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  شكر  و تقدير

  

 واملرسلني األنبياءشرف أاحلمد هللا الذي بشكره تدوم النعم والصالة والسالم على 

  .سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

  

من ساعدين يف اجناز   كلإىل خبالص الشكر أتقدم أن إالال يسعين يف هذا املقام 

الذي صخر جزء  " البشري عبد الكرمي"  الدكتور األستاذخص بالذكر أهذا البحث، و

، فكانت توجيهاته القيمة آخره إىل أولهوقته وجهده يف متابعة هذا البحث من  من

  . هذا البحثإمتامومالحظاته النرية حافزا وسندا قويا يف 

  

 مناقشة هذه كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم

ا ومتحيصهااألطروحة، وتسخري جزء من وقتهم الثمني لقراء  .  

  

 كل من قدم يد العون واملساعدة من إىل عبارات الشكر والتقدير أزف األخريويف 

 هذا العمل إلمتام حىت بالتشجيع أو ، للمعلومات والنصائح القيمةبإمداده بعيد أوقريب 

  .املتواضع
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  .إىل ابنيت كوثر وابين حممد سامي حفظهما اهللا
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   - جامعة البويرة- جارية وعلوم التسيريإىل كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم الت
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 المقدمة

 

 



 :مقدمةال

 أ  

  

 :المقدمة

 و ،ّالتنمية االقتصادية إحدى االهتمامات الكربى للدول املتقدمة والنامية على حد سواءقضية  تعترب
.  من التخلف االقتصاديلخروجحتتل هذه القضية يف البلدان النامية أمهية أكرب باعتبارها اخليار الرئيسي والوحيد ل

 -ويف سبيل ذلك جندت مواردها املتاحة الرئيسية، قضيتها " التنمية"  ومن هذا املنطلق وضعت الدول النامية
لتحقيق هدف  لتحقيق ذلك اهلدف الكبري، وقد تباينت تلك الدول يف اإلسرتاتيجية اليت تبنتها -املادية والبشرية 

فيلة  حبيث مارست هذه الدول جتارب خمتلفة ومناهج متعددة أمال يف الوصول إىل االسرتاتيجية املثلى الكالتنمية،
  . بتحقيق طموحاا االقتصادية واللحاق بالدول ذات االقتصاد املتقدم

نه ال ميكن حتقيق تنمية اقتصادية من دون حتقيق معدل منو أ  يف االقتصادالبديهيات املتداولةمن 
  النمو االقتصادي العامل األساسي املعتمد عليه رمسيا يف قياس رقي وصبحاقتصادي معترب ومناسب، ولذلك أ

 تتتميز اغلب الدول املتقدمة مبعدالت منو اقتصادية مرتفعة عكس الدول النامية اليت تتميز مبعدال. الدولتقدم 
لنمو وتنبع أمهية ا. منو منخفضة جدا، باستثناء بعض الدول النفطية اليت يتحكم يف معدل منوها إيرادات احملروقات

 يعطي دفعة قوية الستثمارات جديدة مما ينتج  حيث واتمع،جيابية على االقتصاد الوطيناإل آثار يفاالقتصادي 
  . ألفراد اتمعكربأفرص عمل وقدرة شرائية 

ترجع الدراسات الكالسيكية النمو ، حيث اهتم االقتصاديون اهتماما كبريا بإشكالية النمو االقتصادي لقد  
 بينت أن تفاوت بنظريات النمو الداخلي ملتعلقة ا إال أن األحباث احلديثة،إىل عاملي العمل والرأمسالاالقتصادي 

 س املال التكنولوجي، وأس املال البشري، ورأالستثمار يف رخرى كاأ إىل عوامل يعود عرب البلدان االقتصاديالنمو 
 كما .خرى سياسية واجتماعية وحىت ثقافيةأباالضافة اىل عوامل من طرف الدولة،  االقتصادية املتبعة اتالسياس

   .جل الطويل جيب احلفاظ على استدامة هذا املعدل يف األإمنا يكفي حتقيق معدل منو مرتفع فقط، ونه الأ
أا تستطيع أن تقوم حيث  ومن أهم السياسات االقتصادية املؤثرة يف النمو االقتصادي السياسة املالية،    

 فيما خيص رفع معدل النمو خاصةختلفة اليت ينشدها االقتصاد الوطين، بدور مهم يف حتقيق األهداف امل
سهولة ب  واليت تتميزمن أهم أدوات اإلدارة االقتصاديةترب اليت تعختلفة  أدواا املمن خالل وذلك ،االقتصادي
  .من طرف احلكومةها التحكم في

لقد شهدت السياسة املالية يف اجلزائر عدة إصالحات مما جعلها حتضى جبانب من االهتمام من صانعي   
واليت كانت دف إىل إعادة  ،1989تتمثل يف اإلصالحات االقتصادية اليت مت الشروع فيها منذ سنة و ،القرار

ومن بني أهم البنود اليت مت الرتكيز عليها . التوازنات االقتصادية الكلية وكذا حتقيق منو اقتصادي مستدمي ومتواصل
  ادة ــــــــــــ وذلك لزي،امةـــــــــامة أو النفقات العــــادات العيف هذه اإلصالحات بند املالية العامة سواء كان من جانب اإلير

  
  



 :مقدمةال

 ب  

كما لوحظ االعتماد الكبري على السياسة املالية يف إنعاش النمو . مردودية كل منهما والتقليل من اهلدر والتبذير
برنامج  دعم   برنامج  واملتمثلة يفةرنامج االقتصاديانتهاج ب عن طريق 2001االقتصادي مؤخرا ابتداء من سنة 

، وكذا الربنامج )2009- 2005(، والربنامج التكميلي لدعم النمو )2004- 2001(اإلنعاش االقتصادي 
  . واليت خصصت هلما ميزانية ضخمة مل يسبق للجزائر أن أنفقتها ، )2014-2010(اخلماسي األخري 

ما مدى تأثير السياسة المالية على النمو  :من هنا تربز معامل إشكالية حبثنا واملتمثلة أساسا فيما يلي و  

  جل تحقيق نمو اقتصادي مستديم؟أمن تفعيل هذه السياسة االقتصادي في الجزائر؟ وكيف يمكن 

  

  :التساؤالت الفرعية

  :وألجل اإلملام جبوانب هذه اإلشكالية ارتأينا طرح هذه التساؤالت      
  هي أهم حمدداته؟وما  ،اديةيف النظريات االقتص بالنمو االقتصادي ما املقصود - 
  على النمو االقتصادي خاصة؟ دوات السياسة املالية على النشاط االقتصادي عامة وأثري أ ما مدى ت- 
   حمدداته؟أهموما ) املستدمي( جل ملقصود بالنمو االقتصادي طويل األ ما ا- 
 ة املالية يف حتقيقه؟ النمو االقتصادي يف اجلزائر؟ وما مدى اهتمام السياسفيما تتمثل حمركات - 

 جل حتقيق منو اقتصادي مستدمي؟أ السياسة املالية من تفعيلكيف ميكن  - 

  

   :فرضيات البحث

  :لإلجابة على هذه التساؤالت ارتأينا طرح الفرضيات التالية

، والذي يعرف بالنمو لنمو االقتصاديإن تطور نظريات النمو االقتصادي أدى إىل ظهور مفهوم جديد ل - 
 تذبذباته طفيفة عرب هو النمو الذي يتميز باالنتظام والدميومة، وتكونو  ،"طويل األجل" املستدمي ياالقتصاد

  . خيضع لقطاع معني على حساب القطاعات األخرىالسنوات وال
اليت   خاصة بالنسبة للدول النامية،النموالنشاط االقتصادي وللسياسة املالية دور هام يف التأثري على  - 

 .القطاع اخلاصالنتاج و ضعف اتعاين من ضعف 

 احملروقات، كما يتميز بالتذبذب سعارأالنمو االقتصادي يف اجلزائر خيضع بالدرجة األوىل إىل تغريات  - 
 . وعدم استدامتهارتفاعا واخنفاضا

االنفاقية و الضريبية  وذلك باستعمال السياسة ،يقتصادالنمو ادعم الميكن للسياسة املالية للدولة أن ت - 
 . الطويل القصري و يف األجلونان متكاملتني وتؤثران على النمو االقتصاديحبيث تك

حتقيق منو اقتصادي مستدمي ال يتحقق إال إذا اهتمت الدولة باالستثمار يف اجلانب البشري وزيادة اإلنفاق  - 
 .يف جماالت البحث والتطوير
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  :أهمية البحث

 من الدول النامية حباجة إىل حتقيق منو اقتصادي مستدمي تتجلى أمهية حبثنا هذا يف كون أن اجلزائر كغريها  
، باإلضافة إىل الدور الذي ميكن أن حتدثه )قطاع احملروقات(يل االعتماد على املورد الرئيسي للنمو االقتصادي للتق

  .حسن استخدامأالسياسة املالية يف الرفع من النمو االقتصادي واحلفاظ عليه إذا ما استخدمت 
 واليت كانت ناجتة ،اجلزائر تتوفر على موارد مالية هامة يف الفرتة األخرية كذلك يف كون ه أمهيتكما تتجلى  

كثر يف النشاط االقتصادي من أوهذا ما جيعل الدولة قادرة على التدخل والتأثري . عن االرتفاع يف أسعار البرتول
  .دي الالزم إلحداث تنمية اقتصاديةجل حتقيق النمو االقتصاأ

  : من البحثالهدف

يهدف هذا البحث إىل دراسة مدى تأثري السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر للفرتة   
 وما هي اجلوانب الرئيسية من امليزانية املؤثرة على النمو، وكذا اقرتاح بعض اآلليات اليت تفعل ،)1989-2012(

 إىل ذلك هناك أهداف فرعية أخرى ميكن إدراجها فيما باإلضافة. من هذه السياسة اجتاه حتقيق النمو االقتصادي
  :يلي

 .دراسة أهم النظريات االقتصادية املفسرة للنمو االقتصادي ومدى مالءمتها لالقتصاد اجلزائري - 

 .معرفة العوامل الرئيسية احملددة للنمو االقتصادي يف اجلزائر - 

 .مو االقتصادي النومدى تأثريها علىدراسة تطورات املالية العامة للجزائر  - 

إعطاء بعض اآلراء يف كيفية استعمال السياسة املالية للتمكن من حفز النمو االقتصادي بناءا على  - 
 .التجارب السابقة

  :حدود الدراسة

 وبالتحديد دراسة مالية الدولة مبكوناا وكذا ،تتمثل حدود الدراسة من اجلانب املكاين يف حالة اجلزائر  
االقتصادي، أما فيما خيص اجلانب الزماين فسنعتمد يف هذه الدراسة على الفرتة املمتدة مدى تأثريها على النمو 

 بداية 1989، واختيارنا هلذه الفرتة مل يكن عشوائيا بل مربر حبيث متثل سنة 2012 إىل غاية 1989من 
اخلروج من االقتصاد  واليت من خالهلا حاولت اجلزائر ، املربمة مع صندوق النقد الدويلاإلصالحات االقتصادية

  . االقتصاد الرأمسايل املبين أساسا على االقتصاد اخلاص و التفتح على العامل اخلارجيإىلاالشرتاكي املبين على الريع 

  :المنهج المتبع

 من خالل التحليل ،سنعتمد يف دراستنا على املنهج االستنباطيلى التساؤالت والفرضيات املصاغة بناءا ع  
كما سأستخدم .  باإلضافة إىل التحليل البياين والرياضي كلما مسحت الفرصة بذلك،األوىلالوصفي بالدرجة 

  ة وكذا ـــــــــــامة للدولـــــة العـــــــــاملتعلقة بتطورات مكونات املالي. تفسري البيانات اإلحصائية املنهج االستقرائي يف حتليل و
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االقتصادية اليت متكننا من قياس مدى تأثري كل من النفقات كما سأستخدم بعض النماذج . النمو االقتصادي
  .العامة والضرائب على النمو االقتصادي

  : دوافع اختيار الموضوع

هناك العديد من الدوافع اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي،   
لبحث يف جانب املالية العامة وآثارها االقتصادية، وكذا توفر  فبالنسبة للعوامل الذاتية فيتمثل يف ميويل إىل ا

اإلحصائيات  ألجل التحليل والدراسة، كما دفعين كذلك الختيار هذا املوضوع قلة الدراسات اليت تناولته على 
  .األقل بالنسبة حلالة اجلزائر

ائر و املتمثلة يف عدم استقرار  أما الدوافع املوضوعية فتتمثل يف الظروف االقتصادية اليت تعيشها اجلز  
معدالت النمو وخضوعها إىل تغريات أسعار البرتول الدولية، باإلضافة إىل توفر موارد مالية ضخمة ميكن 

  .جل دعم النمو واخلروج من اقتصاد الريع إىل اقتصاد السوقأاستعماهلا واالستفادة منها من 

   :الدراسات السابقة
ثر السياسة املالية على النمو االقتصادي، ولكنها يف الغالب ركزت أية توجد عدة دراسات عاجلت إشكال

 السابقة ت، ومن بني أهم الدراسا)السياسة الضريبية أو سياسة اإلنفاق العام( على إحدى أدوات السياسة املالية 
  :طلعت عليها ما يليأللموضوع اليت 

 من إعداد  "FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH"  دراسة بعنوان -1
Martin Zagler و Georg DÜrnecker منشورة يف جملة  وهي دراسة نظريةJOURNAL OF 

ECONOMIC       SURVEYS Vol. 17, No. 3فيها  عرضحيث  ، بالواليات المتحدة األمريكية
مناذج النمو الباحثان اإلطار النظري لعالقة السياسة املالية بالنمو االقتصادي يف األجل الطويل، وذلك بإدخال 

، وبينا يف هذه الدراسة خمتلف النماذج القياسية اليت تربط "املستدمي" الداخلي اليت تركز على النمو طويل األجل 
بني السياسة املالية والنمو االقتصادي سواء من جانب السياسة الضريبية أو وسياسة اإلنفاق العام، وذلك من 

قد ركزا يف هذه الدراسة لو. ناصر الضرائب واإلنفاق احلكوميخالل دالة كوب دوغالس وتوسيعها بإدخال ع
 باإلضافة إىل اإلنفاق على ،النظرية على دور اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية يف دعم النمو االقتصادي

 كما . وبالتايل رفع النمو االقتصادي،ثر اجيايب على تطور رأس املال البشريأقطاعي التعليم والصحة ملا هلما من 
 دور مهم يف تطوير رأس املال البشري الذي بدوره مهم جدا يف دعم R & Dأن اإلنفاق على البحث والتطوير 

ثر مهم يف النشاط االقتصادي سواء من ناحية متويل جانب اإلنفاق أن الضرائب هلا أكما بينا ب. النمو االقتصادي
ية األثر املباشر للضرائب على النمو االقتصادي من العام الذي يؤثر بدوره على النمو االقتصادي، أو من ناح

 .خالل منح حتفيزات وإعفاءات للمستثمرين وبالتايل زيادة االستثمار والنمو
 من إعداد شييب عبد الرحيم، "- مقاربة تحليلية وقياسية–فعالية السياسة المالية بالجزائر "  دراسة بعنوان -2

  ريب ـــــــــــد العــــــــصادية، املعهــــــة و السياسات االقتــــــــــو تتمثل هذه الدراسة يف مقالة منشورة يف جملة التنميبطاهر مسري، 
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حيث تناولت الدراسة فعالية السياسة املالية ، 2010، يناير األولللتخطيط، الكويت، الد الثاين عشر، العدد 
 الباحثان إىل أن اعتماد السلطات توصال، واالقتصادي وتوظيف األجيال يف اجلزائريف الوصول إىل أهداف النمو 

على اإليرادات النفطية يف رسم السياسة املالية أضفى عليها ميزة الضعف يف حتقيق النمو االقتصادي والتوظيف 
دي كانت من جانب واحد فقط، السياسة املالية بالنمو االقتصا بأن عالقة  فبينتقياسيةة الـــــأما الدراس. الكامل

 وبالتايل ميكن قبول قانون واجنر يف ،حيث النمو االقتصادي هو الذي يتحكم يف السياسة املالية وليس العكس
عدم فعالية   علىحل واضــــــة، وهذا دليـــــــــــادي فتتحكم فيه تغريات أسعار البرتول العامليــــأما النمو االقتص. اجلزائر

ملالية يف حفز النمو االقتصادي والتوظيف، كما أن السياسة املالية ذات الطابع الكنزي املتبعة يف اجلزائر السياسة ا
ثر، وذلك راجع إىل ضعف اجلهاز أعن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي دف زيادة العرض مل يكن هلا أي 

  .اإلنتاجي وحمدودية قدراته
، من إعداد عماد )"2004- 1970( في سورية خالل الفترة محددات النمو االقتصادي" دراسة بعنوان -3

أطروحة دكتوراه يف فلسفة العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،  وهذه الدراسة تتمثل يف محد املصبح،أالدين 

 . وخاصة نظريات النمو الداخلي،شار يف دراسته إىل خمتلف النظريات املفسر للنمو االقتصاديأ حيث ،2008
وبالتايل TFP كما اختار الباحث جمموعة من احملددات اليت اعتربها مؤثرة يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 
ثر على النمو أمؤثرة على النمو االقتصادي، و من بني هذه احملددات أشار إىل السياسة املالية وما هلا من 

ها على االقتصاد السوري من خالل منوذج قياسي، االقتصادي، حيث بني اإلطار النظري هلذه العالقة مث اخترب
 عالقة موجبة بني الضرائب والنمو االقتصادي و هي نتيجة متعارضة مع النظرية رحيث أعطت نتائج التقدي

االقتصادية، أما جانب اإلنفاق العام فقسمه إىل نفقات التسيري ونفقات التجهيز حيث كانت العالقة بني اإلنفاق 
 أما اإلنفاق االستثماري فكانت عالقته موجبة كذلك 0.35نمو االقتصادي عالقة موجبة مبعدل االستهالكي وال
 %16.5كما قدر نسبة اإلنفاق احلكومي من حجم الناتج احمللي اإلمجايل املثلى بـ ). 0.28(قل أولكن مبعدل 

 %17.1اد فقدره بـ ، أما العبء الضرييب األمثل يف االقتص%33.1واليت بلغت كمتوسط لسنوات الدراسة 
، وعليه نصح بزيادة معدالت الضريبة والتخفيض من حجم %12.9والذي بلغ كمتوسط لسنوات الدراسة 

 .اإلنفاق احلكومي
 Dépenses publiques Productives, Croissance a long terme » : دراسة بعنوان-4

et Politique économique Essai d’Analyse Econométrique Appliquée au 

cas de l’Algérie » Présentée Par  Ahmed Zakane    
حيث سرد ، 2003وهذه الدراسة هي أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جبامعة اجلزائر،سنة   

 الباحث يف البداية اإلطار النظري لعالقة اإلنفاق احلكومي بالنمو االقتصادي، وذلك من خالل طرح النظريات
ية األساسية الداعمة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وكذا دراسة أهم النماذج االقتصادية املتعلقة االقتصاد

 أما يف الدراسة التطبيقية فقام .بعالقة اإلنفاق احلكومي بالنمو القتصادي من خالل نظريات النمو الداخلي
  ري منذـــــ الفرتات اليت مر ا االقتصادي اجلزائبتحليل تذكريي للنمو االقتصادي يف اجلزائر من خالل دراسة خمتلف
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 االستقالل، كما قام مبحاولة تقدير دالة اإلنتاج لالقتصاد اجلزائري إال أن املعلمات املتحصل عليها كانت غري 
  وذلك بتقسيم رأس املال البشري إىل،ويف األخري قام بدراسة عالقة رأس املال البشري بالنمو االقتصادي. معنوية

، مث عالقة اإلنفاق على البنية التحية بالنمو )ابتدائي،  ثانوي، جامعي( عدة أقسام حسب املستوى التعليمي 
بينة حتتية اقتصادية، بينة حتيت اجتماعية، بنية حتتية إدارية، : االقتصادي وذلك بتقسيم البنية التحتية إىل عدة أقسام

 .  بينة حتتية تعليمية
 اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية والكويت ثرأ"  دراسة بعنوان - 5

وتتمثل هذه الدراسة يف رسالة ماجستري يف  من إعداد سلوى عبد الرمحان العيسي، "واإلمارات العربية المتحدة
الفصول النظرية إىل حيث تطرقت الباحثة يف ، 2006االقتصاد، بكلية العلوم اإلدارية، جبامعة امللك سعود، سنة 
 و خاصة ،صاديـــهم آثاره على النشاط االقتأومي وــــاألساس النظري للدراسة وذلك بالتطرق إىل اإلنفاق احلك

 حيث كانت النتائج ،كما تطرقت إىل تطور وضع املوازنة العامة يف الدول حمل الدراسة. على النمو االقتصادي
هذه الدول سياسة مالية توسعية خالل فرتة السبعينات وبداية متشاة يف الدول الثالث، حيث انتهجت 

 وهي فرتة اإلصالحات االقتصادية املتسمة بالتقشف 1993الثمانينات، إال أن هذه السياسة تغريت منذ عام 
 أما اجلانب التطبيقي فكان دراسة قياسية ألثر اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي للدول الثالث،.  املايل

 املتغريات من وجمموعة اإلمجايل احمللي بالناتج ًمقاسا االقتصادي النمو يشمل متعدد احندار منوذج خالل من لكوذ
 صوري ومتغري اخلاص الثابت الرأمسايل والتكوين  M2النقود وعرض احلكومي اإلنفاق تشمل واليت، املستقلة
 وخلصت الدراسة إىل أن الدول .النفط أسعار اتلتغري نتيجة الدول هذه ا مرت اليت االقتصادية املراحل يعكس

الثالثة متشابه من حيث االعتماد يف متويل نفقاا احلكومية من اإليرادات البرتولية، كما بينت الدراسة وجود 
  .عالقة اجيابية بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف األجل القصري واألجل الطويل يف البلدان الثالثة

من  " -الجزائر حالة- وقياسية اقتصادية دراسة االقتصادي بالنمو وعالقتها الجباية"  بعنوان  دراسة-6
ثل هذه الدراسة يف رسالة ماجستري يف التحليل االقتصادي، جبامعة اجلزائر، سنة موتت، راضية خبتاشإعداد 
لف النظريات االقتصادية،  وذلك حسب خمت،حيث تطرقت الباحثة إىل عالقة اجلباية بالنمو االقتصادي، 2006

 وقامت بتطبيق منوذج .ثر اجلباية على النمو االقتصاديأباإلضافة إىل خمتلف النماذج القياسية اخلاصة بدراسة 
Percebois  18 معادلة منها 29على حالة االقتصادي اجلزائري وذلك من خالل منوذج اقتصادي يتكون من 

) OLS(خمتلف املعادالت بتطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية  توازنية، ومت تقدير 11معادلة سلوكية و 
ثر خمتلف أنواع الضرائب و الرسوم على النمو االقتصادي توصلت أوبعد تقدير . Eviewsباستخدام برنامج 

ولية الباحثة إىل ضعف جدوى احلوافز الضريبية املمنوحة للمستثمرين احملليني واألجانب، كما أن هيمنة اجلباية البرت
فقد فعالية السياسة اجلبائية يف التأثري على خمتلف املتغريات االقتصادية كاالستثمار، أعلى اإليرادات الضريبية 

 االستقرار حتقيق من متكنت اهليكلي التعديل لربامج انتهاجها وبعد اجلزائر أنكما . االدخار، االستهالك
، إال أن هذا النمو 1986 أزمة أعقبت اليت الركود فرتة بعد موجب  اقتصاديمنو معدل وحتقيق الكلي االقتصادي

  .يبقى منو ريعي ومل تتمكن من حتقيق النمو خارج احملروقات



 :مقدمةال

 خ  

- 1970دراسة قياسية تحليلية للفترة ( الضرائب و النمو االقتصادي في األردن "  دراسة بعنوان -7

ي رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، وهذه الدراسة همحد عبد القادر صباحني، أحممد :  من إعداد)"1995
حيث ركز الباحث على اإلطار النظري لعالقة الضرائب بالنمو االقتصادي ، 1998جبامعة الريموك، األردن، سنة 

اح عن طريق ـــمية رأس املال املتـــــث أن الضرائب تؤثر على كــــــن هذه العالقة غري مباشرة، حيأواليت استنتج ب
واالستثمار األجنيب، كما أا قد تؤثر على ختصيص االستثمارات و بيط املدخــــــــــرات احمللية ثو تجيع أـــتش

كما تطرق إىل خمتلف النماذج االقتصادية اليت درست عالقة الضرائب بالنمو . مستويات العمالة وإنتاجيتها
لى حالة األردن، وهذا النموذج يعتمد يف الدراسة التطبيقية ع) Rati Ram. 1986(االقتصادي، واختار منوذج 

مث قام بتقدير . على دالة اإلنتاج كوب دوغالس مع إضافة متغري نسبة اإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل
 سنة، وخلصت نتائج 24ية قدرها ــــثر الضرائب على النمو االقتصادي يف األردن لسلسلة زمنأدالة اإلنتاج ملعرفة 

 ،بة بني نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل و معدل منو الناتج احمللي اإلمجايلـــر إىل وجود عالقة موجــــــالتقدي
ه أن وهذه النتيجة متعارضة مع النظرية االقتصادية اليت ترى عكس ذلك، إال ،0.14حيث كانت املرونة تساوي 

يف متويل اإلنفاق احلكومي الذي له دور اجيايب يف دعم النمو فسر هذه النتيجة باستخدام هذه اإليرادات الضريبية 
االقتصادي، وذلك من خالل مشاريع البنية التحتية وتقدمي اخلدمات العامة كالصحة والتعليم اليت تساهم يف 

 .تطوير رأس املال البشري
  :أقسام البحث

 أن ارتأينا، واألسئلة الفرعيةطروحة،  ولإلجابة عن اإلشكالية امل،لتحقيق أهداف البحث حمل الدراسة        
  :ةنتناول هذا البحث يف مخسة فصول رئيسي

 املفسرة للنمو االقتصادي وتطورها، باإلضافة إىل دراسة أهم مناذج النظرياتأهم  نتناول الفصل األوليف   
  . العوامل املؤثرة يف النمو االقتصاديليلالنمو الكالسيكية واحلديثة، و حت

 على هم آثارهاأ فسنتناول بالتفصيل السياسة املالية وتطورها عرب املدارس الفكرية ول الثانيالفصأما يف   
  .النشاط االقتصادي

النظرية " جلني القصري يف حتفيز النمو  االقتصادي يف األنتناول دور السياسة املالية  الفصل الثالثويف   

  ."النظريات الحديثة " والطويل "الكنزية
 فيه تطور حيث نتناول األداء االقتصادي للجزائر خالل فرتة الدراسة، دراسةلفخصصناه ابع رالفصل الأما   

 القطاعات احملركة للنمو أهم، كما ندرس النمو االقتصادياملؤشرات االقتصادية الكلية مع الرتكيز على أهم 
  .وراألداء االقتصادي للجزائر من خالل املربع السحري لكالدوكذا دراسة االقتصادي، 

 ، يف اجلزائرثر السياسة املالية على النمو االقتصاديأ واألخري فخصصناه لدراسة الفصل الخامس أما  
ثر السياسة املالية بنوعيها يف اجلزائر أ دراسة مث  خالل فرتة الدراسة، تطورات السياسة املاليةحيث نتطرق إىل دراسة

جل حتفيز النمو االقتصادي واحلفاظ على أعيلها من على النمو االقتصادي، ودراسة مواطن ضعفها وكيفية تف
   .استدامته



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل األول

 النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية



   النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية                                                         :الفصل األول  

 
 

2 

  
  النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية: الفصل األول

  

  
 :تمهيد

  

 فيعتربمها بينهماكثريا ما يقرتن مصطلح النمو االقتصادي مبصطلح التنمية االقتصادية، والبعض ال يفرق   
ن متاما يف ولكن مها خمتلفا. مرادفان لبعضهما البعض باعتبار املصطلحني مشتقني من فعل واحد يف اللغة العربية

، (le développement) التنمية فنقصد ا أما (la croissance)النمو نقصد به فاللغة الفرنسية 
ملعرفة الفرق و . ولكن اختالفهما كمصطلحني يف اللغة الفرنسية ال يعطينا الفرق بينهما من الناحية االقتصادية

حيث قمنا  .ا سنقوم به يف هذا الفصلة، وهذا مادية وجب دراستهما بعناياجلوهري بينهما وعالقتهما االقتص
مية االقتصادية و مقوماا وفيه ن التإىل األول مباحث رئيسية، نتطرق يف املبحث ثالثة إىل بتقسيم هذا الفصل

 نظريات النمو االقتصادي، أهم دراسة إىل فخصصنا ىخراأل احث املبأمانكشف الفرق بني النمو والتنمية، 
 إىلنتطرق ف يف املبحث الثالث أماللنمو االقتصادي، املفسرة بحث الثاين النظريات التقليدية حبيث ندرس يف امل

 ).نظريات النمو الذايت (ياالقتصاد النظريات احلديثة املفسرة للنمو أهم

  

  التنمية االقتصادية ومقوماتها: المبحث األول

حندد مفهوم  أن ارتأينالك ذو االقتصادي، ول بكثري من مفهوم النمأوسعمفهوم التنمية االقتصادية يعترب   
  .هم نظرياتهأو  قبل اخلوض يف مفهوم  النمو االقتصاديوأبعادهاالتنمية االقتصادية واهم مقوماا 

  وأبعادها  التنمية االقتصاديةمفهوم :األولالمطلب 

 متفق عليه من طرف  حتديد مفهوم ملصطلح التنمية االقتصادية غريإن : تعريف التنمية االقتصادية-1
ا الصدد ذ ويف ه1. اتمعاحلياة يف التنمية االقتصادية تشمل مجيع جوانب أن جيمعون على أم إالاالقتصاديني، 

  : من التعاريف لبعض االقتصاديني كما يلية جمموعإعطاءميكن 

 الدخل الوطين التنمية االقتصادية هي عملية يرتفع مبوجبها" بان (Gerald maier)يرى جريارد ماير  �
التنمية تعين ارتفاع الدخل الفردي لفرتة زمنية طويلة مصحوبة " كما يعرفها كذلك ".احلقيقي خالل فرتة من الزمن

 2." املساواةحتقيق العدل وباخنفاض مستوى الفقر و

                                                 
  .122: ، ص2007، دار وائل للنشر، األردن، -وعات نظريات وسياسات وموض– مدحت القريشي، التنمية االقتصادية  1-
:  ص بدون سنة نشر،، دار هومة، الطبعة الثانية، اجلزائر،)نظريات التنمية والنمو، اسرتاجتيات التنمية( إمساعيل شعباين، مقدمة يف اقتصاد التنمية - 2

50.  
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 على الناتج القومي يف فرتة تطرأالزيادة اليت  "بأا التنمية االقتصادية (Kindle Berger)عرف   �
 1".إنشاؤها اليت ينتظر أو القائمة اإلنتاجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسات تكنولوجيةمعينة مع ضرورة توفر تغريات 

 يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد يف عملية "هي  بان التنمية )(Baldwin Meierيرى  �
 2".رب عن التقدم  حتقيق معدالت عالية من النمو يف قطاعات معينة تعإىل باإلضافةاملتوسط، 

تقدم اتمع كله اجتماعيا واقتصاديا، بالعملية املوسومة  "أا املتحدة التنمية االقتصادية على األممتعرف  �
 3".كرب قدر ممكن على مبادرة اتمع احمللي وشركائهأواملعتمدة على 

 جديدة إنتاجية ليبأسا طاستنباتقدم اتمع عن طريق "التنمية بأا ) وآخرونحممد عجيمة ( عرف �
ال عن ضا فذ، هأفضل املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات إمناء من خالل اإلنتاج، ورفع مستويات أفضل
 4". املال املرتاكم يف اتمع عرب الزمنرأسزيادة 

اين التطور البني "أاتعاريف السابقة ميكن اشتقاق تعريف شامل للتنمية االقتصادية على لمن خالل ا  
." اتمعأفراد االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية من اجل توفري احلياة الكرمية جلميع بأبعادهللمجتمع 

   
، )اليساري(  يرفض النظريات والنماذج الغربية يف جمال التنمية وهو االجتاه الراديكايل آخروهناك اجتاه  

 إىليت دف لاالتنمية االقتصادية املستقلة "باعتبارها فون التنمية الرؤية اجلديدة للتنمية حيث يعربوالذي يعرف 
 العامل الثالث، ويتطلب حتقيق هذا اهلدف نفي التبعية االقتصادية وسيطرة الدولة على مواردها إنسانحتقيق رفاهية 

  5."وتوجيه الفائض االقتصادي حنو مشروعات التنمية لرفع مستوى معيشة الشعوب
ظهرت تطورات ود عقال ولكن خالل ،السابقة املعطاة مفاهيم عامة للتنمية االقتصاديةإن املفاهيم   

خبصوص مفهوم التنمية، فظهر مفهوم التنمية البشرية، والتنمية املستدامة، والتنمية املستقلة الشاملة، وسنعطي بنوع 
  .اجلديدةفاهيم من االختصار معىن هذه امل

تقارير التنمية البشرية اليت صدرت من خالل ملفهوم بشكل جدي ظهر هذا ا :مفهوم التنمية البشرية �
ا املفهوم اهتماما واسعا من طرف املهتمني بالعلوم االجتماعية، وهذا املفهوم ذ، حيث لقي ه1990منذ عام 

 املدارس االقتصادية الكالسيكية إىليهتم بدراسة العنصر البشري يف التنمية االقتصادية، ويعود هذا االهتمام 
عنصر من عناصر ) العمل(والنيوكالسيكية منذ منتصف القرن الثامن عشر، لكنهم اعتربوا العنصر البشري 

                                                 
  .82: ، ص1980ية، بريوت، لبنان،  مقدمة يف التنمية و التخطيط، دار النهضة العربالعقاد،  حممد مدحت- 1
  .26: ، ص1992 حريب حممد عريقات، مبادئ يف التنمية والتخطيط االقتصادي، الطبعة األوىل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، - 2
  .7: ،  ص2012، األردن،  دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان-نظريات، مناذج، اسرتاتيجيات–إمساعيل حممد قانة، اقتصاد التنمية  - 3
: ، ص2001 سياساا،الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، -  نظرياا-مفهومها: الليثي، التنمية االقتصادية  حممد عبد العزيز عجيمية ، حممد علي- 4
20.  
  .135:، ص1987بويل، الطبعة األوىل،  العريب، مطبوعات مكتبة مدي رمزي زكي،فكر األزمة، دراسة يف علم االقتصاد الرأمسايل والفكر التنمو- 5
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 يعكس النمو والتقدم، فيما اعتربه املفهوم اجلديد على انه جوهر التنمية أي انه اهلدف النهائي للتنمية، اإلنتاج
  . املتطلبات االقتصاديةإىل إضافةتستجيب ملتطلبات اجتماعية وسياسية  أن جيب ةالتنميوان 

وتتمثل هذه " عملية توسع اخليارات املتاحة للناس "بأا املتحدة األمموتعرف التنمية البشرية حسب تقارير 
  :اخليارات فيما يلي

  .العيش حياة طويلة وصحية •
 .احلصول على املعارف •

 .احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة الالزم •

 القادمة، األجيال احلديث عن التنمية املستدامة جيعلنا نفكر يف مستقبل إن :نمية المستدامةالتمفهوم  �
عملية التنمية  "بأا  يف الفرتة احلالية واملستقبلية، وتعرف التنمية املستدامةاألرضوذلك عن طريق استغالل موارد 

  1." على تلبية حاجيام للخطرتقبل املسأجيال دون تعريض قدرة ،االقتصادية اليت تليب حاجيات احلاضر
 األجيال بشكل منصف للموارد الطبيعية حبيث تعيش األمثل االستخدام إىلالتنمية اليت تسعى  "بأا أيضاوتعرف 

  2."املستقبلية باألجيال الضرر إحلاقاحلالية دون 
بية اإلنسان وتلقق ارتقاء ن التنمية املستدامة هي التنمية اليت حتأومن خالل التعريفني السابقني جند ب 

 القادمة من األجيالاخل، ولكن بشرط احملافظة على حقوق ... سكن،رأي وحرية ، تعليم،حاجياته من صحة
   . عند استعماهلااألرضخالل احلفاظ على موارد وخريات 

 تنمية إحداث من خالل التسمية يتضح لنا بان هذا املفهوم يركز على :مفهوم التنمية المستقلة �
 املتقدمة الرأمساليةاوالت البلدان ي، ولقد ظهر هذا املفهوم كرد فعل حملقتصادية دون االعتماد على العامل اخلارجا

 يف (Paul Baran) إىل هذا املفهوم هو االقتصادي دعا  وأول من.على فرض سيطرا على البلدان النامية
 جمموعة من االقتصاديني يف حتليله ملفهوم التنمية  حذوهحذاولقد  ،"االقتصاد السياسي للتنمية" كتابه الشهري 

 تتمثل يف اعتماد أا امجعوا على مولكنه ، مفهوما واضحا وموحدا للتنمية املستقلةايعطو مل أم إالاالقتصادية 
لوجية حملية  لتعبئة املوارد احمللية لبناء قاعدة علمية وتكنواألولوية إعطاء، مع أفرادهنفسه وتطوير قدرات اتمع على 

  :أمهها هذا النوع من التنمية يتوجب وجود شروط وإلحداث. بكل مقتضياا
 .مع وضع حدود هلذا التدخل ضرورة تدخل الدولة يف االقتصاد الوطين  •

 أهداف حتقيق إىلالسيطرة على الفائض االقتصادي بشكل فاعل وتوجيه استخدامه مبا يؤدي  •
 .التنمية

 احلاجات إشباع التنمية وتوسيع السوق احمللية من خالل اتيجيةإسرتالتوجه حنو الداخل يف  •
 .األساسية

                                                 
  131:ص، 2009 الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ر صاحل، مدخل إىل علم التنمية، داي مجال حالوة، عل- 1
  .128:  مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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 .ختفيف اثر العوامل اخلارجية على االقتصاد الوطين •

 .ضرورة املشاركة الشعبية الواسعة يف حتقيق التنمية •

ضرورة استخدام التكنولوجيا املالئمة اليت تكون ذات كفاءة اقتصادية، و اليت ترتبط بطبيعة  •
 .د االقتصادية املتوافرةاملوار

 الشامل اإلطار مبادرة 1996 البنك الدويل سنة ظهر هذا املفهوم بإعالن :المفهوم الشامل للتنمية �
 كلي يتكامل فيه اجلانب االقتصادي مع اجلانب املايل و اهليكل إطار، وتتضمن هذه املبادرة بلورة للتنمية

عملية حتويل اتمع من العالقات التقليدية "  بأا املنظور االجتماعي والبشري، حيث تعترب التنمية حسب هذا
 إال هذه التنمية إحداث ال ميكن بأنه  الدويلويرى البنك".  حداثةأكثر طرق إىل التقليدية واإلنتاجوطرق التفكري 

  .اخل... ختفيف فقر، تعليم، مشلت التنمية حتسني مستويات احلياة من صحةإذا

 عديدة تدور كلها حول رفع مستوى معيشة السكان بعادة أيللتنمية االقتصاد :تصاديةالتنمية االق أبعاد -2
، دولية أبعاد سياسية، أبعاد مادية، بعادأ إىل التنمية االقتصادية بعادأ احلياة الكرمية، وميكن تقسيم أسبابوتوفري 

  . البعد احلضري للتنميةإىل باإلضافة

 مال يسمح بتطوير رأس املادية للتنمية االقتصادية بتحقيق األبعادحتقيق  يبدأ : المادية للتنميةبعاداأل - 2-1
 ويتحقق ذلك من خالل .اآللية الصناعة إىل وذلك باالنتقال من الصناعة اليدوية ،التقسيم االجتماعي للعمل

 نقصده هو  التنمية االقتصادية، والدخل الذيأهداف أهممن  األخريزيادة الدخل الوطين للبلد حيث يعترب هذا 
وهناك من يذهب  ،1 ) يف حساب الدخللألسعار االرتفاع املستمر إقصاء(  الدخل الوطين احلقيقي وليس االمسي

 أن ميكن بأنهحيث يعتمدون على زيادة الدخل الفردي احلقيقي وليس الوطين، حيث يرون   ابعد من ذلك إىل
  . اخنفاض يف قيمة الدخل الفرديإىلمما يؤدي ين تكون نسبة زيادة عدد السكان تفوق نسبة زيادة الدخل الوط

 معركة جديدة إىل بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية توجهت خمتلف الدول : السياسية للتنميةاألبعاد - 2-2
واملتمثلة يف معركة التنمية والبناء، وبعد التحرر العسكري والسياسي وجب على هذه الدول التفكري يف التحرر 

 جانب التبعية االستعمارية املباشرة، إىلويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية االقتصادي، 
 ال تزال الدول النامية تعاين من التبعية االقتصادية وحىت إذ ،األهداف أصعبوالبعد السياسي للتنمية يبقى من 

 املال والتكنولوجيا رأس من األجنبيةة باملصادر  االستعانإىل للحاجة امللحة ك وذل،احلاالتالسياسية يف بعض 
  . املال البشريرأسوحىت 

 بعدا األخرية هذه أعطت بعضها البعض يف جماالت التنمية إىل حاجة الدول إن : البعد الدولي للتنمية- 2-3
بني  ملختلف الدول، ومن ةتعاملي تنمية شاملة إحداثدوليا، حبيث ظهرت هيئات دولية ومنظمات تعمل على 

ودف هذه  .اخل...  نذكر صندوق النقد الدويل، البنك العاملي، املنظمة العاملية للتجارةواملنظماتهذه اهليئات 

                                                 
  .70:،ص1986كامل بكري، التنمية االقتصادية،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،- 1
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نه يف الواقع تبقى مساعي هذه اهليئات واملنظمات متحيزة  أاملنظمات إىل حتقيق عالقات دولية أكثر تكافؤا، إال
  .اسية للبلدان الناميةنوعا ما للدول املتقدمة وال ترضي األهداف السي

 لقد اشرنا سابقا بان التنمية ال متس فقط اجلانب االقتصادي، وإمنا متس : البعد الحضري للتنمية- 2-4
جوانب سياسية واجتماعية وحىت ثقافية وحضرية، ولذلك يعترب البعض أن التنمية مشروع ضة حضارية تؤكد فيه 

  .اتمعات شخصيتها وهويتها اإلنسانية
  

  مصادر تمويل التنمية االقتصادية :طلب الثانيالم

لكي حتقق التنمية االقتصادية أبعادها السابقة البد هلا من متويل يضمن استمرارها وجناعتها، وللتنمية     
  .خارجيةميكن تقسيمها إىل مصادر حملية و مصادر  للتمويل مصادراالقتصادية عدة 

  .ن االدخارات، الضرائب، باإلضافة إىل التمويل بالعجزصادر م هذه امل وتتكون: المحليةمصادر ال-1

 وذلك الرتفاع الدخل الفردي يف ،لتنميةل ميثل االدخار يف الدول املتقدمة أهم مصدر متويل :االدخارات - 1-1
 عدة إىلكن تقسيم االدخار ميهذه الدول، واالدخار هو ما يتبقى من الدخل بعد القيام بعملية االستهالك، و

  :سب القائم ذا العمل كما يلي حأنواع

 ادخار ويأخذ واالستهالك، 1ويعرف هذا االدخار على انه الفرق بني الدخل املتاح :االدخار العائلي -1- 1-1
  إىل باإلضافةالودائع املودعة يف البنوك وصناديق التوفري، ، املعاشات، التأمينات كأقساط أشكالالعائالت عدة 

  2. والعقارات واملساكناألراضيء االستثمار املباشر يف شرا

 باعتبار االدخار هو ما تبقى من حجم الدخلهناك عدة عوامل حتدد لنا قيمة االدخار العائلي أمهها   
ونقصد بالدخل يف حتليلنا  .فكلما ارتفع الدخل ارتفع معه حجم االدخار العائلي  الدخل بعد االستهالك،

كما أن ادخار العائالت  . عامل مهم يف حتديد حجم املدخراتالدخلتوزيع الدخل الفردي وعليه ميكن اعتبار 

 معدل التضخم له اثر كبري على كما أن . ومدي قوة وتوسع اجلهاز املصريفأسعار الفائدةيتأثر كذلك بتغريات 
حجم االدخار، حيث إذا كانت معدالت التضخم مرتفعة فان األفراد يقبلون على شراء األراضي والعقارات 

  . هب بدل ادخار نقودهم اليت ستنخفض قيمتها احلقيقية بفعل التضخموالذ

يعرف على انه األرباح احملتجزة لدى الشركات واليت متثل مصدرا لتمويل : ادخار قطاع األعمال -2- 1-1
، وحجم هذا االدخار يكون حسب حجم القطاع، ففي الدول املتخلفة هناك نوعان من قطاع تنمية االقتصاديةال

 وعليه من الصعوبة مبكان تقدير حجم مدخرات هذا ،ال قطاع أعمال منظم وقطاع أعمال غري منظماألعم
  .القطاع

                                                 
  . الدخل املتاح هو عبارة عن الدخل الذي تستطيع العائالت التصرف فيه بعد تسديد الضرائب الواجبة الدفع 1-
  .206: ،ص2006رية، مصر، د،الدار اجلامعية، اإلسكن) وتطبيقيةةدراسات نظري( حممد عبد العزيز عجيمة وآخرون، التنمية االقتصادية - 2
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 احلالة تسمى هنه الفرق بني إيرادات احلكومة ونفقاا، وهذأيعرف على :  ادخار القطاع الحكومي-3- 1-1
 لجأتحيث  ،ة عجز يف امليزانية فهي حالاإليراداتكرب من أ أما حالة العكس أي النفقات .بفائض امليزانية

  . قطاع األعمال والعائالت عن طريق االقرتاضبادخاراالستعانة  إىلاحلكومة يف هذه احلالة 

 إىل والشركات األفرادحتويل جزء من الدخول لدى يتم الوسيلة اليت مبوجبها  تعترب الضرائب :الضرائب - 1-2
وال تفرض الضرائب بطريقة عشوائية .  االستثماريواإلنفاق  اجلارياإلنفاق غراضألواليت تستخدمها . احلكومة

  1:إىل دف أن تكون وفق سياسة معينة تسمى بالسياسة الضريبية واليت جيب وإمنا

  . التنميةألغراضتعبئة الفائض االقتصادي وتوجيهه  �
 .استهداف احلد من االستهالك وخاصة غري الضروري �

 .ه حنو االستثمارات املنتجة واملفيدة لالقتصاداستهداف تغيري منط االستثمار و توجيه �

