة بني اإلنفاقباستعمال طريقة التحليل باملركبات األساسية. 2017- 1990 فرتةواملغرب خالل ال

  .واختبارها من الناحية اإلحصائية، االقتصادية يف بعض دول املغرب العريب، التضخم والبطالةمعدل و العام 
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  :نتائـجال

 متثل  ر، باعتبارهاصي املعاداصهاما يف الفكر االقت اية جبميع أنواعها حيز داصتشغل السياسات االقت

 .عيمهدأوضاعه أو االكتفاء بتحيح تصل وذلك  دالبل اقتصادالوسيلة الناجعة ملتابعة 

 مؤشرات االقتصادية الكلية واملتمثلة يف البطالة والنمو االقتصادي والتضخم من األهداف األساسية تعترب 

، وهي العصب املركزي للبنية االقتصادية حيث أن النمو االقتصادي الدورك سللسياسة االقتصادية الكلية لنيكوال

يقي للحالة االجتماعية ومدى التحكم قي ق، ومعدل البطالة يعكس الوجه احليعرب عن قوة الدولة ومدى رفاهيتها

  .  الشرائية اليت تكون حبوزة األعوان االقتصاديني خم فهو دليل على قيمة العملة والقوةتوفري فرص العمل، وأم التض

 السياسة املالية أداة مهمة من أدوات السياسة االقتصادية نظرا لقدر�ا الكبرية يف تأثري على النشاط  تعد

  . يث ميكن من خالل آليا�ا تفادي العديد من الصدماتاالقتصادي ح

  إن التحكم يف اإلنفاق العام يف اجلزائر أو غريها من الدول املدروسة  ال خيضع لنظرية أو إسرتاتيجية

 بذا�ا وإمنا يرتبط جبميع الظروف اليت حتيط بالتنمية وحجم املوارد االستثمارية املتاحة هلا وحالة القطاعات الرئيسية

 . وتركيزها على األنشطة والصناعات الرائدة مبا يضمن استغالهلا بكفاءة عالية ويف حدود اإلمكانيات املتاحة

  مرت سياسة االنفاق العام بعدة مراحل إذ كانت هذه املراحل متماشية مع القدر الذي ميكن أن تؤثر فيه

أن كانت بعيدة كل البعد عن النشاط االقتصادي الدولة يف حياة الشعوب، باعتبارها أداة هامة بيد الدولة، فبعد 

متخذة بذلك مبدأ احلياد نظرا لألفكار السائدة آنذاك، أصبحت تدرجييا تظهر للعيان حىت صارت الدول ال 

 .األكثر فاعلية لتحقيق التطور على كافة األصعدة لتستطيع االستغناء عنها ال وبل تعتربها احلل األمث

 وهي نفقات اخلاصة لسري النشاط  التسيري نفقات: قسمني إىل اجلزائري ب املشرعتنقسم النفقات العامة حس

العادي والطبيعي للدولة واليت تسمح باإلدارة نشاطات الدولة واليت متيزت االرتفاع خالل فرتة الدراسة، ونفقات 

  . عمومية أهم عنصر فيهاالتجهيز املخصصة لتجهيز القطاعات االقتصادية للدولة ويعترب قطاع البناء واألشغال ال

  عرفت اجلزائر عدة حتوالت اقتصادية كربى خاصة يف �اية الثمانينيات بعد األزمة النفطية اليت شهدها

االقتصادي من اقتصاد  اوجههتغيري جذري لتعلى السلطة اجلزائرية إجراء  لزاماح ، إذ أصب1987العامل سنة 

إىل  واهليكلية من خالل اللجوء ت االقتصاديةاالحصن اإليف سلسلة م ، حيث بدأتخمطط إىل اقتصاد السوق

 برنامج :ليتم بعد ذلك االنطالق يف تطبيق االتفاقيات واليت متثلت يفصندوق النقد الدويل والبنك العاملي 

 ؛1994برنامج التثبيت اهليكلي؛ 1991برنامج االستعداد االئتماين الثاين ؛1989االستعداد االئتماين األول 

 .1995التعديل اهليكلي  برنامج
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  حسنتاالقتصاد الوطين جراء ال اع �تمت يتلية الايف ظل الراحة املمع بداية األلفية اجلديدة و 

 جمموعة برامج ت اهليكلية،االحصء برامج اإلاهتني من انتمرور سن دءت وبعار النفط، جايف أسع امر نسبيتاملس

، الربنامج التكميلي لدعم مليار دينار جزائري 525وايل الذي رصد له ح برنامج اإلنعاش االقتصادي: وهي 

الذي خصص له  برنامج توطيد النمو االقتصاديو مليار دينار لتطبيقه  4202الذي مت رصد  النمو االقتصادي

 .مليار دينار جزائري 21214غالف مايل قدره 

  سواء نفقات ا خالل فرتة الدراسة�بنمو النفقات العامة وارتفاع معدال االتفاقية يف اجلزائرمتيزت السياسة 

 أي مليار دج  6662.07إىل  1990 سنةيار دج لم 136.5ت من لانتق حيث أو نفقات التسيري،  يزهالتج

 جالربامو االقتصادية من خالل تطبيق اصالحات نشاط الدولة  علتوسي عذا راجه، و مرة 48بـ  تضاعفت

  .ذات طابع عمومياالستثمارية 

 كل من اجلزائر، املغرب، النمو االقتصادي يف  و  هناك عالقة طردية وارتباط قوي جدا بني حجم االنفاق العام

   ؛يف زيادة معدل النمو االقتصادي االنفاق العاممما يعزز أمهية  وتونس

 كل من اجلزائر، املغرب، وتونسعدل التضخم   يف  كما وجنا أن هناك ارتباط ضعيف بني حجم االنفاق وم 

 زيادة معدل التضخم يف هاته البلدان؛وهذا ما يدل أن الرتاكم الرأمسايل مل يكن له إسهام كبري يف 

  مما يعزز كل من اجلزائر، املغرب يف   ومعدل البطالةم االنفاق العام حجبني  عكسيو  جدا قوي رتباطاهناك

 ؛ ضعيفوارتباط عام يف معاجلة مشكلة البطالة يف هاته الدول، على عكس تونس حيث توجد االنفاق الأمهية 

 بني االنفاق العام والنمو االقتصادي ل يأظهرت نتائج التحليل القياسي أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج البان

أن دول العينة تتفق من ناحية معامالت املتغريات  و يعين هذاالفردية العشوائية طريقة اآلثار  هيوالتضخم والبطالة 

  ؛املفسرة و ختتلف يف قيم الثابت و هذا االختالف ال يتحدد على أساس قيم املتغريات املفسرة لكل دولة

 بًينت اختبارات اإلستقرارية لكل منADF   وPP  ختباراو)Levin, Lin et Chu ( ،

عدم استقرارية مجيع السالسل الزمنية حمل على  )Im, Pesaran et Shin(، اختبار)Breitung(اختبار

 .الدراسة يف املستوى األصلي، واستقراريتها يف الفروقات األوىل

  من خالل تقدير عالقة يف املدى الطويل بني حجم االنفاق العام و النمو االقتصادي بطريقةFMOLS 

يؤدي إىل زيادة معدل النمو  %1هذا املتغري بـ يؤثر االنفاق العام اجيابا على النمو االقتصادي إذ أن زيادة 

 له تأثري يفإذ  وهذا ماال يتعارض والنظرية االقتصادية %0.0096االقتصادي للفرتة احلالية يف املدى الطويل بـ 

 بعد األجل الطويل باعتبار أنه موجه إىل االستثمار يف البىن التحتية واهلياكل القاعدية واليت ال تظهر نتائجها إىل
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 اخلام بنسب االنتهاء من هاته املشاريع وانطالقها يف عملية اإلنتاج وبالتايل يؤدي هذا إىل الزيادة يف الناتج احمللي

 ؛معتربة

 حيث أن زيادة  الدراسة يف دول عينةيف املدى الطويل على معدل التضخم  إجيابيا حجم االنفاق العام يؤثر

وهذا ما ال يتعارض مع  %0.361التضخم يف املدى الطويل بـ تؤدي إىل زيادة معدل  %1االنفاق العام بـ 

االنفاق العام عرب قناة االستهالك الذي يرافقه زيادة على الطلب وذلك ألن زيادة حجم م النظرية االقتصادية

 .الكلي من السلع واخلدمات املستوردة سيؤدي إىل ارتفاع معدل التضخم

  اختبار الفرضیات 

 بالعصور يتعلق نهام األول مراحل بثالث املالية بالسياسة املقصود عن حبثًا تطوره يف املايل الفكر مر لقد 

 تتعلق الثالثة املرحلة أما احملايدة، املالية عن التقليديني االقتصاديني بأفكار تتصل الثانية و الكالسيك، قبل القدمية

 أو )الرأمسالية االقتصاديات يف( املعوضة باملالية يسمى ما إطار يف سواء املتدخلة املالية السياسة عن احلديث بالفكر