 إن مصطلح التمويل بالعجز أو ما يسمى أحيانا التمويل ):التمويل التضخمي( التمويل بالعجز - 1-3
التضخمي، والذي يعين قيام احلكومة بتوفري التمويل ألغراض التنمية وذلك من خالل إصدار نقود جديدة من 

 هذا النوع إىل ادخار مسبق، ويتم اللجوء إىلرض التوسع يف االئتمان دون احلاجة  وذلك لغ.طرف البنك املركزي
 زيادة أن حجة مفادها إىلويستند هذا النوع من التمويل  .من التمويل لتغطية العجز احلاصل يف املوازنة العامة

  2: زيادة االستثمار وذلك استنادا إىلإىلد يؤدي وعرض النق
ين ادخار ميكن البالد النامية من حتقيق االستثمار املطلوب، فالتضخم جيرب التضخم وسيلة فعالة لتكو �

  .ر االستثماإىلطبقة من طبقات اتمع على التنازل عن جزء من دخوهلا احلقيقية يوجه 
 . يف بعض القطاعاتاألرباح ارتفاع مستوى إىل ارتفاع األسعار يؤدي إن �

 ارتفاعا كبريا استنادا األسعار ختشى ارتفاع أن التضخمي دون  التمويلإىلتستطيع البلدان النامية اللجوء  �
 3. العاملةاأليدي ما يتواجد ا من موارد عاطلة وخاصة إىل

 جيعل بعض املستثمرين حيصلون ، مع ثبات أسعار الفائدة االمسيةلبنكي التوسع السريع يف االئتمان اإن �
 .على قروض ذات فوائد حقيقية سالبة

  :إىل آرائهم التمويل بالعجز فيستندون يف سلوبأل املعارضني أما
 تعجز السلطات االقتصادية لألسعار ارتفاع متواصل إىلسيؤدي ، إن االستثمار املمول مبصادر تضخمية �

  .اإلنتاجيمن السيطرة عليه بسبب اخنفاض مرونة جهازها 
ك احلاضر وينقص ميلهم  االستهالإىل يف العملة، فيزيد ميلهم األفراد ثقة إضعافيرتتب على التضخم  �
 .لالدخار

                                                 
  .192: كره، ص القريشي، مرجع سبق ذمدحت - 1
  .193: مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  .139: صبحي تادرس قريصة، مذكرات يف التنمية االقتصادية، دون طبعة الدار اجلامعية، مصر،ص- 3
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 الدخول املتغرية أصحاب أما ، الدخول الثابتةأصحابينتج عن التضخم تزايد الطبقية حبيث يتضرر منه  �
 . التضخمتأثريفبإمكام تعويض 

بعني االعتبار بعض األخذ  عليها ، وجب التمويل التضخميأسلوب إىلونظرا الضطرار البلدان النامية 
  :ائية مثلالوسائل احلم
  . تكون املشاريع املمولة عن طريق العجز مولدة لفرص العمل وسريعة العائدأنجيب  �
 .جيب حتديد قيمة التمويل بالعجز حبيث تتوافق مع حاجة االقتصاد الذي ينمو �

 .األساسية السلع وخاصة السلع  أسعاريتعني فرض ضوابط على  �

 على من قصور املوارد احمللية تجتن األجنبيةاملوارد واملدخرات  االستعانة بإىل احلاجة إن : المصادر الخارجية-2
، القروض، األجنبيةاملعونات :  ثالثة مصادر رئيسية وهيإىلوميكن تقسيم املصادر اخلارجية . متويل االستثمارات

  .األجنيباالستثمار 

 املتقدمة و اهليئات الدولية   ميكن التمييز بني املعونة اليت تقدمها حكومات الدول:األجنبيةالمعونات  - 2-1
 واليت يرتتب ،األجل واليت تعرف بالقروض طويلة ألجل، واملعونة اليت يدفع هلا مقابل )املنح اخلالصة(دون مقابل 

 املنح اخلالصة ال يرتتب عليها أي أن يف حني ، على ميزانية الدول املقرتضة وميزان مدفوعاااألعباءها بعض يعل
 .أعباء

 هي اليت فاألوىل، األطرافمعونات ثنائية ومعونات متعددة : إىل األجنبيةن تقسيم املعونات عموما ميك  
 سلع من داستريا املعونة يف هذه بشروط كاستخدام األحيان ولكن يف غالب ، دولة ناميةإىلتقدمها دولة متقدمة 
بذلك تكون الدولة املاحنة قد تدخلت و.  وهذه السلع تكون غالية الثمن وذات جودة رديئة،الدولة املقدمة للمعونة

  .يف شؤون الدولة املستفيدة من املعونة
 لألمم من خالل مؤسسات دولية متخصصة، غالبا ما تكون تابعة تأيت فإا األطراف املعونة متعددة أما  

 ةللتنمي اآلسيوي ك، كالبنإقليمية مؤسسات مالية إىل باإلضافة . صندوق النقد الدويلالبنك العاملي،: املتحدة مثل

  1.اإلفريقيوبنك التنمية 

 العامة هي تلك تعقدها حكومات ضفالقرو خاصة، أو عامة األجنبية قد تكون القروض :القروض - 2-2
.  طبيعيني و معنوينيأشخاص أو هيئات تابعة هلا أو أجنبية حكومات اكانو النامية مع غري املقيمني سواء دانالبل
 النامية مع املقيمني يف دانعنويني يف البلامل أوطبيعيني ال األشخاص اليت يعقدها  القروض اخلاصة فهي تلكأما

 فالقروض التجارية تكون عادة وفقا للشروط ، باختالف الشروط اليت تعقد ااألجنبيةوختتلف القروض . اخلارج
 أنواعكرب أترب من وتع.  املال من حيث معدل الفائدة و الضمانات وبرامج التسديدرأس أسواقاليت حتددها 

                                                 
  .491:،ص2007، املكتب العريب احلديث، مصر د حممود يونس، امحد رمضان نعمة اهللا، مقدمة يف علم االقتصا- 1
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 ومتنح مثل هذه ، القروض السهلة فهي تعقد بشروط ميسرةأما  1. املتدفقة للبلدان الناميةاألجنبية املدخرات
 . اهليئات التابعة هلاأوالقروض عادة للحكومات 

وس  وميثل هذا االنسياب لرؤ، من قبل جهات غري مقيمة بالبلدات وهي استثمار:األجنبيةاالستثمارات  - 2-3
 وإمكانية ، الالزم السترياد احتياجات االستثماراألجنيب يف توفري النقد أساسيا من اخلارج عامال األجنبية األموال

 . املوارد املستخدمة فعالإنتاجية رفع إىلزيادة كفاءة املوارد احمللية وتشغيل موارد كانت معطلة، كما يؤدي 

، األجنبية االستثمارات توجه إليها ااالت اليت : عدة منهاوتتوقف كفاءة استخدام هذا املورد على عوامل  
  2. املتاحةواإلدارية، والقدرات التنظيمية األجنيب املتعاونة مع االستثمار األخرى اإلنتاجوتوافر عوامل 

  

   والنمو االقتصادي االقتصاديةالتنمية: المطلب الثالث

 اختالف بني التنمية االقتصادية هل يوجدتصادية، ولكن  يف البداية عدة تعاريف للتنمية االقأعطينالقد   
 العوامل املتحكمة أهم تعريف النمو االقتصادي ومعرفة أوال على هذا التساؤل جيب لإلجابةوالنمو االقتصادي؟ 

  .فيه

 يف األوضاعلك التغري اجلذري يف ذ االقتصادية اليت تعين التنميةعلى عكس   :تعريف النمو االقتصادي -1
قل اتساعا من مفهوم التنمية، وهناك عدة تعاريف للنمو ألف ااالت، فان مفهوم النمو االقتصادي يكون خمت

  : منها ما يلينأخذاالقتصادي واليت 

  أما" عبارة عن الزيادة احلاصلة يف الثروات املتاحة والسكان" :  النمو االقتصاديأن  ريمون باريرى  �

 ما  اجيايب عدة فرتات طويلة من الزمن ملؤشرأوبارة عن الزيادة احلاصلة خالل فرتة ع " بأنهفريى النمو  فرنسوا بيرو
 3".يف بلد ما

 الناتج الوطين احلقيقي الصايف هو املؤشر الرئيسي للنمو االقتصادي، P.a. Samuelsonيعترب  �
 "القتصادي على انه وبالتايل يعرف النمو ا. وذلك لكون معطياته متوفرة واحلصول عليه يتم بسهولة حسب رأيه

 4".الزيادة النسبية يف الناتج الوطين الصايف

 مع مرور الزمن، حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي"يعين النمو االقتصادي  �
 5."خل الكلي مقسوما على عدد السكاندونقصد مبعدل الدخل الفردي ال

 مبا حيقق ، الدخل القوميإمجايل أواتج احمللي  النإمجايلحدوث زيادة يف "يقصد بالنمو االقتصادي  �
 .1"زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

                                                 
  .206: ي، مرجع سبق ذكره، صمدحت القريش - 1
  .79:ص، 1997، دار وائل للنشر، األردن، 2حريب حممد عريقات، مقدمة يف التنمية االقتصادية والتخطيط االقتصادي، ط - 2
  .11:  مرجع سبق ذكره، صإمساعيل حممد قانة، - 3

4 -Belmokadem Mustapha ,efficience de l’appareil productif algérien, Tlemcen , Algérie, 1994 , P :09. 

  .11: ، ص2003 عبد القادر حممد عبد القادر عطية، اجتاهات حديثة يف التنمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، - 5
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يف اإلنتاج الفعلي من السلع واخلدمات، باإلضافة إىل ازدياد  ازدياد مطرد" يشتمل النمو االقتصادي  �
 . 2"قدرة االقتصاد على إنتاج هذه السلع واخلدمات

  :كن مالحظة عدة شروط يف تعريف النمو االقتصادي واملتمثلة فيما يليمن خالل التعاريف السابقة مي
ويتطلب  . فقطاإلمجايل وليس يف الدخل ، تكون الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخلأن •

 نصيب الفرد من الدخل الوطين أن يكون معدل الزيادة يف الدخل الوطين أكرب من معدل حدوث زيادة يف متوسط

  .د السكان يف عدةالزياد

زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل  لذلك فإن حتقيق ، تكون الزيادة حقيقية وليس امسيةأن •
نصيب الفرد من الدخل الوطين أكرب من معدل الزيادة يف  احلقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة يف متوسط

 ). فقطاألسعاراتج نتيجة ارتفاع  حدوث زيادة يف قيمة النإلمكانية( ،" التضخم" املستوى العام لألسعار

 يف مرة و الزيادة املست،الدخل احلقيقي حتقيق زيادة مستمرة و مستقرة يف متوسط نصيب الفرد من •
تكون هذه الزيادة ناجتة عن زيادة حقيقية يف مستوى النشاط  متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي تتطلب أن

 قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من اخلارج لفرتة ،رئةحتدث بسبب ظروف طا ، أي أا الاالقتصادي
تلبث أن  خارج بسبب ظروف طارئة ال للبسبب ارتفاع مفاجئ يف أسعار السلع اليت تقوم بتصديرها  أو،معينة

كبرية يف متوسط نصيب الفرد  ، حيث أدت إىل زيادة1973تزول كما حدث يف حالة ارتفاع أسعار النفط عام 
 اخنفاض أسعار النفط مرة أخرى يف  مث تالشت هذه الزيادة مع ، يف الدول املصدرة للنفطيحلقيقمن الدخل ا

 من ناحية أخرى فهذه الزيادة ال بد وأن تكون مستقرة و .يزول يعترب منو عابر ال يلبث أن النمو  فهذا،الثمانينات
وحتقق هذا الشرط ميكننا من حتقيق منو  .للتقلب الشديد يف معدهلا من فرتة زمنية ألخرى مبعىن أن ال تتعرض

اقتصادي ذايت و مستدمي، ال خيضع بتغريات ظرفية يف بعض املتغريات االقتصادية، وهو املطلوب حتقيقه يف كل 
 .االقتصاديات سواء النامية أو املتقدمة

ث زيادة حدو"نه أوعليه من خالل الشروط السابقة ميكن استنتاج تعريف شامل للنمو االقتصادي على     
  ." يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقيمستمرة على املدى البعيد

             : سنوي يسمى معدل النمو االقتصادي حيثويقاس النمو االقتصادي مبعدل  

    100
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  .73:  صمرجع سبق ذكره،حممد عبد العزيز عجيمية وآخرون ، - 1
: ، ص1968ل والعمالة والنمو االقتصادي، املكتبة العصرية صيدا، بريوت،  الدخ،)برهان دجاين: صالح دباغ، مراجعة: ترمجة ( والس بيرتسون - 2

316.  
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 املستعمل اإلمجايل حقيقي، وذلك حسب قيمة الناتج احمللي احمللي أو يكون امسي أنوهذا املعدل ميكن     
)PIB( إما امسي ،PIBN أو حقيقي PIBR . وميكن كتابة عالقة معدل النمو االقتصادي االمسي باملعدل

  :النمو االقتصادي احلقيقي كما يلي

   معدل التضخم– معدل النمو االقتصادي االسمي= معدل النمو االقتصادي الحقيقي 

 هو الزيادة احلاصلة يف الرفاه املادي، فليس مقياس هذا  لرفاهناأمهيته كنا تم بالنمو االقتصادي بسبب إذا  
فاملهم من وجهة نظر الرفاه هو توافر .  لكل فرد من السكاناإلنتاج حبد ذاته، بل زيادة اإلنتاج أو اإلنتاجيةالطاقة 

 نتحدث عن حتسن يف الرفاه املادي عرب الزمن لشعب من أنالسلع واخلدمات لكل شخص، وليس من املعقول 
وعليه، فان مقياس النمو .  عندما حيصل كل شخص على كمية متزايدة من السلع واخلدماتإالشعوب ال

  . من غريه من املقاييس هو مستوى الدخل احلقيقي للفردأكثراالقتصادي الذي حيمل معىن 
قدرة  على التطرأ ال نراعي فقط التغريات اليت أن ، الفردإىلويتطلب حتليل النمو االقتصادي بالنسبة   

 فإذا.  الدولة هذه على سكانتطرأ التغريات اليت أيضا نراعي أن وكيفية استعمال هذه القدرة، بل ، للدولةاإلنتاجية
، ال ميكن حصول حتسن يف متوسط مستوى الرفاه املادي بالنسبة اإلنتاجتزايد السكان مبعدل يزيد عن معدل منو 

  .للفرد
  :ادي الفردي كما يلي معدل النمو االقتصإجيادوبالتايل ميكن 

   معدل نمو السكان–معدل النمو االقتصادي الحقيقي اإلجمالي =    معدل النمو االقتصادي الفردي الحقيقي 

 أو الوطين احلقيقي للفرد اإلنتاج أرقام يقيسون النمو االقتصادي مبقارنة واإلحصائيني معظم االقتصاديني إن  
 أرقام ملستوى املعيشة من أو للرفاه املادي أدقم ييقانه ميكن احلصول على تمنية، بيد الدخل الوطين للفرد يف مدة ز

 أن من السلع واخلدمات ال تعين بالضرورة  الدولةإنتاج إمجايلفالزيادات اليت حتصل يف . االستهالك الفردي
لع عامة ال  قد يشتمل على سلع استثمارية وساإلنتاج إمجايل زيادة أنذلك  .مستوى املعيشة للفرد قد حتسن

 مباشرا يف الرفاه املادي للفرد، ومثال ذلك املعدات احلربية اليت تتخذ شكل الدبابات والصواريخ و إسهاماتسهم 
 اإلنفاق االستهالكي للفرد على السلع واخلدمات اخلاصة ال يعطينا أن إىل باملقابل اإلشارةولكن جتدر . الطائرات

ادي للفرد، الن كثريا من السلع واخلدمات اليت تقدمها الوحدات احلكومية مقياسا صاحلا متاما نقيس به الرفاه امل
وتبعا لذلك تشكل النفقات .  اخلدماتية العامة وطرق املواصالت تسهم يف رفاه الفردواملنشآتكاملدارس 

كنا من الناحية  كان مثل هذا املقياس ممإذا للنمو من وجهة الرفاه املادي، أدقاالستهالكية احلقيقية للفرد مقياسا 
جتعل هذا ) االستهالك احلقيقي(  يدخل ضمن نطاق أن ملعرفة ما ميكن أ الصعوبات اليت تنشأن ، ذلكاإلحصائية

 الدخل احلقيقي للفرد هو املقياس الذي أو احلقيقي للفرد اإلنتاج مقياس أن جند فإنناهكذا  و. املقياس غري عملي
  .اس النمو االقتصادي من غريه لقيأكثرميكننا االعتماد عليه 
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  :المحددة لهعوامل قياس النمو االقتصادي و ال -2

احمللي  الناتج فإن االقتصادي، النمو لقياس عديدة طرق وجود من الرغم على:  قياس النمو االقتصادي- 2-1
 أو االمسية ةالقيم "بأنه  اإلمجايل احمللي الناتج النمو، ويعرف قياس يف ًانتشارا األكثر  املؤشرPIBاإلمجايل 

 االقتصادية املوارد باستخدام واحدة، سنة معينة عادة زمنية خالل فرتة املنتجة النهائية واخلدمات للسلع احلقيقية

  1."املعتمدة التشريعات وفق األسواق يف واخلاضعة للتبادل اإلقليم، أو للبلد

، وبالتايل فإن قياس ذلك وطينقتصادي ال    باعتبار أن النمو االقتصادي ما هو إال تغري يف حجم النشاط اال
 اليت تعرب عن ذلك النشاط، ومن هنا فإن هذه املقاييس وطينالتغري يكون من خالل دراسة مؤشرات االقتصاد ال

   :تعد من املقاييس البسيطة وليست من املقاييس املركبة واليت تتمثل فيما يلي

اليت يتم حساا استنادا إىل التقديرات النقدية حلجم هي معدالت النمو  : المعدالت النقدية للنمو-1- 2-1
االقتصاد القومي، أي بعد حتويل املنتجات العينية لذلك االقتصاد إىل ما يعادهلا بالعمالت النقدية املتداولة، ورغم 

ال العديد من التحفظات على ذلك األسلوب اليت ترجع أغلبها إىل سوء التقدير، أو إغفال أثر التضخم، أو إغف
نسب التحويل فيما بني خمتلف العمالت، إال أنه ال يزال أفضل وأسهل األساليب املتاحة خاصة بعد التعديالت 

 أخرى خاصة عند سلبياتاليت جتري على هذه التقديرات تالفيا للمالحظات السابق ذكرها، وميكن إضافة 
اليت تأخذ ا الدول عند إجراء التقديرات الدراسات الدولية املقارنة، وهي تلك اخلاصة باألساليب احملاسبية 

اخلاصة ا، وقد دفعت هذه املشاكل املختصني مبحاولة االتفاق على نظام حماسيب موحد  تلتزم به مجيع دول 
 وميكن التمييز بني ثالثة أنواع من املعدالت النقدية . مما يسهل التعامل مع البيانات االقتصادية املنشورة،العامل

 2:يليللنمو كما 

 باستخدام العمالت احمللية، ويتم وطين عادة ما يتم قياس االقتصاد ال:معدالت النمو باألسعار الجارية ����
نشر البيانات اخلاصة به سنويا، وبذلك ميكن قياس معدالت النمو السنوية أو معدالت النمو اخلاصة بفرتات معينة 

  . ة معدالت النمو احمللية ولفرتة قصريةاستنادا إىل هذه البيانات، وهذا األسلوب يصلح عند دراس

حيث ال تعرب األسعار اجلارية تعبريا صحيحا عن الزيادة يف اإلنتاج أو : معدالت النمو باألسعار الثابتة ����
ة بعد الدخل على سبيل املثال، وعلى ذلك يتم استخدام نفس املؤشرات السابقة حبيث يتم تقديرها باألسعار الثابت

  .األساسو ذلك باالعتماد على سنة مرجعية تدعى سنة إزالة أثر التضخم، 

عند إجراء الدراسات االقتصادية الدولية املقارنة ال ميكن استخدام : معدالت النمو باألسعار الدولية  ����
 نظرا الختالف أسعار حتويل العمالت من بلد ألخر، لذلك يلزم حتويل العمالت احمللية بعد إزالة ،العمالت احمللية

                                                 
   .77:، ص2،2005 عمان ط والتوزيع، للنشر صفاء دار الكلي، االقتصاد حتليل، معروف  هوشيار- 1

 ،1999مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، مد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحد، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية، مكتبة وحم 2 -
   .119-117ص
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خم إىل ما يعادهلا بعملة واحدة عادة ما تكون بالدوالر األمريكي مث حتسب بعد ذلك املقاييس املطلوب أثر التض
  .حساا

 مع التأثري الكبري الرتفاع معدالت ازدياد السكان يف الدول املتخلفة :المعدالت العينية للنمو -2- 2-1
دام مؤشرات معدالت منو متوسط نصيب  أصبح من املالئم استخ،بدرجة تقارب معدالت منو الدخل والناتج

الفرد، حيث تقيس هذه املعدالت النمو االقتصادي يف عالقاا مبعدالت النمو السكاين، ونظرا لعدم دقة 
استخدام املقاييس النقدية يف جمال اخلدمات كان البد من استخدام بعض املقاييس العينية اليت تعرب عن النمو 

  .عدد األطباء لكل نسمة، ونصيب الفرد من طول الطريق العامة: يل املثالاالقتصادي، ومن بينها على سب

ما بسعر يمقوطين  تستخدم املنظمات واهليئات الدولية مقياس قيمة الناتج ال: مقارنة القوة الشرائية-3- 2-1
رتتيب البلدان من الدوالر األمريكي عند نشر تقاريرها اخلاصة بالنمو االقتصادي املقارن لبلدان العامل، مث تقوم ب

حيث درجة التقدم والتخلف استنادا لذلك املقياس، ومن عيوب ذلك املقياس أنه يربط بطريقة تعسفية بني قوة 
 يف حد ذاته وبني معدل تبادل العملة الوطنية بالدوالر األمريكي، ويف الوقت الذي تضطرب فيه قيمة االقتصاد

تنبه خرباء صندوق النقد الدويل إىل أن هذا املقياس خيفي القيمة معظم العمالت يف أسواق النقد الدولية، وقد 
احلقيقية القتصاديات الدول النامية، لذلك مت إعداد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل 

نا حجم السلع واخلدمات اليت حيصل عليها املواطن مقابل وحدة واحدة من عملته الوطنية مقار(حدودها مبعىن 
  1).بالقوة الشرائية للعمالت يف البلدان األخرى

يورد االقتصاديون عدة عوامل وجيعلوا أساسا للنمو االقتصادي، ولكنهم  : عوامل النمو االقتصادي- 2-2
  :ر العوامل التاليةك نذأن يف آرائهم لألمهية النسبية هلذه العوامل وعددها وميكن نوفخيتل

يف فرتة (  وخاصة قدميا ، عامل من عوامل النمو االقتصاديأهمصر العمل  ميثل عن: اليد العاملة-1- 2-2
 انه بتطور التكنولوجيا والتقدم التقين إال، حيث اعتربوه حمددا أساسيا حلجم اإلنتاج احملقق، )املدرسة الكالسيكية

ستثمارية يف البشر ليعطي لنا  اأعمال اليت تعترب ، عامل اليد العاملة مرتبط بزيادة املهارات والتعليم والتدريبأصبح
 القوة إنتاجيةيساعدان كثريا على رفع ) التعليم والتدريب( هذين العاملني أن وال شك يف 2 املال البشري،رأس

   .العاملة

 أو املال االستثمارات رأس وهو عبارة عن سلع تستخدم يف إنتاج سلع أخرى، وميثل : المالرأس -2- 2-2
 املال من خمزون اتمع من اآلالت رأسيتكون ورجة التجهيزات التقنية، كل مؤشر آخر يشرح مستوى ود

 اليت توفر البيئة الالزمة لقيام املشروعات ،واملعدات والطرق واملطارات واملواينء وغريها من البىن املادية األساسية
 جمتمع تكون أين املادي لدى  زيادة املخزوأي الرأمسايل فالرتاكم . للمجتمعاإلنتاجية وزيادة الطاقة االقتصادية

                                                 
.121-119، مرجع سبق ذكره، صمد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحدحم  -1  

  .743:، ص2002حممد عزيز، حممد عبد اجلليل أبو سنينة، مبادئ االقتصاد، الطبعة األوىل، جامعة قار يونس، ليبيا،  -2
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 ومن مث حتويل هذه ،) عدم استهالكهأي(زء من دخله يف مرحلة ما وادخاره جلبدايته اقتطاع هذا اتمع 
   .إنتاجه وجوه استثمارية منها صناعة األدوات واملعدات اليت تساعده على زيادة إىلاملدخرات 

 اليت ، و العلمية نتيجة لالخرتاعات واالكتشافات العلميةويقصد به التغري يف احلالة : التقدم التقني-3- 2-2
 الواسع وبتكلفة معقولة تتناسب مع اإلنتاج ميكن استخدامها يف أيميكن تطبيقها من الناحية االقتصادية، 

 يساعدس اإلنتاج اجلديدة يف عملية ةالفني الطرق إدخالف 1. القدرة الشرائية يف اتمعأو السائدة األسعارمستوى 
دة تتمثل يف  عديأشياء، ويراد بالتكنولوجيا اجلديدة األموال من الزيادة يف رؤوس  أفضلعلى النمو االقتصادي
 أنظمة التحسينات يف إدخال، واإلدارة، التحسن يف التنظيم لإلنتاجالطرق الفنية اجلديدة االخرتاعات اجلديدة، 

  .والتأهيلالتدريب 
 نعتربها العوامل املباشرة يف حتديد وإمناها املؤثرة يف النمو االقتصادي،  العوامل السابقة ال تعترب لوحدإن  

 كالواقع االجتماعي أخرىتتعلق بعوامل  ليست مسبباا النهائية وذلك الن هذه العوامل أا إالعملية النمو، 
ني النظام القانوين  فيوجد مثال ترابط ب2.والسياسي اللذان يلعبان دورا مهما يف حتديد سرعة النمو االقتصادي

 أو التقدم التقين أو املال رأس معرفة اثر تطور تراكم أنومن هنا يتبني لنا . تمع ما واملستوى التقين هلذا اتمع
 أخرى أمور هناك وإمنا ، لوحدها ال تكشف لنا كافة حمددات النمو االقتصادياإلنتاجحجم اليد العاملة على 

 عند دراسة خمتلف نظريات ثر يف عملية النمو االقتصادي، وهذا ما سنكتشفه الحقا تؤأن ميكن كثرية غري مباشرة
  .النمو االقتصادي

تبدو العالقة وثيقة بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، :  عالقة النمو االقتصادي بالتنمية االقتصادية-3
 كان غري كاف حبد ذاته لتحقيقها، فالنمو  إنو، اقتصادية تنمية إلحداث ضروريا أمراالن النمو االقتصادي يعد 

كما يقوم النمو  . تستخدم يف عملية التنميةأن العامة اليت ميكن اإليرادات يرفع من أناالقتصادي ميكن 
االقتصادي بتوسيع القاعدة املادية لتلبية احلاجيات البشرية، وهو بذلك يساير عملية التنمية، ورغم ذلك يفرق 

  : النمو والتنمية وذلك يف عدة جوانب منهااالقتصاديني بني
 مصطلح أما . استخدام مصطلح النمو االقتصادي يكون يف الدول املتقدمةأنيرى بعض االقتصاديني  �

  3. تقدمااألقلالتنمية االقتصادية فيستعمل للدول 

                                                 
يمان قطف، االقتصاد الكلي، مبادئ وتطبيقات، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل ،  نزار سعد الدين العيسي، ابراهيم سل-1

  .44: ، ص2006
، 1990 كالوس روزه ، ترمجة عدنان عباس علي، األسس العامة لنظرية النمو االقتصادي، منشورات جامعة قايونس، تونس، الطبعة األوىل ، -2

  .12:ص
: ، ص2009، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر "اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، إداريا، بشريا: التنمية"حلميد، امحد رشوان،  حسني عبد ا-3

125.  
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الدولة بقرار سياسي  تقوم ا إراديةالتنمية االقتصادية تكون ف، اإلرادةمييز بني املفهومني عن طريق عنصر  �
 النمو االقتصادي فيكون تلقائي جيري مع مرور الزمن وباستمرار، وينتج أما.  كمقرر ومنتجاإلنسانواع يدخل فيه 

 .تقدمالعن احلركة الدائمة للمجتمع حنو 

اكم  بينما النمو االقتصادي فهو تر. خمتلف جوانب احلياة يف اتمعسالتنمية االقتصادية هي تراكم نوعي مي �
 . فقط للسلع واخلدماتكمي

 ولذلك فهي تتطلب تغريات اقتصادية وثقافية وسياسية ،التنمية االقتصادية هي مشروع شامل ومتكامل �
 . يف حني النمو االقتصادي ال يتطلب مثل هذه التغريات.واجتماعية

 أدىنون توفر حد  منو اقتصادي مرتفع بدإحداث تنمية اقتصادية بدون منو، كما ال ميكن إحداثال ميكن  �
 .للتنمية االقتصادية، وهذا ما يثبت العالقة املتبادلة بني النمو والتنمية

 حيدث منو اقتصادي سريع وال حتدث تنمية اقتصادية، وذلك عندما يكون النمو االقتصادي أنكن مي �
 1.ةواالقتصاديمصحوبا بتقليص املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات السياسية واالجتماعية 

تتحقق التنمية االقتصادية حىت عند ارتفاع متوسط الدخل الفردي احلقيقي مبعدالت سريعة،   الأنميكن  �
 وبتفاقم التبعية االقتصادية والتكنولوجية ، كان هذا النمو مصحوبا بزيادة درجة االعتماد على اخلارجإذاوذلك 

 2. العالقات السياسية الدولية املرتبطة به العاملي ونظامالرأمسايل النظام إطاروالعسكرية والسياسية يف 

  

   للنمو االقتصاديالتقليديةالنظرية : المبحث الثاني

ن الكتابات خبصوص النمو االقتصادي قدمية قدم االقتصاد ذاته، وقد ظهرت نظريات عديدة وخمتلفة يف ا  
 ، النمو االقتصاديعاجلت اليتة التقليدي النظريات إىلتفسري النمو االقتصادي، وعليه سنتطرق يف هذا املبحث 

واملتمثلة يف النظرية الكالسيكية مث النظرية الكنزية وبعدها النظرية النيوكالسيكية، وأخذنا هذا الرتتيب حسب 
  .تطورها الزمين

   الكالسيكية في النمو االقتصادي النظريةإسهام: األولالمطلب 

 الشغل الشاغل لكل االقتصاديني الكالسيك األرباحو األجورلقد كانت نظريات النمو وتوزيع الدخل بني   
وغريهم من االقتصاديني ) Marx(و) Malthus(و ) David Ricardo( و )Adam Smith( أمثال

 باإلضافة امللكية اخلاصة واملنافسة التامة، أمهها، ولقد استند التحليل الكالسيكي على فرضيات عديدة الكالسيك
 إىلوقبل التطرق .  واحلرية الفردية يف ممارسة النشاط االقتصادي،كامل للموارد سيادة حالة االستخدام الإىل

  . رواد هذه املدرسةأفكار طرح خمتلف أوال لنظرية النمو االقتصادي الكالسيكية وتقييمها، جيب األساسية األفكار

                                                 
  .314: ، ص2006، األردن، مرجع سبق ذكره نزار سعد الدين العيسي، إبراهيم سليمان قطف،- 1
  .32:ص مرجع سبق ذكره، صاحل، يمجال حالوة، عل -  2
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 كل اقتصادي له أن إال نفس املدرسة االقتصادية إىلرغم االنتماء  :رواد المدرسة الكالسيكية و أفكار -1
 وعليه . للنظرية الكالسيكيةاألساسية اخلاصة به، واليت ال تعارض بطبيعة احلال املبادئ والفرضيات وآرائه أفكاره

  . املنتمني للمدرسة الكالسيكيةاالقتصاديني الرئيسية لبعض املفكرين األفكارسنقوم بطرح 

 تقسيم العملالنمو االقتصادي  يكمن يف   أساس دم مسيث أنايرى : Adam Smith ثسميدم أ - 1-1

 تقسيم العمل يعد أن، كما اإلنتاج احلدية لعوامل اإلنتاجيةنه حيد من تناقص أ يف األساسية أمهيتهالذي تربز 
 ويعترب ادم مسيث بان عملية .، وهو ما يعترب عامال اجيابيااإلنتاج والتنظيم قي قيام عملية اإلدارة أشكالشكال من 

 يزيد من اإلنتاج املنتجة والذي يعترب كفائض يف األموال تراكم رؤوس أن إذقتصادي عملية تراكمية، النمو اال
 االقتصادي هو فائض االدخار الذي يستثمر بعد محجم االستثمارات اجلديدة، وهو بذلك يعترب بان سر التقد

عترب من االدخار الذي يساهم  على مستوى ماإلبقاء ترشيد االستهالك قصد إىلذلك، وبذلك يدعو ادم مسيث 
 1.يف زيادة االستثمار

 تقوم على ثالثة عوامل اإلنتاج عملية أنهو املعيار الوحيد للقيمة، يف حني وحسب ادم مسيث فان العمل 
  : حسبه كما يلياإلنتاج، حيث تكون دالة  املالرأس، العمل، األرضرئيسية واملتمثلة يف 

                                                                             

( )NKLfY ,,=  
  :حيث

 Y :اإلنتاج                                L :                                         العملN :األرض  
 جلميع عوامل  احلديةاإلنتاجية معدل النمو السنوي لناتج االقتصاد الوطين هو جمموع أنيرى ادم مسيث 

    : بالنسبة للزمن كما يلي اإلنتاج عملية تفاضل دالة بإجراء إليه، وميكن الوصول اإلنتاج
                                      

dt

dN

dt

df

dt

dK

dK

df

dt

dL

dL

df

dt

dY ×+×+×=
  

  :حيث

dt

dY :معدل منو الناتج السنوي.  

dL

df :للعمل احلدية اإلنتاجية.  

dK

df :املاللرأس احلدية اإلنتاجية .  

dN

df :لألرض احلدية اإلنتاجية.  

                                                 
  .108: ، ص1981، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  " مدخل للدراسات االقتصادية"  اهللا لعلو، االقتصاد السياسي فتح- 1
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 جلميع عوامل اإلنتاجية حيث ترتفع ، نتيجة لتقسيم العملبأنه تراكم النمو االقتصادي إىليشري ادم مسيث   
 وارتفاع الناتج يزيد من الدخل . املالرأسم املناسب من ، وخاصة عند توافر قدر كاف من الطلب واحلجاإلنتاج

 ادم مسيث يف أفكار وميكن تلخيص 1 يف السوق،اإلمجايلويرفع من معدالت منو السكان مما يزيد من الطلب 
  :الشكل التايل

  .تصورات ادم مسيث حول النمو االقتصادي: )1- 1(الشكل رقم                           

  
، 1988 والنشر، جامعة املوصل، العراق،للطباعة توفيق النجفي وحممد صاحل تركي القريشي، مقدمة يف اقتصاد التنمية، دار الكتاب  سامل:المصدر

 .61: ص

  

برز رواد املدرسة الكالسيكية، ولقد أ ريكاردو من ددافييعترب : David Ricardoفيد ريكاردو اد - 1-2
 القطاعات أهمويرى بان الزراعة .  والتجارة اخلارجيةواألجورمنها الريع  واألفكار اآلراءاقرتن امسه بالعديد من 

 تذكر أمهيةنه مل يعطي أ تسهم يف توفري الغذاء للسكان، لكنها ختضع لقانون الغلة املتناقصة، وألااالقتصادية 
 حالة إىل سوف تنتهي اليةالرأمس تاالقتصاديا بان تنبألدور التقدم التكنولوجي يف التقليل من اثر ذلك، وهلذا فقد 

 2.الركود والثبات بسبب تناقص العوائد يف الزراعة

 قامبإعطاء األسباب اليت تؤدي إىل حالة الركود أي النمو الصفري، حيث " دافيد ريكاردو  "قام كما       
ة عن القطاع  ناجتليست يعترب أن حالة الركود ، حيث"مسيث" إىل أفكار  استنادابتوضيح ظهور وانتشار الركود

فإن " ريكاردو" حسب و، قطاع الزراعةيف متناقصة  املردودية ، وذلك بسببالصناعي بل عن القطاع الزراعي
الناجتة عن تزايد النمو االقتصادي، ينتج ارتفاع  نوعية األراضي غري متساوية، ومبقابل الزيادة املرتفعة للمواد الغذائية

ة، مما يرتتب عنه استغالل أراضي ذات نوعية أقل، وهذا ما يؤدي إىل اخنفاض الريع يف األراضي ذات اجلودة املرتفع
 وكذلك تناقص مستويات األجور ،النصيب النسيب للرأمساليني والعمال، والذي ينتج عنه تناقص معدالت األرباح

                                                 
  :م مسيث ميكن الرجوع للمرجع التايل اد للتفصيل أكثر يف أفكار- 1
  .131-77: ، ص2002 سوريا،  عامر لطفي، مسامهة يف شرح وتوضيح النظريات االقتصادية، دار الرضا للنشر، دمشق،-

  .58:مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ن يف عملية حىت تصل إىل حد طبيعي، ونظرا لكون األرباح هي احملرك ومصدر تراكم رأمسال، يستمر الرأمساليو
  .الرتاكم واليت تبدأ بالتناقص حىت تقرتب معدالت الربح إىل الصفر، وبالتايل تسود حالة الركود

أمهية للعوامل غري االقتصادية يف عملية النمو االقتصادي، مبا يف ذلك كل " دافيد ريكاردو"       يعطي كذلك 
وكذلك يركز على حرية ،تمع، و االستقرار السياسيمن العوامل الفكرية و الثقافية واألجهزة التنظيمية يف ا 

 كعامل ممول للنمو االقتصادي، من حيث تصريف الفائض الصناعي و ختفيض أسعار املواد الغذائية، مما  التجارة
         1.يسمح هلا من املساعدة على جناح التخصص وتقسيم العمل

 نظريته يف : مها رئيسيني و على جانبني"مالتوس" توأطروحا أفكارركزت  :Malthusمالتوس  - 1-3
 وبذلك يعترب مالتوس االقتصادي الكالسيكي الوحيد . الطلب الفعال بالنسبة للتنميةأمهية على وتأكيده، السكان

 .)حسب قانون ساي للمنافذالن الكالسيك يركزون على جانب العرض ( الذي ركز على جانب الطلب الكلي 

هندسية، وهي   النمو السكاين يتم مبوجب متواليةأن يف 1798طرحها عام تتلخص نظرية مالتوس اليت   
وهكذا، بينما  “ 32 ،16 ،8 ،4 ،2 ،1”   يف السلسلة احلسابيةاألخريتلك اليت تعتمد على مضاعفة الرقم 

 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1"حسابية  مبوجب متوالية اإلمجايلبالناتج احمللي   الغذاء املعرب عنه اقتصادياإنتاجمعدل  يتزايد
 وآفات مما ينتج جماعات اإلنتاج زيادة السكان مبا يتجاوز معدل زيادة إىل، وهذا ما يؤدي  وهكذا" 8 ،7 ،6

  .اقتصادية
 زيادة إىله احلالة سيؤدي ذن منو املوارد يف هأتوس بان منو السكان حيبط النمو االقتصادي، وليؤكد ما  

 واليت تقلل من دخل ، زيادة املواليدإىل زيادة يف دخل الفرد تقود  املال، وذلك الن أيرأسالسكان وليس زيادة 
  2:ويري مالتوس لعالج هذه املشكلة ما يلي .الكفاف مستوى إىلالفرد وتعيده 

 وكأنه ،وااعاتأن يتحقق التوازن بني السكان واملواد الغذائية باحلروب والكوارث وانتشار األوبئة  �
 .باملوت حىت يقل عدد السكان ينادي باحلروب ويتمىن الكوارث

 وكأنه ينادي بعدم التناسل وإيقاف ،حمدودجيب االمتناع االختياري عن الزواج مدي احلياة أو إىل زمن  �
 .النسل وهذا ما ينادي به بعض املفكرين املعاصرين حتت شعار حتديد وتنظيم ،اإلنسان يفغريزة فرضها اهللا 

 االهتمام بالطبقة الغنية على أي ،جال األعمال من الرأمسالينيجيب ختفيض أجور العمال لزيادة أرباح ر �
 أما تزايد السكان ، التنميةإىل يؤدي الذي حيث يري أن تزايد عدد السكان األغنياء هو ،حساب الطبقة الفقرية

  .الفقراء فيؤدي إىل التخلف
 

                                                 
: فرع     أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، النمو والتجارة الدولية يف الدول النامية،نصدر الديواليلي  ص- 1

                               .33: ، ص2005/2006، زائرجامعة اجل ، اقتصاد قياسي
    .60:مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ا تساعدهم على كثرة التناسل  أل، توجه إىل الفقراء من املنظمات اخلرييةاليت املساعدات  واملنحمنع  �
  .ويصبحون عالة على العامل

 

 انه بشكل عام فان التحليالت إال واسيا، إفريقيا حتليالت مالتوس تنطبق على بعض مناطق أنرغم   
 بسبب ظهور الوسائل احلديثة لتنظيم النسل ، وذلك عند مالتوس مل تتحقق على املستوى العامليالتشاؤميةوالنظرة 

 من معدالت منو السكان بسبب التقدم وأعلى ، مما كان يتوقع مالتوسأعلى الغذاء مبعدالت إنتاجايد  تز  كذلكو
  .التكنولوجي املتحقق يف الزراعة والذي عوض تناقص الغلة

م النظام 1867انتقد كارل ماركس يف كتابه رأس املال املنشور عام  :Karl Marxكارل ماركس  - 1-4
تج بأن القوى االقتصادية الكامنة يف الرأمسالية كفيلة بالقضاء عليها واإلتيان بنظام أكثر  واستن،الرأمسايل وآلياته

وذكر بأن امللكية اخلاصة ملوارد اإلنتاج تؤدي إىل سوء توزيع الدخل وإهدار الثروات وزيادة حدة الصراع . تطورا
مث ظهرت كتابات الحقة تستند إىل منهج . بقيالط الرأمسالية وسيادة نظام تشار الذي سيؤدي حتما إىل ان،الطبقي

  1:كارل ماركس وتضع أسس وفرضيات النظام االشرتاكي وهي

  .حيث متتلك الدولة مجيع عناصر اإلنتاج عدا العمل:امللكية العامة ملوارد اإلنتاج  �
لحة دافع حتقيق املصان  ف، طاملا أن عناصر اإلنتاج ذات ملكية عامة:العامةأمهية دافع حتقيق املصلحة  �

  .اقتصاديالعامة هو احملرك ألي نشاط 
جتري عمليتا اإلنتاج والتوزيع عن طريق الدولة  :إعطاء الدور الرئيسي لنظام التخطيط املركزي �

  .ومؤسساا من خالل نظام التخطيط املركزي حيث تتخذ القرارات اخلاصة باإلنتاج والتوزيع وحتديد األسعار
  .  مبقدار العمل املبذولرتاكي يتم التوزيع يف النظام االش �

توجد طبقتان يف هذا :  يف الصورة املبسطة التاليةالرأمسالية وضع حتليل كارل ماركس لعملية التنمية ميكن  
 أما القائمة يف االقتصاد، اإلنتاج كل وسائل الرأمساليون، حيث ميتلك ) وطبقة العمالالرأمساليةالطبقة ( النظام ومها 

 إىل بأرباحه من نشاطه الوصول الرأمسايلويستهدف .  بعرضها للبيعيقومون اليتلهم العمال فيمتلكون قوة عم
جل خفض نفقات أ التكنولوجيا من إدخال لذلك الرأمسايل الطرق اليت يستعملها أهم ومن بني . حد ممكنأقصى
ما كان املشكل وك.  على معدالت ربح قد تفوق كثريا ما حيصل عليه منافسوهالرأمسايل، ومن مث حيصل اإلنتاج

 التقدم التكنولوجي الكايف، فان النموذج املاركسي يعاين من إىل هو االفتقار يالكالسيكالذي عاىن منه النموذج 
.  املاركسيالرأمسايل ايار النظام إىل وهذا السبب سيؤدي ،السريعرة على مواجهة التقدم التكنولوجي عدم القد

كون منافسا للعمل وبذلك تظهر بطالة جديدة امساها ماركس بالبطالة  يأنحيث من طبيعة التقدم التكنولوجي 
  . اقتصاديةأزمات للطبقة العاملة وترتفع نسب البطالة وهذا ما حيدث األجورالتكنولوجية، وبذلك تنخفض 

                                                 
  .85: ، صمرجع سابق حممد عبد العزيز عجمية، حممد علي الليثي، - 1
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 املفكرين الكالسيكيني خبصوص نظرية النمو االقتصادي، آراءرغم االختالف يف  :نظرية النمو الكالسيكية -2
  1: يف نقاط عديدة ميكن حصرها فيما يليااتفقو أم الإ

 املال،املوارد الطبيعية، التقدم رأسالعمل، (  دالة لعدة عوامل اإلنتاج أناتفاق الكالسيك على  �
 كلها، كما اعترب الكالسيك بان أو حتصل بتغري احد هذه العوامل اإلنتاج التغري يف قيمة أن، كما )التكنولوجي
 تتمثل يف تقدم الفن وعليه فان القوى الدافعة للنمو االقتصادي. عية ثابتة وان بقية العوامل متغريةاملوارد الطبي

، وان التقدم األرباح املال يعتمد على رأس، وان تكوين )االستثمار(  املال رأس وعملية تكوين اإلنتاجي
  .الرأمسايلصدر الرتاكم  هي مفاألرباح املال، وبذلك رأس من خالل تكوين إالالتكنولوجي ال يتم 

 الرأمسايل تزايد الرتاكم أن، حيث الرأمسايلاعتقد الكالسيك بوجود عالقة بني النمو السكاين والرتاكم  �
 رأس ختفيض تكوين إىل يؤدي أن تزايد حجم السكان، ويف نفس الوقت تزايد عدد السكان من شانه إىليؤدي 

  .املال
 ال تتزايد بشكل مستمر األرباحاالخنفاض، حيث يقولون بان  إىل تتجه األرباحاعتقد الكالسيك بان  �
 زيادة إىل، والسبب يعود حسب ادم مسيث الرأمسايل االخنفاض عندما تشتد املنافسة لزيادة الرتاكم إىلبل تتجه 

  .الرأمساليني النامجة عن املنافسة فيما بني األجور
  . تعظم الدخل الوطينأنخلفية من شاا  عند وجود السوق احلرة فان اليد ابأنهيعتقد الكالسيك  �
 الكبرية األمهية الكالسيكيون على أكد العوامل االجتماعية واملؤسسية املواتية للنمو، حيث إىلاحلاجة  �

 وإداريةللبيئة االجتماعية واملؤسسية اليت تساعد على النمو االقتصادي، وهذه البيئة تتمثل يف قوانني اجتماعية 
  . اجتماعية مناسبةوأوضاع لإلنتاجمستقرة، ونظام كفؤ 

 هو الرأمسايلاعتربوا الرتاكم  أمجند  ،خالصة من املدرسة الكالسيكية يف جمال النمو االقتصاديك  
 هي املصدر الوحيد لالدخار، وان توسيع السوق هو عامل مساعد األرباحالسبب الرئيسي للنمو االقتصادي، وان 

 االجتماعية املالئمة شرطان ضروريان واألوضاعملؤسسات وكذلك املواقف  وجود اأنيف توسيع االقتصاد، كما 
 حتصل عملية النمو االقتصادي أنحمكوم عليه بالركود ومن اجل  الرأمسايل  واعتقدوا بان النظام .ةمية االقتصادينللت

  . سياسة عدم تدخل احلكومة يف النشاط االقتصاديأيدوا

لقد وجهت عدة انتقادات للنظرية الكالسيكية يف جمال حتليلها : السيكية االنتقادات الموجهة للنظرية الك-3
  2:للنمو االقتصادي وميكن إمجاهلا فيما يلي

اعترب الكالسيك بان األرباح هي مصدر االدخار، ولكن التجارب أشارت إىل : األرباح مصدر لالدخار �
  .دخار احلكومة وادخار القطاع العامأن هناك مصادر أخرى لالدخار ومنها ادخار الطبقة الوسطى وكذلك ا

                                                 
  .122: ، ص2006 فليح حسني خلف، التنمية والتخطيط االقتصادي، جدارا للكتاب العاملي، عمان، األردن، - 1
  .64:مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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 واليت ترى بان اية التطور ،لقد كانت نظرة الكالسيك لالقتصاد نظرة تشاؤمية: اعتماد قوانني غري واقعية �
 ا هي الركود، واليت استندت إىل تناقص العوائد لألرض وكذلك على نظرية مالتوس يف السكان، ولقد قللوالرأمسايل

  .طور التكنولوجي يف احلد من اثر تناقص العوائدمن أمهية إمكانات الت
يل االدخار يساوي االستثمار، ولكن كما قال لتايرى الكالسيك بان االدخار يوجه إىل االستثمار، وبا �

  .شومبيرت بان االستثمار ميكن أن يزيد على االدخار من خالل التمويل املصريف لالستثمار
يؤكد بعض االقتصاديني بان النظرية الكالسيكية فشلت يف إدراك : إمهال النظرية الكالسيكية للقطاع العام �

 مما يفرض ،أمهية القطاع العام يف تعجيل الرتاكم الرأمسايل، وخاصة يف البلدان النامية حيث تقل املؤسسات اخلاصة
  .على احلكومة التدخل يف النشاط االقتصادي

الكالسيكية بان املعرفة معطاة وثابتة عرب الزمن، افرتضت النظرية : عدم إدراك أمهية التقدم التكنولوجي �
وذا فإا فشلت يف تصور أمهية التأثري الذي ترتكه املعرفة والتكنولوجيا على التنمية االقتصادية السريعة للبلدان 

  .املتقدمة حاليا
مستوى أظهرت التجارب العملية للنمو أن األجور مل تبقى عند : تصورات خاطئة عن األجور واألرباح �

الكفاف كما توقعت النظرية الكالسيكية، بل ارتفعت بشكل مستمر دون أن حيصل اخنفاض يف معدالت األرباح 
  .لدى املؤسسات

كخالصة ملا سبق فان البعض يعترب بان النظرية الكالسيكية حتتوي على الكثري من األفكار اليت تلقي 
ية، ولكنها كانت خاطئة حول حتمية الركود لتنماالضوء على أسباب النمو االقتصادي وعلى مشكالت 

  .االقتصادي وسياسة احلرية االقتصادية التامة

  القتصادي النظرية الكنزية في النمو اإسهام :المطلب الثاني

ظواهر لقد استمرت النظرية الكالسكية لعدة عقود، حيث كانت هذه النظرية مفسرة ملختلف ال
، وعجزت 1929 اقتصادية كبرية واملتمثلة يف الكساد الكبري سنة االقتصادية آن ذلك، إال أن ظهرت مشكلة

  .النظرية الكالسيكية على تفسري ومعاجلة هذه األزمة، مما أدى إىل ظهور نظرية جديدة واملتمثلة يف النظرية الكنزية

نات من لقد كان النمو االقتصادي سريعا ومرتفعا ومنتظما قبل الثالثي: ة النظرية الكنزيوأسسفرضيات  -1
 مشكالت حىت جاء الركود االقتصادي الذي مسي بالكساد العظيم خالل الفرتة أية ومل تتخلله ،القرن العشرين

 وذلك ، االهتمام مبسألة النمو االقتصاديأوبذلك بد.  والفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية1930-1939
  .ز قادها كيناليتمن خالل الثورة الكنزية يف نظرية الدخل 

طلق يف بناء نظريته يف ظروف مغايرة لتلك الظروف حيث انيعترب جون مينارد كينز مؤسس املدرسة الكينزية، 
، واليت 1929غريب سنة أهم ظرف أزمة الكساد الكبري اليت أصابت العامل ال و ،اليت بنيت فيها النظريات السابقة

توقف العملية اإلنتاجية وبالتايل عملية  و)طلبالعرض يفوق ال(حدوث كساد يف السلع واخلدمات من مظاهرها 
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النظرية كينز نقد  ولقد .اخنفاض مستويات األسعار ارتفاع مستويات البطالة و إىل باإلضافة ،النمو االقتصادي
  :أمهها يف عدة جوانب الكالسيكية والفرضيات اليت قامت عليها

  .عدم صحة فكرة التشغيل الكامل �
  .لقائيعدم صحة فرضية التوازن الت �
  .عدم واقعية فرضيه حيادية الدولة �
  . األجور يف اجتاهها التنازيلية مرونة األجور واألسعار، خصوصاعدم صحة فرض �
  .عدم صحة قانون ساي لألسواق وفكرة العرض خيلق الطلب �

 :أمهها فرضيات كما قدم عدة 

  . طويلةميكن أن يتوازن االقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل، ويستمر ذلك لفرتة �
  .ًميكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا، وإن حدث فسيكون ذلك يف املدى البعيد وبتكلفة اجتماعية باهظة ال �

  . للحفاظ عليهأووجوب تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي  �
  . العرض املناسب له وليس العكسحيددالطلب هو الذي  �

اعترب أن أزمة الكساد الكبري هي أزمة حيث ، ة الكينزيةالنظريعلى اثر الفرضيات السابقة قام كينز ببناء 
 حلها يتطلب حتريك الطلب وذلك ليتحرك العرض وبالتايل ، وقصور يف الطلب وليس أزمة فائض يف العرض

 حتديد حمددات الطلب الكلي - حسب كينز -وعليه فإن األمر يتطلب  .لصريوراملية النمو استعادة ع
  1:وقد قدم كينز املخطط التايل الذي يوضح ذلكلسياسات املناسبة، ، وذلك ملعرفة ا)وطينال(

  حمددات الطلب الكلي عند كينز ):2- 1(الشكل رقم 

  
  .36: ، ص2004 بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، :المصدر

                                                 
  .36: ، ص2004بلعزوز بن علي، حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 1
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بتحريك الطلب االستهالكي اخلاص وذلك برفع  يكون إما حتريك الطلب الكلي، أعالهحسب املخطط     
ولكن املشكل  ً.الدخل، أو بتحريك الطلب االستثماري اخلاص وذلك بتخفيض سعر الفائدة، أو بتحريكهما معا

استحالة حتريك و  ،الكسادالرئيسي هو استحالة حتريك الطلب االستهالكي عن طريق الدخل بسبب ظروف 
أي استحالة حتريك الطلب عن (طريق ختفيض الفائدة النعدام الكفاية احلدية لرأس املال الطلب االستثماري عن 

  ).1929طريق القطاع اخلاص يف ظل أزمة مثل أزمة الكساد 
ل تدخل احلكومة عن طريق زيادة اإلنفاق احلكومي لتحريك من خال، وذلك اقرتح كينز حل هلذه املشكلة  

، )ألنه يرفع دخل املستهلكني(ومي من شأنه أن حيرك الطلب االستهالكي اإلنفاق احلكأن  حيث ،الطلب الكلي
، )بسبب زيادة الطلب االستهالكي اخلاص، الطلب االستثماري العام (كما أنه حيرك الطلب االستثماري اخلاص 

 ، زيادةأجور العمالزيادة  (الستهالك العام ل حبث جيب أن خيصص إما اإلنفاقولقد وضع كينز شرط هلذا 
، أو أن خيصص يف االستثمارات العمومية غري ...)اإلنفاق على حتسني اإلدارة العمومية، تقدمي إعانات للعاجزين

 وبذلك تتحرك .وذلك لتفادي تأزم ظاهرة الكساد...). بناء الطرقات واملوانئ، املستشفيات، املدارس( املنتجة 
 منوذج للنمو أهم فيما خيص أما .والتنمية للسري من جديدعملية االستثمار واإلنتاج، وبالتايل تعود عملية النمو 

، ولذلك وجب علينا )Harrod- Domar( دومار –االقتصادي الذي يتبع النظرية الكنزية فهو منوذج هارود 
  .دراسته باعتباره امتداد للنظرية الكنزية

ود ودومار يف يبحث كل من هار :للنمو االقتصادي) Harrod- Domar( دومار – نموذج هارود -2
 أن ومع .يف الدخل الوطين) املستدام( ملطلوبة للحصول على النمو االقتصادي السلس وغري املتقطع االشروط 

 –هارود ، ويعترب منوذج 1 من حيث اجلوهرةمتشا إما إالمناذج هذين الكاتبني ختتلف من حيث التفاصيل، 
لى جتربة البلدان املتقدمة ويبحث يف متطلبات النمو دومار توسعة لتحليالت التوازن الكنزي حيث يستند ع

  .املستقر هلذه البلدان
من القرن  األربعينات النماذج اتساعا وشيوعا، مت تطويره يف وأكثر أسهل دومار للنمو من -يعد منوذج هارود  

يف زيادة االستثمار  االدخار أمهية اقتصاد وطين، كما يبني أليالعشرين، ويرتكز النموذج على االستثمار كضرورة 
  . املال وعالقتها بالنمو االقتصاديلرأسكمتطلبات 

، )Y( الناتج الوطين بإمجايل) K( املال رأسيفرتض هذا النموذج وجود عالقة تربط احلجم الكلي لرصيد   

 ونرمز له  المالرأسبمعامل  الناتج إىل املال رأس االقتصادية واملتمثلة يف نسبة األدبياتوتعرف هذه العالقة يف 
 : حيث،)k(بالرمز 

Y
Kk   2: دومار على الفرضيات التالية- وعليه يقوم منوذج هارود، =

) :ميثل االدخار نسبة معينة من الدخل الوطين ومنه • )1.......................YsS ×=  

                                                 
  .146: ، صمرجع سبق ذكرهفليح حسني خلف، ،  - 1
، 2006اململكة العربية السعودية، ، التنمية االقتصادية، دار املريخ للنشر، )حممود حسن حسين، حممود حامد حممود: مجةرت(  ميشيل تودارو - 2
  .127:ص
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):  املال ومنهرأساالستثمار عبارة عن التغري يف رصيد  • )2.......................KI ∆= 

 أنومبا 
Y

Kk YkK  فانه ميكن كتابة= ):  وعليه=× )3..............YkK ∆×=∆ 

)    :  يتعادل مع االستثمار ومنهأناالدخار البد  • )4.................SI =    

): أن يتنب 4 و3 و2 و1من املعادالت    )5..............YsYk ×=∆×  
Ykعلى ) 5(وبقسمة طريف املعادلة    :  حنصل على املعادلة التالية×

k

s

Y

Y

Yk

Ys

Yk

Yk =∆
⇒

×
×=

×
∆× 

  

:  حنصل على العالقة التاليةاألخرييف 
k

s

Y

Y
TC (  ين معدل منو الناتج الوطTC، حيث ميثل =∆=

 رأسوعكسيا مبعامل ) s( والذي يتحدد كما هو مبني من املعادلة طرديا مبعدل االدخار )معدل النمو االقتصادي
 حتقق زيادة يف النمو االقتصادي يتطلب زيادة االدخار وبالتايل أن وعليه فنموذج هارود دومار  ينب .)k(املال 

 رأس أن وأساسه دومار للنمو االقتصادي، - هي العالقة الرئيسية لنموذج هاروداألخرية والعالقة .زيادة االستثمار
مار يف املصانع واملعدات هو احملدد الرئيسي للنمو االقتصادي، وهو يعتمد على املال الذي خيلق عن طريق االستث

 . املمكنةتاالستثمارا والشركات اليت من خالهلا ميكن جتسيد األفرادمدخرات 

معدل النمو الفعلي، معدل النمو ( عن طريق ثالثة أنواع ملعدالت النمو ييعاجل هارود النمو االقتصاد  
  املقارنات بني معدالت النمو هذه ومن املمكن عن طريق إجراء،)ستحب، معدل النمو الطبيعياملرغوب فيه أو امل

  1.حتديد الشروط اليت ميكن معها حتقيق معدل منو ثابت ومستدام

(  هارود يف حتليله هو معدل النمو املستحب هأأنشو م معدل للنأهم  إن:معدل النمو المرغوب فيه �
للقيام ين تعدمس األعمال رجال  ما حدث جيعلإذا املعدل الشامل للتقدم، والذي نهبأ، الذي يعرفه )املرغوب فيه

 كما أن هذا املعدل يفرتض بقاء الطلب اإلمجايل مرتفع بدرجة متكن املنتجني من بيع . هلذا النموبتقدم مشابه
ثر وال أقل مما يدفع م الختاذ منتجام، وبالتايل يشعر املنتجون بالرضا لكوم أنتجوا املقدار الصحيح متاما ال أك

القرارات اليت حتافظ على نفس معدل النمو، ومن أجل حتديد هذا املعدل فإنه يعتمد على مبدأ املعجل وذا 
        :ما يليك وميكن التعبري عن ذلك ،يصبح االستثمار متغريا تابعا يرتبط داليا مبعدل منو الدخل القومي

( )YBI  . عن املعجليعربBحيث  ،=∆

: وحىت يتحقق رضا املنتجون جيب أن يتساوى االستثمار الذي يرغبون فيه مع االدخار الكلي احملقق أي  
SI = 

WG       :    هذا يعين أن
B

s

Y

Y
SsYYBI ==∆
⇒==∆= 

                                                 
  .365:  مرجع سبق ذكره، ص والس بيرتسون،- 1
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مون، مبعدل النمو املرغوب فيه واملستخدم لكامل خمزون ومن هذه املعادلة فإنه ميكن تفسري معدل منو املض    
 حيث .رأس املال، والذي حيقق توفري االستثمارات الالزمة لضمان معدل النمو املستهدف أو املرغوب فيه

  .أعظم ربح يف البحث عن املنتجنيميثل سلوك  B ميثل السلوك االستهالكي، وsاملعامل

إن املعدل الفعلي للنمو هو معدل النمو األساسي الثاين يف حتليل هارود، وهو ميثل  : معدل النمو الفعلي �
 الزيادة يشكل املعدل الفعلي للنمو. التغري النسيب الالحق يف الناتج بني فرتة الدخل احلالية وفرتة الدخل السابقة

 :وبالتايل حيسب هذا املعدل كما يلي.  من إمجايل اإلنتاجاحلاصلة يف إمجايل اإلنتاج معربا عنها ككسر
Y

Y
G

∆=  

  .التغري يف الدخل: ∆Y .الدخل الوطين :Y: حيث
  :يلي ويفرتض ما

sYS                           :  االدخار اإلمجايل كدالة يف الدخل-  = 

:                    k ثبات املعامل املتوسط لرأس املال-   
Y

K

Y

K
k

∆
∆==  

SI(من املفرتض كذلك أن النسبة الفعلية لالدخار تساوي االستثمار املخطط  -    =(.  
  

)    وباعتبار أن االستثمار )Iهو التغري الذي حيصل يف خمزون رأس املال أي أن :   KI ∆=  
SI    وباألخذ بعني االعتبار العالقة KI و= SsYYkKI     : حنصل على=∆ ==∆=∆=  

 :                              أي أن
k

s
G

k

s

Y

Y
YksY =⇒=∆
⇒∆=  

 واليت تقول بأن معدل النمو الفعلي يساوي معدل ،     وهذه هي املعادلة األساسية اليت توصل إليها منوذج هارود
 ومن هنا فإن معدل النمو الفعلي ميكن أن يزداد إما من خالل رفع نسبة .االدخار مقسوم على معامل رأس املال

 ).أي زيادة الكفاءة اإلنتاجية لرأس املال(املدخرات يف الدخل القومي أو بتخفيض معامل رأس املال 

 حيث إذا كان معدل النمو  جنري مقارنة بني معدل النمو املرغوب فيه ومعدل النمو الفعلي،أنكن ومي  
 ألن الدخل  فإن ذلك يعين أن اتمع يعاين من حالة تضخم،WG أكرب من معدل النمو املضمونGالفعلي

احلقيقي يتزايد مبعدل أسرع من معدل تزايد الطاقة اإلنتاجية، وتصبح كمية السلع املعروضة أقل من كمية السلع 
 ومن مث يعجز اإلنتاج عن تلبية ،املطلوبة، ويف هذه احلالة تكون االستثمارات املرغوبة أكرب من االستثمارات الفعلية

 فإن WG أقل من معدل النمو املضمونGوإذا كان معدل النمو الفعلي. الطلب اإلمجايل مما يقود إىل تضخم
 ألن الدخل احلقيقي يتزايد مبعدل أقل من معدل تزايد الطاقة ،ذلك يعين أن اتمع يعاين من حالة كساد

ملطلوبة، ويف هذه احلالة تكون االستثمارات املرغوبة  وتصبح كمية السلع املعروضة أكرب من كمية السلع ا،اإلنتاجية
  . ومن مث يزيد حجم اإلنتاج ويفيض حجم الطلب اإلمجايل مما يقود إىل كساد،أقل من االستثمارات الفعلية
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 النمو كما ارتآها هارود، فانه من الضروري أن بغية رسم صورة كاملة لعملية: معدل النمو الطبيعي �
معدل النمو الذي  " بأنهال آخر للنمو، وهو معدل النمو الطبيعي الذي يصفه هارود ندخل إىل التحليل معد

 مصطلح املعدل الطبيعي مضلال بعض الشيء، وقد يكون استعمال". تسمح به زيادة السكان والتحسينات التقنية
 أن األصحومن . ر للسوق نتيجة للتفاعل احلآلية معدل للنمو قد يتحقق بصورة أي إىلفهارود ال يشري ذا التعبري 
  . معدل ممكن للنموأقصى أو املعدل املمكن بأنهنعرب عن معدل النمو هذا 

يعرفه هارود بأنه أقصى معدل منو تسمح به التطورات الفنية وحجم السكان والرتاكم الرأمسايل كما     
  : ودرجة التفضيل بني العمل ووقت الفراغ ويتوقف معدل النمو هذا على

   .دل السنوي للزيادة يف القوة العاملةمتوسط املع �
  .متوسط املعدل السنوي للزيادة يف إنتاجية العمل �

 إىل معدل منو إنتاجية العمل، وللتبسيط نفرتض أنه ال يوجد تقدم mمعدل منو السكان وبـ  n    لو نرمز بـ 
  .m=0تقين أي أن

n     1:    لكي يكون النمو املضمون منوا يضمن التشغيل الكامل جيب أن يكون
B

s
GW ==  

ثالث معلمات مستقلة،  n,B,sهذا ما يطرح مشكل وجود جمرى للنمو املتوازن للتشغيل الكامل ألن
Bsnوجد أي داعي للتصور أن وال ي  مما يعين ظهور انكماش nG وWG وبالتايل ال توجد مساواة مابني=

  .متتايل حيث سيكون معدل النمو املضمون أكرب أيضا من معدل النمو الفعلي

Wn     فعندما يكون  GG  مما يؤدي إىل خفض الطلب على ،كون هناك فائض يف السلع الرأمساليةي 〈Bkن فإ 〉
االستثمارات اجلديدة، ويدخل اتمع يف حالة الكساد، وحتت هذه الظروف فإن نقطة البدء تكون يف البحث 

  .عن كيفية حتويل جزء من املدخرات حنو طلب املنتجات

nW     وعندما تكون GG  مما يؤدي إىل أن ، وبالتايل ستعجز السلع الرأمسالية عن مواجهة الطلب〉Bkفإن  〉
 ويدخل اتمع يف حالة التضخم، وحتت هذه الظروف ،تكون االستثمارات املطلوبة أكرب من االستثمارات الفعلية

 .املدخرات ملواجهة االستثمارفإن نقطة البدء تكون يف البحث عن كيفية زيادة 

 إن االنتقادات املوجهة للنظرية الكنزية فيما خيص تفسري النمو :االنتقادات الموجهة للنظرية الكنزية -3
 دومار، حيث بالرغم إىل ما توصل إليه هذا النموذج - االقتصادي تتمحور يف االنتقادات املوجهة لنموذج هارود 

 واليت مفادها أن بعض االستنتاجات تعتمد على فرضيات جتعله ،ن االنتقاداتمن نتائج إال أنه تعرض لعديد م
  2: وذلك كما يلي،غري واقعي

                                                 
1- Eric Bosserelle, Croissance et Fluctuation, Paris, Edition Dalloz, 1994, p93. 

 .  77-76 مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص-2
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أن فرضية ثبات امليل احلدي لالدخار ونسبة رأس املال على الناتج غري واقعية، حيث ميكن أن يتغري يف  �
  .األمد الطويل األمر الذي يؤدي إىل تغري متطلبات النمو املستقر

 وذلك بسبب إمكانية ، فرضية ثبات نسب استخدام كل من رأس املال والعمل غري مقبولةكما أن �
  .اإلحالل فيما بينهما وتأثريات التقدم التقين

  .أن النموذج مل يهتم باحتمال تغري مستوى األسعار أو أسعار الفائدة �

)أن فرضية املساواة فيما بني معامل رأس املال � )YKامل احلدي لرأس املال  واملع( )YK غري واقعية، ∆∆
  .وخصوصا إذا دخل رأس املال مرحلة تناقص العوائد

 والذي تعرض بسببها إىل انتقادات ، من الضروري اإلشارة هنا إىل أن إحدى خصائص النموذج األساسية
 .ستثمار ال يؤثر بالنسبة للنمو طويل األجليف السنوات األخرية من قبل نظرية النمو الداخلية هي تأكيده بأن اال

ألن أي زيادة يف معدل االدخار أو االستثمار يتم تعويضها من خالل الزيادة يف معامل رأس املال، تاركا معدل 
  .النمو طويل األجل دون تغيري حيث أن هذه الفكرة تعتمد على اخنفاض إنتاجية رأس املال

  : التاليةلألسبابلبلدان النامية فيعترب النموذج غري مالئم وذلك  من حيث مدى مالئمة النموذج لأما  
 منع إىل النموذج يهدف أناختالف الظروف االقتصادية بني البلدان املتقدمة والدول النامية، حيث   �

  تطبيق برامج التصنيع اليت حتتاجها الدولإىل وال يهدف األجلالبلدان املتقدمة من الدخول يف حالة ركود طويلة 
  .النامية

 أوضاع وهذا ما يتعارض مع ، املالرأس مثل هذه النماذج تتميز بارتفاع معدل االدخار ومعدل إن  �
 . مال منخفضةورأس، حيث تتميز مبعدالت ادخار الدول النامية

 . هذا غري موجود يف البلدان الناميةأن يف حني ، من حالة توازن االستخدام الكامليبدأ النموذج إن  �

 اقتصاديات الدول النامية تكون غالبا ما تكون مفتوحة أنيف حني يفرتض اقتصادا مغلقا، النموذج   �
 .على العامل اخلارجي

 . األسعار يف الواقع متغرية باستمرارأن يف حني األسعاريفرتض هذا النموذج ثبات  �

ودة يف الفرضيات اليت يعتمد عليها النموذج غري واقعية، ولذلك فاستخدامات هذا النموذج حمد  �
 .الدول النامية

  

   النظرية النيوكالسيكية للنمو االقتصادي إسهام:المطلب الثالث

 خالل النصف الثاين من اخلمسينات للقرن العشرين، ومتيزت هذه الفرتة من تاريخ هذه النظرية تلقد نشأ  
  .النسيب اتصف بالطول لفرتات متفاوتة، وإناالقتصاد الرأمسايل بارتفاع معدالت النمو االقتصادي املتوازن 
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 باالقتصاد الرأمسايل إىل  اجلديدة اخلاصةلقد دفعت السمة الواقعية: سس النظرية النيوكالسيكيةأ فرضيات و -1
والذي ركز على جانب الطلب ) دومار-منوذج هارود( التغري يف التفكري، ومت استبدال االجتاه الفكري السابق 

ي، باجتاه فكري جديد يعتمد يف جوهره على جانب العرض كعامل كعامل حاسم يف عملية النمو االقتصاد
ومن هنا جاءت تسمية هذا االجتاه بالنيوكالسيكي إشارة إىل األفكار الكالسيكية . حاسم لعملية النمو والتنمية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .املعتمدة على جانب العرض يف تفسري النمو والتنمية

 ومبادئ النظرية الكالسيكية، ولعل أفكارلقد احدث النظرية النيوكالسيكية تعديالت وتغريات كثرية على   
  1: الكالسيكية احملدثة ما يلياألفكار أهم 

  .االرتباط التقليدي بني توزيع الدخل وحجم االدخار يف االقتصاد �

 . املالرأس التقدم التكنولوجي يزيد من مستوى أن �

 املال ومستوى التقدم التكنولوجي، واليت تؤثر يف معدل النمو االقتصادي رأس و حجم  حجم السكانأن �
 .تتحدد بواسطة قوى خارج جمال علم االقتصاد

 . القصري عكس النظرية الكالسيكية اليت تركز على املدى الطويلاألجلالرتكيز على مشكالت  �

 . حجم السكان ال يتغري مع التغري يف الدخل الفرديأن �

  :خبصوص أفكار النظرية النيوكالسيكية يف جمال النمو االقتصادي فتتضمن النظرية ثالثة أفكار رئيسيةأما 

يف األجل الطويل يتحدد معدل النم االقتصادي مبعدل منو قوة العمل يف الوحدات الكفؤة، أي  �
.  النمو الطبيعي عند هارودمبعدل منو قوة العمل زائد معدل منو إنتاجية العمل، واحملددة خارج النموذج مثل معدل

  .كما أن معدل النمو االقتصادي مستقل عن معدل االدخار ومعدل االستثمار

إن مستوى دخل الفرد يعتمد على معدل االدخار واالستثمار، دلك الن معدل دخل الفرد يتغري  �
 .إجيابا مع معدل االدخار واالستثمار وسلبا مع معدل منو السكان

والتكنولوجيا لدى بلدان العامل، ) بالنسبة لالستهالك( اة لالدخار عند وجود تفضيالت معط �
 البلدان الفقرية اليت متلك أن، حيث V/K و K/Lفسوف تكون هناك عالقة سالبة لدى هذه البلدان فيما بني 

 األمر. رد املال للفرأس من كبرية من البلدان الغنية اليت متلك كميات أسرع املال للفرد تنمو رأسكميات قليلة من 
 . تالقي بني معدالت دخل الفرد ومستويات املعيشة فيما بني بلدان العامل املختلفةإىلالذي يقود 

 ،Solow- Swan "سوان–سولو "  منوذج هو النيوكالسيكيةةالنظري منوذج للنمو االقتصادي يف أهملعل 
  .وعليه سنتطرق إليه بنوع من التفصيل

                                                 
  .  67 مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص- 1



   النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية                                                         :الفصل األول  

 
 

29 

استنادا للنتائج  :)Solow-Swan) 1956 سوان -القتصادي سولوالنموذج النيوكالسيكي للنمو ا -2
 وذلك من خالل ، النمو من املنظور االقتصادي اجلزئيإطار  حبث يف " سوان- سولو" منوذج أن جند ،السابقة

 احلدية، املنافسة اإلنتاجية(  تكوين التوازن العام حمافظا على جوهر البديهيات  مستوحاة منأفكارتوضيح 
  1.)اخل... ، املردودية غري املتزايدةالكاملة

  حيث كان رد للتنبؤات املتشائمة هلارود،بإجياد متت صياغته بطريقة تسمح " سوان- سولو" منوذج إن 
 ، الثالثة لتوازن النمو على املدى الطويل حدوث توازن دقيق بني املتغريات الرئيسي"دومار- هارود"يشرتط منوذج

 وأن هذا التوازن يعتمد على .ر، معامل رأس املال، معدل الزيادة يف قوة العملواليت تتمثل يف نسبة االدخا
 سولو فأرجع التوازن يف النمو على املدى أماالتساوي بني معدل النمو املضمون وبني معدل النمو الطبيعي، 

مساهمات "لو بنشر حبثه الطويل إىل تغري التوليفة الفنية ألنصبة عناصر اإلنتاج بني العمل ورأس املال، وقد قام سو

 .والذي حاول فيه بناء منوذجه للنمو على املدى الطويل" 1956" عام "في نظرية النمو

  :2هناك عدة فرضيات يرتكز عليها منوذج سولو تتمثل فيما يلي

  .االقتصاد يتكون من قطاع واحد ويقوم باإلنتاج �

  .االقتصاد مغلق وتسود املنافسة الكاملة مجيع أسواقه �

  .ك تشغيل كامل للعمالة وخمزون رأس املالأن هنا �

  .سريان مفعول كل من قانون تناقص الغلة، وتناقص امليل احلدي لإلحالل �

  .عناصر اإلنتاجدالة اإلنتاج متجانسة من الدرجة األوىل، وبالتايل يكون هناك ثبات يف عوائد  �

 تقدر بناءا على اإلنتاجية احلدية هناك مرونة يف األسعار واألجور، وأن مدفوعات كل من العمل ورأس املال �
 .هلما

وبتغيري ) العمل/رأس املال(إمكانية اإلحالل بني عناصر اإلنتاج، وخاصة العمل ورأس املال، فعن طريق نسبة  �
 .املعامالت الفنية لإلنتاج ميكن فقط تعديل ممر النمو حنو التوازن

  وون تقدم تقين والثاين مع التقدم التقين،هلذا النموذج شكلني، األول بد:  سوان- نموذج سولو عرض- 2-1
  .حدافيما يلي سنقوم بدراسة النموذجني كل على 

                                                 
1- Ahmed zakane, dépenses publiques productives, croissance a long terme et politique économique « essai 
d’analyse économétrique appliquée au cas d’Algérie », Thèse pour l’obtention du diplôme de Doctorat d’Etat en 
Sciences Economiques, Université d’Alger,2002-2003, P: 45. 

   .190-189ص مرجع سبق ذكره،حممد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحد، 2- 
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الس كدو-  سوان على دالة كوب-يعتمد منوذج سولو:  سوان بدون التقدم التقني– نموذج سولو -1- 2-1
)Cobb- Douglas( سدوكال-  شرح خمتصر لدالة كوببإعطاء ذات غلة احلجم الثابتة، وعليه سنقوم.  

 وترجع تسميتها ات االقتصادية، استخداما يف التطبيقاإلنتاج دوال أكثر دوكالس من -تعد دالة كوب
 بتحليل دالة 1928، حيث قاما عام C.Cobb األمريكي والرياضي P.H.Douglas األمريكي االقتصادي إىل

                                           1: واليت تكون من الشكلاإلنتاج

( )LKFY ,=  

  . مقاسا بالقيمة املضافةاإلنتاجمتثل حجم : Y:  أنحيث 

      L : جمموع ساعات العملأومتثل حجم اليد العاملة مقاسا بعدد املشتغلني .  

     K : الثابتةاألصول بإمجايل املال ويقاس رأسمتثل حجم .  

  :جند  هذهاإلنتاج شروط دالة أهممن    

 :أن أي K أو  Lاإلنتاجحد عوامل أ يف حالة غياب اإلنتاجعدم وجود  �

( ) ( ) 00,,0 === YLfKf 

  :    موجبتان أي أنMPK و اإلنتاجية احلدية لرأس املال MPL اإلنتاجية احلدية للعمل �

 0.0 ≥=≥=
K

Y
MPet

L

Y
MP KL δ

δ
δ
δ  

 اإلنتاج حتقيق زيادة يف إىل املال يؤدي أسر مع ثبات اإلنتاجية العملية إىل إضايفهذا يعين بان زيادة عامل 
 زيادة إىل املال مع بقاء حجم اليد العاملة ثابت سيؤدي كذلك رأس زيادة إىل بالنسبة الشيء، ونفس اإلمجايل
قل منها، ويعود أ تكون وإمنا املال رأس ال تساوي نسبة الزيادة يف اإلنتاج الزيادة يف حجم أناال . اإلمجايل اإلنتاج
  . كلما زاد عددها املطلق بسبب حمدودية عدد العاملنياإلضايف املال رأس اخنفاض درجة االستفادة من ىلإذلك 

بنسبة ثابتة ) K.L (اإلنتاج تغريت كافة عناصر فإذا دوكالس ثالثة حاالت لعوائد احلجم، - لدالة كوب �
 : ثالثة حاالتيأخذ أن ميكن Y اإلنتاج  فان التغري يف λمبقدار 

): أناحلجم الثابتة أي حالة غلة  • ) ( )KLfKLf ,, λλλ =  

): أنحالة غلة احلجم متزايدة أي  • ) ( )KLfKLf ,, λλλ f 

): أنحالة غلة احلجم املتناقصة أي  • ) ( )KLfKLf ,, λλλ p  

  ).األوىلأي احلالة (   سوان هي الدالة ذات غلة احلجم الثابتة-والدالة املستعملة يف منوذج سولو
                                                 
1 - Solow, R. M. ‘A contribution to the theory of economic growth’, Quarterly Journal of Economics, vol. 
70,1956. 
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     1:ذات غلة احلجم الثابتة" كوب دوغالس" على دالة  سوان-  سولولنا يعتمد هذا منوذجكما ق     

                             ( ) ( )1.......................................10/, 1
pp ααα −== LKLKFY 

  : على الشكل التايل)إنتاج الفرد الواحد ( ميكن كتابة اإلنتاج الفردي،   ويف ظل ما أفرتض سابقا

( ) ( ) ( )2...................1 kfky
L

K

L

Y
YL

L

K
LLKLKY ==⇒







=⇒=







⇒== −− α

αα
αααα  

، )δمبعدل ثابت(اهتالك رأس املال   أن التغري يف خمزون رأس املال يعادل الفرق بني االستثمار وباعتبار   
  2:وميكن كتابة ذلك كما يلي) توازن سوق السلع(وأن االقتصاد مغلق وبالتايل فإن االستثمار يساوي االدخار 

                                              ( )3...............................................................KIK δ−=
•

  
sYSIو ==  

                  ( ) ( )4....................................................., KLKsFKKsYK δδ −=⇒−=⇒
••

  

)باعتبار أن منو القوى العاملة متغرية خارجية وتزيد مبعدل نسيب ثابت    )n3:وذلك كما يلي 

                                     ( )5..................................................................0 n
L

L
eLL nt

t =→=
•

  

، مبعىن أن سولو t إىل الفرتة 0 مبعىن أن عرض العمل املتاح يعادل معدل منو قوة العمل من الفرتة
  .يستخدم كامل العمل املعروض أي أن هناك عمالة كاملة

        :جند) 4(يف املعادلة ) 5(بتعويض املعادلة 

( ) ( )6..................................., 0 KeLKsFK nt δ−=
•

                         
  : حيث واليت متثل رأس املال لكل فردkمن جهة أخرى وبإدخال متغرية جديدة يف التحليل

                                                                                   ntekLkLK
L

K
k 0==⇒=  

) :مبفاضلة هذه املعادلة عرب الزمن جند أن )7...................................................00
ntnt enkLeLkK +=

••
                                    

) :يصبح لدينا) 6(مع املعادلة ) 7(    مبساواة املعادلة  ) ntntnt enkLeLkKeLKsF 000, +=−
•

δ  

                                                 
1- Karine PELLIER, propriété intellectuelle et croissance économique en France : 1971-1945, Université 
Montpellier: www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN018415.pdf, p5 consulté 
le :19/05/2008.          
2- Karine PELLIER, op-cit, p6. 
3- Abdelkader Sid Ahmed, Croissance et développement (Théories et politiques), Tome 2, Edition Office des 
Publications Universitaires, Alger, 1981, P: 282-283. 
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  :ة جندوضرا بنفس القيم nteL0باعتبار أن غلة احلجم ثابتة فإنه ميكن قسمة طريف املعادلة على  

                      ( )8..............................................1, 0
0

0 





 +=−







 •
nkkeLK

eL

K
sFeL nt

nt
nt δ  

)   :جند nteL0على) 8(بقسمة طريف املعادلة    )9...........................1,
00







 +=−








 •
nkk

eL

K

eL

K
sF

ntnt

δ  

                                       

   : هو لديناكما
nteL

K

L

K
k

0

==  

  :    وبالتايل فإن املعادلة تصبح على الشكل التايل

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )10........

1,1,

nkskknkksfk

nkksFknkkkksF

+−=⇒+−=⇒

+−=⇒





 +=−

••

••

δδ

δδ

α

  

    وهي املعادلة األساسية لتحقيق النمو يف منوذج سولو، ومنه فإن تغريات رصيد رأس املال الفردي تعطى 
)باملسافة املوجودة  )ksf و( )δ+nkما يزداد رأس املال الفردي ، حيث أنه عند( )k فإن معدل منوه يتناقص، ومبا 

. يتناقص هو األخرy يتناسب طرديا مع معدل منو رأس املال الفردي، لذا فإن yأن معدل منو اإلنتاج الفردي 
  :يح النمو املمكن على النحو التايلميكن توض) 3-1( وباالستعانة بالشكل رقم

  توازن منحىن سولو ):3- 1(الشكل رقم 

  
Source:Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David L. Lindarauer « traduction de la 6e édition 
américaine par Bruno Baron- Renault », Economie du développement, 3e édition, NOUVEAUX 
HORIZONS GROUPE DE BOECK,  Bruxelles, 2011, , p :157. 
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  : استقرار التوازن يف منوذج سولو متعلق بثالث حاالت مشاهدة يف الشكل وهيإن

) :الحالة األولى � ) ( )knksf δ+=أن  و kke =0 هذا يعين أن =
•
k .ات وهي احلالة التوازنية، واملتغري

)تزداد مبعدل منو متعادل،  وتنمو بنفس معدل منو القوة العاملة) رأس املال، اإلنتاج، االستهالك(األساسية )n. 

0f :الحالة الثانية �

•
kو ( ) ( )nksf +δf إذن  ekk p  االقتصاد ويف هذه احلالة رأس املال الفردي يف

 .يتزايد

0p :الحالة الثالثة �

•
kو ( ) ( )nksf +δp إذن  ekk f ويف هذه احلالة رأس املال الفردي يف االقتصاد

  .يتناقص
مل ورأس  فإنه البد من ثبات النسبة بني الع،يرى سولو أنه حىت يتحقق التوازن يف النمو على املدى البعيد    

) لاملا )k ، اجتاه ويعود ذلك إىل( )sًدوما إىل املعدل الذي يسمح بتحقيق املساواةekk أي اجتاه النمو حنو ، =
) بنفس الوترية اليت يزداد ا عدد السكاناالقتصادالنمو املتوازن أين تزداد وترية  )n.  وإليضاح كيفية حترك خمزون

  :رأس املال يف منوذج سولو نستعني بالشكل التايل

  .حترك خمزون رأس املال يف منوذج سولو ):4- 1(الشكل رقم 

  

فإن  kواليت توضح تغري رأس املال الفردي فإنه ومن خالل الشكل يتبني أن بازدياد ) 10(  فحسب املعادلة 
•معدل منو

kيتناقص، ومبا أن معدل منو اإلنتاج الفردي yيتناسب مع معدل منو رأس املال k الفردي فإن 
 . يتناقص أيضاyمعدل منو

=0شرطكمية رأس املال يف احلالة املستقرة حتدد عن طريق ال
•
k1: وميكن استنباط ذلك كما يلي  

                                                 
1- Faruk ÜLGEN, Les théories de la croissance, Université Pierre Mendès France, 2005-2006 : 
http://web.upmf-grenoble.fr/cepse/membres_cepse/Faruk/croissance2006.pdf, p43.    consulté 
le:19-05-2008. 



   النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية                                                         :الفصل األول  

 
 

34 
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     :جند أن )2( يف املعادلة رقم) 11(بتعويض املعادلة رقم 

( ) ( )12......................................
1 α

α

δ
−










+
=

n

s
y e 

eyyهذا ما ميثل اإلنتاج الفردي للحالة املستقرة حيث يكون يف هذه احلالة مة ثابتة مبا أن وهي قي، =
 ملاذا يتم :فسر هذه القيمة التوازنية على أا حتمل جواب للسؤال، وتل املعطيات على ميني املعادلة ثابتةك

 حاهلا، ذلك مبالحظة أنه مع بقاء قيمة العوامل األخرى على  و؟األقطار فقرية بينما األخرى غنية مشاهدة بعض
األخرى على   و مع بقاء قيمة العوامل،ان القطر غنيا نسبياكلما ك مرتفعة االدخارانت معدالت كلما ك فإنه

  .ان القطر فقرياكلما ك ان معدل منو السكان مرتفعاكلما فإنه كحاهلا، 

 مبا أن الدخل الفردي يف األجل الطويل ال ينمو ويبقى ثابتا يف :نموذج سولو مع التقدم التقني -2- 2-1
)م التقدم التقين احلالة التوازنية، لذا مت إدخال مفهو )A يف منوذج سولو من طرف االقتصاديuzawa  عام 

) ويعد التقدم التقين .وذلك بغية زيادة النمو يف متوسط الدخل الفردي يف املدى الطويل، 1961 )A  يف منوذج
   1:ايلسولو كمتغري خارجي، وعليه فإن دالة اإلنتاج تأخذ الشكل الت

                                     ( ) ( ) αα −== 1, ALKALKFY 

     : نكتبLوK    لقياس فعالية العمل والذي هو حمدد فضال عن

     
A

y
y

AL

Y
y =⇒= ~~،

A

k
k

AL

K
k =⇒= ~~  

kن نسبة الناتج الفردي للتقدم الفين، وتعرب  ع~yحيث يعرب 
  .عن نسبة رأس املال الفردي للتقدم الفين ~

)               : كذلك لديناو )13......................~

~

L

L
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A
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k
••••

−−=                                 

حيث ميكن التعبري عن معدل منو التقدم التقين   
A

A
g

•

 لعملا، ومعدل منو  حيث يكون ثابت=
L

L
n

•

=.  

  :يصبح لدينا) 13(يف املعادلة رقم ) 4(   وبتعويض املعادلة رقم 
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1- Faruk ÜLGEN, op-cit, p45-46. 
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)   :ومنه نتحصل على )kngysk
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Ak: حيث حتقيق النمو املتوازن يعطى عن طريق    ggg ==  
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      وهذه املعادلة تعرب عن نسبة رأس املال الفردي للتقدم التقين يف املدى الزمين الطويل، ومن املعادلة األخرية 

) :ميكن كتابة قيمة اإلنتاج الفردي بالنسبة للتقدم التقين كما يلي )
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δ
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 ملاذا يتم : الذي طرحناه سابقا للسؤال أكثر قيمة ووضوحالتوازنية على أا حتمل جوابفسر هذه القيمة ا      وت
أو معدل /ه كلما كان معدل االدخار مرتفع و وذلك مبالحظة أن؟األقطار فقرية بينما األخرى غنية مشاهدة بعض

ًان القطر غنيا نسبياك أو تقدم تقين قوي،/منو دميغرايف ضعيف و   . للدول الفقريةوالعكس بالنسبة ،ً

) :وبتعبري أخر ) ( ) ( )
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δ
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 .g=0   وبغياب التقدم التقين، حنصل على النتيجة السابقة وهي 

 منوذج سولو يف حالة التقدم التقين ):5- 1(الشكل رقم 
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  : يف النقاط التالية" سوان-سولو"لخيص نتائج منوذج يف األخري ميكن ت: سوان - تقييم نموذج سولو - 2-2

  .يقرتب االقتصاد يف األجل الطويل من حالة ثابتة ال تعتمد على احلالة االبتدائية �
مستوى الدخل عند احلالة الثابتة يعتمد على معدل االدخار وعلى معدل منو السكان ويزيد بزيادة األول  �

  .وينقص بزيادة الثاين
 معدالت االدخار وزيادة باإلضافة إىلالفردي يف احلالة الثابتة يعتمد على التقدم الفين معدل منو الدخل  �
  .السكان
 فتكون نسبة رأس املال للدخل ،يف احلالة الثابتة ينمو رصيد رأس املال بنفس املعدل الذي ينمو به الدخل �

  .ثابتة
أي الزيادة يف  " فقط على التقدم الفين يرى أن معدل النمو يعتمد " سوان- سولو"     بالرغم من أن منوذج 

 خارج النموذج، فالنموذج بذلك ال يقدم تفسريا للنمو االقتصادي، يعترب متغري، إال أن التقدم الفين "اإلنتاجية
 . أمهل دور رأس املال يف التأثري على النمو االقتصادي"  سوان- سولو"كما أن منوذج 

استقاللية معدل االدخار عن ا للنموذج السولوين واملتمثلة يف كما ميكن استنتاج نقطة مهمة عند تقييمن

كل ادخار  هو توازن ال  تثبت أنSolow  سولو:ـ الن املعادلة الرئيسية ل1،معدل النمو في المدى الطويل
 أن معدل االدخار ليس له أي تأثري يف يرى فهو ،جل تغطية العمال اجلدد و زيادة حصة كل واحدأمستعمل من 

كل  تغري ملعدل فثبت انه إذا تأكد عدم تأثري االدخار على النمو يف املدى الطويل، أ Solow ج، فسولوالنموذ
 . املالرأساالدخار على أساس سياسات تشجيعية متعلقة بامليزانية أو ضريبية تأثر مباشرة على مستوى اإلنتاج و 

مما   املال،رأسر عنه اخنفاضا يف املنتوج و بذلك  فإنتاجيته احلدية تنخفض ينجيف هذه احلالة كلما زاد رأس املال
  .قل رأمساليةأيوقع االقتصاد على مسار 

وهو من J.E.Meade "  جوهان ميد"قام : 1961 للنمو االقتصادي (J.E.Meade)  نموذج ميد -3
ة حتقيق النمو  توضيح مدى إمكانية مبحاول،جدأنصار املدرسة النيوكالسيكية أثناء فرتة عمله كأستاذ جبامعة كمرب

املتوازن وفقا لفرضيات النظام االقتصادي الكالسيكي، وقد نشر حماولته تلك اليت عرفت بعد ذلك باسم 

  ."النظرية النيوكالسيكية للنمو االقتصادي" يف كتابه الصادر بعنوان1961 عام "ميد"منوذج

ت اليت قام عليها هذا تتمثل الفرضيا: 1961للنمو االقتصادي (J.E.Meade) عرض نموذج ميد  :3-1

   :2النموذج فيما يلي

  .أن االقتصاد مغلق وتسود املنافسة الكاملة مجيع أسواقه �
  .ثبات العوائد �

                                                 
1- Ahmed  ZAKAN , op-cit, p :52 . 
2- Abdelkader Sid Ahmed, op-cit, p296. 
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  .كل من السلع الرأمسالية والسلع االستهالكية يتم إنتاجها حمليا �
  .افرتاض ثبات أسعار السلع االستهالكية �
  .أن هناك استخدام كامل لألرض والعمل �
  . املال ميكن تغيريها يف الزمن القصري والزمن الطويلنسبة العمل لرأس �
  .هناك إمكانية إحالل بني السلع الرأمسالية وبعضها البعض، وبني السلع االستهالكية وبعضها البعض �

 أن إنتاج خمتلف السلع يف "ميد"من خالل هذه الفرضيات مت بناء منوذج ميد للنمو االقتصادي، حيث يرى 
، القدر املتاح من قوة K املخزون الصايف أو الفعلي لرأس املال:بعة عناصر رئيسية هياتمع يعتمد على أر

، عامل الزمن املؤثر يف املعلومات والفن N، القدر املتاح الستخدام األرض واملوارد الطبيعية األخرىLالعمل

   1:، وميكن التعبري عن هذا مبا يليTل الفرتةاإلنتاجي خال

                                                

( ) ( )1..........................................,,, TNLKFY =  

بافرتاض ثبات القدر املتاح من األرض واملوارد الطبيعية األخرى، فإن الناتج الصايف ميكن أن يزداد من 
  :ر الثالثة األخرى، وميكن التعبري عن ذلك باملعادلة التاليةعام ألخر بزيادة العناص

( )2..........................................YLwKvY ∆+∆+∆=∆  

  :حيث أن
   Y :الناتج احلدي لرأس املال.  
   w :الناتج احلدي لقوة العمل.  