 .الفرضية األولى محققة، وعليه فإن ) االشرتاكية االقتصاديات يف(املايل التخطيط

 ة تبني أن اجلزائر تعتمد بشكل كبري السياسة املالية يف سياستها االقتصادية من خالل نتائج  الدراس

وخاصة سياسة االنفاق العام يف رفع مستوى النشاط االقتصادي، حيث أنه تبني وجود أثر اجيايب قوي بني كل من 

العالقة يف األجل  االنفاق العام والنمو االقتصادي والبطالة يف اجلزائر يف األجل القصري فيما ظهرت حمدودية

 ؛محققة لثانيةاالفرضية الطويل وهو ما يتوافق مع النظرية الكينزية، وعليه فإن 

  سواًء يف األجل بينت نتائج الدراسة ضعف تأثري سياسة االنفاق العام على معدالت التضخم يف اجلزائر

سياسة االنفاق العام مما كبح ارتفاع القصري أو الطويل، وقد يرجع ذلك إىل التطبيق املتزامن للسياسة النقدية مع 

 ؛غير محققة لثالثةامعدالت التضخم خالل فرتة الدراسة، وعليه  فإن الفرضية 

  أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد اختالف بني اجلزائر واملغرب فيما خيص تأثري سياسة االنفاق العام على

االنفاق العام على النمو االقتصادي والبطالة كان إجيايب النمو االقتصادي، البطالة والتضخم، حيث تبني أن تأثري 

قد تحققت  لرابعةاالفرضية وقوي يف املغرب فيما كان تأثريه ضعيف وحمدود على معدالت التضخم، وعليه فإن 

 صحتها؛

 تبني من نتائج الدراسة أيضا أن تأثري سياسة االنفاق العام على النمو االقتصادي يف تونس كان قوي واجيايب 

فيما كان تأثريها ضعيف على معدالت التضخم وهو ما ينطبق على حالة اجلزائر، فيما كان تأثري سياسة االنفاق 

 .غري حمققة خلامسةاالفرضية العام على البطالة يف تونس معدوم كليا وهو ما ال ينطبق على حالة اجلزائر، وعليه فإن 
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  : التوصیات و االقتراحات

 يتميز �ا االقتصاد اجلزائري، وتبعيته املطبقة ملورد النفط جعلت منه مرتعا لألزمات إن الطبيعة الريعية اليت 

وغريها، فأصبح بذلك هذا االقتصاد ... واملخاطر املرتبطة �ذا املورد من اخنفاض يف األسعار، إمكانية النضوب

ايب، األمر الذي يدعو إىل ضرورة رهينا مبدى تذبذبات عائدات النفط وحتركا�ا سواء يف االجتاه السليب أو اإلجي

تفعيل التنويع االقتصادي عن طريق إشراك خمتلف القطاعات االقتصادية يف النشاط االقتصادي، فضال عن عملية 

من وعليه فإن حماولة اجلزائر للخروج  .التنسيق بني هاته القطاعات مبا خيدم أهداف التنمية واالستقرار االقتصادي

الفرتة القادمة  خالل  لسهالاألمر بلن يكون  .على النفط وتنويع القاعدة االقتصاديةد الوطين االقتصامأزق اعتماد 

فلسفة التنويع ومنه فإن مواجهة تراجع أسعار النفط يف املدى املنظور تتطلب معاجلات غري تقليدية كون أن 

على النتائج اليت وبناء  اعية واضحةواخلروج من وطأة االقتصاد الريعي تتطلب التأكيد على مفاهيم اقتصادية واجتم

  :يلي حات والتوصيات واليت تتمثل فيمابإمكاننا تقدمي بعض املقرت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة املتواضعة 

  اجلزائر أن تسلك طريق التنويع االقتصادي وأن تبتعد عن القطاع الريعي تدرجييا يف بناء ينبغي على

على املدى الطويل كونه بتميز بالدرجة األوىل أنه مورد طبيعي قابل للنضوب وبالدرجة اقتصادها الوطين خاصة 

وعليه . الثانية أنه يتعرض ملخاطر التقلبات الدورية يف األسواق الدولية مما يعرض برامج التنمية يف اجلزائر للخطر

 .النمو االقتصادي املستدامجيب واالعتماد على مصادر اقتصادية بديلة غري ناضبة ومتجددة لضمان حتقيق 

  ضرورة العودة إىل التخطيط اإلسرتتيجي للتنمية مع وجود تعديل عميق يف طبيعته وفنيات ممارسته

فالتحوالت ال تلغي التخطيط وال تعين غياب الدولة بل إن جتارب الدول املختلفة تؤكد وتثبت أمهية دور الدولة يف 