  Y :تستخدم للداللة على حجم اإلنتاج نتيجة التغري يف املستوى التكنولوجيT.  
  :   وعلى ذلك يصبح امليل النسيب لنمو الناتج السنوي على النحو املبني باملعادلة التالية

( )3....................






∆+




 ∆⋅+




 ∆⋅=∆
Y

Y

L

L

Y

wL

K

K

Y

vK

Y

Y  

:       بوضع
Y

Y
y

 واليت متثل معدل النمو النسيب للناتج، و=∆
K

K
k

 واليت متثل معدل النمو النسيب لرأس =∆

ال، وامل
L

L
n

 واليت متثل معدل منو السكان، و=∆
Y

Y
r

 واليت متثل معدل النمو التكنولوجي، فإن املعادلة =∆

)                           :تصبح على الشكل التايل) 3( )4...............................rn
Y

wL
k

Y

vK
y +⋅+⋅=  

  :بوضع

                                                 
    .203-198: حممد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحد، مرجع سبق ذكره، ص -1
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Y

K
vU   .ناتج احلدي النسيب لرأس املال واليت متثل ال=

      
Y

L
wQ   . واليت متثل الناتج احلدي النسيب للعمل=

 :على الشكل التايل) 4(    ومنه تصبح املعادلة 

( )5....................................rQnUky ++=  
رأس هذه املعادلة توضح أن معدل منو الناتج هو حمصلة لثالث معدالت للنمو، األوىل هي معدل منو      

املال مرجح بالناتج احلدي لرأس املال، والثانية معدل منو السكان مرجح بالناتج احلدي لقوة العمل، أما الثالثة 
  .فهي معدل النمو التكنولوجي

 "ميد" من املعروف أن معدل النمو احلقيقي يقاس مبعدل منو دخول األفراد، وعلى ذلك فإن معادلة      
 :الدخل الفردي تأخذ الشكل التايلاألساسية واخلاصة مبعدل منو 

( ) ( )6...........................1 rnQUkny +−−=−  
: وباعتبار أن .هذه املعادلة تعرب عن استبعاد معدل منو السكان حلساب معدل منو الدخل الفردي      

SI sYS :وأن =  :أن  و=
K

sY

K

I

K

K
k   : وبالتايل فإن  =∆==

                                                 

( )7.................................sv
K

sY

Y

K
vUk ⋅=⋅=              

  :فإنه يصبح لدينا) 6(يف املعادلة ) 7( بتعويض املعادلة 

               ( ) ( )8.......................................1 rnQsvny +−−⋅=−  

)بثبات عدد السكان )0=n،لرتاكم الرأمسايل  فإن معدل منو دخل الفرد سيعتمد على كل من معدل ا
sv   :، و تصبح املعادلة على الشكل التايلr ومعدل التقدم التكنولوجي ⋅

                 ( )9..............................................................rvsy +⋅=  

  :وإذا كان معدل النمو التكنولوجي ثابت أيضا فإن املعادلة األساسية تصبح على النحو التايل

( )10......................................................svy ⋅=                      

جمتمعا يتحقق فيه ثبات معدل منو الناتج الصايف أو الدخل، وأيضا ثبات معدل منو نصيب الفرد " ميد"افرتض    
من الدخل، أي أن معدل منو السكان ثابت وال يوجد تقدم يف املستوى التكنولوجي، مثل هذا اتمع عليه أن 

  : حىت ميكنه البدء يف زيادة معدل منو الناتج، وهذه الشروط هييوفر ثالث شروط

  .أن تكون مجيع مرونات اإلحالل بني خمتلف العناصر تساوي الوحدة �
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  .أن يكون التقدم التكنولوجي متعادال اجتاه كافة العناصر �
  .الية إىل الدخل هذا ما يعين ثبات نسبة املدخرات اإلمج، وثبات اجلزء املدخر من األرباح واألجور والريع �

، ونظرا ألن ت أيضا ثابوكون هيسK فإن ، يف بداية النموY    ونظرا الفرتاض ثبات
K

sY
k  مع افرتاض =

بات  ستكون هي أيضا ثابتة يف حالة ثkفإن ، sثبات 
K

Yومن املفروض أن 
K

Yتكون ثابتة إذا كان كل من  Y 

ky ينموان مبعدل متساوي، حيث يقتضي ذلك أن تكون Kو   . وهو ما يعين أن منو الدخل يصبح ثابتا=

 أنه كذلك يعتمد أساسا على معدل تراكم خمزون رأس املال، وافرتض "ميد" ن وضع التوازن عند باعتبار أ   
يوجد معدل حرج ملخزون رأس املال هو الذي حيقق ذلك التوازن، وأي زيادة أو نقص عن هذا املعدل سينجم عنه 

تصبح على الشكل ) 5(يرمز إىل هذا املعدل احلرج فإن املعادلة  aأن  وبافرتاض kوyعدم التساوي بني 

  1:التايل

                   ( )11........................................
1 U

rQn
arQnUaa

−
−=⇒++=  

  :يف حالة حدوث احنراف عن مستوى بداية النمو فإننا نكون بصدد احتمالني مها

 ، وذلكمبعدل أقل من ذلك املعدل الذي ينمو به خمزون رأس املال فإن الدخل سينمو 〈akإذا كان �
  .نتيجة الخنفاض املدخرات، وعلى ذلك سيتجه معدل منو رأس املال حنو املستوى احلرج

 نتيجة الرتفاع ، وذلك فإن الدخل سينمو مبعدل أكرب من معدل منو خمزون رأس املال〉akإذا كان  �
 :  كن توضيح ما سبق من خالل الشكل التايلاملدخرات، ومي

  منوذج النمو املتوازن لدى ميد ):6-1(الشكل رقم

  
.307p, cit-op,  Abdelkader Sid Ahmed:Source  

                                                 
1- Abdelkader Sid Ahmed, op-cit, p304-305. 
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 ستبدأ بالتزايد k وبالتايل فإن قيمة 〉ADBD أي أن k أكرب من قيمة y جند أن قيمة Dعند النقطة 
داء  واليت متثل نقطة ابتk مع معدل منو خمزون رأس املال y واليت حتقق تساوي معدل منو الدخل Hمن النقطة 

  .النمو االقتصاد

 باعتباره أحد ممثلي ، من تفسري للنمو االقتصادي"ميد" بالرغم ملا قدمه منوذج :  ميد تقييم نموذج- 3-2

  1: واليت تتمثل فيما يلي و االنتقاداتسيكية إال أنه تعرض للعديد من املالحظاتالنظرية النيوكال

  .جية فيه، مع إمهال الدور املؤسسي يف اتمعأن النموذج يفرتض اقتصاد مغلق ال دور للتجارة اخلار �

مت بناء النموذج على أساس االفرتاض التقليدي بسيادة سوق املنافسة الكاملة، وهو افرتاض نظري ال  �

  .وجود له يف الواقع العملي

افرتاض أن السياسة النقدية كفيلة باحملافظة على ثبات أسعار السلع االستهالكية، وأن تغري معدالت  �

  .جور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملةاأل

لقد سامهت النظرية النيوكالسيكية بقدر كبري يف نظريات :  تقييم النظرية النيوكالسيكية للنمو االقتصادي-4

 إذ مل تكن متوازنة، مع نقرب إىل التوازأ الفعلية لالقتصاد بأا تكون ت، حيث أثبتت التطورايالنمو االقتصاد

، وميكن تلخيص أهم األسباب نموذج النيوكالسيكي يف النمو االقتصادي غري كاف ألسباب عديدةعترب الأذلك 

  2:اجلوهرية اليت أدت إىل تناقض النظرية النيوكالسيكية مع الواقع االقتصادي فيما يلي

تصاديات االقب املتعلقة يةوفقا لنماذج النمو النيوكالسيك:  حتمية التقارب بين االقتصاديات المختلفة- 4-1

 لإلنتاج أو الدخل الفردي، وبصفة خاصة إذا فردي يرتبط عكسيا باملستوى األويل فان معدل النمو ال،املختلفة

االقتصاديات الفقرية تنمو ف وبذلك . متماثلة بالنسبة لتفضيالت األفراد ومستوى التكنولوجياتكانت االقتصاديا

وى تدفع إىل التقارب يف مستويات الناتج الفردي والدخل أسرع من االقتصاديات الغنية، مما يعين أن هناك ق

 الفردي بالنسبة ألي اقتصادين  أن الفروق واالختالفات بني مستويات الدخل و الناتجكذلك يعين كما ،الفردي

 وتتجه مستويات ،يتماثالن يف مستوى التكنولوجيا والتفضيالت ومعدالت النمو السكاين ستكون فروقا مؤقتة

  3:وميكننا متثيل هذا التقارب كما يلي .ردي لالقتصادين إىل التقارب يف األجل الطويلالدخل الف

  

  

                                                 
.306مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
  .154:  صرجع سبق ذكره،م ميشيل توادرو، - 2

3- mute (Pierre- Alain), croissance et cycles : théories contemporaines, Economica, 1994, P : 39 
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   التقارب بني االقتصاديات يف النماذج النيوكالسيكية):7- 1(رقم الشكل 

  
، دار النهضة "- ية دراسة حتليلية نقد–نظريات النمو الذايت "  عبد الباسط وفا، النظريات احلديث يف جمال النمو االقتصادي :المصدر  

  .19: ، ص2000العربية، جامعة حلوان، 

 
ميثل حالة اقتصاد لدولة فقرية ولدولة غنية مع متاثل يف معدل االدخار لكل منهما، مع ) أ(الشكل   

 ونصيب  )kP( نصيب رأس املال للفرد الواحد يف الدولة الفقرية ثحي. اختالف يف نصيب الفرد من رأس املال
، وعليه سيتزايد االقتصاد الفقري بدرجة أسرع من تزايد االقتصاد الغين، )kR( يف الدولة الغنية رأس املال للفرد

، وهذه اخلاصة تظل )*k(وسيتجه االثنان حنو نفس مستوى نصيب الفرد الواحد من رأس املال والذي ميثل النقطة 
  .دينقائمة أيضا يف ظل وجود التقدم التقين إذا كان متوافرا يف كال االقتصا

وهذا يعين بأنه ال بد أن تلحق الدول الفقرية بالدول الغنية يف األجل الطويل إذا كانت متلك نفس معدل   
االدخار، أما إذا كان معدل االدخار يف الدولة الغنية اكرب من معدل االدخار يف الدولة الفقرية كما يف الشكل 

 الغين بسرعة أعلى من منو االقتصاد الفقري، دقتصا، فان هذا التقارب يكون نسبيا حيث ميكن أن ينمو اال)ب(
  1.ولكن يف اآلجال الطويلة يتجه النمو يف االقتصادين للتقارب

 جند التقارب بني بلدان ،كشواهد عن حاالت التقارب بني مستويات النمو االقتصادي يف بعض البلدان  
مريكية، حيث كان متوسط إنتاجية ساعات  والواليات املتحدة األOCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

، مث اجتهت إىل التقارب لتصل 1950أ سنة .م. من متوسط هذه اإلنتاجية يف الوOCDE 50%العمل لبلدان 
باإلضافة إىل ظاهرة التقارب بني بلدان جنوب شرق . 1987 سنة %80، مث إىل حنو 1973 سنة %66إىل 

 ولكن رغم هذه الشواهد على التقارب يف معدالت النمو االقتصادي بني .آسيا مبستوى النمو يف البلدان املتقدمة
الدول، إال انه جيب مالحظة التباعد الواضح بني النمو االقتصادي يف الدول املتقدمة باملقارنة مبعدله يف العديد 

                                                 
، درا الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، "دراسة جتريبية عرب البلدان" نادر إدريس التل، حمددات النمو االقتصادي:  روبرت بارو، ترمجة- 1

  .02: ، ص1998ن، األرد
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ب غري صاحلة يف مجيع  هذه احلتمية يف التقارأن  مما يعين،من بلدان العامل الثالث اليت ظلت أسرية الفقر والتخلف
    .األحوال

 لقد تعرضت النظرية النيوكالسيكية إىل نقد شديد يتعلق بعدم تأثر : إغفال دور السياسات االقتصادية- 4-2
، نظرا ...)اإلنفاق احلكومي، الضرائب، عجز املوازنة(معدل النمو االقتصادي بالسياسات االقتصادية احلكومية 

 اإلجباري الالزم لتغطية النفقات العامة ليس هلا أي اثر عخلارجية، إذ ترى بان االقتطاألنه ال يتأثر إال بالعوامل ا
 إال نزع املدخرات اخلاصة، على اعتبار أن هذا االقتطاع ينقص من معدل االدخار يف االقتصاد مما يؤدي إىل

ذا كان معدل االدخار يف االقتصاد  ومن مث فان االقتطاع العام ال ميكن تربيره إال إتضييق النشاط اخلاص الرأمسايل،
أكثر ارتفاعا من املعدل الطبيعي، ففي هذه احلالة يسمح االقتطاع العام بعالج الرتاكم املكثف من رأس املال 

  .اخلاص

 أثبتت عدم صحة ،1983 عام Reynoldsإن الواقع االقتصادي والدراسات اليت أجراها رينولدز   
 حيث قام بدراسة التغريات امللحوظة .ياسات االقتصادية على النمو االقتصاديالفرضيات املتعلقة بإغفال اثر الس

 سنوات، واستنتج بأنه غالبا ما يرجع النمو االقتصادي إىل 10يف معدالت النمو يف عدة دول ملدة ال تقل عن 
  .تغريات حمسوسة يف السياسات احلكومية، و ذلك ما ينطبق على وضع الدول النامية

ترى النظرية النيوكالسيكية بان النمو  :ور التصرفات االقتصادية ألطراف النشاط االقتصادي إغفال د- 4-3
         ياالقتصادي ال يتأثر إال بالعوامل اخلارجية، ولذلك رأت بان سلوك أو تصرفات أطراف النشاط االقتصاد

ن االستثمار ال ميكن أن يعترب أ إىل  فهي تشري.ال تؤثر على معدل النمو االقتصادي) اخل...استثمارام، حبوثهم( 
من بني العوامل اليت قد تنعكس على معدل النمو الطويل األجل، فنموذج سولو يعترب أن اإليرادات احلدية لرأس 

 الذي ، وحقق املزيد من الرتاكم يف رأس املاليت عين انه مع مزيد من االستثمارات املال إيرادات متناقصة، مما ي
  .دل احلجم الفعال من القوة العاملة كعامل خارجي النمويتجاوب حجمه مع

وطبقا ملا وصلت إليه مناذج النمو الذايت، تبني السابقة، الشواهد حسب  ف،إن التحليل السابق غري مقنع      
، بان معدل إيراد رأس املال ثابت وال يتناقص، وتفسري ذلك فيما بولده رأس املال من وفورات خارجية اجيابية

ندما يقوم احد األطراف بتصرفات أو أنشطة اقتصادية هلا انعكاس اجيايب يتعدى هذا الطرف، حبيث حيقق  عوذلك
 . نفعا أو مكسبا جمانيا لألطراف األخرى

  .)نظريات النمو الذاتي ( النظريات الحديثة المفسرة للنمو االقتصادي: ثالثالمبحث ال

 قاد إىل ،قاء الضوء على مصادر النمو طويلة األجلإن األداء الضعيف للنظريات النيوكالسيكية يف إل
عدم الرضا عن تلك النظريات، واليت تؤكد على انه هناك خاصية يف االقتصاديات املختلفة جتعلها تنمو لفرتات 

 فان كل هذه االقتصاديات سوف تصل إىل توقف ،و يف غياب الصدمات اخلارجية أو التغري التكنولوجي. طويلة
فليس هناك غرابة بان هذه النظرية فشلت يف إعطاء تفسري مقنع للنمو التارخيي املستمر يف النمو، وعليه 

، واليت )نظريات النمو الذايت(ما أدى إىل بروز نظريات النمو احلديثة وهذا . االقتصاديات املختلفة يف العامل
، ومن أهم هذه النظريات )ستدميالنمو امل( حاولت إعطاء تفسريات أكثر إقناعا للنمو االقتصادي طويل األجل 

 للنمو االقتصادي جند منوذج رومر، منوذج روبرت لوكاس ومنوذج بارو، باإلضافة إىل بعض النماذج ةاحلديثة املفسر
-Aghion ومنوذج   ) Rebelo 1991منوذج (AK األخرى املفسرة للنمو االقتصادي الداخلي كنموذج 

Howitt ومنوذج Helpman- Grossman سنتطرق إليها يف هذا املبحثواليت .  



   النظريات المفسرة للنمو االقتصادي والتنمية                                                         :الفصل األول  

 
 

43 

 :وعليه ميكن متثيل عوامل النمو االقتصادي الداخلي من خالل الشكل البياين التايل

  ).الذايت( عوامل النمو االقتصادي الداخلي ):8- 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وعلوم ة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادي"حالة دول جنوب شرق آسيا" يجيات التنمية مصطفى زيروين، املمول االقتصادي واسرتات:المصدر
  : .التسيري، جامعة اجلزائر، ص

  ."1990، رأس المال التكنولوجي 1986تراكم رأس المال المادي " ROMERنموذج : المطلب األول

ة منوذجني رئيسني، واملتمثلني يف  للنمو االقتصادي تقودنا إىل دراسROMER إن دراسة منوذج رومر 

، والثاين املتعلق برأس املال )1986 ("المعرفة"والذي يولد ) تراكم رأس املال املادي( النموذج األول 
  ).1990(التكنولوجي

  ":تراكم رأس المال المادي" األول ROMER نموذج رومر -1

اية لنظريات النمو الداخلي احلديثة، ، وهو يعترب مبثابة البد1986عرض بول رومر منوذجه البسيط سنة 
وقد اعتمد رومر يف منوذجه على جمموعة من أدوات التحليل .  يف نظرية النمو الداخليةألنه ميثل أول مسامه

وسنتطرق إىل هذا النموذج من خالل دراسة مفهوم تراكم رأس . جل تفادي قانون تناقص الغلةأاالقتصادي من 
  .صه، ويف األخري دراسة احلجج التجريبية املؤيدة هلذا النموذج خصائةاملال املادي، مث دراس

 يقصد رومر برتاكم رأس املال املادي خمزون املعرفة:  مفهوم رأس المال المادي كمصدر للنمو الذاتي- 1-1
، فاإلنتاج )التدريب باملمارسة(  تلقائيا عن اخلربة املكتسبة من اإلنتاج أاملتولدة عن رأس املال املادي، واليت تنش

  ��ا�� ا���� ا��ا���

LUCAS BARRO ROMER 

 رأس ا���ل ا���دي رأس ا���ل ا���دي
 

 رأس ا���ل ا���دي
 

 ا%$#�ج
 

 ا%$#�ج
 

 ا%$#�ج

Y=F(K.x) Y=F(K.g) 
 

Y=F(K.h) 
 

�ت ا�*(�)�  xا��'�رف ,-$  ./����ل ا�012يرأس ا gا�,��  

 Tا�2/03. 
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يطور املعرفة الفنية الناجتة عن تعمق العمل يف رأس املال، وتسمح هذه املعرفة بان يتم اإلنتاج يف صورة أكثر 
   1.فعالية

جلديدة  مصدر مشرتك للنمو االقتصادي يف النظريات ا،جتدر اإلشارة إىل أن االستثمار يف رأس املال املادي
نهما يتمثل يف أن النمو الذايت ينبين على ثبات اإليرادات احلدية لرأس األساسي بيووجه االختالف . والقدمية

 لرتاكم املعرفة  أي اهتمام دون أن يعري، أما النموذج النيوكالسيكي فيدخل يف اعتباره تراكم رأس املال املادي.املال
  .اليت تنتج عنه

 فإذا كانت .و خمزون املعرفة املتولدة عنه ومها خمزون رأس املال املادي ،يوجد يف منوذج رومر خمزونني مرتبطني
و هو يعتمد على . إيرادات املخزونني ثابتة فيمكن لالقتصاد أن يتطور وينمو  مبعدل منو ذايت طويل األجل وثابت

العوامل اليت حتكم امليل احلدي لالدخار، فزيادة مدخرات أطراف النشاط االقتصادي حتقق املزيد من الرتاكم الذي 
  .  منو أكثر ارتفاعاحيقق معدل

  
كما ميكن مالحظة أن أفكار رومر مل تعط أمهية لألفكار الكنزية اخلاصة باحتمال ظهور مشاكل يف 

 –اآللية اليت يبدو أا وهذه ، الكاملتلعب دورها ) االدخار يشجع النمو( الطلب، وإمنا ترك اآللية التقليدية 
 فإذا كان ارتفاع معدل االدخار حيث النمو، فان . منوذج سولو ال تؤدي نفس الدور من- باستثناء األجل القصري

 حبيث تعمل على ،ذلك األثر يكون وقتيا نظرا الن زيادة خمزون رأس املال ترتجم يف النهاية إىل اخنفاض إنتاجيته
بات معدل  إىل قيمته الطبيعية، مما يعين تناقص إيرادات رأس املال اليت حتول دون ث-  تدرجييا-إعادة معدل النمو

أما يف منوذج رومر فان العكس هو الصحيح، فإيرادات رأس املال ثابتة، حبيث يصبح من امليسور . النمو الذايت
 .حتقيق النمو الدائم من خالل الرتاكم اخلالص

، والــيت متثلــت آليتهــا )1776( إن منــوذج رومــر يــستمد مفاهيمــه مــن حتليــل ادم مسيــث يف صــناعة الــدبابيس 
مــل وزيــادة التخــصص يف األعمــال، وهــذا مــا يــؤدي إىل زيــادة خــربة كــل عامــل نظــرا ألنــه ال يقــوم إال يف تقــسيم الع

 وهــذا بطبيعــة احلــال سيحــسن مــن إنتاجيــة العامــل وبالتــايل زيــادة ،بعــدد حمــدود مــن املهــام داخــل العمليــة اإلنتاجيــة
 Youngالعمــل والتخــصص ومنهــا وتبعهــا كــذلك عــدة أعمــال حاولــت شــرح تزايــد العوائــد نتيجــة تقــسيم . اإلنتــاج

وىف   . مطور من النماذج الديناميكية نتيجـة الـصعوبات الفنيـة ـارمسي   منوذجعدم وجوداثبت الذي  1928عام 
 نــــشرها والــــيت ، احملاولــــة لالســــتفادة مــــن النمــــاذج الديناميكيــــة للنمــــو املــــشتقة مــــن تزايــــد العوائــــدإعــــادةالــــستينات مت 

Arrow  الرأمســـايل  تزايـــد دالـــة الـــرتاكم إىللـــشركة يـــؤدى ا إنتاجيـــةبـــان تزايـــد حيـــث اثبـــت ،  منوذجـــهيف 1962عـــام
 مـــن االســـتثمار يزيـــد مت اكتـــشافها ممـــا الـــيت ) اإلنتـــاجيالفـــن (  نتيجـــة للمعرفـــة اجلديـــدة ، وذلـــك للـــصناعةاإلمجـــايل
 ).بعيدا عن التخصص وتقسيم العمل  ( واإلنتاج

                                                 
  .33:  صمرجع سبق ذكره،عبد الباسط وفا،  - 1
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 حيث أعاد حبث فكرة التعليم ،ARROWد أساسا من أعمال وبالتايل ميكن القول بان منوذج رومر مستم
أو التدريب باملمارسة مرة أخرى، اليت عرب عن وفوراا اخلارجية بطريقة مباشرة وواضحة بتأكيده على أن املعرفة 

لكن . Connaissances privées تساوي جمموع املعارف اخلاصة Connaissance socialeاالجتماعية 
،  وقام بتغيري قدر معني من خصائصها الذاتيةARROWومر انه مكث على دراسة أعمال التميز اخلاص لر

 ويضعه يف مصاف املصمم األول لربنامج جديد وذجا فعليا للنمو الذايت يتفرد به، أن يقرتح منيتمكن حىت وذلك
  .للنمو االقتصادي مغاير لربنامج مناذج النمو التقليدية اليت تعترب النمو خارجي املنشأ

  :1وعلى ذك فقد افرتض رومر فرضيتني أساسيتني مها
 رأس املال يف فان املعارف واألرباح تأيت من خالل االستثمار ،من خالل هذه الفرضية:  التعلم بالتمرن �

  . يف رأس املال البشري حتدث فعالية يف اإلنتاجرالبشري، حبيث أن زيادة االستثما
 تسمح هلا باالندماج يف سوق املعلوماتية مع ،عترب سلعة مجاعيةاملعرفة التكنولوجية املتاحة للمؤسسة ت �

 يف تطبيق املعرفة التكنولوجية واليت تعترب سلعة مجاعية، ةخمتلف املؤسسات األخرى،كما أن هناك اثر اجيايب للخرب
 . الن مجيع املؤسسات تسعى لتحقيق تكاليف تطبيق معدومة من خالل ميكانيزمات نشر املعلومة

 سنتطرق أوال إىل منوذج رومر من خالل الدالة اليت اعتمد عليها، مث :نموذج المعتمد واهم خصائصه ال- 1-2
  .نقوم بدراسة أهم خصائص هذا النموذج

لقد اعتمد رومر يف حتليله على : "1986تراكم رأس المال المادي "   شكل نموذج رومر األول -1- 1-2
 مؤسسة كل على حدا ولكل مؤسسة دالة nالنموذج وجود ، حيث افرتض يف  Cobb Douglasدالة اإلنتاج 

):    2إنتاجها كما يلي ) ( ) ( )01..........1 ββ
ittitit lAky −=  

  ).t(يف الفرتة ) i(إنتاج املؤسسة : yit: حيث
      kit : رأس املال املستعمل يف طرف املؤسسة)i ( يف الفرتة)t.(  
       l it : كمية العمل املستعملة يف طرف املؤسسة)i (رتة يف الف)t.(  
      At :ميثل املعرفة لكل املؤسسات واملرتبط برأس املال اإلمجايل∑ ik .وبالتايل ميكن كتابة  At كما 
  : يلي

( ) ( )02........................
1

1
α

β 






= ∑
=

=

ni

i
itt kAA  

  .ثابت: Aحيث
  : كما يلي)i(ميكن كتابة دالة اإلنتاج للمؤسسة ) 02(و ) 01(وعليه من املعادلة 

  

                                                 
1- Robert. J. Barro, la croissance économique, traduit par Fabrice Mazerolle, ( paris: ediscience international, 
1996).P: 164.  
2 - Ahmed ZAKAN, op-cit, P:102. 
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تساوي قيمة رأس املال (  يف حالة وجود تطابق بني مجيع املؤسسات يف عامل رأس املال وعامل العمل - 
  :، فان اإلنتاج اإلمجايل لالقتصاد الكلي يكتب من الشكل)يف مجيع املؤسسات، ونفس الشيء بالنسبة للعمل
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∑ اإلنتاج الكلي - : نعلم أن
=
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.  

∑ رأس املال الكلي -       
=
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∑ العمل الكلي - 
=
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  : ومنه ميكن كتابة منوذج رومر الكلي بالصيغة التالية

( ) ( ) ( )05................1 βαββ
ttt LKAY +−=  

 ونقارن المردودية االجتماعية لرأس المال، مث المردودية الخاصة لرأس المالنقوم اآلن حبساب 
  :بينهما

وذلك باشتقاقها إلجياد العائد احلدي اخلاص لرأس ) 01(نقوم حبساب املردودية اخلاصة لرأس املال من املعادلة رقم 
): ، لنجد)rit(املال  )( ) ( )βββ ittitit lAkr −−= 1  

  :  جند)02(العبارة  بAtوبتعويض 
( ) ( ) ( )06............1 1−−= αβββ ttit KALr  

 
) 05(فنحسبه من املعادلة ) العائد احلدي االجتماعي لرأس املال( أما املردودية االجتماعية لرأس املال 

  :  لنجدKعن طريق اشتقاق هذه املعادلة بالنسبة لرأس املال 

( ) ( ) ( )07............1 1−+−= αββαββ ttt KALr  
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 املعادلتني نالحظة ماملاملؤسسة مع املردودية االجتماعية، حيث ميكن اآلن ميكن مقارنة املردودية اخلاصة ب
: بان العائد االجتماعي يفوق العائد اخلاص وذلك ألن) 07(و ) 06(

( ) ( )βαββ −+− 11 fوهذا ما يفسر وجود وفورات خارجية يف منوذج رومر.  
أس املال اإلمجايل وبقيمة أسه  ثابتة، وعليه النمو يتوقف على رةلنفرتض أن كمية العمل املتاح  

( )αββ   1:، ومن هنا ميكن عرض ثالث حاالت أساسية)05(حسب املعادلة رقم 1−+
 واليت تتمثل يف املعرفة ،تتطابق مع افرتاض اجتاه إيرادات العوامل املرتاكمة هذه احلالة α>1إذا كان  •

ة لرأس املال، فالنمو يتوقف عندما تصل اإلنتاجية احلدية اخلاصالكلية حنو التناقص، وعندها ال توجد آثار اجيابية 
 حيث تبدأ بعدها يف التناقص نظرا لعدم كفاية اآلثار اخلارجية لرأس املال .لرأس املال إىل أقصى معدل فعلي

ويل لتعويض اثر التناقص يف اإليرادات احلدية يف األجل الطويل، يف هذه احلالة فان توقف النمو يف األجل الط
  .سيكون أكيدا، وتنطبق هذه احلالة مع افرتاضات منوذج سولو فيما يتعلق بالتقدم التقين اخلارجي

تتطابق مع دالة اإلنتاج ذات اإليرادات املتزايدة للعوامل املرتاكمة، وبذلك  يف هذه احلالة α<1إذا كان  •
 .يكون معدل النمو يف تزايد مستمر ويتجه حنو الالاية

وع العوامل املرتاكمة، مما يؤدي مدالة اإلنتاج ذات اإليرادات الثابتة هذه احلالة تسمى  α=1إذا كان   •
 حبيث يشبه خصائص منوذج النمو ،إىل تواري اآللية الوقتية للنمو، إذ أن مسار النمو يتم يف شكل معدل ثابت

 .املدعوم بالتقدم الفين اخلارجي، حيث يتسم النمو بالتوازن

مبجموعة من اخلصائص املتمثلة فيما ) 1986(يتميز النموذج املبسط لرومر  :وذج رومرخصائص نم -2- 1-2
  :يلي

 واليت ميكن ،لقد ركز رومر على الوفورات اخلارجية بني الشركات:   الوفورات الخارجية المتولدة عن المعرفة-أ
  :قق الوفورات اخلارجية لرأس املال املاديؤديا إىل حتتتني ميكن أن يلآأن تنتج عن املعرفة الفنية، وميكن أن منيز بني 

وتتمثل فيما يؤدي إليه االستثمار يف الشركات من زيادة إنتاج الشركة املعنية وكذا الشركات : اآللية األولى
 وذلك من خالل ،األخرى من خالل الوفورات اخلارجية، فاالستثمار يف رأس املال املادي يعد مصدرا للمعرفة

و هذه ). املعدات التكنولوجية املوجودة( واليت من بني أشكاهلا حتسني التجهيزات القائمة التدريب باملمارسة 
 تنتشر وتنتقل إىل باقي الشركات األخرى عن طريق العديد من ، وإمنااملعرفة ال تظل قصرا على الشركة اليت أنتجتها

  .القنوات اليت ميكن أن تنشر املعارف
، الذي ينجم عنه Kراكم رأس املال املادي أو املعرفة واليت نرمز هلا بالرمز تنتج هذه الوفورات اخلارجية من ت

 متثل مستوى نصيب kjأن الشركة تتعلم وتكتسب املعارف اليت تفيد أيضا الشركات األخرى، حبيث انه إذا كان 
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الشركة تكون كما  هو املخزون الكلي من رأس املال، فان دالة اإلنتاج هلذه K، وأن jالفرد من رأس مال الشركة 
  :يلي

),( KkjFYJ =  
 عام Durluf وهذه الفكرة طورها -  وليس املعرفة اليت تتولد عنه-  تتعلق برأس املال ذاته:اآللية الثانية

. ، وتتمثل يف وجود تكامل بني األنشطة واملشروعات1982 عام Rosenberg واليت ترجع إىل أعمال 1991
يد السكك احلديدية من إنشاء صناعة احلديد والصلب، فهي حتتاج إليها من اجل أن ومثال ذلك ما يتطلبه تشي

يكون نشاطها اخلاص بوسائل النقل أكثر فعالية، فإذا مل يوجد تنسيق بني نوعي النشاط فإما سيشهدان تباطؤا 
  .يف التطور والنمو

شطة لتنسيق بني العديد من األن اليت ال جيري فيها ا، وفإذا افرتضنا تزامن وجود مثل هذه احلاالت  
 ، تسيري األسواق بطريقة تفتقد إىل النظرة الشاملة أو الكليةإىلدى الضرورية للتطور االقتصادي، فان ذلك سيؤ

  .وبذلك تفتقد إىل أسباب الفاعلية
م أعلى والوفورات اخلارجية ميكن أن حتول اإليرادات إىل إيرادات متزايدة، مما يؤدي إىل منو اقتصادي منتظ  

 جتدر ".احملددين كعاملي منو يف النماذج التقليدية"من معدل النمو املرتتب على التقدم الفين وزيادة السكان 
اإلشارة إىل انه يف النماذج النيوكالسيكية للنمو كان معدل النمو طويل األجل مستقال عن امليل لالدخار 

 فالرتاكم القوي يف رأس املال يؤدي إىل .مة يف هذا املعدلواالستثمار، حبيث أن زيادما ال تؤدي إىل زيادة دائ
 ويف . ويعرض ذلك إىل اخنفاض يف اإلنتاجية احلدية لرأس املال،) K/L(العمل / مغاالة يف العالقة بني رأس املال

 وفقا لنموذج رومر فان اإلنتاجية احلدية رأس املال ال تنخفض كلما كانت الوفورات اخلارجية  و،مقابل ذلك
لالستثمار كبرية بدرجة كافية، وبالتايل فان زيادة امليل لالدخار واالستثمار من املمكن أن تؤدي إىل التنشيط أو 

 ولكن يالحظ يف الغالب بان تصرفات املدخرين واملستثمرين قد ال تتوافق مع .الزيادة الدائمة يف معدل النمو
وجند . اوي معدل عائد رأس املال مع اإلنتاجية احلدية لهآليات هذه الفكرة، فهم يأخذون يف االعتبار ضرورة تس

) إنتاجية حدية مجاعية( ال تعطي قيمة لرتاكم املعارف و ) إنتاجية حدية خاصة ( نوعني من اإلنتاجية احلدية 
عندما واملستثمرون .  مما جيعلها أعلى من اإلنتاجية احلدية اخلاصة،تأخذ يف االعتبار الوفورات اخلارجية لالستثمار

يتخذون قرارام االستثمارية يبنوا على النوع األول من اإلنتاجية مما يؤدي يف النهاية إىل أن يكون مستوى النمو 
  .أدىن مما كان ينبغي أن يصل إليه

 انه ملا حتدث أزمة ما ،إن من أهم خصائص منوذج رومر:   التأثير المستمر لالزمات في مسار النمو-ب
وهذا ما  ،، وهذا التأثري يكون طويل األجل حىت مع استعادة التوازن املستقر)املعرفة( أس املال ستؤثر على خمزون ر

 ، فإذا فرضنا وجود اقتصادين متماثلني يتعرضان إىل نفس األزمة.زمة على النمو االقتصادييعين التأثري املستمر لأل
فانه يف املستقبل سوف ختتلف  حملها،ونفرض أن احد هاذين االقتصادين استطاع أن ميتص هذه األزمة ويت

 حيث االقتصاد الذي استطاع جتنب صدمات األزمة ستكون معدالت منوه أحسن من ،أوضاع هذين االقتصادين
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وهذا ما يثبت بان تفاوت معدالت النمو بني االقتصاديات قد يرجع إىل . االقتصاد الذي تأثر بتلك األزمة
.                                                                                                                                                            ين منها كل اقتصاداختالف الصدمات أو األزمات اليت يعا

دى إىل وجود معنيني  إن وجود آثار خارجية لرتاكم املعرفة أ: الفصل بين النمو المتوازن و النمو األمثل–ج 
، ويف ظل Croissance optimal و النمو األمثل Croissance équilibreالنمو املتوازن ( للنمو 

 حىت ،1االقتصاديات احلرة كل شركة ترسم خطتها اإلنتاجية آخذة بعني االعتبار اإلنتاجية احلدية اخلاصة باملعرفة
ده مستوى أدىن من ذلك الذي ينبغي مراعاته يف حالة مراعاة تصل إىل مستوى التوازن التنافسي والذي يتعادل عن

يف مستوى االستثمار أدىن من املستوى املطلوب لتحقيق  االمثلية اجلماعية، وبالتايل يقود توازن السوق إىل توازن
  . االقتصاد املوجه سيستثمر بطريقة أفضل وسينمو بسرعة اكرب من اقتصاد السوقااالمثلية اجلماعية، بينم

وهكذا فاالنفصال بني مفهوم النمو املتوازن والنمو األمثل يشكل وجه االختالف األساس بني منوذج   
رومر و سولو، ويرتتب عليه إمكانية استخدام السياسات االقتصادية كأداة فعالة يف دفع معدالت تراكم رأس املال 

  ).النمو األمثل( للحصول على معدل منو أكثر ارتفاعا ) املعرفة( 
  

 إلثبات ةلقد أجريت العديد من الدراسات التجريبي:  الدالئل التجريبية المؤيدة لنموذج رومر-3- 1-2
 باإلضافة ، وكذلك ذاتية النمو االقتصادي من جهة أخرى،احتمال استمرار التباعد بني االقتصاديات من جهة

  2. إليهإىل اآلليات اليت تقوم عليها هذه الفكرة من جهة ثالثة، وهذا ما سنتطرق

 لقد أسس رومر حتليله يف استبعاد التقارب بني : الدالئل التجريبية لتوقع استمرار التباعد بين االقتصاديات-أ
  من أعمال االقتصاديات، نتيجة اجتاه إيرادات رأس املال حنو التزايد على مالحظتني جتريبيتني أساسيتني مستمدتني

 A-MADDISON ومن بعدهREYNOLDS.                                                                                                                                                                                                                                                                           

حول معدل منو اإلنتاجية يف الدول اليت كانت تتزعم ) 1982( عام A-MADDISONفدراسة 
 وركز يف هذه .)تحدة، الواليات املتحدةهولندا، اململكة امل( واملتمثلة يف كل من ،1700االقتصاد العاملي منذ 

. الدراسة على إيضاح النمو يف جانب املعرفة مع استبعاد انتقال هذه املعرفة أو تقليد هذه الدول القائدة يف العامل
 فمثال ارتفع .وأكدت الدراسة أن معدل النمو يف هذه البلدان مل يتوقف عن التزايد خالل الفرتة حمل الدراسة

  .1890 سنة % 2.3يف هولندا من قيمة تساوي صفرا يف القرن الثامن عشر إىل قيمة قدرها حنو معدل النمو 
فتعلقت بالبلدان األقل تقدما، حيث ) 1983(  عام REYNOLDSأما الدراسة الثانية واليت قام   

 فرتات النمو الحظ أن البلدان اليت كانت التنمية فيها فيما سبق أكثر تتابعا كانت أيضا األكثر استفادة من
 وهذا يعين أن معدل النمو يعد دالة . واألقل حتمال أو عبئا خالل فرتات تباطؤ النمو،السريع يف االقتصاد العاملي

  .متزايدة فيما يتعلق بالزمن وكذلك بالنسبة للتطور االقتصادي، فالبلدان األكثر تطورا تنمو بسرعة اكرب من غريها
                                                 

  . لقد مت التطرق سابقا إىل مفهوم اإلنتاجية احلدية اخلاصة واإلنتاجية احلدية اجلماعية- 1
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يتجه منو متوسط نصيب الفرد من الدخل إىل التناقص، وبذلك ال ومن خالل الدراستني ميكن أن ال   
وهذا ما يناقض االجتاه النيوكالسيكي والذي يؤكد على حتمية التقارب يف . حيدث تقارب بني اقتصاديات البلدان

  .املدى الطويل، وهذا ما رأيناه سابقا
  

من خالل دراسة احلاالت الثالثة  :تي الدالئل اإلحصائية لتراكم رأس المال المادي كمصدر للنمو الذا-ب
للنمو حسب منوذج رومر املرتبط برأس املال املادي، الحظنا بأنه ال ميكننا أن حنصل على معدل منو اقتصادي 

، وهذه احلالة هي اليت ركز عليها رومر من )α<1( ملا يكون نيةمستقر ومدعوم يف األجل الطويل إال يف احلالة الثا
من اإلحصائيات اليت توضح االجتاه حنو تزايد وترية النمو االقتصادي خالل القرون الثالثة خالل تقدمي العديد 

  .املاضية
لقد استشهد رومر على بعض  اإلحصائيات إلثبات تزايد اإلنتاجية احلدية لرأس املال أو ثباته على   

-1870(أ يف الفرتة .م.لو يف اPIBأن معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل )  1987(حيث شاهد رومر  .األقل
يعود إىل تراكم رأس املال، فقد حتصل على من خالل صيغة النموذج اليت اختارها على معامل يرتاوح بني ) 1980
لكن يالحظ بان . ، وهذا املعامل القريب من الواحد ميكن أن يتخذ كأساس لتفسري نظريته1.01 إىل 0.87

ضمنها منوذج رومر منصوص عليها أيضا يف منوذج سولو حينما مير ثبات اإلنتاجية احلدية لرأس املال اليت يت
االقتصاد مبرحلة توازن طويلة األجل، مما يعين بان تناقص اإلنتاجية احلدية لرأس املال طبقا لنموذج سولو واليت 

 تكون يف األجل القصري، وبذلك يكون من الصعب التفرقة بني منوذج رومر ومنوذج 0.3تساوي معامل قدره 
ولكن يظل الفرق واضحا فيما خيص األجل القصري حيث املرونة تساوي واحدا بالنسبة . سولو يف املدى الطويل

 بالنسبة لسولو، باإلضافة إىل أن تراكم رأس املال يعترب وسيلة لنقل التقدم الفين لدى رومر بينما 0.3لرومر و 
  .يعترب كنتيجة لدى سولو

  

هناك بعض االفرتاضات أو اآلليات :  التي تقوم عليها عملية النمو الذاتي الدالئل اإلحصائية لالفتراضات-ج
التدريب : اليت تقوم عليها عملية النمو الذايت،  واليت حاولت بعض الدراسات التجريبية أن تتعرض هلا ومن بينها

  1.باملمارسة، اآلثار التكنولوجية اخلارجية

.  أن اإلنتاجية تعد يف الواقع دالة للخربة املرتاكمة يف اإلنتاج عنأ فانه ينشالتدريب بالممارسةفبالنسبة إىل 
وهذه الصيغة القتصاديات احلجم لوحظت يف العديد من الدراسات التطبيقية املعاصرة واحلديثة وميكن توضيح 

  :ذلك فيما يلي
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 من أرباح %90 أن Dupontعلى مصانع مقاطعة ) 1962( عام  Hollanderأشارت دراسة قام ا  - 
 .إلنتاجية اليت حتققت خالل اخلمسينيات نشأت من التحسينات املستمدة مباشرة من اخلربةا

 والذي ربط بني اخلربة املرتاكمة واإلنتاجية courbe d’expérienceمنحىن اخلربة ) 1985( عام Ayresصاغ  - 
 ...).صناعة السيارات، صناعة الطائرات، املركبات االلكرتونية( يف بعض القطاعات 

بدراسة أجراها على الصناعات اليابانية للسيارات، واليت استنتج من خالهلا ) 1990( عام A- Watanabe قام - 
  .بان التدريب يف الورشات أكثر أمهية من اآللة لزيادة اإلنتاجية

فقد حبثت مباشرة على املستوى القطاعي من طرف اآلثار التكنولوجية الخارجية أما بالنسبة إىل 
Cabelleroو  Lyons وقد توصال إىل .  الذين اجريا تقديرات إليرادات أو اقتصاديات احلجم،)1989( عام

 وهذا ما يعين عدم وجود وفورات ،%0.8 من املدخالت يف قطاع واحد فقط تزيد إنتاجيته مبقدار %1أن زيادة 
 يزيد إنتاجها %1 ويف املقابل عندما تتجه كل القطاعات إىل زيادة مدخالا مبقدار. احلجم داخل كل قطاع

، مما ينتج عنه ظهور وفورات احلجم على املستوى اإلمجايل واليت تتولد عن الوفورات اخلارجية بني %1.3مبقدار 
 .القطاعات

  

ميكن أن نعرف التكنولوجيا  :1990" تراكم رأس المال التكنولوجي" الثاني ROMER نموذج رومر -2
احل واألنشطة اإلنتاجية اليت ترتبط باإلنتاج وحتويل املواد داخل العملية جمموع املعارف املتصلة ببعض املر" بأا 

وبالتايل فالتكنولوجيا عبارة عن اخرتاع مصطنع، و هناك فرق بني البحث العلمي كفكرة مقبولة من " اإلنتاجية
 من البحث العلمي الناحية العلمية النظرية، وبني البحث التكنولوجي الذي يتمثل يف استخدام النظريات املستمدة

يف التوصل إىل حلول ملشكالت النشاط املادي، منتجا بذلك االخرتاعات املختلفة ووضعها موضع تنفيذ من 
أو حتسني استخدام املستخدم منها، أو  مثال ذلك خلق سلع جديدة أو اكتشاف مواد خام، و الناحية التطبيقية،

  1.تنظيم اإلنتاج بطرق أكثر كفاءة

 حيث يستند كل خمرتع مال متراكم خاصيتني لرأس املال التكنولوجي، حيث اعترب بأنه لقد أعطى رومر  

التكنولوجيا مال ، أما اخلاصية الثانية هي أن )أي أن االخرتاع ال يولد من فراغ( على من سبقه يف اخرتاعاته 

عالم وبأسعار زهيدة  حيث ميكن أن تنتقل املعارف التكنولوجية بدون أي شروط وذلك من خالل وسائل اإلعام،
، وبذلك ميكن استعماهلا من طرف عدد غري )مع األخذ بعني االعتبار براءات االخرتاع( مقارنة بتكاليف إنتاجها 

ومن خالل هذه األفكار استطاع رومر أن يبين منوذجه الثاين واملتعلق برأس املال . حمدود من األطراف االقتصادية
  :التكنولوجي كما يلي

                                                 
  .81: ية، مصر، بدون سنة نشر، صر حممد دويدر، االقتصاد املصري بني التخلف والتطوير، دار اجلامعات املصرية، اإلسكند- 1
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 قطاع ، الوسطية للسلع اإلنتاج قطاع ، البحث قطاع ( قطاعات ثالثة  ىعل1990 رومر ذجمنو حيتوي 
رأس املال املادي، العمل غري الكفء، رأس املال :  كما يوجد أربعة مدخالت يف اإلنتاج.)النهائية للسلع اإلنتاج

   1.البشري، رأس املال التكنولوجي
ج ال يعتمد فقط على كمية العمل رأس املال، وإمنا على تنوع  فان مستوى اإلنتا،وفقا لنموذج رومر الثاين

و بالتايل سيكون لزيادة نسبة خمزون رأس املال اثر . هذا األخري، مبعىن عدد اآلالت املختلفة اليت يتم استخدامها
وع من أنواع على اإلنتاج إذا ما كانت هذه الزيادة يف رأس املال منبثقة عن الزيادة يف الكمية املستخدمة من كل ن

كما للتقدم التقين والتكنولوجي املندمج يف .  أو من إضافة جديدة، واألثر سيكون أكثر يف احلالة األخرية،اآلالت
هذه الزيادة يف اآلالت سيكون له األثر الكبري يف زيادة اإلنتاج، وهكذا أصبحت االبتكارات واالخرتاعات 

  .    لب عملية النمو االقتصادي تقع يف ق-  وفقا هلذا النموذج –التكنولوجية 
 ليست قابلة للمنافسة، فمخزون املعرفة يدخل مباشرة يف إنتاج أييرى رومر بان املعرفة سلعة عامة، 

املعارف اجلديدة من واقع أن لكل باحث احلق يف االطالع على اكتشافات غريه من الباحثني احلاليني واملاضيني 
االشرتاك يف االت ( صلة باستخدام هذا املخزون من املعرفة تكلفة حمدودة للغاية الجناز حبوثه، وتعترب التكلفة املت

لكن الشركات ينبغي عليها أن تدفع كي تكتسب ). اخل... املتخصصة، شراؤها، تصوير املقاالت أو البحوث 
عل املعرفة أشبه  ويتم تأطري ذلك من خالل براءات االخرتاع اليت جت.احلق يف إنتاج السلع اجلديدة املكتشفة

وبذلك حيقق إنتاج املعارف نوعني من . بالسلعة اخلاصة اليت حيظر قانونا استخدامها مباشرة دون دفع مثنها
، وإيرادات مجاعية أعلى من اإليرادات اخلاصة نظرا ملا )تتمثل يف بيع براءات االخرتاع( إيرادات خاصة : اإليرادات

 اليت تقدمها الدولة للبحوث تعترب فعالة، نظرا ألا تملنطلق فان املساعداتؤدي إليه من آثار خارجية، ومن هذا ا
  .تساهم يف زيادة معدل النمو االقتصادي

انتهى رومر يف هذا النموذج إىل أن احلماية اليت يضمنها القانون لالكتشافات التكنولوجية، من خالل 
 كان حيظر استخدام املعرفة التكنولوجية يف إنتاج سلعة ما نظام براءات االخرتاع تعد محاية جزئية، بالنظر إىل انه إن

فانه ال مينع استخدامها يف إنتاج معرفة تكنولوجية أخرى، مما مفاده أن لكل باحث حق يف استخدام املعارف 
  2:ولقد عرف رومر تغري خمزون املعرفة باملعادلة التالية. واستغالهلا يف البحوث اليت جيريها

 ( )01.............. ALA Aδ=&  
  .تغري خمزون املعارف: &A : حيث

          A : حجم التكنولوجيا املوجودة( خمزون املعارف.(  

                                                 
 الذين يفرتض ن رأس املال التكنولوجي ميكن أن يتزايد بال حدود، بينما رأس املال البشري ثابت ال يتغري ألنه يتجسد يف األشخاص الطبيعينيإ - 1

  .ت النمو الذايت ونظريات النمو النيوكالسيكيثبام، وذلك حىت ال يؤخذ يف االعتبار صفة النمو اخلارجي املنشأ، فيحدث خلط بني افرتاضات نظريا
2 - Guellec Dominique Guellec Dominique  et Ralle Pierre, les nouvelles théories de la croissance, édition la 
découvert, paris, 1996, P: 76-77           . 
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        LA  : حجم قوة العمل املخصصة للبحث( عدد الباحثني.(  
        δ : كرب من الصفرأعامل فعالية البحث، و هي ممتثل.  

AL :التايل الشكل على )1( املعادلة كتابة يعنستط
A

A δ=
&

 يف النمو معدل أن على تشري اليتو ، 

 مستوى و املعرفة خزين مستوى من ترفع للباحثني إضافية ةوحد كل ،الباحثني لعدد خطية دالة هو خمزون املعارف
  .منوها

متجانس، وإمنا ميثل قيمة إمجالية موع سلع  ال يتمثل يف تراكم Kوحسب منوذج رومر فان رأس املال 

): متفاوتة، وبالتايل تكون قيمة رأس املال كما يلي )02............
1
∑

=

=
A

i

XiK.   

  .متثل الكمية املوجودة لكل نوع من أنواع رأس املال: Xi: حيث
نح التكنولوجيا  الرباءة اليت متiوينبغي أن يشرتي صاحب املشروع الذي يصنع النوع املعطى من رأس املال 

i ثلة إلنتاج تنتج طبقا لتكنولوجيا مما) الوسيطية(  ليتمتع بوضع احتكاري يف إنتاجها، ويالحظ أن السلع الرأمسالية
) :سلعة االستهالك ومنه )03............CQK −= 

):        تنتج سلعة االستهالك املتجانسة طبقا للتكنولوجيا كما يلي )04.............
1

)1(
β

β ∑
=

−=
A

i
y XiLQ  

  . متثل كمية رأس املال البشري اليت تدخل يف إنتاج السلعةLyيث ح
  وذلك النة،ت غلة احلجم الثابتا ذ Cobb Douglasدالة قريبة من دالة ) 04(إن الدالة رقم 

)( ) 11 =−+ ββ( ومع األخذ يف االعتبار اختالف أنواع رأس املال، فان مضاعفة خمزون رأس املال من خالل ،
فة أي عنصر من عناصر رأس املال ال يوازي يف الواقع مضاعفة جمموع هذه العناصر، فمرونة إنتاج رأس مضاع

  .1 ويف احلالة الثانية تساوي βاملال يف احلالة األوىل تساوي 

): كما يلي) 04(وبذلك ميكن إعادة صياغة املعادلة رقم    )05.............. )1()1( βββ KALQ y
−−=  

بني نشاطي البحث والتطوير ) كمعطى ثابت( ليل النموذج من ختصيص إمجايل اليد العاملة يتكون حت
واإلنتاج، وتوزيع الناتج بني االستهالك واالستثمار، ويتحدد معدل منو الناتج من خالل نشاط البحث والتطوير، 

                        :&gمثلأ ومعدل منو gمما جيعلنا نتحصل على معدل منو متوازن 
( )

( ) ( )06............
1/11

1/

β
βρδ

−+
−−= L

g       

                                                                               
( )07............. ρδ −= Lg&  

  :وهنا ينبغي اإلشارة إىل املالحظات التالية
فيه، ) للفرد( البشري، وليس املستوى املتوسط يتحدد معدل النمو نظرا إىل الكمية الكلية من رأس املال  �

  .حىت نأخذ باالعتبار ما تتسم به تكلفة نشاط البحث من ثبات وحتديد
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قل من معدل النمو األمثل، فاألفراد ال أقل من الواحد، فان معدل النمو املتوازن أ Bبالنظر إىل أن  �
 .يأخذون يف اعتبارهم الوفورات اخلارجية االجيابية ألنشطتهم

 من خالل تشجيع نشاط البحث والتطوير ال من ،ينبغي أن توجه السياسة العامة لزيادة النمو االقتصادي �
خالل تشجيع االستثمار، الن هذا األخري يعمل على زيادة حجم اإلنتاج املتوازن دون أن يؤدي ذلك إىل زيادة 

.                                                      معدل منوه

 .1988"لمال البشريتراكم رأس ا "Lucas  نموذج روبرت لوكاس: المطلب الثاني

إن الفكرة اليت طرحها لوكاس هي أن االختالف يف معدل النمو بني الدول يرجع إىل االختالف يف 
لرئيسي للنمو االقتصادي يتمثل يف ديناميكية وان املصدر ا. مستوى تراكم رأس املال البشري بني هذه الدول

 ويضيف لوكاس يف حتليله هلذا العامل .البشري للمعارفتراكم هذا املخزون من رأس املال الناتج من جتميع الفرد 
أن فعاليته تكون مرتبطة مبستوى االقتصاد، فإذا كان الفرد ميتلك خمزون رأس املال جيد فهذا يعين أن مستوى 

 1.اقتصاد ذلك اتمع الذي يعيش فيه متطور

 

ح لألفراد باستعمال التكنولوجيا  يسم،حسب لوكاس فان االستثمار يف رأس املال البشري: عرض النموذج -1
املتاحة، وأن األفراد سيفاضلون بني املنفعة احلاضرة واملنفعة املستقبلية، مع العلم أنه كلما زاد تكوين رأس املال 

 ويستغل األفراد كذلك وقت الراحة من أجل .البشري واالستثمار فيه كلما زادت اإلنتاجية والدخل مستقبال
تكوين، وعالوة على ذلك وباإلضافة إىل املردودية الداخلية، فالتعليم هو مردود خارجي مرتبط اإلنتاج أو متابعة ال

  .بفعل االستثمار يف التكوين والذي يكون رحبه غري مباشر

  :   تكتب دالة اإلنتاج اليت اعتمد عليها لوكاس يف حتليله على الشكل التايل

( ) ( )1....................1 γββ
ttttt hLhuAKY −= 

  :حيث
    tK :هو خمزون رأس املال املادي.  
   Lhu tt :هو عامل كفاءة العمل.  
   tu :الوقت املخصص لإلنتاج.  

   th :املستوى املتوسط لكفاءات العمال املشاركني يف اإلنتاج.  
   L :مل والذي يفرتض بأنه ثابتعامل الع.  

                                                 
  : انظر-1

- Catherine GUIO- Anne, Marcus DEJARDIN, article Croissance endogène spatialisée et développement 
régional, OCDE,2004, P: 86. 
- Jean Luc Gaffard, croissance et fluctuation, E.J.A, paris, 1997, P : 142-143. 
- Andrianasy A. DJISTERA, Le rôle de capital humain dans la croissance : LE CAS DES ECONOMIES 
EMERGENTES D’ASIE,  P: 3-4. 
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   A :ميثل املستوى التكنولوجي.  
  γ

th :املخزون املتوسط لرأس املال البشري احملسوب جلميع األفراد.  

   β :ميثل معامل مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس املال املادي، وβ−1 :تعين مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمال.  
كما أن معدل تراكم رأس املال البشري هو دالة متزايدة للزمن املخصص للتعليم، واليت تصاغ على النحو 

  1:التايل

  

  :حيث

    δ :متثل إنتاجية رأس املال البشري يف عملية إنتاج املعرفة.  
    tu−1 :دف اكتساب معارف جديدة ميثل اجلزء من الوقت الداخلي املستغرق للتكوين والتعليم.  

 وتتمثل معادلة تراكم . واالستهالك،اإلنتاج اإلمجايل لالقتصاد ينقسم بني االستثمار يف رأس املال املادي
                      :رأس املال املادي لألفراد فيما يلي

( ) ( )3..................1
tttttt ChLhuAkk −= −

• γββ  

  .االستهالك القيمة األعظمية حيدث توازن النمو عندما تبلغ املنفعة عرب الزمن- 

) :ومع دالة منفعة ذات مرونة إحالل ثابتة عرب الزمن ) [ ]
σ

σ

−
−

=
−

1

11
tc

cu ميكن صياغة برنامج التعظيم املطلوب حله 

  :كما يلي

dt
C

eudeMax tt

σ

σ
ρ

−
−=

−+∞
−∫ 1

11

0

  

  :حتت القيدين التالني

•  ( ) ttt huh −=
•

1δ  ار  جتد مربرا هلا باعتب– واليت ميكن أن تكون ضد ما هو بديهي –وهذه الصياغة
 وبذلك ميكن استبعاد فكرة .اجلماعات وليس من األفراد املنعزلني عن بعضهمأن تراكم املعارف يتم من خالل 

  .اإلنتاجية احلدية املتناقصة

• ( ) tttttt ChLhuAkk −= −
• γββ 1  

 هي معدل التفضيل احلايل، وارتفاع هذه املتغرية يعين أن العون االقتصادي يعطي أكرب قيمة ρ:     حيث
  .لالستهالك احلايل

                                                 
1 - Guellec Dominique  et Ralle Pierre, op.cit, P: 53. 

( ) ( )2............................1 ttt huh −=
•

δ
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   σ :متثل مقياس لدرجة النفور املتعلق باملخاطر.  

 ملوضع معطى من تطور املستوى االجتماعي املتوسط لرأس املال uوK،h،c:      خيتار األعوان املتغريات 
γ وh ويبلغ االقتصاد مستوى التوازن عندما يتطابق كل من. البشري

thى الشكل ، وتكتب دالة تعظيم املنفعة عل
   :التايل

( )[ ] ( )[ ] ( )4................1
1

1
2

1
1

1

ttttttttt
tt huChhuAk

C
eH −+−+

−
−= −

−
− δθθ

σ
γββ

σ
λ  

 مها على التوايل األسعار الضمنية احلالية لرأس املال املادي والبشري، حنصل على هذين t2θو t1θ:      حيث
  .λر اخلصماملتغريتني بتحيني األسعار الضمنية بقيمة جارية لرأس املال املادي والبشري بسع

)                                     :هيHوشروط التعظيم من الرتبة األوىل لـ  )5...............01=−= − θσCHc  

                              ( ) ( ) ( )6..............................01 2
1

1 =⋅−−= +− hhLuLhAKHu δθβθ γββ  

  :    وتكتب الدوال الوضعية كما يلي

( ) ( )7...........................11
1111

γβββθρθρθθ huLhAK
K

H −−
•

−=
∂
∂−=  

( ) ( ) ( ) ( )8......................11 2
1

1222 uhuLAK
K

H −−−=
∂
∂−= −−−

•
δθβθρθρθθ γβββ  

    : نكتب) 07(و ) 05(من املعادلتني 

                           ( ) ( )9...........................11 ghuLhAK σρβ γββ +=−−  

:   حيث
C

C
g

•

  .هو معدل منو االستهالك الفردي و=

يف احلالة املستقرة أو بافرتاض ثبات الوقت املخصص للتعليم  :أثر تراكم رأس المال البشري على النمو - 2

  1:التوازنية، فإن معدل منو رأس املال البشري ثابت ويعادل ما يلي

( ) ( )10.................................................................1 u
h

h
v −==

•

δ  

  : يف احلالة التوازنية يكتب وفق العالقة التالية  فإن معدل النمو)09(ومبفاضلة املعادلة 

( )11................................................................
1

1
vg

β
γβ

−
+−=  

                                                 
1-  Jean Luc Gaffard, op.cit, P: 144. 
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 فإن معدل منو اإلنتاج بشري هو احملرك للنمو يف األجل الطويل، وبالتايلفإن رأس املال ال) 11(    وفقا للمعادلة 
  .الفردي يتوقف على رأس املال البشري

حيث حنصل ) 08(باستعمال املعادلة ) 06(و ) 05( مبفاضلة كل من املعادلتني v     حنصل على حمددات 

):على ما يلي )( )
( ) 









−+−
−−=

γγβσ
ρδβ

1

1
v   

 مبا يعمل على ختفيض ،"δ"عند التوازن يرتفع معدل النمو مع ارتفاع االستثمار يف رأس املال البشري أي    
 مع اختالف طفيف Solowوتشبه هذه احلالة التوازن الذي حيدث يف ظل منوذج ". ρ"معدل تفضيل احلاضر 

ويتيح النموذج املقرتح تفسري . أال وهو طبيعة النمو حبد ذاته، حيث يكون داخلي يف األول على خالف الثاين
متساوية  )K/h(االختالفات الدولية يف متوسط الدخل الفردي، فحىت يف ظل ثبات معدل النمو باعتبار النسبة 

  .يف دولتني ستبقى الدولة ذات املقدار األقل من رأس املال هي األفقر مبرور الزمن

ية لرتاكم رأس املال البشري، سريتفع معدل أجر العامل ذو     عند األخذ بعني االعتبار اآلثار اخلارجية اإلجياب
 وبإدخال حركية على العمالة سوف تظهر هجرة حنو البلد ،الكفاءة اخلاصة بارتفاع ثروة البلد الذي يعمل به

 هنا بأن تواصل االختالفات يف متوسط الدخل الفردي بني الدول ما هو إال نتيجة Lucasويربهن . األكثر ثراء
ين يف املؤونة االبتدائية من عوامل اإلنتاج، يف ظل ثبات معدل العوامل بني الدول، وحيول وجود اآلثار التبا

اخلارجية دون حتقيق ديناميكية انتقالية تتميز بنمو قوي بالدول األقل توافرا هلذه املؤونة على العموم، مما سيجعل 
ة جعل معدالت العوامل متماثلة بني الدول الفقرية  غري ذات جدوى عندما تستهدف هذه األخريانقل التكنولوجي

  .والغنية

بطيء مقارنة مبعدل تراكم   فإن تراكم رأس املال البشري سيكون مبعدل،بافرتاض األثر اخلارجي املوجب    
رأس املال املادي، ويف ظل غياب هذا األثر سريتفع كالمها بنفس املعدل، كما نشري إىل عدم ارتباط كون النمو 

  .ليا بتواجد املردود املتزايد يف كل حال من األحوالداخ

ليصبح الزمن موزعا بني العمل، الدراسة والرتفيه، فإن معدل منو " Lucas"    وبإدراج الرتفيه على منوذج 
باختصار غياب صفة . االستهالك الفردي سينعدم يف حال ثبات التقدم التقين الداخلي وانعدام النمو الدميغرايف

  .لداخلي حبيث ال يصبح معدل النمو مرتبطا بتفضيالت األعوانالنمو ا

   والقاعدة األساسية املستخلصة من هذا النموذج هو أن زيادة مستوى الكفاءة للقوة العاملة هو من العوامل 
  .الرئيسية احملددة للنمو وأن تراكم رأس املال البشري يسمح باستمرار النمو يف األجل الطويل
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  .1990) تراكم رأس المال العام( Barroنموذج بارو : الثالمطلب الث

 ا الدول الكربى خالل تمر تفسري األزمات االقتصادية اليت لقد كان الفكر االقتصادي املسيطر يف
 حيث كان احملللون يف تلك الفرتة يأملون يف . يعتمد على عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،الثمانينات

 والذي يتم عرب حترير األسواق على حتسني العرض الكلي مبقدار كاف إلنقاص البطالة يف ،اهليكليقدرة التصحيح 
 دور ممكن للدولة يف اال بأقلوبالتايل إمكانية االحتفاظ  أوربا وزيادة اإلنتاجية يف الواليات املتحدة األمريكية،

  .االقتصادي

 بعض الشيء، حيث جنم عن األزمة السائدة يف أوربا يف بداية التسعينات مت تعديل هذا االجتاه الفكري
، مما يعين إعادة )سواء على مستوى أوربا يف جمموعها أو على مستوى كل دولة على حدة( ضرورة تدخل الدولة 

االعتبار ألمهية تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بسياستيها النقدية و املالية، كما أن ضعف البنية التحتية يف 
  1.يات املتحدة األمريكية  أبرزت عدم االهتمام بالنفقات العامة بصفة خاصة والسياسة املالية بصفة عامةالوال

إن هذا التطور احلديث يف إبراز دور الدولة ميثل احد االهتمامات الرئيسية لنظريات النمو الذايت، وذلك   
ويف ظل هذا التوجه . خالل استثماراا العامةمن خالل دراسة التأثري املباشر للدولة على اإلنتاجية اخلاصة من 

منوذجه يف النمو الذايت الذي تلعب فيه النفقات العامة دور احملرك الرئيسي للنمو ) BARRO) 1990قدم 
 احمللل ملدى تأثري BARROاالقتصادي، وعليه سنقوم بدراسة ماهية رأس املال العام و النموذج املقدم من طرف 

  .على النمو االقتصادي) لنفقات العامةا( رأس املال العام 

 يتمثل رأس املال العام يف جمموع التجهيزات واخلدمات العامة : تعريف رأس المال العام ودوره في االقتصاد-1
 اليت تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف إنتاجية ، واململوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة األخرى

اخل، ... وتتمثل أساسا يف جتهيزات البنية التحتية كالطرق و املطارات واملوانئ وشبكة االتصاالت .القطاع اخلاص
... األمن، الدفاع( ، ومحاية حقوق امللكية )اخل...التعليم، الصحة(وكذلك رعاية وإعادة تأهيل رأس املال البشري 

  ).اخل... اعب، املتاحف، دور السينماملال( ، وكذا خمتلف اخلدمات اليت تقدمها الدولة للمستهلكني )اخل

  2: ميكن التمييز بني نوعني من رأس املال العام،من خالل التعريف السابق  

 وهو الذي يؤثر على دالة إنتاج رأس املال اخلاص، وذلك من خالل التأثري :رأس مال عام إنتاجي �
 ).التأثري على احد عوامل النمو الذايتأي من خالل ( اخل ... على معدل تطور التكنولوجيا و رأس املال البشري

                                                 
  .107:  عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص- 1
  . 109: عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص - 2
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مع األخذ (  رفاهية المستهلكين ى وهو الذي يسمح بتحسين مستو:رأس مال عام استهالكي �

بعين االعتبار ما قد يتحقق عنه من اثر سلبي ناتج عن تخفيض االستهالك نتيجة ما يتحمله المستهلكين من 

 ).ضرائب لتمويل هذا النوع من اإلنفاق

  :املال العام على النمو االقتصادي عن طريق آليتني أساسيتنييؤثر رأس 

 حيث كلما كان اإلنفاق العام أكثر ارتفاعا كان هناك يئة اكرب :آلية تتعلق باالقتصاد الكلي �
للنشاط االقتصادي، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية، ويترتجم ذلك يف مناذج النمو الذايت بتحقيق معدل منو 

 .كثر ارتفاعادائم أ

 كاإلنفاق على ، حيث هناك أنواع من اإلنفاق العام يشجع تراكم املعارف:آلية تتعلق بالتكنولوجيا �
وهذا ما يشجع النمو . اخل... التعليم، اإلنفاق على البحث والتطوير، اإلنفاق على جلب التكنولوجيا من اخلارج

 .االقتصادي

 ميكنها أن تلعب دورا أساسيا يف النمو ،)السياسة املالية ( يتضح مما سبق بان سياسة الدولة االقتصادية
االقتصادي، وذلك باختيار معدل الضريبة على الدخل من جهة وحجم النفقات العامة اإلنتاجية من جهة 

  .أخرى، والقرارات املتخذة ذا الشأن قد تؤدي إىل تباطؤ النمو أو تسارعه

، أن النشاطات احلكومية 1990سنة ) Barro(بارو  يبني منوذج ):BARRO) 1990 عرض نموذج -2
 وتستعمل مشرتياا ،هي مصدر للنمو الداخلي، حيث أنه يفرتض أن احلكومة تشرتي جزء من اإلنتاج اخلاص

 وباستعمال هذه السلع فإن املؤسسة ال ختفض .من أجل عرض اخلدمات العمومية جمانا إىل املنتجني اخلواص
أن كل مؤسسة تستعمل جممل السلع، ويؤكد على أن النشاطات املرتبطة ذا إىل ة الكميات األخرى، باإلضاف

 1: تأخذ الشكل التايلiالنوع من الفرضيات حمدود، ويفرتض أن دالة اإلنتاج للمؤسسة

( )1..............................................1011 〈〈→⋅⋅= −− αααα GKALY iii  

ردودية املشرتكة لرأس املال والنفقات العمومية فهي املردودية احلدية لرأس املال اخلاص متناقصة، أما امل:      حيث
وبالنسبة للمؤسسات فالنفقات العمومية تعترب بالنسبة هلا عوامل إنتاج خارجية معطاة . Lثابتة، مع افرتاض ثبات 

  .وبدون تكلفة ومتويلها يكون من خالل االقتطاعات اجلبائية
  

  : النتائج اليت توصل إليها على معادلة التوازن بالنسبة لسوق السلع واخلدماتيعتمد منوذج بارو يف       

( )2.................................................GKKCGICY +++=++=
•

δ  

                                                 
1- Jean Arrous, , les théories de la Croissance, Editions du seuil, Paris, 1999, p195. 
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  .اإلنفاق احلكومي: Gاالستهالك، : Cاالستثمار، : I: حيث أن

  :إذن t اا بفرض ضريبة على الناتج الكلي مبعدل ثابت    وبافرتاض أن احلكومة توازن ميزاني

    tYGT ) وبالتايل يكون الدخل املتاح بالنسبة للعائالت == )Yt−1 وبناءا على ذلك فإن دالة االستهالك 
  :تصبح على الشكل التايل

( )( ) ( )3.........................................................................11 YtsC −−=  

  :تصبح لدينا) 2(يف املعادلة ) 3(ض املعادلة بتعوي- 

( )( ) ( )4......................................................11 GKKYtsY +++−−=
•

δ  

tYGTومبا أن -    :تصبح على الشكل التايل) 4( فإن املعادلة ==

( )( ) ( )( ) ( ) ( )5....
1

1111
ts

KK
YKKtYYtsYtYKKYtsY

−
+=⇒+=−−−−⇒+++−−=

•
•• δδδ

  :ملعادلة التاليةفنتحصل على ا) 1( يف املعادلة رقم G مكان tYبتعويض - 

( )

( )6......................................................................................
111

1111111

α
α

α
α

α

ααααααααααα

−−

−−−−−−−

⋅⋅=⇒

⋅⋅=⇒⋅⋅=⋅⋅=

tLKAY

tKALYYtLAKtYKALY

 

  :جند أن) 5(مع املعادلة ) 6(ومبساواة املعادلة 

( ) ( )

( ) ( )7.............................................1

11

111

111111

δ
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 ومعدل G الذي يسمح هلا بتحديد حجم اإلنفاق الكلي tمبا أن الدولة تقوم بتحديد معدل الضريبة 
  :د، أي معدل الضريبة الذي يعظم النمو وذلك وفق العالقة التاليةالنمو لالقتصا
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تدل هذه النتيجة على أن الدولة تستطيع أن تقوم بتثبيت جزء ثابت من النفقات املخصصة للمنشآت   
):  واليت يعرب عنها بالعالقة،القاعدية ) α−== 1*

*
tY

G    

 وكذا ، اليت تقتضي فرض معدالت معينة من الضرائب، وهني املتعلقة حبساب معدالت النموومن خالل الربا    
 من أجل حتقيق ، تبعا لذلك يقتضي تدخل حتمي للسلطات العمومية،ترشيد النفقات املتعلقة باملنشآت القاعدية

ية تدخل الدولة  يف هذا الصدد أمهبارو حيث يبني .معدالت منو أمثلية عن طريق سياسة اقتصادية ناجحة
α−=1Yبافرتاض أنه عليها يف البداية تثبيت حجم النفقات العمومية املساوية لـ  

G وتقوم بالتايل باقتطاع ضريبة 

  .من أجل متويل مجيع نفقااGجزافية على مجيع املداخيل واملساوية لـ

 

 .رى الحديثة المفسرة للنمو الذاتيبعض النماذج األخ: المطلب الرابع

 هو ،إن املشكل املطروح من خالل النماذج النيوكالسيكية للنمو :AK) "Rebelo (1991" نموذج -1
 .)مبدأ الغلة املتناقصة( استبعادها إلمكانية النمو يف املدى الطويل الناتج عن الشكل احملدب لدالة اإلنتاج 

داخلي هي غياب املردودية املتناقصة لرأس املال، الذي يتميز خباصية الرتاكم فاخلاصية األساسية لنماذج النمو ال
، وبالتايل فمن اجل احلصول على منو مستقر ذاتيا ال جيب كبح الرغبة يف التلقائي من طرف األعوان االقتصاديني

  .احلصول على الرتاكم بالوقوع حتت مبدأ املردودية املتناقصة

   1: يكون كما يليRebelo  املعطى من طرفAKإن الشكل املبسط لنموذج 

                           ( )1.......................................................AKY =  

  :باعتبار أن حجم السكان ثابت، وأن تراكم رأس املال يكتب على الشكل التايل   

                       ( )2.......................................................................KsYK δ−=
•

  

 هذه، التكنولوجي املستوى يعكس موجب ثابتA االدخار، نسبةs املال، رأسK اإلنتاج،Y :أن حبيث  
 ثابتة فهي، الطويل املدى على منعدمة غري املال لرأس حدية إنتاجية على باحلصول إذن تسمح اخلصوصية

 .A إىل وتساوي

  : كما يليAKميكن إعطاء شكل توضيحي لنموذج 

  

  
                                                 
1 - Ahmed zakane, op.cit, P : 54. 
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  "AK" شكل توضيحي لنموذج ):9-1(الشكل رقم

  

  ، "دراسة حالة اجلزائر" براهيم بلقلة، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج احملروقات وأثرها على النمو االقتصادي  :المصدر
 .75: ، ص2009بن بو علي، الشلف، مذكرة ماجستري، جامعة حسبية 

 فيعطينا االستثمار sY يبني مبلغ االستثمار الالزم لتعويض رأس املال املهتلك، أما املنحىن Kδخط إن 
 فهذا املنحىن يكون عبارة عن خط مستقيم K يف هذا النموذج خطي يف Yبداللة خمزون رأس املال، ومبا أن 

  ."AK"وهي أحد خصائص منوذج 

  :ميكن استخراج معادلة النمو االقتصادي كما يلي
  : فإنه ميكن التعبري عن معدل منو الدخل مبا يلي،متغرية ثابتةAباعتبار أن - 

( ) ( )3................δδδ −=⇒−=⇒−=⇒=
••

•••
As

Y

Y

Y

AK
As

Y

Y
KsYAYKAY  

  : وذلك كما يليKعلى ) 2( فيمكن التعبري عنه انطالقا من قسمة املعادلة ،س املالأما معدل منو رأ- 

( )4.......................................................δδ −=⇒−=
••

sA
K

K

K

K

K

sAK

K

K  

                                                    :نستنتج أن) 4(و) 3(من خالل املعادلتني 

gsA
K

K

Y

Y =−==
••

δ  

 يتبني لنا أن معدل منو رأس املال يساوي معدل منو اإلنتاج وأن معدل النمو دالة ،من خالل هذه املعادلة
  .متزايدة يف معدل االدخار

 عالقته على و ،الطويل املدى يف االقتصادي النمو نسبية لداخلية حمتوى هو AK منوذج فإسهام وهكذا 
 ، أن اإلنتاجية احلدية لرأس املال ثابتةأي ،ة ثابتةفهذا النموذج يبني أن رأس املال يرتاكم مبردودي االدخار، نسبة مع
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 طريق عن التدخل ميكنها الدولة) االدخار نسبة (من انطالقا منه و ،االدخار معدل طرف من حمدد مستواه فالنمو
  .االقتصادية للسياسة موافقة بوسائل املساعدة

 املدى يف النمو على لللحصو وخاصة ،Solow منوذج إزاء واضحا اقفمو سجل AK النموذج أن مع
  1:يلي فيما نلخصها اليت احملدودية بعض ميثل فهو الطويل،

 اجلزئي االقتصاد بقواعد متعلق حقيقيمشكل  تتلقى  املتوصل إليهااملال رأس إزاء        نتيجة املردودية الثابتة
 ع، ارتفامتغرية مردودية ذاتي ه للمؤسسة اإلنتاج دالة نإف اجلزئي االقتصاد مستوى علىف ،لكليا االقتصاد لدالة

 باحلجة تقدموا النموذج هذا عن نياملدافع إن. االستقرار حالة فتفرض الثابتة املردودية ماأ ،)تدين (اخنفض مث) منو(
 إال مسار أي يأخذ ال احلجة هلذه نظري أي منه و ،للتوازن حمدد كذلك هو ) AKمنوذج (األخري هذا نأ على
 جممعة الغري األخرى العوامل ميثل الذي و مشكل يظهر احلالة هذه يف .اإلنتاج عوامل لك الدالة هذه أدخلت إذا

 فرضية تلغي بدورها ، واليتاملوسع العمل مفهوم يف ندجمها أن نستطيع ال اليت األولية، املواد األرض، العمل، مثل
 دالة شكل من تغري العوامل هذه فةإضا أن واضحني نكون أن بد الاألخري، ف هذا من املقرتحة الثابتة املردودية
 يتعاكس ما هذا لإلنتاج متناسب غري ارتفاع ينشط العوامل ارتفاع  الدالة هذه يف، متزايدة مردودية دالة إىل اإلنتاج

  .للنموذج اجلزئي االقتصاد قواعد مع

 يعتمد هذا النموذج على ):Grossman et Heplman (1991 نموذج قروسمان و هيبلمان -2
نية استمرار ابتكار األنواع اجلديدة من السلع االستهالكية، باإلضافة إىل تراكم املعرفة والتكنولوجيا بصورة إمكا

وبذلك . متعمدة، عكس منوذج رومر الذي يرى بان النمو يتحقق من خالل إنتاج املزيد من أنواع السلع الوسيطية
 ، واستمرار ابتكار األنواع احلديثة للسلع االستهالكية،حسب هذا النموذج فان استمرار تراكم املعرفة التكنولوجية

 وتقوم الشركات اهلادفة إىل تعظيم أرباحها باالشرتاك يف .سيؤدي إىل استمرار النمو االقتصادي يف األجل الطويل
عملية البحوث والتطوير، وذلك دف ابتكار أنواع احدث من السلع االستهالكية يف ظل وجود حرية الدخول 

 2.روج من األسواقواخل

 للقيام باالبتكارات قويا حافزا يشكل مما ،السوق داخل احلديثة للسلع احتكارية قوة الشركات هذه متتلك

 االستهالكية السلع  وتتمتع.الاية ما إىل السلع هذه عن االحتكارية األرباح على احلصول بغرض ،التكنولوجية

 املستهلكني لدى التفضيالت مستوى نفس و اإلنتاج دالة سبنف أو ،بالتجانس النموذج هذا ضمن املبتكرة

. السوق داخل احتكارية بقوة منها كل منتجي متتع من على الرغم ،الطلب مرونة نفس و البيع سعر ونفس

                                                 
1-  Ahmed zakane, op.cit, P : 56. 

ليم مشال إفريقيا والشرق األوسط دراسة قياسية للفرتة تصاالت على النمو االقتصادي يف إق رواكسي خالد، اثر تكنولوجيات املعلومات واال- 2
  .40: ، ص2013، 3معة اجلزائر ، أطروحة دكتوراه، جا)2001-2011(
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NxY: الناتج كما يلي إمجايل عن التعبري وميكن : X. عدد السلع االستهالكية احلديثة: N: ، حيث=
  .ج اخلاص بكب سلعةالنات

 ابتكار مبقارنة تكلفة تقوم فهي ،االستهالكية السلع من احلديثة األنواع إلنتاج احملتكرة للشركات بالنسبة

 حالة ويف .ةماال اي بعده إىل وما) t(منذ الزمن ) V(األرباح  لتدفق احلالية القيمة مع احلديثة االستهالكية السلع

 حتدث االبتكارات تكلفة عن األرباح قيمة ارتفاع حالة يف أما. االبتكارات تكلفة مع األرباح قيمة تتساوى التوازن

 ارتفاع حالة ويف، األرباح قيمة اخنفاض إىل يؤدي مما، الشركات عدد أو زيادة السوق إىل الدخول حجم يف زيادة

 .االستهالكية السلع جمال يف لوجيةالتكنو باالبتكارات للقيام الدافع يتوافر فلن األرباح قيمة االبتكارات عن تكلفة

nKawR: كما حتسب تكلفة االبتكارات اليت يتحملها احملتكر بالعالقة التالية   معامل : a: ، حيث=/
الرصيد املتاح من املعرفة التكنولوجية والذي يعتمد : Knأجور العاملني يف االبتكارات، : wتكلفة االبتكارات، 

 مما االقتصاد البحوث يف إنتاجية على املعرفة من املتاح الرصيد يف الزيادة تنعكس و.  السابقة تعلى االبتكارا

  .يتم ابتكارها اليت االستهالكية السلع عدد زيادة مع االبتكارات اخنفاض تكلفة يعين
 السلع إنتاج البحوث، وقطاع قطاع :مها أساسيني قطاعني بني االقتصاد داخل العمالة إمجايل توزيع يتم

Ay :كالتايل وذلك، واملنتجات LLL  سابقا املعروفة السلع تنتج اليت العمالة   حجمLy:: حيث =+

): البحوث، ولدينا جمال يف تعمل اليت العمالة حجم: LAاالقتصاد،  داخل ) dtdNKaL nA :  حيث=/./
a/Kn ثل  إلجياد االبتكارات، ومية ميثل حجم العمالة املطلوبdN/dt التغري يف عدد السلع االستهالكية اليت يتم 

): وبالتايل. ابتكارها أو هو عدد االبتكارات اليت جيري إعدادها )[ ]dtdNKaLL ny  بافرتاض و=+/./

 عنصر على العوامل املؤثرة باختالف خيتلف فالناتج العمل عنصر على فقط تعتمد االقتصاد داخل اإلنتاج أن دالة

  .التكنولوجية املعرفة من املتاح الرصيد ختالفبا أي العمل،
 دالة )Kn( التكنولوجية املعرفة من املتاح الرصيد يكون أن املستمر الداخلي النمو يتطلب مث من و

: أن هيبلمان و قرومسان افرتض قد ، و)N(  ابتكارها يتم اليت االستهالكية السلع عدد لعنصر بالنسبة متزايدة

NK n NgaLL: ، وبالتايل= y  بزيادة يرتبط االبتكارات معدل ، ويشري النموذج إىل أن زيادة=+..

 ينخفض الذي االقتصاد من أسرع سينمو العمالة أكرب من حبجم يتمتع الذي االقتصاد أن أي العمالة، حجم

 تكلفة زيادة مع االقتصاد لداخ االبتكارات معدل اخنفاض النموذج إىل يشري كما . العمالة حجم لديه

  .االبتكارات

 يرى االقتصاديان بان التقدم التقين يعترب ):Aghion et Howitt (1992 نموذج اجيون و هويت  -3
عامال مفسرا للنمو االقتصادي الداخلي، وفكرته األساسية تدور حول مسامهة التجديد التكنولوجي يف النمو 

 مع تنخفض والتطوير البحوث عن أنشطة الناجتة االبتكارات رحبية أن ةفكر هويت و أجيون االقتصادي، و أكد

 تكنولوجيا إىل السابقة التكنولوجيا حتول إىل احلديثة تؤدي التكنولوجيا أن أي .األحدث التكنولوجيا ظهور
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 رباحاأل فرتة وتعرف األحدث، التكنولوجيا صدور حني إىل تظل قائمة و مؤقتة األرباح أن يعين مبا متقادمة،

  1.االبتكارات رحبية فرتة حياة باسم للمحتكر املؤقتة
 زيادة يف اآلثار املوجبة تتمثل و ،وسالبة موجبة خارجية آثار بعدة تتمتع االبتكارات أن ذلك من ويتضح

 للشركات االحتكارية األرباح إاء يف السالبة اآلثار تتمثل بينما ،املستقبل يف حديثة ابتكارات ظهور احتماالت

 قطاعني بني تقسيمها يتم االقتصاد يف الوحيد العنصر هي العمالة أن وبافرتاض .السابقة االبتكارات صاحبة

  :مها أساسيني
   L= Ly + LA: التالية بالصيغة وتعطى والتطوير البحث وقطاع السلع النهائية، إنتاج قطاع  

متثل حجم العمالة اليت : LAقتصاد، متثل حجم العمالة اليت تنتج السلع النهائية داخل اال: Ly: حيث
  .تعمل يف جمال البحث والتطوير

 مدى و البحث والتطوير إىل املوجهة املوارد منو معدل من كل على يعتمد الناتج يف النمو وعليه معدل

 والدعم، الضرائب، ختفيض يف السياسات احملفزة(والتطوير  البحث ألنشطة احملفزة االقتصادية السياسات تطبيق

 زيادة خلق يتيح مما ،)والتطوير البحث أنشطة إىل املوارد املوجهة حجم زيادة يف تساهم اليت واإلجراءات النظمو

  .االقتصاد داخل النمو معدالت يف

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .42:  مرجع سابق، صرواكسي خالد، - 1
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  خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل متكنا من معرفة مفهوم النمو االقتصادي وكذا الفرق بينه وبني التنمية االقتصادية، 
 تكون تنمية اقتصادية بدون منو، فهو أن، كما انه ال ميكن  التنمية االقتصادية امشل من النموأن إىليث خلصنا ح

  . احملرك الرئيسي للتنمية
 فيما خيص النظريات التقليدية املعاجلة ملوضوع النمو االقتصادي، فركزنا على النظرية الكالسيكية واليت أما

ي على الرتاكم الرأمسايل، وان توسيع السوق هو عامل مساعد يف توسيع االقتصاد، يف جمال النمو االقتصادركزت 
 أما.  كما أن وجود املؤسسات وكذلك املواقف واألوضاع االجتماعية املالئمة شرطان ضروريان للتمنية االقتصادي

تحقيق   لبأنه اواعترب دومار حيث - النظرية الكنزية فعاجلت موضوع النمو االقتصادي من خالل منوذج هارود
زيادة يف النمو االقتصادي يتطلب زيادة االدخار وبالتايل زيادة االستثمار، والعالقة األخرية هي العالقة الرئيسية 

 دومار للنمو االقتصادي، وأساسه أن رأس املال الذي خيلق عن طريق االستثمار يف املصانع - لنموذج هارود
  .قتصاديواملعدات هو احملدد الرئيسي للنمو اال

يرى أن الذي منوذج سولو فتمثلت يف  اليت عاجلت موضوع النمو االقتصادي  النظرية النيوكالسكيةأما
معدل النمو يعتمد فقط على التقدم الفين أي الزيادة يف اإلنتاجية، إال أن التقدم الفين مرتوك خارج النموذج، 

منوذج سولو أمهل دور رأس املال يف التأثري على النمو فالنموذج بذلك ال يقدم تفسريا للنمو االقتصادي، كما أن 
  .االقتصادي

ورأس املال أما نظريات النمو الداخلي فركزت على قضية التكنولوجيا وتراكم املعرفة والبحث والتطوير 

ميثل وتعتربها أهم مصادر النمو واستمراريته يف األجل الطويل وهذا ما البشري، وحىت السياسة االنفاقية للدولة، 

حمور عملية النمو حيث ال ميكن إغفال أو تبسيط ذلك، إال أن هذه النظرية ال ختلو من بعض العيوب حيث أا 

مازالت تعتمد على عدد من الفروض النيوكالسيكية التقليدية اليت غالبا ما تكون غري مناسبة القتصاديات دول 

القتصادي بشكل متكرر يف الدول النامية وجود عديد العامل الثالث، عالوة على ذلك، جند أن ما يعوق النمو ا

من صور عدم الكفاءة الناجتة عن ضعف البنية األساسية، وعدم مالئمة اهلياكل املؤسسية، وعدم كمال أسواق 

السلع ورأس املال، وألن نظرية النمو الداخلي أغفلت هذه العوامل املؤثرة فإن صالحية دراستها للتنمية االقتصادية 

ومن ناحية أخرى، نالحظ أا أمهلت األثر على النمو . حمدودة وخباصة عند املقارنة بني دولة ودولة أخرىتكون 

  .يف األجلني القصري و املتوسط بسبب تركيزها الشديد على احملددات طويلة األجل ملعدالت النمو االقتصادي

  

  



  
  
  
  
  
  
  

   :الفصل الثاني

 السياسة المالية وأثرها على النشاط االقتصادي
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  السياسة المالية وأثرها على النشاط االقتصادي: الفصل الثاني

  :تمهيد

 مواضيع املالية العامة أن إال اليت تنادي بتقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي، الليرباليةرغم املوجات 
 اآللية اليت متكن  كواقتصاديني،بشكل عام والسياسة املالية بشكل خاص ال تزال تلقى االهتمام من طرف اال

ذلك من   و. التدخل يف النشاط االقتصادي وتوجيهه حنو حتقيق األهداف االقتصادية املراد حتقيقها مناحلكومة
 والنفقات، وتسعى ضرائبخالل األدوات اليت متلكها احلكومة واليت تسمى بأدوات السياسة املالية واملتمثلة يف ال

 واملتمثلة أساسا يف حتقيق ، حتقيق مجلة من األهداف كغريها من السياسات االقتصادية األخرىالسياسة املالية إىل
 اقتصادية مرت بعدة كأداة السياسة املالية وأمهية. االستقرار االقتصادي وإعادة توزيع الدخل وختصيص املوارد

 أن ارتأينا ،وآثارها السياسة املالية  مبوضوعولإلملام. حسب النظريات اليت كانت سائدة يف كل فرتةوذلك مراحل 
ماهية السياسة املالية وتطورها  األول، حيث نتناول يف املبحث  ثالث مباحث رئيسية إىلنقسم هذا الفصل 

، ويف يالتارخيي، ويف املبحث الثاين نقوم بدراسة وحتليل أدوات السياسة املالية وأثرها على النشاط االقتصاد
   . بني السياسة املالية يف الدول املتقدمة و السياسة املالية يف الدول الناميةةمقارن جراءإاملبحث الثالث حناول 

  

  ماهية السياسة المالية وتطورها التاريخي: المبحث األول

لقد ارتبط تطور السياسة املالية بتطور دور الدولة يف النشاط االقتصادي، و ملعرفة املفهوم احلقيقي   
رها وجب علينا دراسة تطور دور الدولة يف النشاط االقتصادي ابتداء من دور الدولة احلارسة للسياسة املالية وتطو

  .إىل املتدخلة واملنتجة وكذا إىل دور الدولة يف ظل العوملة

  تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي: المطلب األول
ان دور الدولة وتدخلها يف لقد مر تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية بعدة مراحل خمتلفة، حيث ك

 باإلضافة إىل نداءات ، وذلك مبا متلكه من إمكانيات مالية ومؤسسية،يزداد من فرتة ألخرى النشاط االقتصادي
 واليت ،1929بعض االقتصاديني بتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وخصوصا بعد أزمة الكساد الكبري 

 وترك االقتصاد ،الكالسيك بعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصاديكانت ناجتة بالدرجة األوىل إىل افرتاضات 
 وهذه األزمة كانت النواة األوىل للمناداة بتدخل الدولة يف النشاط ،إىل آلية السوق للعودة إىل حالة التوازن

  :وميكن تقسيم مراحل تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إىل أربعة مراحل كما يلي. االقتصادي
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 عشر السابع القرنني  يف "احلارسة الدولة"  مفهوم  ساد:االقتصادي النشاط في ودورها الحارسة ولة الد-1

 لألفراد االقتصادي النشاط ترك أساس على بنيت اليت ،النظرية الكالسيكية أفكار سيادة ظل يف عشر والثامن

 :1املرحلة ميز هذه ما وأهم ، الدولة من تدخل دون

 بعض املرافق إقامة من مانع وال .الدفاع ،العدالة ،احلماية ،األمن بأعمال فقط القيام هي الدولة وظيفة أن -

 .ا يعمل اليت اآللية يف التدخل دون االقتصادي للنشاط حارسة تقف أا أي العامة،

 ميكن احلصول ليتا اإليرادات حتديد أي، "املايل احلياد"  مبدأ هو للدولة العامة املالية جمال يف السائد املبدأ أن -

 .وظيفتها ألداء الدولة بالتزامات للوفاء عليها

 االقتصادي واالجتماعي التوازن وترك ،فقط املايل التوازن إحداث هو املايل والنظام املالية السياسة هدف أن - 

 لنشاطا يف ةالدول دور أن ذلك من ويفهم ،اتمع ومصاحل األفراد مصاحل بني توفق خفية يد خالل من يتحقق

  .يذكر ال يكاد االقتصادي

اتضح مع تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية ضرورة :  الدولة المتدخلة ودورها في النشاط االقتصادي-2
 خاصة بعد أن ساد العامل الكساد العاملي ،التخلي عن مفهوم الدولة احلارسة، وانتشر بدله مفهوم الدولة املتدخلة

الوقت برزت أفكار النظرية الكنزية لالقتصادي اإلجنليزي كينز خالل الثالثينات من   هذا ويف.1929الكبري يف 
القرن املاضي، ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة متاما ألفكار الكالسيك، اليت رمست السياسات احلكومية الواجبة 

 تنشط اليت" املضخة"  باعتباره العام اإلنفاق خالل من النشاط هذا حتريك ويتم. اإلتباع للخروج من األزمة

  :2املرحلة هذه ميز ما وأهم الوطين، االقتصاد
إىل  باإلضافة، واالجتماعي االقتصادي النشاط يف متزايد دور هلا أصبح حيث، تغريت الدولة وظيفة أن - 

 .التقليدية املرافق وإقامة ،والعدالة ،واحلماية ،األمن :مثل موجودة كانت اليت للدولة التقليدية الوظائف

املالية  مفهوم حمله ليحل ،"املايل احلياد عن التخلي"  هو للدولة العامة املالية جمال يف السائد املبدأ أن -
 ،املايل فقط اهلدف من أكثر أهدافا حيقق  والذي.أوال املطلوب العام اإلنفاق حتديد بضرورة يقر والذي ،الوظيفية

 العامة يف املوازنة عجز حدوث املسموح من وبالتايل .العامة اإليرادات من أكرب إنفاق يتحدد أن من مانع وال

 مستقبلية ملواجهة أعباء مايل احتياطي تكوين إىل اللجوء أو جديدة نقود بإصدار إما تغطيته يتم ، حيثللدولة

 .اإلنفاق من أكرب إيرادات على احلصول طريق عن

، والتوازن االجتماعي االقتصادي التوازن إحداث وأيضا املايل التوازن إحداث هو املالية السياسة هدف أن -
   .الدخل توزيع وإعادة التضخم معاجلة أو الكساد حالة إلاء التدخل خالل من وذلك

                                                 
  .39: ،ص2003 مصر، العربية، القاهرة، لنيلا ، جمموعة يلك حتليل القومي املستوى على االقتصادية السياسات احلميد، عبد املطلب  عبد-1
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، مـصر، "دراسة مقارنة بالفكر اإلسالمي " والتنمية االقتصادية و االجتماعيةالسيد عطية عبد الواحد، السياسة املالية  -2

  .44:،  ص1991



   وأثرها على النشاط االقتصادي     السياسة المالية                          :     الفصل الثاني

 70 

 ومنه أصبحت مالية ،ّمما سبق يتضح أن دور الدولة يف النشاط االقتصادي قد ازداد بصورة كبرية جدا
ألفكار الكالسيكية وخاصة عجزها يف معاجلة أزمة الكساد الكبري  وذلك نتيجة قصور ا،الدولة ذات وزن كبري

1929.  