 .التنمويةالعملية 

  كلية تتصف بالكفاءة وموارد بشرية قادرة   إدارةستدام وحتقيق تنمية اقتصادية متوازنة بناء اقتصاد ميتطلب

 .والعاملية واإلقليميةواالستجابة للمتغريات االقتصادية واالجتماعية احمللية  اإلنتاجعلى 

  عدة تنويع القالإجناز املشاريع املقرتحة يف وإشراكه  القطاع اخلاص يف احلياة االقتصاديةور دتوسيع

أكثر حرصا من القطاع خاصة إذا كانت هذه املشاريع حتمال خماطر اقتصادية معينة، فالقطاع اخلاص االقتصادية 

. وبذلك نتمكن من محاية املال العام وخماطر توريطه يف مشاريع ذات خماطر عالية العام على تفادي املخاطر

وذلك يستلزم  .السياحية والرتفيهية ذات الطابع اخلدمياهلياكل تطوير خاصة إذا تعلق األمر باملشاريع املتعلقة ب

وضع نظام ضرائيب عادل وحمفز من أجل تعزيز إيرادات اخلزينة العامة مبا ميكن الدولة من مواجهة األعباء 

 . األساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية واألمن، وتطوير البنية التحتية
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 األوىلالفاشلة، ألن  أمسواء الناجحة جمال التنويع االقتصادي  االستفادة من دروس التجارب الدولية يف 

ميكن االسرتشاد بالتجارب الدولية وعليه . اليت تسببت يف فشلهافتجنب السياسات الفاشلة  أماتفيدنا يف النجاح 

يق السيادية يف جمال تنويع االقتصاد كما هو احلال بالنسبة للتجربة النروجيية اليت اتبعت سياسة الصنادالناجحة 

واالستفادة من جتربة هولندا الفاشلة . وجتنبت املشاكل اليت تعرض هلا االقتصاد النروجيي يف سبعينيات القرن املاضي

واعتمادها عليه ما أدى إىل اضمحالل قطاعا�ا ) اهلولندي املرض( 1959اكتشاف حقول الغاز سنة بعد 

 . االنتاجية خاصة قطاع التصنيع

 ة جديدة علمية وعملية ترتكز على حماور أساسية، تتمثل يف ترقية االستثمار األجنيب املباشر، تسخري إسرتاتيجي

وتنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعزيز قدر�ا التنافسية، و حتقيق املزيد من فرص ترقية الصادرات 

 .الوطنية خارج قطاع النفط

 النوع، إذ جيب أن تكون هذه النوع ال من حيث  جيب الرتكيز على اجتذاب االستثمارات من حيث

وحتسني كفاءة وفاعلية هذه  االستثمارات موجهة حنو ترقية القطاعات اليت متلك فيها الدولة فرصا لتطويرها

 االكتفاء وحتقيق. والقطاع الفالحي والقطاع الزراعي القطاعات وترابطها، وخباصة قطاع الصناعات التحويلية

 االستهالكية، السلع استرياد يف اخلارج على من االعتماد والتقليل الصادرات، وزيادة واخلدمات، السلع من الذايت

 .األفراد معيشة مستوى حتسني الشغل وبالتايل فرص وتوفري

  تأمني احتياطات الصرف يف ظل غياب معرفة توظيفها خاصة فيما يعرف مبا يسمى بالصناديق السيادية أو

 ؛اصة يف حالة توفر احتياطات كبريةسات التكنولوجية خاصة يف وقت األزمات املعاكسة خاسترياتيجية شراء املؤس

  إعادة النظر يف سياسة الدعم ملختلف فئات ا�تمع تدرجييا وإعادة ضبطها مع الوظيفة واحلالة

 .لريفية والصحراويةاالجتماعية واالقتصادية ملختلف طبقات ا�تمع، خاصة سكان املناطق ا

  : آفاق الدراسة 

وبناًء على التوصيات املقرتحة ميكن اقرتاح بعض الدراسات للباحثني اليت ميكن أن تشكل إشكاليات حبثية 

 :مستقبال ومنها

 االستدامة النفقات العامة وأثرها على املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر يف ظل اخنفاض أسعار النفط. 

 تقال من النفقات الريعية إىل النفقات املستدامة يف ظل تراجع أسعار النفطآليات االن. 

 حتفيز اإليرادات العمومية الستدامة النفقات العمومية يف الدول النفطية يف ظل األزمات احلالية . 

 اجلزائر االتفاقية اجلديدة يف ظل األزمات الدولية املعاصرة إسرتاتيجية .  



 

  قائمة المراجــع 
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