 للنظام الدول بعض تبين نتيجة املفهوم هذا ظهر :االقتصادي النشاط في ودورها المنتجة الدولة -3

 لوسائل متلكها طريق عن واالجتماعي االقتصادي النشاط يف بالتدخل ظله يف الدولة تقوم والذي ،االشرتاكي

 ما وأهم .النظام هذا تطبيق حسب خمتلفة بدرجات األفراد مع جنب إىل جنبا تنتج الدولة تصبح وبالتايل ،تاجاإلن

 :1املرحلة هذه ميز

 يف واالجتماعي االقتصادي النشاط على الكاملة السيطرة هلا أصبحت ثحي تغريت الدولة وظيفة أن - 
 .الفردي احلافز بالتايل وتراجع الفردي النشاط النموذج هذا يف واختفى ،تمعاتا من الكثري

 والتخطيط للدولة املايل التخطيط بني الكامل الربط هو للدولة العامة املالية جمال يف السائد املبدأ أن -
 ارتباطا يرتبط والذي ،االقتصادي نشاطها من يتجزأ ال جزءا للدولة املايل النشاط وأصبح ،الشامل االقتصادي

 .استخداماته خمتلف حنو وتوجيهه توزيعه وإعادة الوطين الدخل وتوزيع القومي اداالقتص بتخطيط كامال

 ،بينهما التوافق وحتقيق األهداف من عدد حتقيق حماولة هو املايل والنظام املالية السياسة هدف أن -
 وهدفاالجتماعي  التوازن إحداث وهدف االقتصادي التوازن إحداث وهدف املايل التوازن إحداث كهدف

 .العام التوازن إحداث

متارس دورا كبريا يف النشاط ) النظام االشرتاكي(  لقد كانت  الدولة املنتجة :العولمة ظل في الدولة دور -4
مما أدى إىل بروز عدة مشاكل تعرضت هلا اقتصاديات الدول اليت . %100االقتصادي كاد أن يصل إىل نسبة 

 كما أن ظهور مفهوم العوملة. خم والبطالة واملديونية اخلارجية وغريها مثل التض،أخذت مببدأ االقتصاد االشرتاكي

 مراكز وانتقال القومية للدول، السيادة فيه تراجعت بشكل الدولية االقتصادية العالقات يف جديدا رسخ وضعا

 إىل وضعال هذا مثل وأدى املؤسسات الكربى، بني االندماج زيادة مع قومية فوق مراكز إىل االقتصادي القرار

 2:أمهها جديدة واستحداث وظائف الوظائف بعض عن باالستغناء الدولة وظائف يف حتول

 .حدته من والتخفيف الفقر حماربة  - 

 .االقتصادي الفساد حماربة - 

   .املستهلك محاية -
 .األساسي العلمي بالبحث للتكفل الالزمة األموال بتوفري االهتمام - 

 .البيئة محاية -

                                                 
  .18: ، ص2002قاء للطباعة والنشر، املنصورة، الطبعة الثالثة،  عبد اهلادي علي النجار، اقتصاديات النشاط احلكومي، دار األصد-1
  .21:ص ، 2003اجلزائر، اجلامعية، اجلامعية املطبوعات ديوان تقييميه، حتليلية دراسة الكلية، االقتصادية السياسات إىل املدخل قدي، ايد عبد -2
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 كانت سواء ،العامل دول معظم مستوى على جتري االقتصادي النشاط يف الدولة لدور اجعةاملر هذه إن
 ،جمتمع كل وأوضاع ظروف اختالف مع الدور هلذا صيغة أفضل إىل للوصول وذلك نامية، أو متقدمة دول

  .دولة كل مستوى على الدور هذا حجم اختالف وبالتايل

  .تطورها التاريخي وتعريف السياسة المالية: المطلب الثاني

بيت  و تعين ،"Fisc "ًاشتق مصطلح السياسة املالية أساسا من الكلمة الفرنسية : تعريف السياسة المالية -1
 و تعزز . و ميزانية الدولة، من املالية العامةيراد يف معناها األصلي كالكانت السياسة املالية و .1 أو اخلزانةاملال

  للربوفيسور" السياسة املالية و دورات األعمال"واسع أكادميي بنشر كتاب استخدام هذا املصطلح على نطاق 
Alain. H. HANSEN تمع الذي تعمل فيهفقد ، و يعكس مفهوم السياسة املالية تطلعات و أهداف ا ،

ل اديون جو من مث ركز االقتص.  و متويلها من موارد املوازنة العامة، إشباع احلاجات العامةاستهدف اتمع قدميا
 اختيار احلاجات العامة املطلوب إشباعها و لكن نظرا ألن. اهتمامهم على مبادئ املوازنة العامة و ضمان توازا

 فتثري مشكلة كيفية التوفيق  و أن هذه األخرية قد حتدث آثارا متعارضة أحيانا اختاذ قرارات،املسئولنييتطلب من 
يتها على حنو مرغوب، و يف ضوء تلك التوفيقات و التوازنات يتكون بني هذه األهداف املتعارضة و حتقيق فعال

  .أساس و مفهوم السياسة املالية

  :أما فيما خيص تعريف السياسة املالية فان الفكر املايل يزخر بالعديد من التعاريف منها
قات العامة بقصد جمموعة السياسات املتعلقة باإليرادات العامة و النف" على أاعرف السياسة املالية ت - 

  2."حتقيق أهداف حمددة
 -العامة  سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق و اإليرادات" ا  بينما يعرفها البعض بأ

 و ذلك من أجل حتقيق .لتحريك متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، االدخار، االستثمار
 اآلثار غري املرغوبة فيها على كل من الدخل و الناتج القوميني و مستوى العمالة و غريها اآلثار املرغوبة و جتنب

  3."من املتغريات االقتصادية
 من اجل وإيرادااالسياسة اليت تقوم مبوجبها احلكومة استخدام نفقاا  " أا كما ميكن تعريفها على - 
 4."واإلنتاج املرغوبة على الدخل  غريالتأثريات املرغوبة، واستبعاد التأثرياتحتقيق 

 

                                                 
، دار "دراسة مقارنة بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل املعاصر" جتماعيةهشام مصطفى اجلمل، دور السياسة املالية يف حتقيق التنمية اال -1

  .06: ، ص2006الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 

 . 431، ص1988 وجدي حسني، املالية احلكومية  واالقتصاد العام، اإلسكندرية، -2

 . 182،ن ص2000لنظام املايل يف اإلسالم، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان،  حممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، املالية العامة وا-3

  .335: ،  ص2008 فليح حسن خلف، املالية العامة، عامل الكتب احلديث،عمان، األردن، -4
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  للتأثري يف، العام والقروض العامةواإلنفاقاستخدام السياسة الضريبية " كما يقصد بالسياسة املالية  - 
 ،وتم السياسة املالية بتخصيص املوارد بني القطاع العام واخلاص. أنشطة اتمع االقتصادية بالطرق املرغوبة

  1."الستقرار والنمو االقتصاديحتقيق ا واستخدامها يف

 فان الدولة تستطيع  لذا،الوسائل اهلامة للدولة يف التدخل يف النشاط االقتصادي " السياسة املالية تعترب  - 
 وحتقيق الرفاهية ،لتأثري على التنمية االقتصاديةامستويات اإلنفاق العام واإليرادات العامة تكييف  من خالهلا

   2."االجتماعيةاالقتصادية والعدالة 
من أدوات احلكومة اليت من خالهلا أن السياسة املالية هي أداة ب ميكن القولمن خالل التعريفات السابقة، 

، و السياسية اليت تسعى إليها االقتصادية و االجتماعية هاأهدافتأثر يف النشاط االقتصادي من اجل حتقيق 
 بأدوات السياسة املالية واملتمثلة يف جانب النفقات جبميع وتستعمل ألجل حتقيق تلك األهداف أدوات تسمى

  .مكوناا وكذا جانب اإليرادات

 نظم احلكم حينما تتوىل هيئة بنشأة حد كبري إىل الفكر املايل نشأةترتبط : التطور التاريخي للسياسة المالية -2
 وذلك دف تنظيم العالقات ،واالقتصادية شئون الدولة السياسية و االجتماعية إدارة فرد معني أو فئة معينة أو

ذلك بو.  ااورةاألخرى والفئة احلاكمة وبني اتمع واتمعات األفراد ويعضهم البعض وبني األفراداملختلفة بني 
  . مقارنة بالفكر النقديالنشأةن الفكر املايل قدمي أ ندرك بأننستطيع 

 إىل ابتداء من املدرسة التجارية ،ة والفكر املايل السياسة املالي تطوراتأهمفيما يلي سنتناول بالدراسة 
  . هذا املوضوعاتناولو واملفكرين الذين لألفكارالوقت احلايل، ونتناوهلا باختصار فقط وذلك للزخم الكبري 

  أي إىل ما، م1667 م إىل عام 1600ميتد العصر التجاري من عام :  عند التجاريينالسياسة المالية - 2-1
يزيد عن نصف قرن من الزمن، ولقد متيز هذا العصر بالتوسع يف النشاط التجاري بني دول أوربا الشرقية وأوربا 

، وحنن يف هذا " ويليام بييت" و"توماس من "ومتيز هذا العصر بظهور اثنني من فالسفة الفكر املايل ومها  .الغربية
  3.كار املتعلقة بالسياسة املالية للدولة األفأهم نلخص وإمنا أفكارمهاالصدد ال ندرس خمتلف 

 وخاصة فيما خيص ، يف حتليلهما ملوضوع السياسة املالية" ويليام بييت" و"توماس من "هناك اختالف بني 
 بالرغم ، اضطراب النشاط االقتصاديإىل الضرائب تؤدي أن إىل " توماس من "جانب الضرائب، حيث يذهب

 تدهور النشاط إىل الن ذلك يؤدي ، متادي احلكام يف زيادة فرض الضرائبمن ضرورة حتصيلها، كما حذر من
 ما لدى احلكام من جموهرات وحلي ذهبية وفضية مصدر متويل احتياطي ال أن "توماس"  وكما اعترب .االقتصادي

                                                 
1 - Dolan (Edwin G.) & Lindsey (David E.)   Economics The Dryden Press, 1991, P. 252 . 

  .99: ص، مرجع سبق ذكره، بلعزوز بن علي-2
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، "دراسة مقارنة بني الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي"  محدي عبد العظيم، السياسات املالية والنقدية -3

  .193: ، ص2007
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ها من  يف متويل النفقات غري العادية كاحلروب وغريإليه وميكن اللجوء ، عن الدخل العادي للدولةأمهيةيقل 
  .النفقات غري املتوقعة

 باعتباره القطاع )، ضريبة على إجيار األراضي( بفرض ضرائب على القطاع الزراعي نادي فقد " ويليام بييت" أما
توماس "  على عكس " حسب الدخل املتحصل عليه" كما ركز على فرض الضريبة النسبية  املولد لفائض القيمة،

كما ركز على انه ليس يف كل األحوال زيادة الضرائب تؤدي . ة يف فرض الضريبةبضرورة املساواى  الذي ناد"من
و ، ولكن ميكن أن تؤدي زيادة الضرائب إىل زيادة الدخل "توماس من"  اخنفاض الدخل كما جاء يف أفكار إىل

كما . اخل... يد  وذلك يف حالة إنفاق حصيلة الضريبة على حتسني األراضي الزراعية استخراج املعادن والص،الثروة
 والذي كان يعتمد على فرض الضرائب على ،امتدح ويليام بييت نظام الضرائب الذي كان سائدا آنذاك يف أملانيا

  . اإلنفاق وليس على الدخل والثروة

 على عكس مذهب التجاريني الذي اخضع احلياة االقتصادية للتجارة : السياسة المالية عند الطبيعيين - 2-2
على مذهبهم  الطبيعيون بنا، أخرية كالصناعة والزراعة يف مراتب األخرى األنشطةهتمامه وجعل وجعلها جل ا

  .اإلنساينباعتباره جمموعة من القواعد اليت حتكم النشاط " القانون الطبيعي "          فكرةأساس
ذلك يقوم هذا  احرتام فكرة امللكية جبميع صورها املختلفة، كأساستقوم فكرة القانون الطبيعي على 

 بعدم تدخل املذهب على احرتام احلرية االقتصادية، ومنها حرية التجارة الداخلية واخلارجية، ولذا نادى الطبيعيون
 ومحاية األفراد الطرق وغريها كاحملافظة على محاية حقوق وإنشاء األمن محاية ألجل إالالدولة يف احلياة االقتصادية 

 واعتبار الباعث الشخصي هو عامل املصلحة وهو احلافز الوحيد للتقدم على حريام، وذلك بكافة الوسائل،
  ".دعه يعمل، دعه مير" ، ومن هنا جاءت عبارم الشهرية األخرى عدم تعارضه مع املصاحل أساس

 املصدر احلقيقي للثورة الذي ينتج فائضا صافيا، وذلك أا أساسكذلك اهتم الطبيعيون بالزراعة على 
 قطاعات عقيمة، ولذا نادوا باالهتمام بالزراعة، وقاسوا قوة الدولة بأا اليت وصفوها األخرىاعات بعكس القط

 يقيسون قوة الدولة مبا لديها من معادن اكانو على عكس التجاريني الذين  (األرضبالناتج الصايف الذي خيرج من 
 وذلك على ،الذي خيرج من الزراعة فقطلذا نادى الطبيعيون بفرض الضرائب على الناتج الصايف   و،)نفيسة
، وعدم فرض أي ضرائب على األرض وان تكون الضرائب غري كبرية حىت ال تؤثر على زراع .األراضيمالك 
 عبئها يف النهاية يقع على املزارع الذي هو جل أن أساس على -  مهما كان نوع هذه الضرائب- أخرى أنشطة

  1.اهتمام النشاط الزراعي

 دافيد " و "ادم مسيث" أمثاللقد كان االقتصاديون الكالسيك  : المالية عند الكالسيكالسياسة - 2-3
 التعادل عن طريق إىليؤمنون مبيل االدخار واالستثمار " الفريد مارشال" و " جون ستيوارت ميل"و" ريكاردو

ارد اتمع من دون  وعليه ميكن استغالل كامل مو.تغريات معدل الفائدة وعند مستوى التشغيل الكامل دائما

                                                 
  .52: هشام مصطفى اجلمل، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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بضرورة حياد السياسة املالية وضرورة االحتفاظ مبوازنة  نادويتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وبذلك كانوا 
 واالستهالك والتوزيع، واألسعار اإلنتاجمتوازنة للدولة، فالضرائب جيب فرضها حبيث يكون هلا اقل اثر على 

  1. ال يتعدى نطاقا ضيقا حمدوداواإلنفاق
يما خبص موضوع املالية العامة بشكل عام فرغم بعض االختالفات يف أفكار االقتصاديني الكالسيك 

وموضوع  والسياسة املالية بشكل خاص،  إال أم يشرتكون يف اغلب األفكار واليت كانت تنادي إىل ضرورة عدم 
العدالة واملنافع العامة للمواطنني، وإدارة  توفري احلماية واألمن و ألجلتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إال

أما  . على موضوع العدالة يف فرض الضريبة"دم مسيثا" ركز فقد . "ي الوظائف التقليدية  للدولةأ" املرافق العامة 
 بان فرض فأوضح العام، اإلنفاق من موضوع أعمق موضوع الضرائب بشكل إىل فقد تطرق وريكارددافيد 

 عيستطي الزراعي، وهذا النوع من الضرائب ال اإلنتاج عدم تشجيع إىل الزراعية يؤدي راضياألالضرائب على ريع 
 للمالية العامة كان من مدخل دور الدولة يف النشاط " جون ستيوارت ميل" حتليل أما . املستهلكإىلاملالك نقله 

 ة الدولأما،  تدخل من الدولةيأ قادر على احملافظة على مصاحله بنفسه دون اإلنساناالقتصادي، حيث يرى بان 
 املدنية، واإلدارة توظيف اجلنود والشرطة والقضاة أعباء، وحتمل األفراد النقود نيابة عن إصدارفوظيفتها تتمثل يف 

  2.وتسيري خمتلف املعامالت ذات املصلحة العامة
تمع ورفع االعاملة يف  العام مبا يتفق مع مصاحل الطبقة اإلنفاقتوجيه فركز على  " مارشالدالفري " أما

 تعمل أن على احلكومة أن مارشال أوضحجمال تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية مستوى املعيشة بوجه عام، ويف 
 عن عدد العاملني الذين ال يساوي إحصائية ومنع تشغيل النساء، والقيام بدراسة لألجورعلى حتديد حدود دنيا 

 دور الضرائب يف االقتصاد أدرككما  ، مالية من خزينة الدولةإعانات  ومنحهملألجور األدىندخلهم احلد 
 العام الذي يوجه يف جماالت اإلنفاق الفقراء من خالل إىل ودفعه األغنياءباعتبارها وسيلة للحصول على املال من 

 .وألسرهم هلم  مع منح املساعدات املاليةاألغنياءيستفيد منها الفقراء بدرجة اكرب من 

اآلراء  ميكن القول بان كل ، لتحليالت املدرسة الكالسيكية ملوضوع املالية العامة والسياسة املاليةكنتيجة
 مل تتصف بعمق التحليل املايل الذي مارشال الفريد إىل من ادم مسيث االية ملفكري املدرسة الكالسيكية بدءملا

ملوضوع الضرائب حيث تطرق إىل فكرتني " اردودافيد ريك" إىل مرتبة علم املالية العامة باستثناء حتليل يرقى 
  ".اثر اإلزاحة" عالقة الضريبة باالستثمار، " أساسيتني تعتربان من أفكار علم املالية احلديث ومها 

 بتطور أساسا تطور املالية العامة والسياسة املالية مرتبط إن : السياسة المالية عند الفكر الكنزي- 2-4
لنظرية الكالسيكية مل تدم طويال وذلك نتيجة االختالالت اليت حصلت يف االقتصاد بني النظريات االقتصادية، فا

 واليت ،1929 االقتصادية أزمة اقتصادية عاملية وهي األزمة حدوث إىل أدىالعرض الكلي والطلب الكلي، مما 
 الن األزمةمعاجلة وعليه فشلت النظرية الكالسيكية يف " العرض اكرب من الطلب"  طلب أزمةكانت عبارة عن 

                                                 
  .21: ، ص1972ملالية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة ا- 1
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ويف . واألسعار األجور حالة التوازن من خالل مرونة إىل يعود االقتصاد دائما أنمبادئها وفرضياا تنص على 
 ظهر تيار اقتصادي جديد ينتقد اغلب فرضيات النظرية الكالسيكية، وهذا التيار كان األحداثخضم هذه 

 أن باعتبار ، على ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصاديوالذي أحل" كينز " بزعامة االقتصادي االجنليزي 
 على التوازن من خالل تدخلها احملافظة تسهر احلكومة على أن جيب وإمنا يتوازن تلقائيا أناالقتصاد ال ميكن 

يف االهتمام بالسياسة املالية باعتبارها أداة مؤثرة ومن خالل ذلك ظهر . مبختلف السياسات االقتصادية املتاحة
 .النشاط االقتصادي

 هي أزمة قصور يف الطلب الكلي، ولذلك اقرتح كنز كحل هلذه األزمة  زيادة 1929كما قلنا فان أزمة 
وذلك بإتباع سياسة مالية توسعية من خالل زيادة اإلنفاق . الطلب الكلي حىت يعود االقتصاد إىل حالة التوازن

، ومل 1 طلبهم على السلع واخلدمات فعاالائية لألسر حىت يكونالعام وخاصة املوجه إىل الرفع من القدرة الشر
 فعالة يف يد أداة أا على أكد إمنا و ، عالج فقط لالزمة االقتصاديةأايكتف كينز يف حتليله للسياسة املالية على 

يل يف اتمع من  الرفع من النمو االقتصادي والتشغإمكانية وكذا ، احملافظة على التوازن االقتصاديألجلاحلكومة 
  .األداةخالل هذه 

ًوفقا للتحليل الكينزي، فإن التوازن االقتصادي يف حالة التشغيل الكامل ال يتحقق تلقائيا كما تذهب 
، و بالتايل "التشغيل الناقص"  وإمنا قد يتحقق التوازن عند مستوى أقل من التشغيل الكامل ،إليه النظرية التقليدية

 إىل أن االحنراف عن التشغيل الكامل هو الوضع املعتاد يف النظام االقتصادي، مبعىن أن خيلص التحليل الكينزي
   2.هناك قدر من البطالة اإلجبارية تظهر يف سوق العمل

 و اختذت مفهوما وظيفيا و ،)سالفة الذكر( نتيجة لكل هذا ختلت السياسة املالية عن قواعدها التقليدية 
ىن السابق، فهي تعين وفقا للمفهوم الكينزي جمهودات احلكومة لتحقيق أصبحت ذات معىن أوسع من املع

االستقرار و تشجيع النشاط االقتصادي، فتعدت أهدافها النطاق املايل لتساهم يف تغيري البنيان االقتصادي و 
 احملايدة، و االجتماعي للدولة، و لذلك أطلق عليها اسم السياسة املالية املتدخلة لتمييزها عن السياسة املالية

 يف اية األمر عن سالمة و قوة االقتصاد الوطين ككل، كما أصبحت السياسة املالية املسئولةأصبحت الدولة هي 
أداة رئيسية لتحقيق التوازن االقتصادي عند مستوى التوظيف الكامل للموارد اإلنتاجية عن طريق التأثري على 

 املالية يف هذا الشأن بالقدرة على التأثري املباشر على مستوى الطلب الفعال يف االقتصاد، و تتمتع السياسة
  . حالة التضخمأوالنشاط االقتصادي سواء يف حالة الكساد 

  
  
  

                                                 
  .الطلب املقرون بالقدرة الشرائية، والذي يتحول الحقا إىل إنفاق  يقصد كينز بالطلب الفعال ذلك -1
 . 146ص. 1979بية القاهرة،  سلوى سليمان، الدخل القومي، دار النهضة العر، عبد الفتاح قنديل-  2
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   السياسة الماليةأهداف: المطلب الثالث

 األوضاعبيعة  متعددة حسب طأهداف حتقيق إىلتسعى السياسة املالية يف الفكر االقتصادي املعاصر 
رتك السياسة املالية يف كل شة االقتصادية، وعلى العموم ت النهائية للسياسواألهداف ائدةاالقتصادية الس

  : رئيسية ميكن تلخيصها فيما يليأهداف أربعةاالقتصاديات حول 

 االقتـصادي االسـتقرار إىل الوصـول يف أساسـيا عـامال املاليـة الـسياسة متثـل: تحقيـق االسـتقرار االقتـصادي -1

 بفـضل هـذا أخـرى، جهـة مـن والبطالـة جهـة، مـن التـضخم معـدالت ضـبط علـى لقـدرةا خـالل واسـتدامته، مـن

 1.العام اإلنفاق وسياسة الضريبية السياسة يف املتمثلة هلا األدوات املتاحة

 حتقيـــق منـــو اقتـــصادي مقبـــول، و :يف واملتمثلـــة أهـــداف أربعـــةحتقيـــق االســـتقرار االقتـــصادي يتطلـــب حتقيـــق إن 
، ولعلــه  االســتقرار يف ســعر الــصرف والتــوازن اخلــارجيإىل باإلضــافة، األســعارذلك اســتقرار حتقيــق التــشغيل التــام، وكــ

 متداخلة ومرتابطة، فبدون العمالـة الكاملـة فـان النـاتج احملتمـل يف االقتـصاد لـن يتحقـق األهداف هذه أنمن الواضح 
  2.ة النمو االقتصادي وعرقلالتأكد سيطرة حالة عدم إىل  تؤدي األسعار تقلبات أنبصفة كلية، كما 

 فــرتات أن إىليــرتبط مفهــوم االســتقرار االقتــصادي مبفهــوم الــدورات االقتــصادية، حيــث تــشري التجربــة التارخييــة 
لنمـو االقتـصادي وانكمـاش النـشاط االقتـصادي، لالتوسع االقتصادي واخنفاض معـدالت البطالـة يتبعهـا فـرتات بـطء 

، والــدورة االقتــصادية لألســعار املــستوى العــام دالت البطالــة ويــنخفضففــي فــرتات بــطء النمــو االقتــصادي ترتفــع معــ
 شـكال منتظمـا، تأخـذ انـه يف الواقـع الـدورات االقتـصادية ال إال . والركـودراالزدهـااملفرتضة تعكس حركة منتظمـة مـن 

 االقتـصادية زمـاتاأل عددا مـن تأكيد يفرز بكل يواخلارجوبالتايل فان تفاقم اختالل االستقرار االقتصادي الداخلي 
  .اخلطرية، كتفاقم معدالت التضخم وتدهور معدالت النمو احلقيقية

 اخلزينـة إيـرادات متويـل يف تنحـصر التقليديـة املاليـة يف الـضريبة وظيفـة كانـت إذا: االقتـصادية التنميـة تحقيـق  -1

 املاليـة يف ومتعـددة هامـة ئفوظـا تلعـب الـضريبة أضـحت االقتـصادية، احلياة يف الدولة دور تغري ومع فإنه، العمومية

 الـضريبية الـسياسة أن لدرجـة االقتـصادي، النـشاط يف الدولـة خالهلـا من تتحكم رئيسية أداة أصبحت فقد املعاصرة،

 الـسياسة مـع وتنـدمج تتكامـل األمريكيـة املتحـدة الواليـات غـرار علـى املتقدمـة االقتـصاديات مـن العديـد يف

 .3االقتصادية

 مثلـت املاليـة التقليديـة الوظيفـة لعـام يف متويـل التنميـة االقتـصادية واتمعيـة، وهـذه ااإلنفـاقكمـا يـساهم 

 أوروبـا يف عشر التاسع خالل القرن املنفذة الكربى األعمال لربامج األساس وهي املتدخلة، للدولة األساسي الدور

                                                 
  .235ص ص ،1986 املصرية، اإلسكندرية، اجلامعات العامة، دار املالية مبادئ القاضي، حممد احلميد  عبد-1
: ، ص1999، دار املريخ ، السعودية، "االختيار العام واخلاص" ، االقتصاد الكلي "محدي عبد الفتاح عبد الرمحان"  جيمس جوارتيين، ترمجة -2

195.  
صة ملصر، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، ا السيد عطية عبد الواحد، االجتاهات احلديثة يف العالقة بني السياسة املالية والنقدية، مع إشارة خ- 3

  .12: ، ص2004 القاهرة،
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 ،االسـتثمارية للنفقـات اهلائـل لنمـوا من خـالل كبرية طفرة الوظيفة هذه شهدت فقد العشرين القرن يف أما الغربية،
 .واالجتماعية االقتصادية البنية لتحسني املوجهة اخلدمية والنفقات التحويلية، النفقات وكذلك

 احملددة العوامل أهم من اإلنتاجية املوارد وكافة البشرية لقوى الكامل التوظيف يعد :الكاملة العمالة تحقيق  -2

االستثمارات  دور أمهية تربز املتقدم الرأمسايل النظام ذات تاتمعا ففي قدمة،املت تيف اتمعا ملستوى املعيشة
 الزدهار املواتية البيئة يئة يف املالية السياسة دور ويقتصر، الوطين االقتصاد ملوازنة احملركة العوامل كأحد اخلاصة

 املعطلة املوارد وتشغيل العاملة اليد فوتوظي الثروة خلق يف به املنوط الدور اجل من وترقيته، اخلاص االستثمار

 حتقيق إىل يهدف العام، اإليراد عن العام اإلنفاق زيادة أن أخرى جهة ومناملعيشة،  مستوى يف املسامهة وبالتايل

 من العرض زيادة إىل يدفع بدوره والذيالطلب،  زيادة إىل تؤدي شرائية قوة خلق بفضل االقتصادي، اإلنعاش

 1.العمالة مستوى ارتفاع يقابله وهذا واخلدمات، السلع

جزء  السياسة صناع يويل حيث أمهية، وأكثرهم املالية السياسة أهداف أهم من الدخل يعترب: الدخول توزيع  -3
 تأثريا أداة وأكثرها أهم ولعل توزيعه، يف ممكنة عدالة أكرب حتقيق ككل دف االقتصادية السياسة رسم يف كبريا

 من الدخول املساواة بني حتقيق أجل من "فاجنر أدولف "األملاين االقتصادي إىل فضلال ويعود الضريبة، هي

 جانب إىل والثروة احملقق الوطين الدخل لتوزيع منظم عامل هي الضريبة أن يرى حيث ،العامة املالية مؤلفه خالل

  2.الكالسيكي دورها

 احملدود ذات الدخل اتمع لفئات وإعانات منح بتقدمي مباشرة التدخل للدولة فيمكن ،اإلنفاق جمال يف أما

. والثروة املرتفعة ألصحاب الدخول امليزات هذه من تقلل أن تستطيع التعليم،كما الصحة، جمال يف وخاصة
 اخنفض كلما نسبتها تناقصت الرتاجعية إذا فاملنحة نسبية، أو تصاعدية أو تراجعية تكون قد كالضريبة واملنحة

 إذا نسبية وتكون منها، املستفيد دخل كلما اخنفض نسبتها زادت إذا تصاعدية تكون وقد منها، املستفيد دخل

  .منها املستفيد دخل حجم كان مهما ثابتة نسبتها كانت
 

  .يأدوات السياسة المالية وأثرها على النشاط االقتصاد: المبحث الثاني

 وكذا جانب ،من ضرائب وقروض عامة الدولة إليراداتالسياسة املالية استخدام السلطات العامة تعين 
 .ختلفة يف النشاط االقتصادي وحتقيق األهداف االقتصادية املالتأثرياملوازنة العامة من أجل ن مالنفقات العامة 

، واملوازنة العامة ، اإلنفاق العاموعليه تتمثل أدوات السياسة املالية يف ثالث أدوات أساسية واملتمثلة يف الضرائب
 3.للدولة

                                                 
  .34: ، صبق ذكره فوزي، مرجع سم عبد املنع- 1
  .153: ، ص1981اسة املالية والنقدية، عمادة املكتبات، الرياض، السعودية،  خضري عباس املهر، التقلبات االقتصادية بني السي- 2
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة "التحليل اجلزئي والكلي"  خالد توفيق الشمري، طاهر فاضل البيايت، مدخل إىل علم االقتصاد -3

  397: ، ص2009األوىل، 
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 يالسياسة الضريبية وأثرها على النشاط االقتصاد: األولمطلب ال

 و اليت تتعلق أساسا بتنظيم حصيلة ، جمموعة من التدابري ذات الطابع الضرييبيف تتمثل السياسة الضريبية
و التأثري على األوضاع االقتصادية و ، الضرائب يف االقتصاد من أجل تغطية نفقات التدخالت العمومية من جهة

  .جتماعية حسب إرادة الدولة من جهة أخرىاال

لدور ل و ذلك ،تعد الضرائب من أهم وأقدم مصادر اإليرادات العامة: اهية الضريبة والتنظيم الفني لها م-1
كما تعترب أيضا أداة مهمة تستعملها الدولة للتأثري على النشاط . الذي تلعبه لتحقيق أغراض السياسة املالية

 .ألهداف االقتصاديةاالقتصادي لتحقيق ا

   لفرضهايواألساس القانون تعريف الضريبة - 1-1

مبلغ من املال تقتطعه السلطة العامة من األفراد واملؤسسات "  تعرف الضريبة بأا : تعريف الضريبة-1- 1-1
   1."وبصفة ائية دون مقابل، وذلك لتحقيق أهداف اتمع جربا،

  :ريبة على النحو التايلمن هذا التعريف ميكن حتديد خصائص الض

يقصد بالضريبة كفريضة مالية أا اقتطاع مايل من ثروة أو دخل األشخاص  : الضريبة فريضة مالية ����
سواء كان ،  ومبا أا فريضة مالية فإن ما يتم جبايته من األفراد جيب أن يأخذ صفة املال،الطبيعيني أو املعنويني

ة عينية نظرا  القدمية كانت تفرض وحتصل يف صوراالقتصاديةظم  ففي الن.االقتطاع يف شكل نقدي أو عيين
  .آنذاكللظروف االقتصادية 

 ،فالضريبة مظهر من مظاهر سيادة الدولة كاحلق يف إصدار العملة وحفظ النظام : الضريبة تدفع جبرا ����
  .وينتج عن هذا أن الضريبة تفرض بإرادة الدولة املنفردة وتقوم بتحصيلها باستعمال سلطتها

 مبعىن أن الدولة ال ، بصورة ائيةفراد يدفعون الضريبة إىل الدولةإن األ: لضريبة تدفع بصورة نهائيةا ����
 ختتلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم لذلك ، وتلتزم برد قيمتها هلم أو بدفع أية فوائد عليها ألا إيراد ائي

  .   هعنلفوائد  االدولة برده إىل املكتتبني فيه كما تلتزم بدفع 

يقوم املكلف بدفع الضريبة دون أن حيصل على نفع خاص يعود عليه  : الضريبة تدفع بدون مقابل ����
 ويدفع املكلف الضريبة مسامهة منه كعضو داخل اتمع يف حتمل األعباء والتكاليف ،وحده مقابل أدائه الضريبة

  . فالضريبة ال تدفع مقابل نفع خاص ،العامة

تعد الضريبة من أهم مصادر اإليرادات العامة على : الدولة من تحقيق أهدافهاالضريبة تمكن  ����
 وميثل هدف احلصيلة اهلدف الدائم والرئيسي ألنه يوفر الدولة ،متكن الدولة من حتقيق أهدافهاهي  ف،اإلطالق

أا حتقق التوازن االقتصادي كما ،املوارد اليت حتتاجها ملواجهة نفقاا وزيادة أعبائها اليت حتقق منافع عامة للمجتمع

                                                 
 .89: ، ص2007صاديات املالية العامة، دار املسرية،عمان، األردن، هدى العزاوي، اقت حممد طاقة، -1
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دورها األساسي يف حتقيق العدالة االجتماعية ، باإلضافة إىل واالجتماعي بني حقوق اخلزينة العامة وحقوق األفراد

  1 .وعدالة توزيع الدخل القومي وتقليل التفاوت يف الدخول بني فئات اتمع

عامة تلمس األساس الذي يعطي للدولة احلق يف  حاول فقه املالية ال: األساس القانوني للضريبة-2- 1-1
  املنفعة ونظرية: املتمثالن يف ، وميكن رد هذه احملاوالت إىل تيارين كبريين،فرض الضرائب والتزام األفراد بدفها

  .العقد االجتماعي وثانيهما نظرية التضامن االجتماعي

 العقد "رب يف القرن الثامن عشر إىل فكرة  استند الكثري من علماء الغ:نظرية المنفعة والعقد االجتماعي ����
 وذهبوا يف ذلك إىل مذاهب ،فوا الضريبة على أساس وجود عالقة تعاقدية بني الفرد والدولةّليعر،  "االجتماعي

ى أن تقوم الدولة  االتفاق علها فمنهم من صور هذه العالقة التعاقدية على أا عقد توزيع اخلدمات مت مبوجب،شىت
 ولقد شقت هذه النظرة . نظري أن يقوم األفراد بدفع الضريبة مثنا هلذه اخلدمات، إىل أفراد اتمعاابتقدمي خدم

 MASSA فنجد مثال الدساتري األوىل لوالية ،طريقها إىل العديد من دساتري الدول يف القرن الثامن عشر

CHUSETTSتعود على الفرد من محاية الدولة تنص على أن الضريبة هي مقابل املنافع اليتاليت  ، األمريكية 
ها يف صور عقد التأمني، تعرف الضريبة بأا قسط التأمني الذي يدفعه غ من صاحريته، و منهمو حلياته و أمواله 

  2.املمول لكي يؤمن به على حياته و أمواله

يسلمون بضرورة   ترتكز هذه النظرية على فكرة أساسية مفادها أن املواطنني : نظرية التضامن االجتماعي ����
 ومن مث ،تعمل على حتقيق مصاحلهم و إشباع حاجياموبذلك فهي وجود الدولة ألسباب سياسية واجتماعية، 

ينشأ بني األفراد تضامن اجتماعي مبوجبه يلتزم كل واحد منهم بأداء الضريبة املفروضة عليه كل حبسب مقدرته 

   3.ل األعباء العامةمحت يف ء وبغض النظر عن مدى إسهامهمالتكليفية بال استثنا

 جمموعة القواعد واملبادئ ،يقصد بالقواعد العامة اليت حتكم الضريبة: حكم الضريبةت القواعد التي -3- 1-1
 وهي قواعد ذات ،اليت يتعني على املشرع املايل االسرتشاد ا و مراعاا بصدد تقرير النظام الضرييب يف الدولة

أول من " آدم مسيث" يعترب. حة املكلف من جهة ومصلحة اخلزينة من جهة أخرى فهي حتقق مصل،فائدة مزدوجة
  :وتتلخص هذه القواعد فيما يلي "ثروة األمم " نظم تلك القواعد واملبادئ وصاغها يف كتابه األول 

  :يرتكز مفهوم هذه القاعدة يف ثالثة مبادئ أساسية :قاعدة العدالة والمساواة ����

 حيث ينص هذا املبدأ على ضرورة تطبيق القوانني اجلبائية على مجيع ،ن اجلبائي يتعلق أمام القانو:األول
  .املمولني وبنفس املعاملة

مجيع املمولني يف حتمل األعباء العامة العدالة بني  وذلك من خالل ، يتعلق بالعدالة أمام الضريبة:الثاني
  .حسب قدرم التمويلية

                                                 
 .120: ص، مرجع سبق ذكره،  سوزي عديل ناشد-1

 .14 : ص،مرجع سبق ذكره،عبد العزيز عثمانسعيد  ،  حامد عبد ايد دراز-2

 .186 : ص، حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره- 3
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  .لك باستخدام الضريبة كأداة إلعادة توزيع الثرواتذ و،ة يتعلق بالعدالة عن طريق الضريب:الثالث

 و الغرض من ،يقصد ا أن تكون الضريبة حمددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو إام: قاعدة اليقين ����
عرف مقدما يو من مث ميكنه أن .  ال لبس فيها املكلف على علم و يقني مبدى التزامه بصورة واضحةنذلك أن يكو
 وغري ذلك من الوسائل ا من حيث الضرائب امللزم بأدائها ومعدهلا وكافة األحكام القانونية املتعلقة موقفه الضرييب

  1. اإلدارة الضريبية والدفاع عنهاه أمام باإلضافة إىل معرفته حلقوق،الفنية املتعلقة بالضريبة

 ظروف تالءم بصورة يقصد ذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة :قاعدة المالئمة في الدفع  ����
 األفراد يف واقع حيث خيتلف. يعاد التحصيل وطريقته وإجراءاتهوخاصة فيما يتعلق مب، املكلفني ا وتيسري دفعها
 وقد ،جتىب الضريبة يف األوقات والطرق األكثر مالئمة للممول" آدم مسيث" فحسب ،معيشتهم حسب أعماهلم

باعتبار أن االقتطاع عند املنبع أكثر مالئمة ويسري بالنسبة " بع قاعدة احلجز من املن" نتج عن هذه القاعدة 

    2.للمكلف واإلدارة يف نفس الوقت

يقصد ذه القاعدة أن يتم التحصيل بأسهل وأيسر الطرق اليت ال تكلف  :قاعدة االقتصاد في النفقات ����
ا يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة مم اإلدارة الضريبية مبالغ كبرية، خاصة يف ظل الروتني واإلجراءات املعقدة

الضريبة ذاا، ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء كبري منه 
  .ايف سبيل احلصول عليه

 حيث ميكن أن ، الضرائبقسيمتوجد العديد من املعايري اليت تستخدم يف ت: ب أنواع الضرائ-4- 1-1
 أما ،يتعلق بطريقة التحصيلاملعيار الثاين ، و املعيار األول يتعلق باملادة اخلاضعة للضريبة:مها وفقا لثالثة معايرينقس

  .الثالث فيتعلق بالطبيعة القانونية للضريبةاملعيار 

  : تقسم الضريبة إىل: حسب المادة الخاضعة للضريبة �

  ).والضرائب على املؤسسات  ائب على الدخول،الضر :نواتج العمل ورأس املال( الضرائب على الدخل  ••••
 .....).الرسم العقاري، حقوق التسجيل: السلع اململوكة وانتقاهلا( الضرائب على رأس املال  ••••

 ....).حقوق اجلمارك : نفقات االستهالك( الضرائب على اإلنفاق  •

  :إىلحسب هذا املعيار تقسم الضرائب :  طريقة التحصيلسبح �
 و هذه الوثيقة ،إدارة الضرائبامسية للتحصيل من قبل  يها عن طريق إصدار وثيقةالضرائب املتحصل عل

 ). receveur(ض الضرائب بترخص لقا

 .الضريبة املتحصل عليها بطريقة تلقائية دون أن يكون هناك وثيقة للتحصيل

                                                 
 .195-194 : ص، مرجع سبق ذكره، حممد عباس حمرزي- 1

 .36:  ص،1987 ، بريوت، الدار اجلامعية، النظم الضريبية،عبد الكرمي صادق بركات - 2



   وأثرها على النشاط االقتصادي     السياسة المالية                          :     الفصل الثاني

 81 

ة و الضرائب غري  بني الضرائب املباشر حسب هذا املعيارميكننا التمييز :حسب الطبيعة القانونية للضريبة �
الرسوم املهنية و (  يف تاريخ حمدد كالضريبة اليت تفرض على رأس املال تفإذا كانت الضريبة قد نشأ. املباشرة
، فإن الضريبة هنا تكون مباشرة، أما إذا )ضرائب على الدخل أو على املؤسسات( ، أو على املداخيل )العقارية

 كالرسم على رقم األعمال، حقوق التسجيل و ،لقة بإرادة املمول بصفة عرضية أو متعتكانت الضريبة قد نشأ
  .كون غري مباشرةتاخل، فإن الضريبة ...قوق اجلمارك ح،الطابع

 يقصد بالتنظيم الفين للضريبة هو حتديد كافة اإلجراءات املتعلقة بفرض الضريبة : التنظيم الفني للضريبة- 1-2
 .جب مراعااوحتصيلها يف ضوء الضوابط االقتصادية الوا

يقصد بوعاء الضريبة املوضوع الذي تفرض عليه : "بةوعاء الضري" اختيار المادة الخاضعة للضريبة -1- 1-2
  :، ولتحديد هذا الوعاء الضرييب ال بد من التمييز بني"أي املادة اخلاضعة للضريبة" الضريبة 

 .نظام الضريبة الوحيدة والضرائب املتعددة ����

 .الضرائب على األموالالضرائب على األشخاص و ����

  .الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة ����

 نظام الضريبة الوحيدة كان الطابع املميز إن  : نظام الضريبة الوحيدة و نظام الضريبة المتعددة-أ   
، ويقوم  على ضريبة واحدة فقطإيراداا الضريبية البدائية، ويقصد بنظام الضريبة الوحيدة اعتماد الدولة يف لألنظمة

 األرض كناتج أساسية وعائها واحد بصفة أينظام الضريبة الوحيدة على ضريبة واحدة تفرض على موضوع واحد 
  . الثروةأو

ا نادى به الفيزوقراطيون يف القرن الثامن عشر من فرض ضريبة م نظام الضريبة الوحيدة أمثلةومن   
 ويرجع ذلك .آنذاك كان سائدا يف فرنسا يب املتعددة الذ نظام الضرائوإلغاء ،واحدة على الناتج الصايف للزراعة

 الطبيعيني اعتربوا الناتج الصايف من الزراعة هو مصدر الثروة، ومن مث ال جدوى من فرض ضرائب على أن إىل
 به النظم الضريبة احلديثة يقوم على تنوع الضريبة تأخذ نظام الضرائب املتعددة وهو ما أما .األخرى األنشطة

 الضرائب على أمثلتها النشاط االقتصادي، ومن أوجه حبيث يضم الوعاء الضرييب كل ، الضريبيةاألوعية وتعدد
 .اخل... ، الضرائب اجلمركية اإلنتاج، الضرائب على اإلنفاق، الضرائب علىاألعمال، الضرائب على األفراددخول 

من نظام الضريبة الوحيدة، كما أن الضرائب  اقرب إىل حتقيق العدالة الضريبية ةويعترب نظام الضرائب املتعدد

  1.املتعددة تستطيع حتقيق األهداف املتعددة للسياسة املالية

 لقد تغريت مبرور الزمن العناصر اخلاضعة : الضرائب على األموال والضرائب على األشخاص -ب  
 أو الفردضريبة : فرضها مثلللضريبة، إذ كانت يف اتمعات القدمية تتخذ من األشخاص أنفسهم عنصرا وحيدا ل

حدة  ملا تقوم عليه من و، اليت تلزم كل فرد بدفع قيمة معينة وتتميز هذه الضريبة بسهولة حتصيلها،ضريبة الرؤوس
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بعدها  وألفراد،ل  املاليةقدرات الاملقدار الذي يؤديه مجيع األفراد اخلاضعني هلا دون األخذ بعني االعتبار التفاوت يف
ملدرجة اليت تتميز بتفاوت مقاديرها حبسب تباين فئات اخلاضعني هلا و طبقام، من أمثلتها  الضريبة اظهرت

 و كذلك اجلزية ،طبقة" 22" بعد تقسيم اتمع إىل اثنتني و عشرون1965الفردة الفرنسية اليت فرضت يف سنة 

   1.يف اتمع اإلسالمي اليت فرضت على الرجال القادرين فقط من أهل الذمة
 : أصبحت األموال تشكل العناصر اخلاضعة للضريبة دون األشخاص مثل،    أما يف اتمعات املعاصرة  

 واجلدير بالذكر أن رأس املال هو جمموع ما . الضرائب على اإلنفاق،الثروة الضرائب على ،الضرائب على الدخل
أو مبلغ من " أسهم و سندات "اق مالية األراضي ، العقارات ، أو أور: ميلكه الفرد سواء أخذت شكال عينيا مثل

ن و يأخذ ،النقود، أما الدخل فهو كل ما حيصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على حنو مستمر من مصدر معي
  .صورة نقدية كقاعدة عامة يف اتمعات احلديثة

ت وأشهرها انتشارا  يف يعترب هذا التصنيف من أقدم التصنيفا: المباشرة والضرائب غير المباشرةالضرائب  -ج
مؤلفات املالية العامة واالقتصاد، كما أن هذا التصنيف هو الشائع يف وقتنا احلايل وليس من السهل التمييز ما بني 

، هذين النوعني من الضرائب، وقد أمجع مفكري املالية العامة على وضع بعض املعايري لتسهيل التمييز بينهما
  :وتتميز هذه املعايري فيما يلي

طبقا هلذا املعيار تكون الضريبة مباشرة إذا كانت حتصل بناءا على كشوف أو  : الجبايةةمعيار طريق -
كن فيها إتباع هذا األسلوب ميرب املباشرة فال غجداول تدون فيها أمساء املمولني و التزامهم بالضريبة، أما الضريبة 

  2.يقوم ا املمولني كاستهالك املوارد املتاحة هلم ألنه يتم إتباع التصرفات االقتصادية اليت ،يف حتصيلها

قل العبء الضرييب بتحديد الشخص نيقصد براجعية الضريبة  :معيار نقل عبء الضريبة أو الراجعية -
مل الضريبة بصفة ائية و ال ينقلها حاملكلف ا قانونا يت كان فإذاالنهائي الذي يتحمل الضريبة، وفق هذا املعيار 

 استطاع املكلف بالضريبة قانونا نقلها لشخص آخر فهذه إذا  ضريبة مباشرة، أما فهذه الضريبةخرإىل شخص آ
 3. ضريبة غري املباشرةالضريبة 

 يعترب هذا املعيار أدق املعايري ألنه يعتمد على طريقة :أو عرضية المادة الخاضعة للضريبة معيار دوام -
 مال الفرد فنقدره و نربط الضريبة  على مباشرة إذا اعتمدنا مباشرةالوصول إىل وعاء الضريبة، حبيث تكون ضريبة

 أو نقدر دخل الفرد الذي يدره هذا املال و تربط الضريبة على هذا الدخل، أما الضريبة غري ،على هذه الثروة
كان غنيا أو  سواءبعض األفعال، عند القيام بقيمة الثروة أو الدخل باملباشرة فنلتمس وجودها بطريقة غري مباشرة 

 .فقريا
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 ميكننا القول أن ،     بعد استعراضنا هلذه املعايري اليت يتم بواسطتها التفرقة بني الضرائب املباشرة و غري املباشرة
 أما الضرائب غري املباشرة فهي تفرض على ،الضرائب املباشرة هي اليت تفرض على الدخل عند احلصول عليه

 .الدخل عند إنفاقه

  :هناك عدة أساليب لتحديد الوعاء الضرييب ميكن تصنيفها إىل :ب تحديد وعاء الضريبةأسالي -2- 1-2

  :1ني إىل نوعني أساسي بدورهانقسم تو ):عن طريق البينة ( التقدير المباشر  -أ

نفسه تقدمي إقرار لإلدارة الضريبية بقيمة الوعاء ب يقوم املكلف ،مبوجب هذه الطريقة :إقرار المكلف•
 حيث ال تعتمد على االستنتاج أو القرائن أو ،عترب من أفضل الطرق لتقدير املادة اخلاضعة للضريبة وت،الضرييب

  .  يقتضي توفر مستوى عال من األخالق ودرجة مرتفعة من الوعي الضرييبال أن جناح هذا األسلوبإ .إقرار الغري

 املرتبات اليت يدفعها مثال على ذلك طلب من رب العمل أن يبلغ عن األجور وو ك: رإقرار الغي•
و أهم ما تتميز به هذه .  و يطلب كذالك من الشركات اإلقرار عن قيمة األرباح و الفوائد املوزعة،للعاملني لديه

الطريقة هو صحة البيانات الواردة حيث ال يكون ملقدم اإلقرار أي مصلحة يف التهرب أو التبليغ عن بيانات غري 
 .حقيقية

  2:و تقسم إىل ثالثة أنواع هي :)عن طريق القرائن(شر التقدير غير المبا -ب

 يف هذه الطريقة تعتمد اإلدارة الضريبية على بعض املظاهر اخلارجية اليت :طريقة المظاهر الخارجية•
ذلك تقدير دخل املكلف على أساس القيمة على مثال ك و . و اليت يكون من السهل تقديرها،تتعلق باملكلف

 . اخل...عدد العمال أو عدد اآلالت املستخدمة و عدد السيارات اإلجيارية ملنزله أو 

ة باالستعانة ببعض القرائن اليت يادة الضريباملتقوم اإلدارة الضريبية بتقدير  :طريقة التقدير الجزافي•
 و يلجئ إىل هذه الطريقة يف أضيق احلدود يف حالة عدم توافر ،صر حقيقية يف حتديد وعاء الضريبةترتبط بعنا

  .فاتر منتظمة تبني القيمة احلقيقية لوعاء الضريبةد

 الضريبية أن تقدر وعاء الضريبة من اإلدارة يف هذه الطريقة يكون من حق : طريقة التقدير اإلداري•
 حرية واسعة يف طريقةخالل املعلومات اليت تتوصل إليها من مناقشة املكلف أو فحص دفاتره، فلإلدارة يف هذا ال

  . الضريبةالتوصل إىل وعاء

النسبة بني مقدار الضريبة وقيمة املادة " سعر الضريبة" يقصد مبعدل الضريبة :  الضريبةمعدل -3- 1-2
 يتم حتديد قيمة املادة اخلاضعة أن يدفعه املكلف بعد أن حيدد املبلغ الذي جيب آخراخلاضعة للضريبة هلا، مبعىن 

  :ساب سعر الضريبة نذكر الصور الفنية الحتأهم، ومن للضريبة مبوجب القانون
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  : الضريبة التوزيعية و الضريبة القياسية-أ

بلغ اإلمجايل نقول عن ضريبة أا توزيعية عندما يقوم القانون الضرييب بتثبيت امل :الضريبة التوزيعية•
  مث توزع هذه احلصيلة على مستوى خمتلف مناطق الوطن،كامل الوطن للضريبة على مستوى

بعد هذا التوزيع يتم توزيع مبلغ الضريبة على ممولني كل منطقة وحينئذ ميكن معرفة سعر  ، و..).الدوائر،البلديات(
  .الضريبة

 واليت حيدد املشرع سعرها مقدما دون أن حيدد ،تسمى أيضا بالضريبة التحديدية :الضريبة القياسية•
حتديدها بفرض سعر معني يتناسب مع ويتم  . تاركا حتديدها للظروف االقتصادية،حصيلتها اإلمجالية بصورة حمددة

از هذه الضريبة بأا عادلة حيث تمت، واملادة اخلاضعة للضريبة، فاملكلف يكون على علم مبقدار الضريبة مقدما
  .يكون العبء الضرييب على أساس القدرة التكليفية للمكلف

  : الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية-ب 

ع كنسبة مئوية من الوعاء أيا كانت املادة اخلاضعة للضريبة، حيث حيددها املشر :الضريبة النسبية ••••
تتميز ببساطتها وسهولتها بالنسبة لإلدارة واملكلف، فهي تلك الضريبة احملسوبة على أساس معدل ثابت مهما 

 .كان حجم وقيمة املادة اخلاضعة للضريبة

ملعدل وتزايده مع تزايد حجم تعين ارتفاع ا: " على أاgaude metعرفها  :الضريبة التصاعدية ••••

 : تنقسم إىلو، 1"وقيمة املادة اخلاضعة للضريبة

 وتفرض الضريبة ،طبقا هلذا األسلوب تقسم الدخول إىل عدة فئات :التصاعد اإلجمالي -1
  .على كل فئة بسعر معني يزيد كلما ارتفعت فئة الدخل وقد ينص الشرع على إعفاء الفئة األوىل

هذه األسلوب يقسم الدخل الواحد إىل شرائح يطبق على كل حسب  :التصاعد بالشرائح -2
شرحية سعر معني يرتفع كلما انتقلنا من شرحية ألخرى، وهكذا فإن دخل املمول الواحد ال يعامل معاملة ضريبة 

  .واحدة من حيث السعر

هذا األسلوب عكس احلال عند فرض  ):الطريقة التنازلية(التصاعد عن طريق التنازل  -3
 حيث يبدأ من سعر ميثل احلد األقصى الذي يفرض على الدخول املرتفعة، مث ينخفض السعر ،يسعر تصاعد

  .كلما نزلنا على سلم الدخول

 ،يعين إعفاء حد أدىن من الدخل مع بقاء سعر الضريبة ثابت :التصاعد عن طريق اإلعفاء -4
دخول اليت ال تتعدى هذا  فإن أصحاب ال%10 وحدة نقدية وكان سعر الضريبة 1000فلو كان حد اإلعفاء 

 .املبلغ ال يدفعون شيئا وهكذا
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  1:و تنقسم إىل : قواعد تحصيل الضريبة-4- 1-2

 و يسبق ،تستحق الضريبة عند وقوع الفعل الذي حيدده املشرع الضرييب : الواقعة المنشأة للضريبة-أ
لزم ذلك من إقرارات و مراجعات حىت  و ما يست،حتصيل الضريبة تقدير املادة اخلاضعة هلا و حتديد مقدار الضريبة

هذا األمر  و يعين هذا أن الطريق إىل فرض الضريبة قد يطول بالنسبة إىل بعض الضرائب،. تصبح واجبة األداء
 ولتفادي هذا يتعني أن يتم حتصيل الضريبة ، إىل حتصيل بوفرة يف وقت معني من السنة دون وقت آخرييؤد

والواقع أن حتديد  النسبة للمكلف من خالل إجراءات تنظيمية حتقق اهلدف،عموما يف أكثر األوقات مناسبة ب
  .الواقعة املنشئة للضريبة تتوقف على معرفة مىت ينشا الدين يف ذمة املمول فضال عن معرفة السعر الذي يطبق

 حبيث ختتار لكل ،تتبع اإلدارة الضريبية طرقا خمتلفة لتحصيل الضرائب : طرق تحصيل الضريبة-ب
وميكن ذكر أهم طرق حتصيل الضرائب فيما  ،من خالهلا قواعد الضريبةيبة طريقة حتصيل مناسبة حبيث حتقق ضر
  : يلي

  .حبيث يقوم املمول بتسديد قيمة الضريبة مباشرة إىل اإلدارة :التوريد المباشر ••••

مه عن دخله يقوم املمول بدفع أقساط دورية خالل السنة الضريبية طبقا إلقرار يقد :األقساط المقدمة ••••
 .احملتمل

 .يعترب الورود عمال إداريا حمددا القيمة الضريبية اليت يلتزم كل ممول بتوريدها إىل اخلزانة العامة :الورود ••••

 وتتميز عن غريها ،تلجأ اإلدارة الضريبية إىل التحصيل من املنبع كاألجور والرواتب :الحجز من المنبع ••••
 .يقها يف اللحظة اليت حيصل فيها املمول على دخلمن طرق اجلباية أن اإلدارة تلجأ إىل تطب

عندما ال يقوم ممول بدفع الضريبة يف اآلجال القانونية يقوم قابض الضرائب  :التحصيل عن طريق القوة ••••
 .مستعملة بذلك حق الدعوة العمومية حيث أن للدولة حق استعمال القوة ،بالشروع يف إجراءات التحصيل بالقوة

 كفل القانون ،لضمان حصول الدولة على مستحقاا من الضرائب: لضريبة ضمانات تحصيل ا-ج 

  2:للخزينة العامة العديد من اإلجراءات أمهها

حيث يستويف دين الضريبة قبل الديون ، تقرير حق امتياز الدين الضرييب على معظم الديون األخرى 
  .األخرى
   .ني الذين يتأخرون عن سداد دين الضريبةتقرير حق إصدار باحلجز اإلداري على األموال ضد املكلف 
اق والدفاتر منح املشرع املوظفني املختصني يف مصلحة الضرائب حق اإلطالع على الوثائق واألور •

  .املوجودة لدى املكلف
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 حيث يلتزم املكلف بدفع دين ، وهي قاعدة مقررة يف التشريع الضرييب،تقرير قاعدة الدفع مث االسرتداد •
   .جلهة املختصة مث يستطيع أن يطعن فيفرضها أساسا أو يف مقدارها أو حىت اسرتدادهاالضريبة إىل ا

  .تعد كافة وسائل مكافحة التهرب الداخلي يف نفس الوقت ضمانات لتحصيل الضريبة •
 

يواجه التطبيق الفعلي للضريبة على امليدان عدة مشاكل وعراقيل، حىت ولو :  المشاكل التطبيقية للضريبة-2
القوانني والتشريعات الضريبية سليمة ودقيقة، ومن أهم املشاكل اليت تواجه التطبيق الفعلي للضريبة جند ما كانت 

  :يلي

متلص املكلف من دفع ما عليه من الضريبة كليا أو جزئيا دون أن يعكس به يقصد :  التهرب الضريبي- 2-1
  .يري عدة أنواع من التهرب حسب عدة معاعبؤها على الغري، ومنيز بني

  :ب الضرييب ومهاريوجد معيارين لتقسيم أنواع الته:  أنواع التهرب الضريبي-1- 2-1

  :وميكن تقسيمه إىل نوعني : التهرب حسب معيار الشرعية-أ

 التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون خمالفة أحكام :التهرب الضريبي المشروع  ••••
 ومن أمثلة ذلك . االحتيال عليهأويب نظرا لعدم انتهاك القانون  ومن مث ال يسأل املكلف عن تصرفه السل،القانون

التهرب من  تصاعدية ضريبة الدخل عن طريق جتزئة الشركة الكربى إىل عدة شركات صغرية، حبيث تكون مستقلة 
 وكذلك ختلص الشركة ذات املسامهة من الضريبة على أرباح الشركات. إحدامها عن األخرى من الناحية القانونية

  1.اخل... عن طريق تضخيم النفقات اخلاصة بالسفر والوالئم واإلعانات

 التخلص من أداء الضريبة ، يقصد بالتهرب الضرييب الغري مشروع:التهرب الضريبي الغير مشروع ••••
 وختتلف أنواعه باختالف نوع . وهو ما يسمى بالغش الضرييب،باملخالفة الصرحية لنصوص القوانني الضريبية

 ويتخذ الغش الضرييب أنواع متعددة وخمتلفة من الصعب حتديدها، ونذكر على سبيل .راد التهرب منهاالضريبة امل
بة أو إعداد قيام املكلف بالضريبة باالمتناع عن تقدمي أي تصريح بأرباحه، أو تقدمي تصاريح ناقصة أو كاذ: املثال

 .سجالت أو قيود مزيفة
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  :ا املعيار يقسم التهرب إىل نوعني حسب هذ:)المكان (  التهرب حسب معيار النطاق -ب

أي  دون أن تكون هناك ،حيث يتهرب املمول من أداء الضريبة داخل إقليم الدولة : محليتهرب ••••
  .اخلارجيبالعامل عالقة 

الذي يعترب مسألة معقدة حيث تتشابك العالقات االقتصادية بني الدول،  : التهرب الضريبي الدولي••••
 ، و له أمهية كبرية خاصة مع التطور اهلائل للمبادالت والعالمات التجارية الدولية من جهةوالتهرب الدويل أصبح

ينتج التهرب الضرييب الدويل نتيجة  كما .من جهة أخرىذات الطابع التجاري مع تطور قطاع االتصاالت 
  .للدولاالختالفات املوجودة بني خمتلف التشريعات الضريبية 

  1:ييب إىل جمموعة من العوامل أمههاميكننا إرجاع أسباب التهرب الضر: ريبيأسباب التهرب الض -2- 2-1

 ضعف مستوى الوعي الضرييب لدى املمول وعدم شعوره مبدى أمهية تطور الضريبة يف متويل نفقات -
" ضامنية  فإذا كانت هذه العالقة ت، وميكن رد هذا الشعور إىل طبيعة العالقة القائمة بني الدولة واملكلفني،الدولة

األفراد يقومون بدفع الضريبة إميانا منهم بأن هذه الضريبة ستوجه لتغطية ، حيث الدول املتقدمة يف مثال ذلك
الدول النامية يف عكس وال. التهرب قليليكون  ذلك وب،")اخل...مستشفيات، طرق، مرافق، ( احلاجات العامة 

ايل يعترب عامل يساعد  وبالت، واملمولقة منعدمة يف الدولةأين تكون عالقة املمول للدولة عالقة تصادمية أي الث
  . الذي يكون مرتفعاعلى التهرب

 فالدولة . ويقاس هذا الثقل عن طريق معدل الضغط الضرييب،  ثقل عبء الضريبة الذي يتحمله املمول-
 األوعية اخلاضعة للضريبة أو رغبة منها يف متويل نفقاا تلجأ على توسيع وزيادة إيراداا اجلبائية عن طريق زيادة

فرض الضريبة اجلديدة يشعر املمول ب و،على نفسية املمولسلبية يرتك آثارا وهذا ما  ،زيادة معدالت الضرائب
  .بثقلها وتعددها وهذا يؤدي يف النهاية إىل التهرب

ني اجتاه األعباء  وهي مسة تعرفها معظم الدول النامية، إذ أن عدم تساوي املمول، عدم العدالة الضريبية-
  .الضرييب التهرب  إىلالعامة وكذا شعورهم بأن اإلدارة الضريبية متارس عليهم شيء من التعسف يدفعهم 

 واملشاكل يف النظام الضرييب، حيث تعرف الدول النامية العديد من العيوب،  عدم كفاءة اإلدارة الضريبية-
  .وخاصة يف جمال التحصيل الضرييب

  :كر منهاذ نآليات ميكن حماربة التهرب الضرييب من خالل عدة :اربة التهرب الضريبي أساليب مح-3- 2-1

  : 2البد على املشرع األخذ بعني االعتبار األمور التالية : على مستوى التشريع–أ 
  . فرض ضريبة عادلة مناسبة للمكلف مضمونة التحصيل ••••

                                                 
  .143: صبق ذكره،سس امحد البطريق، مرجع يون - 1
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ات للتهرب من جهة وتعريف املمول حبقوقه  حبيث ال ترتك ثغر، ال بد أن تكون القوانني واضحة وواقعية ••••
  .وواجباته من جهة أخرى

 والعقوبات تكون ، حىت تكون حماربة فعالة للتهرب الضرييب، اللجوء إىل فرض عقوبات ردعية صارمة ••••
  .جبائية تفرض غرامات مالية أو جنائية كالسجن

  :أمهها من خالل توفر عدة مقومات وذلك:  العمل على رفع الكفاءة الضريبية- ب
  . مستوى التأهيل والتدريبلرفع من توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية واخلربة الواسعة وا ••••
  . توفر نظم املراقبة اليت تتميز بالدقة والسرعة يف اكتشاف املخالفات ••••
  . الضريبية باألجهزة اإللكرتونية احلديثة الالزمة لتمكينها من رفع مستوى اخلدماتاإلدارةتزويد   ••••
  . تبسيط أحكام قوانني الضرائب ••••

  . اجتاه إدارة الضرائبوذلك بتعريفهم بواجبام وحقوقهم : تنمية الوعي الضرييب لدى املواطنني- ج
  .املصريف وإدارة الضمان االجتماعي كاجلهاز : التنسيق بني إدارة الضرائب وباقي اإلدارات األخرى-د

   : االزدواج الضريبي- 2-2

إن الغاية من فرض الضريبة هو إشراك املكلفني يف األعباء : اج الضريبي وشروطه تعريف االزدو-1- 2-2
 من ضريبة، وهذا أكثرالعامة للدولة كل حسب مقدرته التكليفية، ولكن حيدث أحيانا أن تفرض على وعاء واحد 

ة أكثر من مرة ، واليت تتحقق عندما خيضع نفس الشخص لنفس الضريب"االزدواج الضرييب" ما يطلق عليه بظاهرة 

  1.على نفس املصدر وخالل نفس الفرتة الضريبية

  :الزدواج الضرييب شروط مخسة جيب توفرها حىت نكون أمام ازدواج ضرييب وهيل

وذلك بفرض نفس الضريبة على نفس املكلف وعلى نفس املادة اخلاضعة  : وحدة الضريبة المفروضة-
 على مستوى أوملالية سواء على مستوى الدولة الواحدة أكثر من مرة، ويتحقق ذلك نتيجة تعدد السلطات ا

 .الدول

ونقصد . أكثر أو نفس الشخص يدفع نفس الضريبة مرتني أن أي : وحدة الشخص المكلف بالضريبة-
 الشركات على شركة ذات أرباح شخصية معنوية، فمثال لو فرضت الضريبة على أو شخصية طبيعية ماإبالشخص 

، فال يعترب ذلك ازدواجا ضريبيا، الن األرباحنية على الشخص عند حصوله على ، مث تفرض ضريبة ثاأسهم
 .والثاين شخصية طبيعية" الشركة" شخصية معنوية فاألولالشخصني خمتلفني، 

فمثال  من مرة، أكثر تفرض الضريبة على نفس الوعاء الضرييب أن أي : وحدة المادة الخاضعة للضريبة-
 على نفس الشخص ولكن لقاء دخله أخرىعية عائدة لشخص، مث تفرض ضريبة لو فرضت ضريبة على ارض زرا

  .املتأيت من مصنع فال نسمي ذلك ازدواجا ضريبيا
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 من أكثر"  لدفع الضريبةأدتاليت " وذلك عندما تكون الواقعة املنشاة للضريبة :  وحدة الواقعة المنشاة-
 تعدد أوات املالية على مستوى الدولة الواحدة، مرة هي نفسها يف كل مرة، وحيدث ذلك نتيجة تعدد السلط

  .السلطات املالية على املستوى الدويل

 فإذا فرضت الضريبة على شخص ما مرتني على دخله يف سنتني : وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة-
هذا ف السنة ضريبيا، ولكن عندما تفرض الضريبة على دخل الشخص مرتني يفخمتلفتني، فهذا ال يعين ازدواجا 

 . ضرييبازدواج

  : الضرييب نذكر منهاجهناك عدة أنواع لالزدوا:  أنواع االزدواج الضريبي-2- 2-2

 يف نفس الدولة ةالضريبحتدث نتيجة تعدد السلطات املالية املخولة لفرض : االزدواج الضريبي الداخلي -أ
 سريان إىلات حقوقها يف فرض الضريبة  هذه السلطممارسة، ويؤدي ) والسلطات احملليةةاملركزي السلطات (

 . ولنفس الشخصنفس الضريبة على نفس املادة اخلاضعة ويف نفس املدة

، وبدون تنسيق ضرييب حدا وحيدث عند ممارسة كل دولة حلقوقها الضريبية على :االزدواج الضريبي الدولي -ب
 داخل الدولة الثانية، أخرى ومرة ألوىلافيما بينها، وبذلك ميكن فرض نفس الضريبة مرتني مرة داخل الدولة 

 . جيب القيام بالتنسيق بني الدول فيما خيص فرض وحتصيل الضريبةاالزدواجولتجنب مثل هذا 

يكون االزدواج الضرييب مقصودا من طرف املشرع املايل عند فرض نفس :  الضريبي المقصودجاالزدوا -ج
   1: لألسباب التاليةالضريبة مرتني على نفس املال العائد لنفس الشخص

 .، وحيدث ذلك عند حدوث بعض األزماتاألصلي اإليراد جانب إىل احلصول على إيراد إضايف ••••

 حقيقة زيادة إخفاء" زيادة العبء على بعض املمولني بطريقة اقل ظهورا من طريقة رفع معدل الضريبة ••••
 ".سعر الضريبة

معني، مث تفرض ضريبة أخرى على دخله  على فروع الدخل العائد لشخص  تفرض ضرائب متعددةأن ••••
  . العام لتحقيق زيادة احلصيلة الضريبية

 يقع نتيجة ممارسة هيئات خمتلفة لسلطاا يف فرض الضرائب، كما حيدث : االزدواج الضريبي غير المقصود-د
ال ذاته، وكما  فرضت كل من احلكومة االحتادية وحكومات الواليات نفس الضريبة على املإذايف الدول االحتادية 

  .حيدث عندما تفرض كل من احلكومة املركزية واهليئات احمللية نفس الضريبة على مادة معينة
ا ما يكون مقصودا، بعكس ب االزدواج الضرييب الداخلي غالأن ، االزدواج الضرييبأنواعيتضح مما ذكر يف 

 حداة املطلقة اليت تتمتع ا كل دولة على  الضرييب الدويل الذي يكون غري مقصود، وذلك نتيجة السيادجاالزدوا
  .يف تكييف نظامها الضرييب
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ميكن جتنب االزدواج الضرييب وذلك بطريقتني إحدامها خاصة باالزدواج الضرييب الداخلي واألخرى خاصة 
  :باالزدواج الضرييب الدويل ومها

لقواعد الضريبية املختلفة  وذلك بالتنسيق بني ا،تفادي االزدواج بواسطة التشريع الضرييب الداخلي••••
 .وتوحيدها

 .سواء الثنائية أو املتعددة  من خالل االتفاقيات الدولية،تفادي االزدواج الضرييب الدويل••••

 
 اليةالضريبية أداة من أدوات السياسة املتعترب السياسة  :السياسة الضريبية و آثارها على النشاط االقتصادي -3

 آثارها ،، أدوااهامفهوملك وجب حتديد لذو  .لمجتمعقتصادية واالجتماعية ل االهدافاألاليت تساهم يف حتقيق 
  .االقتصادية

جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها "  ميكن تعريف السياسة الضريبية بأا : تعريف السياسة الضريبية- 3-1
ثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية واحملتملة إلحداث آ

   1." مرغوبة، وجتنب اآلثار الغري املرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف اتمع

 واليت تتعلق أساسا بتنظيم حصيلة ،        إذن السياسة الضريبية هي جمموعة التدابري ذات الطابع الضرييب
ية  العمومية والتأثري على األوضاع االقتصاد من اجل تغطية نفقات التدخالت، وذلكالضرائب يف االقتصاد

  : ، ولتحديد السياسة الضريبية يف اقتصاد ما ال بد من االعتماد على ما يليواالجتماعية حسب إرادة الدولة
  . حتديد األولويات اليت تسعى إىل حتقيقها اإلدارة الضريبية من أجل حتقيق أهداف االقتصاد ككل- 
 باالعتماد على األداة املناسبة لكل ممول والزمن املالئم له ، وذلكات واملزج بينهااستخدام جمموعة من األدو - 

  .وتطبيق أنواع معينة من الضرائب تتالءم مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية
وحتقيق أكرب قدر ممكن األهداف االقتصادية ،تطبيق معدالت ضريبية تساعد على رفع املردودية من جهة - 

  .واالجتماعية
 والذي نعين به املعاملة القائمة بني ،       وال ميكن تطبيق السياسة الضريبية إال ضمن ما يعرف بالنظام الضرييب

 والذي تتحدد معامله . وهو يعرب عن جمموع الضرائب املطبقة بالفعل يف اقتصاد ما،املمولني واإلدارة الضريبية
  .ئب السائدة يف االقتصادبالنسب والعالقات القائمة بني خمتلف أنواع الضرا

  2:فالسياسة الضريبية تتسم مبا يلي  
 .رتابطأا جمموعة متكاملة من الربامج تسود بني مكوناا عالقات االتساق وال

كاحلوافز الضريبية اليت معها،  والربامج املتكاملة ، تعتمد على األدوات الضريبية الفعلية واحملتملةأا
 .ادية معينة دف تشجيعهامتنحها الدولة ألنشطة اقتص
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  . للمجتمع وتسعى إىل حتقيق أهدافهاالية جزء مهم من أجزاء السياسة املأا

 يعتمد على توفري واقتناء جمموعة من ، إن إتباع أي سياسة من قبل الدولة:أدوات السياسة الضريبية - 3-2
فمن أهم األدوات اليت تعتمد . رجوةالوسائل واألدوات اليت جيب االعتماد عليها من أجل حتقيق األهداف امل

  :عليها السياسة الضريبية يف حتقيق أهدافها

يعين إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني بدفع الضريبة يف مبلغ الضرائب  : اإلعفاء الضريبي-1- 3-2

 فاملقصود به هو منح املشروعات ،1مارسة نشاط معني يف ظروف معينة مقابل التزامهم مبالواجب السداد
 هلذا فإن اإلعفاءات الضريبية ميكن ،االستثمارية إعفاءا ضريبيا لعدد من السنوات يف بداية حياا اإلنتاجية

استخدامها بطريقة تسمح بأن متارس دورا يف التأثري على حجم االستثمارات يف القطاع اخلاص، ومنط توزيعها بني 

  2.ا دائمة أو مؤقتةالصناعات والقطاعات املختلفة، وتكون هذه اإلعفاءات إم

 أو ،تعين إخضاع املمول ملعدالت ضريبية أقل من املعدالت السائدة: التخفيضات الضريبية -2- 3-2
تقليص الوعاء الضرييب مقابل االلتزام ببعض الشروط، كاملعدل املفروض على األرباح املعاد استثمارها أو 

 نضري التزامهم تقدمي قائمة الزبائن املتعامل ، املهينالتخفيضات املمنوحة لتجار اجلملة على الرسم على النشاط
  .  معهم والعمليات اليت مت إجنازها معهم لصاحل مصلحة الضرائب

يعرف على أنه النقص احلاصل يف قيمة االستثمارات أو األصول الثابتة نتيجة  :نظام اإلهتالك -3- 3-2
 من القيمة الكلية لألصل  الناقصعن القسط السنوي ويعرب ،االستخدام أو مرور الزمن أو اإلبداع التكنولوجي

 وبالتايل يصبح العبء الضرييب أقل مقارنة ،بقسط االهتالك، ويطرح هذا القسط من الدخل اخلاضع للضريبة
 النتيجة لى ويعترب االهتالك مسألة ضريبية بالنظر إىل تأثريه املباشر ع.حبجم الدخل اخلاضع للضريبة قبل االهتالك

ثابت، متزايد، متناقص ( املخصصات السنوية اليت يتوقف حجمها على النظام املرخص يف استخدام من خالل 
، وكلما كرب حجم هذه املخصصات والتسارع يف بداية االستثمار خاصة يف فرتات التضخم اعترب ذلك امتيازا )

، فضال عن كون االهتالك  من جتديد استثماراا ودفع ضرائب أقل املؤسسةلصاحل املؤسسة، إذ بفضله تتمكن
  .عنصرا أساسيا من عناصر التمويل الذايت للمؤسسة

تشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار النامجة : إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الالحقة -4- 3-2
ي ذلك إىل تآكل عن حتقيق خسائر خالل سنة معينة، و هذا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤد

حيث تعترب املعاملة الضريبية للخسائر احملققة من الفرص االستثمارية املختلفة أحد الوسائل اهلامة . رأمسال املؤسسة

                                                 
  .173 : ص،بق ذكرهمرجع س،  عبد ايد قدي- 1
ق الدولة يف مال املكلف طاملا بقي بسبب اإلعفاء قائما، ويتم منح هذا اإلعفاء تبعا ألمهية النشاط ومدى تأثريه  اإلعفاء الدائم هو إسقاط ح-  2

على احلياة االقتصادية واالجتماعية أما اإلعفاء املؤقت فهو إسقاط حق الدولة يف مال املكلف ملدة معينة من حياة النشاط االقتصادي والذي عادة ما 
 .النشاطيكون يف بداية 
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ها، بل أيضا لتشجيع عواناليت ميكن استخدامها ليس فقط للحد من اآلثار السلبية للضرائب مبختلف أ
  .نشطة االقتصادية املرغوبةاالستثمارات اخلاصة و زيادة الرتاكم الرأمسايل يف اجتاه األ

    :يتوقف جناح هذه األدوات على عاملني مها  

االستقرار : اعتبار الضريبة جزءا من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره و تتشابك إىل حد كبري منها
و املايل السياسي، استقرار العملة، إمكانية التحويل اجلاري للعملة، نطاق السوق و حجمه، طبيعة النظام املصريف 

  .اخل... القائم درجة تطور اهلياكل القاعدية و وسائل االتصال
 فتجاوب املؤسسات مع املزايا الضريبية يربط باملرحلة اليت :الزمن الذي يتم فيه استخدام هذه األدوات

اخلروج من  ففي أوقات ،و درجة املخاطر اليت ميكن للمؤسسة حتملها على ضوء العوائد املنتظرة ،مير ا االقتصاد
 .األزمة يكون هناك ميل أكرب لالستفادة املزايا و حوافز االستثمار

 من الصعب حتديد اآلثار االقتصادية للسياسة الضريبية حتديدا : اآلثار االقتصادية للسياسة الضريبية- 3-3
 إىلتعرض ن سعليهو  .دقيقا نظرا لتشابك احلياة االقتصادية و تأثريها بعوامل عديدة متداخلة مع بعضها البعض

  .اإلنتاج ،التوزيع األسعار  السياسة الضريبية بالنسبة للمتغريات االقتصادية الكلية كاالستهالك، االدخار،آثار

من املعلوم بان الضريبة تؤثر يف االستهالك بصفة مباشرة عن  :أثر السياسة الضريبية على االستهالك -1- 3-3
اح من ت يف الكم الكلي املالتأثري، وبصفة غري مباشرة عن طريق األفرادض  بعأيدي القوة الشرائية يف إنقاصطريق 

 الضرائب على حجم االستهالك الكلي على نسبة ما تقتطعه تأثريويتوقف مدى . السلع واخلدمات االستهالكية
يكون اكرب  الضرائب على الشرائح ذات الدخول املنخفضة فتأثري يف الشرائح املختلفة، األفرادالضرائب من دخول 

رتفع  زيادة الضرائب بالنسبة للشرائح ذات الدخل املأما اجلزء األكرب من الدخل خيصص لالستهالك، أنباعتبار 

   1. على االستهالك يكون اقلفان التأثري

طاع جزء من الدخل قت اإىل الضريبة تؤدي أنمن الواضح  :أثر السياسة الضريبية على االدخار -2- 3-3
 لدخلهم بني االستهالك واالدخار، وحنن نعلم بان األفراد توزيع إعادة إىل وهذا ما يؤدي بالضرورة ،لألفرادبالنسبة 
 اخنفاض قيمة إىل االدخار، وهذا ما يؤدي إىل من ميلهم أكثر االستهالك إىل يف الدول النامية مييلون األفراد

 أرباح الضرائب املفروضة على إىللنسبة  بااألمرونفس . دخرام نتيجة زيادة الضريبة املفروضة على الدخلم

  2. هذه املؤسساتوبالتايل اخنفاض مدخراتاح األرباملؤسسات، فارتفاعها يعين اخنفاض 

 وذلك ،األسعارمن الصعب مبا كان حتديد اثر الضريبة على  :األسعاراثر السياسة الضريبية على  -3- 3-3
 زادت الضرائب غري املباشرة املفروضة إذاة عليه، فنالحظ مثال  الضرائب وكذا الوعاء الضرييب املفروضأنواعلتعدد 

 وذلك برفع سعر هذه السلع ، املستهلكإىلعلى السلع واخلدمات فان املنتج سيقوم بنقل العبء الضرييب 
 الضريبة املفروضة على ولكن يف املقابل لو ارتفعت. األسعار زيادة إىل أدتواخلدمات، وبالتايل زيادة الضريبة 

                                                 
  .200: ص ،بق ذكرهس  عبد املنعم فوزي، مرجع- 1
  .124: ، صبق ذكرهس حممد طاقة،هدى العزاوي، مرجع - 2
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 اخنفاض إىل الطلب على السلع واخلدمات مما يؤدي  ينخفض وبالتايل،لقدرة الشرائية للفرد تنخفضلدخل فاا
 مجلة القول أن األثر الكلي للضريبة على األسعار ال ميكن حتديده إال إذا أخذنا يف و.  السلع واخلدماتأسعار

  .وضة عليهاالعتبار نوع الضرائب املفروضة وكذا نوع الوعاء الضرييب املفر

تستعمل الضرائب للحد من تفاوت الدخول بني  :إعادة توزيع الدخولاثر السياسة الضريبية على  -4- 3-3
الطبقات االجتماعية املختلفة، وذلك بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول الكبرية، وذلك يعين 

 توزيع إعادة سياسة أداوت هامة من أداةتشكل  العامة بني املكلفني األعباءبتوزيع يامها قعند  الضرائب أن
  .الدخل الوطين

 وبالتايل ، لألفرادة اخنفاض القدرة الشرائيإىلكما رائينا فان زيادة الضرائب املباشرة على الدخول يؤدي   
 هذا ال يكون من ولكن السلع واخلدمات، وما ما جيعلها متاحة لذوي الدخول املنخفضة، أسعاراخنفاض 
 أن فيتمثل يف ،للدخو توزيع اإعادة يفلضرائب ل الدور التقليدي أما .األعمال العمل ورجال ابأربمصلحة 

 الدولة فإعانات مقدمة من طر الدخول املنخفضة يف شكل وأصحاب الفقراء إىلاحلصيلة الضريبة امعة ستوجه 
  .فقراءلزيادة القدرة الشرائية هلم، وكذا تقليص اهلوة املوجودة بني األغنياء وال

 على اإلنتاج والدخل الوطين، وميكن ثارآ للسياسة الضريبية :الدخلاثر السياسة الضريبية على  -5- 3-3
 مباشرة وغري مباشرة، كما ميكن تقسيمها إىل أثار انكماشية عند زيادة معدالت آثارتقسيم هذه اآلثار إىل 

  . املوايلفصليف البالتفصيل ق إىل هذه اآلثار سنتطر. 1الضرائب وأثار توسعية يف حالة ختفيض معدالت الضريبة

  .يسياسة اإلنفاق العام وأثرها على النشاط االقتصاد: لثانيالمطلب ا

لقد أصبح ملضمون النفقات العامة مكانا بارزا يف الدراسات املالية احلديثة، حبيث تناولت هذه الدراسات 
ت هذه الدراسات حول تقسيماا وآثارها االقتصادية حتليل دور النفقات العامة يف النشاط االقتصادي، وتركز

واالجتماعية، ولدراسة هذه السياسة ودورها يف النشاط االقتصادي وجب التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة 
  .بالنفقات العامة وأهم خصائصها و تقسيماا وآثارها على االقتصاد

 فقات العامة نسبة معتربة من الناتج احمللي اإلمجايل، وخاصةمتثل الن : ماهية النفقات العامة وأسباب تزايدها-1
اليت تعتمد على القطاع العام بنسبة كبرية مقارنة بالقطاع اخلاص، وهذه النفقات دائما يف بالنسبة للدول النامية 

  .حالة تزايد سواء بالنسبة للدول النامية أو الدول املتقدمة

                                                 
  .124: ، صبق ذكرهسهدى العزاوي، مرجع   حممد طاقة،- 1
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تعرف النفقة العامة بأا مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة  : تعريف النفقات العامة و خصائصها- 1-1
ا و هيئاا املختلفة، لتلبية احلاجات العامة للمجتمعابواسطة إداراا مبلغ نقدي . و وزاراكما تعرف على أ 

لعامة تتميز  و من خالل التعريفني ميكن استنتاج أن النفقة ا1يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة،
  :بعدة خصائص

تقوم الدولة بإنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع واخلدمات الالزمة : النفقة العامة مبلغ نقدي����
ملمارسة نشاطها، أي كل ما تنفقه الدولة سواء من أجل احلصول على السلع واخلدمات الالزمة لتسيري املرافق 

مليات اإلنتاجية، أو منح اإلعانات واملساعدات بأشكاهلا املختلفة، جيب العامة، أو شراء السلع الرأمسالية الالزمة لع
 .أن يتخذ الشكل النقدي حىت يدخل يف جمال النفقات العامة

يشرتط لكي تكون النفقة من النفقات العامة أن يكون :  صدور النفقة من الحكومة أو أحد هيئاتها����
 كانت هذه النفقة امر باإلنفاق عنصر أساسي يف حتديد ما إذاآلمر ا شخص معنوي عام، فالطبيعة القانونية لآل

 وعلى ذلك فان النفقات اليت ينفقها شخص طبيعي أو معنوي خاص، ال تعترب نفقة عامة حىت 2عامة أو خاصة،
 .ولو كانت دف إىل حتقيق نفع عام

 ينفقها األشخاص العامة يقصد ذه اخلاصية أن املبالغ النقدية اليت:  النفقة العامة تحقق النفع العام����
أو  يستفيد منها مجيع املواطنني، وليس جهات معينة) منفعة عامة( جيب أن يكون اهلدف منها حتقيق خدمة عامة 

  .فردا معني

 وذلك حسب جمموعة من ، ميكن تقسيم النفقات العامة إىل عدة تقسيمات: تقسيمات النفقات العامة- 1-2
، وسنتطرق إىل )عملي(، ومعيار وضعي )نظري(   معيار علمي 3:ين أساسينياملعايري، وميكن مجعها يف معيار

  .هذين املعيارين باإلضافة إىل تقسيم النفقات يف اجلزائر

ميكن تقسيم النفقات العامة وفق هذا املعيار ):  النظري(  تقسيم النفقات حسب المعيار العلمي -1- 1-2
 امليزانية حيث تقسم إىل نفقات عادية ونفقات غري عادية، إىل عدة تقسيمات، وذلك حسب تكرارها الدوري يف

، وكذلك "نفقات حقيقية ونفقات حتويلية"و " نفقات منتجة وغري منتجة"وحسب آثارها االقتصادية تقسم إىل 
حسب األهداف املرجوة تقسم إىل نفقات إدارية ونفقات اجتماعية ونفقات اقتصادية، أما حسب اهليئة املكلفة 

فتقسم إىل نفقات مركزية ونفقات حملية، أما حسب شكلها فيمكن تقسيمها إىل مشرتيات الدولة من بصرفها 
  .أدوات وجتهيزات، ونفقات أجور العاملني، ونفقات اإلعانات، ونفقات خدمة الدين

يقصد بالتقسيم الوضعي للنفقات : )العملي( تقسيم النفقات العامة حسب المعيار الوضعي -2- 1-2
تلف املمارسات والتطبيقات العملية اليت تعتمد وتلجأ إليها خمتلف الدول بشأن تنظيم نفقاا العامة، العامة خم

                                                 
  .27:، ص2000 سوزي عديل ناشد، الوجيز يف املالية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، - 1
   .277:، ص2002ايد دراز و سعيد عبد العزيز عثمان، مبادئ املالية العامة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  حامد عبد - 2
  .28:، ص2003 حممد الصغري بعلي، يسري أبو العال، املالية العامة، دار العلوم، اجلزائر، - 3



   وأثرها على النشاط االقتصادي     السياسة المالية                          :     الفصل الثاني

 95 

فمثال تقسم النفقات يف اجنلرتا إىل . 1وميكن إعطاء حملة وجيزة عن تقسيمات اإلنفاق العام عند بعض الدول
سم النفقات إىل نفقات ائية اليت نفقات ذات اعتماد دائم ونفقات ذات اعتماد متجدد، أما يف فرنسا فتق

، ونفقات ذات طبيعة مؤقتة واليت يتم تغطيتها عن طريق زتنقسم بدورها إىل نفقات التسيري ونفقات التجهي
معيار وظيفي و معيار : أ فتقسم النفقات حسب معيارين أساسيني.م.أما يف الو. القروض والتسهيالت االئتمانية
الدفاع، الشؤون الدولية، املساعدات : فيقسم تلك النفقات إىل مثانية وظائف وهيإداري، أما التقسيم الوظيفي 

. لقدامى احملاربني، الرفاهية، الصحة والتعليم، الزراعة، الثروات الطبيعية، التجارة، القوى العاملة، فوائد الدين العام
 .أما التقسيم اإلداري فيتم تقسيمه على خمتلف الوزارات واملصاحل اإلدارية

يقسم املشرع اجلزائري النفقات العامة للدولة إىل نفقات التسيري :  تقسيم النفقات العامة في الجزائر-3- 1-2
  2.)االستثمار( ونفقات التجهيز

يقصد ا تلك النفقات الضرورية لسري مصاحل أجهزة الدولة اإلدارية، واملتكونة من  :نفقات التسيير����
ّوهذه النفقات ال تكون أي قيمة مضافة مباشرة . اخل...معدات املكاتبأجور املوظفني، ومصاريف الصيانة، 

 أي أا مل تقم بعملية إنتاج أي سلعة حقيقية، فهذا النوع موجه لتسيري هياكل الدولة حيث توزع ،لالقتصاد الوطين
ألا ال دف إىل التأثري على  ،"الدولة احملايدة" حسب الدوائر الوزارية يف امليزانية العامة، وهذه النفقات توافق تعبري

وتقسم نفقات التسيري . احلياة االقتصادية بطريقة مباشرة، وكل آثارها على االقتصاد واتمع هي آثار غري مباشرة
  3:إىل أربعة أبواب
  .أعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات ••••
 .ختصيصات السلطات العمومية ••••
 .صاحلالنفقات اخلاصة بوسائل امل ••••
 .التدخالت العمومية ••••

يتعلق الباب األول و الثاين باألعباء املشرتكة يف امليزانية العامة، ويتم تفصيلها و توزيعها مبرسوم رئاسي، 
ويقسم الباب إىل أقسام وتقسم . أما الباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات، ويتم توزيعها عن طريق مراسيم التوزيع

  .ثل الفصل الوحدة األساسية يف توزيع اعتمادات امليزانية وعنصرا هاما يف الرقابة املاليةاألقسام إىل فصول، ومي
يتم توزيع هذه النفقات وفق اخلطة اإلمنائية السنوية للدولة، وتوزع هذه  ):االستثمار( نفقات التجهيز����

  4:النفقات على خمتلف القطاعات، وتتفرع إىل ثالثة أبواب
  . من طرف الدولةاالستثمارات املنفردة •
 .إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الدولة للخواص •
 .النفقات األخرى برأس املال •

                                                 
  .167: ، مرجع سابق، صسعيد عبد العزيز عثمان حامد عبد ايد دراز، – 1
  .، املتعلق بقوانني املالية1984 جويلية7 املؤرخ يف 84/17 من القانون رقم23 املادة– 2
  .، املتعلق بقوانني املالية1984ة جويلي7 املؤرخ يف 84/17 من القانون رقم24 املادة– 3
  .، املتعلق بقوانني املالية1984 جويلية7 املؤرخ يف 84/17 من القانون رقم35 املادة – 4
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يتميز هذا النوع من النفقات بإنتاجيته الكبرية، مقارنة بنفقات التسيري، وذلك ألا تقوم بزيادة حجم 
د جذورها يف التحليل الكنزي، الذي التجهيزات املوجودة حبوزة الدولة، فالشهرة اليت حتظى ا هذه النفقات جت

، تقوم نفقات االستثمار بإعادة التوازن االقتصادي العام، من )الركود االقتصادي( برهن على أنه يف فرتة الكساد 
ويالحظ يف كل عملية إنفاق استثماري إنشاء دخل جديد ". مضاعف االستثمار"    خالل الدور الذي يقوم به

لعامة األولية، وبالتايل ينتشر جتدد النشاط على جممل اهليكل االقتصادي، وتتوقف قوة أثر ناتج مباشرة عن النفقة ا
للمستفيدين من هذه الدخول اإلضافية الناجتة عن زيادة النفقات، فإذا " امليل احلدي لالستهالك" املضاعف على

ت على الناتج الوطين وبالتايل على  يعطلون تأثري هذه النفقافإمقام هؤالء األفراد باالدخار عوض االستهالك، 
الدخل لفرتة أطول من حالة االستهالك املباشر هلذه النفقات، مما يؤدي إىل وجود حتفظات اجتاه نفقات 
االستثمار، لذا وجب القيام خبيارات فيما خيص املشاريع االستثمارية املمولة من طرف الدولة، ويتم اإلبقاء على 

وى، كما أنه يف فرتة التضخم ميكن أن متثل نفقات االستثمار خطرا على اجلانب املشاريع ذات املنفعة القص
  .النقدي، ولذا وجب تقييدها ومراقبتها من طرف الدولة

  إن تطور ومنو الدولة واتساعها أدى إىل ازدياد حجم النفقات : تطور النفقات العامة و أسباب تزايدها- 1-3
 و أول من الحظ ظاهرة .حجم الدخل الوطين، وحجم النفقات العامة بني ةالعامة، وبذلك توجد عالقة طردي

، الذي درس ظاهرة تزايد النفقات العامة يف A-Wagner تزايد النفقات العامة هو االقتصادي األملاين فاجنر
لتطور وا) النفقات( الدور املايل للدولة د بني ازدياةبعض الدول األوربية، وخرج بنتيجة مفادها وجود عالقة طردي

االقتصادي، ولكن هذه الزيادة يف النفقات العامة ال تعين زيادة املنفعة العامة، ألن هذه الزيادة قد تكون ألسباب 
ظاهرية دون زيادة املنفعة العامة احلقيقية، وقد تكون حقيقية، وبذلك زيادة املنفعة احلقيقية املرتتبة عن الزيادة يف 

  1.النفقات العامة
يقصد باألسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة، زيادة : الظاهرية لتزايد النفقات العامة األسباب -1- 1-3

وتصاعد اإلنفاق العام عدديا، دون أن يقابل ذلك زيادة وحتسن فعلي وملموس يف حجم ومستوى اخلدمات 
 :املقدمة، وتتمثل هذه األسباب فيما يلي

القوة الشرائية للنقود، أو ازدياد عدد الوحدات النقدية يقصد به تدهور  ):التضخم(  تدهور قيمة النقود����
  . اليت تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة، ويرتتب على ذلك تضخما يف أرقام النفقات العامة

لقد كان يف ما مضى يتم ختصيص بعض اإليرادات اليت تقوم  :اختالف طرق المحاسبة المالية����
 ومع اعتماد وحدة امليزانية . وبالتايل ال تظهر يف ميزانية الدولة،طية نفقاابتحصيلها بعض اإلدارات واملصاحل لتغ

تظهر يف ميزانية الدولة، أدى ذلك إىل تضخم حجم النفقات ) مركزية أو حملية( حيث أصبحت كل النفقات
  .العامة، وهذه الزيادة هي زيادة ظاهرية فقط نتجت عن تغيري طرق احملاسبة يف امليزانية احلديثة

خيتلف هذا العامل عن بقية العوامل األخرى، فزيادة النفقات العامة اليت ترتتب  :زيادة عدد السكان����
 والزيادة يف عدد .عليه ليست زيادة ظاهرية حبتة، بل انه من الطبيعي أن تزداد نفقات الدولة بازدياد عدد السكان
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ولكي نتابع الزيادة احلقيقية جيب أن تكون املقارنات السكان يف احلقيقة، متنع القيام مبقارنات الفرتات املختلفة، 
  .بني مقدار اإلنفاق الذي يعود على الفرد الواحد خالل فرتة املقارنة، أي بقسمة اإلنفاق الكلي على عدد السكان

هذه الزيادة يف النفقات العامة ناجتة عن ضم إقليم جديد إىل دولة معينة، وهذا  :اتساع حجم اإلقليم����
أدى إىل توحيد امليزانية، وبالتايل تضاعفت ) الشرقية والغربية(  يكن تابعا هلا، ومثال ذلك احتاد األملانيتني  ملاإلقليم

 .، وذلك الن نصيب الفرد من هذه النفقات يبقى ثابتاطالنفقات العامة، ولكن هذه الزيادة تبقى ظاهرية فق
اسة أهم األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة، بعد در : األسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة-2- 1-3

نتطرق إىل األسباب احلقيقية اليت تؤدي إىل تزايد هذه النفقات، ونقصد بذلك وجود عوامل معينة، تؤدي إىل 
  :زيادة القيمة احلقيقية للنفقات العامة، نتيجة لتزايد عبء التكاليف العامة، وتتمثل هذه األسباب فيما يلي

 وبالتايل زيادة ما تقتطعه من هذا الدخل وهذا ،تتمثل يف زيادة الدخل الوطين :القتصاديةاألسباب ا�
 1.)تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية( يفسح اال لزيادة اإلنفاق العام، وكذا زيادة دور الدولة 

ا تركز السكان تتمثل هذه األسباب يف الزيادة يف معدل النمو الدميوغرايف، وكذ :األسباب االجتماعية�
يف املدن، واملراكز الصناعية، كل هذه األسباب تؤدي إىل زيادة حجم النفقات العامة، لتغطية الطلب احلاصل على 

  . اخل...اخلدمات التعليمية، الصحية، الثقافية، خدمات النقل

تيجة يرتتب على منو وظائف الدولة وتنوعها، وتضخم حجم اإلدارة احلكومية ن: األسباب اإلدارية�
 العامة تخلق العديد من الوزارات واإلدارات، للقيام بتقدمي اخلدمات العامة، وكذا اإلشراف على املشروعا

  . املختلفة، إىل زيادة حجم النفقات العامة
أوال : تلخيص األسباب املالية لزيادة النفقات العامة يف عنصرين أساسيني  ميكن:األسباب المالية�

 وثانيا ،صبح من السهل احلصول على القروض من اجل متويل النفقات مقارنة مبا مضىحيث أ "سهولة االقرتاض"
والذي بدوره يغري احلكومة بالتوسع يف اإلنفاق عن طريق تنمية خدماا  "وجود فائض يف اإليرادات العامة"

  2.وحتسني مستواها

 فتؤدي إىل زيادا، وميكننا تؤثر بعض العوامل السياسية يف حجم النفقات العامة: األسباب السياسية�
يرتتب عليها زيادة   حيث"انتشار مبادئ الدميقراطية ":يف هذا اال إدراج بعض العوامل الرئيسية واملتمثلة يف

زيادة نفقات التمثيل  "كما أن. االهتمام بالطبقات حمدودة الدخل، واحملرومة، والتكفل بالكثري من خدماا
لدولية، وكثرة عدد الدول املستقلة يؤدي إىل تزايد نفقات اشرتاك الدول يف املنظمات لتطور العالقات ا "اخلارجي

والذي ميثل إحدى األسباب األساسية لتزايد النفقات  "زيادة النفقات العسكرية "إىل باإلضافة. الدولية واإلقليمية
ال العسكري، مما يؤدي إىل صرف ويعود ذلك إىل ظهور التكنولوجيا املتطورة يف ا ،3العامة يف عصرنا احلاضر

  . مبالغ ضخمة ألجل احلصول على هذه التكنولوجيا املتطورة

                                                 
، 1999، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،) للنظام الرأمسايلةنظرية مالية الدولة، السياسات املالي(  جمدي حممود شهاب، االقتصاد املايل-1

  .69:ص
  .111: صبق ذكره،سد عباس حمرزي، مرجع  حمم-2
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تواجه العديد من الدول وضعني متضادين، : عام واالتجاهات الحديثة إلصالحها ترشيد سياسة اإلنفاق ال-2
 لذلك وجب االستخدام .مةاألول يتمثل يف املزيد من النفقات العامة، والثاين نقص وعدم كفاية املوارد الالز

األمثل للموارد املتحصل عليها، واليت تغطي على أكمل وجه كل املتطلبات اجلديدة، ويقتضي هذا االختالل 
لذلك سنتطرق إىل مفهوم ترشيد اإلنفاق . حسن استخدام النفقات العامة، أو ما يسمى برتشيد النفقات العامة

 الصعوبات واملشاكل اليت تعيق هذه العملية، م نتطرق إىل أهالعام و خمتلف مقومات ومتطلبات جناحه، مث
  .واالجتاهات احلديثة إلصالح سياسة اإلنفاق العام

إن التزايد الكبري حلجم النفقات العامة، وكذا نقص :  مفهوم ترشيد اإلنفاق العام ومتطلبات نجاحه- 2-1
  .وع ترشيد اإلنفاق العام  وحتديد متطلبات جناحهالضوابط املتعلقة برتشيد هذه النفقات، أدى إىل االهتمام مبوض

توجد مصطلحات كثرية دف إىل ضرورة التحكم يف اإلنفاق العام :  مفهوم ترشيد اإلنفاق العام-1- 2-1
ورمبا يكون مصطلح الرتشيد أدق . اخل...ولعل أمهها، أولويات اإلنفاق، ضبط اإلنفاق، حتسني كفاءة اإلنفاق

  . فماذا نعين بالرتشيد لغة واصطالحاوأمشل هذه املصطلحات،

 اهتدى أيإن معىن الرتشيد لغة هو اهلداية واالعتدال، و هو من فعل رشد، رشدا، ورشادا  : الترشيد لغة-أ
، ولقد أشار القران الكرمي إىل هذا املدلول يف 1 انه صائب وحكيم وقراره رشيدأيواستقام، كما يقال فالن رشيد 

 أي إذا اقتنعتم ،)6(النساء اآلية ..." فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم" اىلأكثر من موضع كقوله تع
أن هؤالء اليتامى قد توفرت لديهم إمكانيات الضبط، وحفظ األموال وحسن التصرف فيها يف أوجه الصالح 

ء إىل أوجه الصالح والسداد، فيمكنكم أن تعطوهم أمواهلم، ومنه ميكن القول أن مفهوم الرشد يعين االهتدا
ومن هذه التعاريف ميكن القول أن الرتشيد من الوجهة اللغوية، يعين . والسداد وحسن التصرف، وضبط السلوك

 ال لاالهتداء إىل الطريق الصواب واالعتدال فيه، وعليه فإنه بالنسبة للسياسة املالية، فان الرتشيد يعين سلوك سبي
  .إسراف فيه وال تقتري

إن مصطلح الرتشيد هو من أحد املصطلحات األكثر استعماال : ي االصطالح االقتصاديالترشيد ف -ب
يف التحليل االقتصادي، لكنه حيمل معاين متعددة، حيث ميكن إطالقه على أي سلوك إذا ما مت إجنازه يف إطار 

 للمبادئ واملفاهيم، واليت  لكن املشكلة تكمن يف حتديد اإلطار العام.جمموعة من املبادئ واملفاهيم املعروفة مسبقا
من خالل مدى التوافق واالنسجام معها ميكن احلكم على السلوك بالرشادة أو السفاهة، و أن حتديد هذه 

، وهي ختتلف من بلد وأخالقيةاملفاهيم واملبادئ عملية ختضع ملتغريات وعوامل متعددة ذات أبعاد تارخيية وثقافية 
  .تبعإىل آخر تبعا للنظام االقتصادي امل

نشأ مصطلح الرشادة االقتصادية و العقالنية االقتصادية مع املدرسة احلدية، اليت أرادت من خالله تفسري 
السلوك البشري، فبالنسبة هلذه املدرسة فإن الرشادة االقتصادية تعين التزام السلوك االقتصادي بنتائج حساسة 

احملددة بأقل تكلفة ممكنة، سواء كان ذلك يتعلق ودقيقة، وهو يف كل احلاالت ال خيرج عن حتقيق األهداف 
إىل الدراسة ) ختصيص اإلنفاق العام (  وقد دعا البحث املتقدم يف هذا اال .بسلوك األفراد أو اهليئات العامة
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  واالمتيازات هنا ال.املقارنة بني االمتيازات احملصلة من كل ختصيص، والتكلفة الالزمة لذلك، وكذا الفرص البديلة
 نتشمل تلك اليت يتم ختصيصها مباشرة، و إمنا جيب أن يضاف إليها تلك االمتيازات غري املباشرة للمستفيدي

  1.احملتملني، بصورة غري مباشرة عن طريق اآلثار اخلارجية
لو اقتصرنا مفهوم الرتشيد على اإلنفاق العام، فهو يعين حسن التصرف للدولة يف تصريف األموال دون 

 تقتري، مع مراعاة البعد الكيفي إىل جانب البعد الكمي، أو بتعبري آخر ميكن القول أن زيادة اإلنفاق إسراف وال
 كما أن عدم إتباع مبدأ األمهية النسبية والرتتيب .العام عن موضع االعتدال يعد سفه، وكذا إنقاصه يعترب تقتريا

 احلكم على السلوك االقتصادي بالرشاد و التفضيلي السليم لتخصيص املوارد يعد سفها، كما أنه ال ميكن
  .العقالنية االقتصادية بناءا على مؤشر واحد، و إمنا جيب أن يتم ذلك يف إطار املنهج التحليلي الشمويل

إن عملية ترشيد اإلنفاق العام ليست :  مقومات ومتطلبات نجاح عملية ترشيد اإلنفاق العام-2- 2-1
يف الوقت ذاته حتتاج إىل توفري ضمانات ومتطلبات كي ميكن إجنازها على بالسهلة، لكنها خطوة ضرورية، وهي 

  .أحسن وجه

تتطلب عملية ترشيد اإلنفاق العام توافر مجلة من العناصر والدعائم  : عناصر عملية ترشيد اإلنفاق العام-أ
  :اليت ترتكز عليها، ولعل من أمهها ما يلي

، وذلك بتضييق اال بني السقف األعلى، واحلد األدىن  التحديد الدقيق حلجم اإلنفاق العام األمثل�
لإلنفاق، ويتوقف حجم اإلنفاق على القرار السياسي، املعرب عن موقف الدولة إزاء الوظائف اليت ميكن أن 

 وهو املوقف الذي بدوره حيدده النظام االجتماعي واالقتصادي القائم، باإلضافة إىل ،تتحملها احلكومة باجتاه 
 البيئية اليت مير ا اتمع، و إن كل هذه االعتبارات ضرورية لتحديد احلجم األمثل لإلنفاق العام، ولو الظروف

استخدمنا املنفعة كأداة للتحليل على غرار الفكر احلدي، ألمكن القول بأن احلجم األمثل هلذا اإلنفاق يتحدد إذا 
حلدية للمنفعة العامة مع املنفعة احلدية هلذه النفقة لو بقيت يف ما مت التوصل إىل النقطة اليت تتعادل عندها املنفعة ا

   2.يد األفراد ولو قاموا بإنفاقها
 أن تكون النفقة العامة إلشباع احلاجة العامة، وجتدر اإلشارة إىل أن الفكر املايل املعاصر يعترب ذلك ركنا 

  .ن خروجا عن مبادئ املالية الرشيدةأساسيا من أركان النفقة العامة، كما يعترب اخلروج عن هذا الرك
إتباع مبدأ األولوية، حيث أن احرتام هذا املبدأ ضرورة حلفظ األموال من الضياع، وتعظيم منفعة �

استخدامها، وقد تعرض الفكر االقتصادي على بعض األدوات اليت متكن من تطبيق هذا املبدأ، ومن ذلك حتليل 
 حتليل التكلفة ومستوى العائد تسمح باختيار تلك املشاريع، اليت تكون التكلفة والعائد، حيث أن املقارنة بني

عوائدها أكرب من التكاليف الالزمة إلنشائها، كما أن إعطاء أوزان ترجيحية لألهداف املوجودة، واآلثار املباشرة 
  .لكل من هذه املشاريع، يسمح برتتيبها والبدء بأفضلها حتقيقا للمصلحة العامة

                                                 
1 - Ande Chaineau, Lexique Economie Général, PUF , 1979, p :154. 

، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، )دراسة خاصة لسياسة اإلنفاق العام(  ة فرحي حممد، النمذجة القياسية ترشيد السياسات االقتصادية الكلي-  2
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يق ملقدار النفقة العامة املطلوبة، والتوقيت السليم هلا، فباإلضافة إىل أن مقدار النفقة العامة التحديد الدق
جيب أن يكون معياريا، كما جيب أن يتم يف الوقت املناسب، دون تقدمي أو تأخري، وذلك من أجل حتصيل األثر 

  .رشادةاملطلوب من اإلنفاق العام يف حينه، وإال فإن ذلك يعد خمالفا ملبدأ ال
كذلك فإن توافر مجلة املعلومات الالزمة عن املوارد املالية املتوقعة، وعن أوجه اإلنفاق املختلفة، وأن �

تكون هذه املعلومات معاجلة، وقابلة لالستعمال، مما يسمح بالتأكد من اجتاهات حركة اإليرادات واإلنفاق 
  .ء الدراسة الالزمة على أسس أكثر واقعية التنبؤية لبنااألساليبمستقبال، كما يسمح استخدام خمتلف 

لضمان جناح عملية الرتشيد البد من توفر مجلة من  : متطلبات نجاح عملية ترشيد اإلنفاق العام-ب
  1 :الدعائم واملتطلبات، اليت ال بد منها ونذكر منها

ري العديد من حيث أنه من املعلوم أن ختصيص املوارد ألوجه معينة لإلنفاق، يث: إرادة سياسية قوية
احلساسيات بني الفئات ذات املصاحل املتعارضة، خاصة إذا ما كان اال مفتوحا أمام إمكانية املناقشة، أو إعادة 
النظر يف قرارات التخصيص، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه مثل هذه التحديات، يعد أمرا ضروريا الستكمال 

  .عملية الرتشيد
ن إدارا، فإن توفر اإلرادة السياسية واملشاركة الفعالة، يف غياب جهاز كفاءة أجهزة الدولة وحس�

إداري كفء يتوىل اإلشراف على خمتلف املرافق واهليئات العامة، والقيام بالوظائف احملددة هلا، ال حيقق عملية 
ت العامة، ويف حاالت  ضعفا كبريا يف حتصيل اإليرادا-  خاصة يف الدول النامية-  الرتشيد لإلنفاق العام، حيث جند

  .كثرية ال تقوى اإلدارة العمومية على مواجهة أصحاب املصاحل، الذين يفلتون من الضرائب بسهولة
 التطبيق اجلاد للمعرفة العلمية املكتسبة و ملا يتوصل إليه عن طريق اخلربة على ترشيد اإلنفاق العام، 

وجود حكومة قوية لديها القدرة على السماع واالقتناع،  ةوكذلك إقامة سياسة اقتصادية حكيمة واليت تكون رهين
 شعب يؤمن بالنصح ويعمل به، وجيرب احلاكم على االلتزام ةوتقدير اخلربات ومناقشتها بكل موضوعية، وكذلك رهين

  .به
 توفر نظام حماسبة ورقابة فعال، حبيث تستطيع خمتلف اجلهات املعنية، من خالله التعرف على كل �
فاق العام وجماالته، وميكنها من تقييم كل عملية، ولعل أكرب دليل على قوة الدول التزامها بنشر نتائج عمليات اإلن

  . نشاطها، واطالع الرأي العام على ما تزعم القيام به

إن عملية ترشيد سياسة اإلنفاق العام ال تتم على :  صعوبات ومشاكل ترشيد سياسة اإلنفاق العام- 2-2
  :جود عدة نقائص وصعوبات تعيق هذه العملية واليت نلخصها فيما يليأكمل وجه، وذلك لو

 إن البحث يف ترشيد سياسة اإلنفاق العام، يقتضي من جهة دراسة : مشكلة التصنيف أو التبويب-1- 2-2
التكلفة الالزمة لكل مهمة تقوم ا الدولة أو إحدى مصاحلها املختصة، ولكن التصنيف املعمول به وخاصة يف 

ائر، ينص على ختصيص االعتمادات لتلك اهليئات على أساس أا وحدات إدارية تقوم باإلنفاق يف جمال اجلز
  :حمدد، فالتصنيف حسب الوزارات مثال ال يسمح بإبراز تكلفة الوظيفة املقصودة ألسباب كثرية منها
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  . الوظيفة الواحدة تتطلب تضافر عدد من اإلدارات املتواجدة يف وزارات خمتلفة- 
 إذا مت ختصيص وزارة كاملة لوظيفة معينة، فإن ذلك التخصيص قد يكون مرحليا، لكون التقسيمات - 

  .ذاا ختضع لتصور كل سلطة للهيكل اإلداري الذي ميكنها من حتقيق أهداف سياستها
إىل جانب مشكلة حتديد جماالت اإلنفاق، هناك مشكلة أخرى تتعلق : مشكلة البيانات اإلحصائية -2- 2-2

 لذلك جيد الباحث . جتانسها إذا توافرتممبسألة توافر البيانات اإلحصائية، باإلضافة إىل عدم استمراريتها، أو عد
وكيفية ترشيدها صعوبة كبرية إلجياد النماذج املستخدمة يف إعداد السياسات  يف جمال سياسة اإلنفاق العام

 .خرى، ويف بعض األحيان يف نفس اهليئةالالزمة، وذلك لتضارب اإلحصائيات والبيانات من هيئة أل

إن احلجج املقدمة هلذا الغرض كثرية جدا، وأنه ما دام يتعني على العائالت  :مشكلة توازن الميزانية -3- 2-2
احلصول على موارد تكون كافية لتغطية نفقاا، فان سياسة الدولة جيب أن ال خترج عن هذا املبدأ، وانه إذا 

ل العجز، فانه سيؤدي إىل ارتفاع الديون الوطنية، وهو أمر جيعل االقتصاد يف وضعية غري استمرت الدولة يف قبو
الئقة، وميكن الربهان على انه حسب التصور الكنزي، فان توازن امليزانية ميكن أن يعمل على زيادة االنكماش، أو 

   1.التضخم

االجتاهات احلديثة إلصالح سياسة اإلنفاق ن إ:  االتجاهات الحديثة إلصالح سياسة اإلنفاق العام- 2-3
ة أساسا من الربامج واإلصالحات املقدمة من طرف صندوق النقد الدويل، حيث يعمل صندوق النقد قالعام منبث

الدويل على توجيه سياسة اإلنفاق العام وفق جمموعة من املعايري، يعتقد أا تقلل من هدر وتبذير األموال 
  :ملعايري وفق ثالثة حماورالعمومية، وتعمل هذه ا

حبيث جيب على الدولة أن تتخلى عن اخلدمات اليت ميكن أن ترتكها للقطاع :  تخفيض اإلنفاق-1- 2-3
اخلاص، وكذلك العمل على رفع كفاءة املؤسسات العمومية خبصوص اخلدمات اليت ال ميكن إيكاهلا للقطاع 

 ومتس هذه التخفيضات يف النفقات .)اخل...ية، األمنكمشاريع البنية التحتية، اخلدمات االجتماع(  اخلاص
جرية عن طريق الضغط على التوظيف العمومي، حبيث يتم بتخفيض الكتلة األوذلك " األجور"العمومية خاصة 

 كما يقرتح صندوق النقد الدويل التخفيض من .إلغاء الوظائف املؤقتة، والتقاعد املسبق، وتوقيف التوظيف
ت والنفقات العسكرية، ويف هذا اإلطار جند أن اعتماد برامج التصحيح املدعومة من طرف اإلعانات والتحويال

صندوق النقد الدويل أدت إىل إجبار السلطات العمومية على ختفيضات يف اإلنفاق احلكومي، فلقد اخنفض 
 يف %18دل يزيد عن  بلدا عالية املديونية يف املتوسط مبع15اإلنفاق احلكومي احلقيقي للحكومات املركزية يف 

، يف حني عرف %35أوائل الثمانينات من القرن العشرين، حيث عرف اإلنفاق االستثماري اخنفاضا يتجاوز 
 اليت كانت ،وكل هذه اإلجراءات كانت دف إىل التقليص من عجز املوازنة. %8اإلنفاق اجلاري اخنفاضا قدره 

وتسيريها، كما أن كل هذه اإلجراءات تندرج ضمن سياسة تشهد عجزا كبريا وكذا التقليص من حجم املديونية 
  2.ترشيد النفقات العامة، ولكن دون املغاالة يف سياسة التقشف فتصبح آثار هذه السياسة سلبية

                                                 
1 - Alain Barrer, Politique Financière, Dalloz, Paris, 1958.p :314 -317. 

  .192: ، صبق ذكرهس عبد ايد قدي، مرجع - 2



   وأثرها على النشاط االقتصادي     السياسة المالية                          :     الفصل الثاني

 102 

وذلك بتغيري هيكل اإلنفاق العام واالهتمام بااالت اليت تشجع :  إعادة توجيه اإلنفاق العام-2- 2-3
  1 :ي كفاءة االنتفاع من الطاقة اإلنتاجية املوجودة، ويشمل هذا التوجيه ما يلاإلنتاجية ومتكن من حتسني

وهذا من خالل االهتمام بإقامة برامج استثمار ذات نوعية عالية،  :تشجيع االستثمار الحكومي المنتج�
لتنفيذ ميكن أن وإخضاع املشاريع ملعايري املردودية االقتصادية، وذلك ألن تكلفة املشاريع الضعيفة اإلعداد أو ا

 وتصبح فعالة عندما تكون يف إطار سياسات عامة لتصحيح تشوهات األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج .تكون عالية
والسلع، ومن املفيد جدا الرتكيز على االستثمار احلكومي الذي يكمل األنشطة اخلاصة، وليس األنشطة اليت 

  .تنافسها
وهذا بتخصيص جزء من اإلنفاق اجلاري لتشغيل  :ثماراتاالهتمام بعمليات تشغيل وصيانة االست�

 على التشغيل ميكن أن يؤدي إىل اإلنفاقوصيانة االستثمارات الرأمسالية من اجل ضمان جناحها، الن عدم كفاية 
ويؤدي عدم كفاية اإلنفاق على الصيانة إىل . التعليم، الصحة اخل: اخنفاض مستويات الفعالية يف جماالت مثل

  . السريع يف رأس املال املاديالتدهور
وهذا من خالل املوازنة بني األثر الذي ميكن : االهتمام بعالج مصادر انخفاض اإلنتاجية في الحكومة�

بيطه للعمل وخفض اإلنتاجية من جهة، ثأن يرتكه خفض األجور والرواتب يف جماالت الكفاءات اإلدارية والفنية بت
 وال يكون هذا .عمالة، وهو ما ميكن أن ينجر عنه تكاليف إضافية دون مقابلوبني اعتبار القطاع العام كمالذ لل

إال بإقامة نظام حمفز للكفاءات يف القطاع العام، وهذا بالبحث عن أفضل البدائل اليت يستخدم فيها اإلنفاق العام 
  . ملسطرلتحقيق نفس اهلدف و ذلك بدراسة معمقة جلدوى املشاريع وتكاليفها ومدى حتقيقها للهدف ا

 وذلك بتخفيض أشكال االستهالك :العمل على محاربة التبذير و اإلسراف في االستهالك العمومي�
احلكومي، والذي يكون أقل إنتاجية أو عدمي اإلنتاجية، مما يؤدي إىل زيادة إسهام القطاع العام يف االدخار الوطين، 

  .واحلد من اللجوء إىل زيادة األعباء الضريبية
ذلك ألن حتسني كفاءة وترشيد : هات اإلصالح في عملية تخطيط وإدارة النفقات العامة اتجا-3- 2-3

اإلنفاق العام يتطلب إصالحا يف جماالت ختطيط املالية العامة، وكذلك يف وضع امليزانية وتنفيذها، ألنه ال يكفي 
بة تنفيذ هذه النفقات ختصيص النفقات على خمتلف القطاعات حىت تتحقق األهداف املسطرة، وإمنا جيب مراق

  .2حىت ال تتجه إىل غري ما خطط له
يتم ترشيد :  ترشيد السياسة اإلنفاقية في مجال تخفيف التكاليف االجتماعية على طبقة الفقراء-4- 2-3

  :السياسة االنفاقية يف هذا اال من خالل تبين عدة اسرتاتيجيات تتضمن ما يلي

بذلك أن ترشيد السياسة االنفاقية يف كافة ااالت االقتصادية، ويقصد : حتقيق النمو االقتصادي العام �
مبا يؤدي إيل زيادة معدالت النمو يف األجل الطويل، وذلك من خالل ما يرتتب على جناح تلك السياسات من 

برامج زيادة يف فرص العمل، واملوارد املالية للدولة بصفة عامة، واليت ميكن ختصيص قدر مناسب منها لإلنفاق على 
  .التنمية االجتماعية اليت تستهدف التخفيف من حدة الفقر يف األجل الطويل
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إقامة برامج إنفاق عام موجهة لزيادة فرص كسب الفقراء وحمدودي الدخل، وذلك من خالل زيادة  �
عية مقدار األصول املادية للفقراء، ورفع معدالت إنتاجيتها بتصميم برامج إنفاق خاصة بإصالح األراضي الزرا

 املال رأسونظم الري، إىل جانب تقدمي االئتمان املناسب لصغار املزارعني، أضف إىل ذلك حتسني االستثمار يف 
  .البشري عن طريق تطوير أساليب التعليم والتدريب

إقامة برامج إنفاق اجتماعية موجهة إىل الفقراء، دف إىل حتسني مستوى معيشتهم، وذلك من خالل  �
 .لرعاية الصحية األولية، إىل جانب توفري مياه الشرب النظيفة وتطوير مشروعات الصرف الصحيتقدمي التغذية وا

ويوصي صندوق النقد الدويل يف هذا اال بأمهية توجيه أقصى قدر ممكن من منافع تلك الربامج إىل الطبقة 
ة ملثل هذه الربامج مبا يضمن اإلداري ، عالوة على أحكام الرقابة على تلك التكاليفناملستهدفة من املستفيدي

  .ارتفاع درجة كفاءا

تكمن أمهية دراسة آثار النفقات العامة من الناحية االقتصادية يف كوا حتمل أغراضا  : آثار النفقات العامة-3
 إذ مىت عرف األثر الذي حتققه نفقة .وبالتايل إمكانية استعماهلا كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، دقيقة

عينة يف ظل ظروف معينة أمكن اختاذ هذا اإلنفاق كوسيلة لتحقيق األثر، إذا ما اعترب هذا األخري هدف من م
  1.أهداف السياسة االقتصادية

ميكن اختصار أهم آثار النفقات العامة، يف اآلثار املباشرة واليت تؤثر على كل من اإلنتاج الوطين، 
واآلثار غري املباشرة واليت تشمل ). التوظيف(لنفقات العامة على التشغيل االستهالك، إعادة توزيع الدخل، اثر ا

  .كل من اثر املضاعف واثر املعجل

تؤدي النفقات العامة إىل إحداث آثار على االقتصاد، :  اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العامة- 3-1
ت أداة هامة لتحقيق التوازن االقتصادي، وذلك لتخلي هذه النفقات عن طابعها احليادي التقليدي، حيث أصبح

  :وبذلك فلنفقات العامة عدة آثار ميكن تلخيصها فيما يلي

تنحصر اآلثار املباشرة للنفقات العامة على اإلنتاج الوطين :  أثر النفقات العامة على اإلنتاج الوطني-1- 3-1
عامة على اإلنتاج الوطين بفرض ثبات حجم  للمجتمع، وميكن التعرف على آثار النفقات الةعلى املقدرة اإلنتاجي

 بني النفقات االستثمارية والنفقات االستهالكية، فالنفقات العامة متثل جانبا زالطلب الكلي الفعال، وذلك بالتميي
إن تأثري النفقات . 2هاما من الطلب الكلي يف إطار الدولة املعاصرة، وبالتايل فهي تؤثر على الناتج الوطين اجلاري

وسنتطرق هلذه النقطة . مة على الدخل يتوقف على وسائل متويله، وكذا طريقة استخدامه، وكذا نوعيتهالعا
  .األطروحةبالتفصيل يف الفصل الثالث من هذه 

 وذلك عن ،ميثل االستهالك جانبا هاما من اإلنفاق العام:  اثر النفقات العامة على االستهالك-2- 3-1
 إذ تنطوي النفقات العامة على شراء خدمات استهالكية .اخلدمات االستهالكيةطريق الطلب املباشر على السلع و
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 كما قد ينطوي هذا اإلنفاق على .وكذلك شراء سلع استهالكية). اخل...كاخلدمات على الصحة، األمن، الدفاع(
ه النفقات توزيع دخول نقدية ختصص لالستهالك، ومنه تتوقف آثار النفقات العامة على االستهالك على نوع هذ

   1.وظروف الفئة اليت حتصل عليها
يقصد بطريقة توزيع الدخل الوطين الكيفية اليت يوزع :  أثر النفقات العامة على إعادة توزيع الدخل-3- 3-1

 وكقاعدة عامة يتحدد منط توزيع الدخل .ا بني شرائح وفئات اتمع، ونصيب كل شرحية أو فئة من هذا الدخل
تاج، وتعترب سياسة اإلنفاق العام كوسيلة لتقليص الفوارق بني دخول األشخاص حتقيقا للعدالة، بطبيعة طريقة اإلن

وتقليصا للفوارق االجتماعية، وهلذا تسعى سياسة اإلنفاق العام لرفع مستوى املداخيل املنخفضة، وتزداد دخول 
ر أكثر عندما يتم متويل هذه  ويظهر هذا األث.أصحاا بشكل غري مباشر عندما مينحون اإلعانات النقدية

النفقات عن طريق الضرائب املباشرة التصاعدية، حيث تعمل على ختفيض دخل الطبقات مرتفعة الدخل، وتقوم 
  .النفقات العامة بدور املتمم هلذا العمل بزيادة القدرة الشرائية والدخل لألفراد ذوي الدخل احملدود

 

من املعلوم أن اإلنفاق احلكومي يكون أثره على األسعار أكرب إذا  : أثر النفقات العامة على األسعار-4- 3-1
ترتب على اإلنفاق زيادة صايف ما حبوزة األفراد من أصول، عكس ما إذا ترتب على هذا اإلنفاق تغيري يف هيكل 

 أو  وبذلك فان اإلنفاق احلكومي الذي يرمي إىل إنقاص حجم الديون بسداد جانب منه،.األصول اليت ميلكوا
شراء بعض السلع من األفراد يكون أقل فاعلية يف التأثري على مستويات األسعار من اإلنفاق احلكومي الذي 
يهدف إىل زيادة القوة الشرائية يف أيدي األفراد، كما هو احلال بالنسبة ملا تدفعه احلكومة من منح للعاملني ا، أو 

  .ما تؤديه من إعانات اجتماعية للفقراء

دف معظم السياسات االقتصادية يف عصرنا ): التشغيل( ثر النفقات العامة على التوظيف أ-5- 3-1
احلاضر إىل حماربة البطالة، وزيادة التشغيل بغية الوصول إىل العمالة الكاملة، وتتحقق هذه األخرية إذا مل ترتفع 

ظيم العمل، مما يتطلب فرتة معينة ليجد  ويرجع السماح ذه النسبة إىل سوء تن.البطالة عن معدل البطالة الطبيعية
، وخيتلف معدل البطالة الطبيعية من اقتصاد إىل آخر حسب ظروف كل 2العامل الوظيفة اليت تتفق وكفاءته

من خالل استعمال هذه النفقات يف التوظيف ) التوظيف(ميكن إبراز أثر النفقات العامة على التشغيل . اقتصاد
نفقات تكون على شكل أجور أو مرتبات، وذلك يؤدي إىل تنامي حجم القطاع يف القطاع العمومي، وهذه ال

العام، وزيادة التكاليف املالية للدولة، كما ميكن التأثري على التشغيل من خالل النفقات العامة عن طريق استثمار 
نز يف معاجلته ملوضوع  وهذا ما اهتم به كي.هذه األموال، وبالتايل خلق مناصب شغل جديدة وزيادة اإلنتاج الوطين

البطالة و أسباا، حيث انتقد الفكر الكالسيكي القائم على أن العرض هو الذي خيلق الطلب، و أن عالج 
البطالة ال يتأتى إال مبضاعفة اإلنتاج، داعيا إىل الرتكيز على زيادة اإلنفاق احلكومي الكفيل حسب رأيه بزيادة 

تفاؤل يف توقعام، وهذا ما ينعكس إجيابيا يف مواجهة اخنفاض الطلب اإلنفاق الكلي، ودفع املنتجني إىل ال
 وميكن للحكومة حتقيق هذه الزيادة عن طريق إحداث تغريات يف سياسة اإلنفاق العام تبعا لتغري .وانتشار البطالة

 اإلنفاق اخلاص إىل سياسة اإلنفاق اخلاص الفردي مبا يكفل حتقيق املزيد من العمالة، ففي فرتة الرخاء عندما يزداد

                                                 
  .227:، صبق ذكرهسيونس امحد البطريق، عبد العزيز علي السوداين، مرجع  1- 
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درجة دد بالتضخم، تلجأ الدولة إىل احلد من إنفاقها، لكن يف فرتة الكساد تلجأ الدولة إىل زيادة اإلنفاق العام 
  .لتعويض النقص احلاصل يف اإلنفاق اخلاص

  

العامة من كن توضيح اآلثار االقتصادية غري املباشرة للنفقات مي:  اآلثار غير المباشرة للنفقات العامة- 3-2
، ويطلق على أثر املضاعف 1خالل دورة الدخل، وهي ما تعرف من الناحية االقتصادية بأثر املضاعف واملعجل

االستهالك املولد، أما أثر املعجل فيطلق على االستثمار املولد، وسنتطرق ألثر النفقات العامة غري املباشرة من 
  .خالل أثر املضاعف و أثر املعجل

ميكن توضيح فكرة املضاعف بأن زيادة النفقات : :Effet multiplicateur فضاع أثر الم-1- 3-2
العامة اليت يوزع جزء منها يف شكل أجور ومرتبات وفوائد أو ريع لصاحل األفراد، والذين بدورهم خيصصون جزء 

ا للميل احلدي من هذه الدخول إلنفاقه على املواد االستهالكية املختلفة، ويقومون بادخار اجلزء الباقي وفق
 والدخول اليت تنفق على االستهالك تؤدي إىل إنشاء دخول جديدة لفئات ،لالستهالك و امليل احلدي لالدخار

 لالستثمار، وبذلك تستمر دورة توزيع الدخول هأخرى، وتقسم ما بني االستهالك واالدخار، وهذا االدخار يتج
 اإلنتاج، مع مالحظة أن -  االستهالك - الدخل - اج من خالل ما يعرف بدورة الدخل اليت تتمثل يف اإلنت

الزيادة يف اإلنتاج والدخل ال تتم بنفس مقدار الزيادة يف اإلنفاق، ولكن بنسبة مضاعفة، ولذلك مسي باملضاعف، 
  . املتعلق بدور السياسة املالية يف حتفيز النمو االقتصادي الثالثوسنتطرق إليه بالتفصيل يف الفصل

يقصد باملعجل يف التحليل االقتصادي أثر الزيادة يف : Effet accélérateur :معجل أثر ال-2- 3-2
اإلنفاق العام على حجم االستثمار، حيث أن الزيادات املتتالية يف الطلب على السلع االستهالكية يتبعها على 

وحقيقة األمر أن زيادة  .حنو حتمي زيادات يف االستثمار، والعالقة بني هاتني الزيادتني يعرب عنها بأثر املعجل
، ومع مرور الوقت )أثر املضاعف(   يرتتب عنها زيادة يف الطلب على السلع االستهالكية-  كما رأينا- الدخول

فان منتجي هذه السلع، وبعد نفاذ املخزون جيدون أنفسهم مدفوعني إىل زيادة إنتاج تلك السلع، بغرض زيادة 
هم على السلع االستثمارية من املعدات واآلالت الالزمة الستمرار إنتاج أرباحهم، ومن مث يضطرون إىل زيادة طلب

هذه السلع اليت زاد الطلب عليها، ومع زيادة االستثمار يزيد الدخل الوطين، فزيادة اإلنفاق العام مبا حتدثه من 
بة أكرب، كما أن أثر  بنس-  مبرور الوقت-زيادة أولية يف اإلنتاج الوطين، تسمح كذلك بإحداث زيادة يف االستثمار

 .املعجل شأنه شأن أثر املضاعف فهو خيتلف من قطاع آلخر
  .سياسة عجز الموازنة وأثرها على النشاط االقتصادي: المطلب الثالث

لقد استعمل عجز املوازنة كأداة من أدوات السياسة املالية من طرف االقتصادي االجنليزي كينز،   
 رواد النظرية الكالسيكية أن إذنة اقتصادية جيب حماربتها والتخلص منها، حيث كان سابقا عجز امليزانية مشكل

ال ميكن للدولة أن  توازن امليزانية حيث ريون ضرورةفيؤمنون بعدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وبالتايل 
فرأى بضرورة زيادة اإلنفاق  )أزمة قصور الطلب( أما كينز وعلى اثر األزمة العاملية  .كرب من إيرادااتكون نفقاا أ

احلكومي حىت ولو سبب عجز يف امليزانية، وملعرفة اثر عجز املوازنة على النشاط االقتصادي جيب أوال معرفة 
  .مفهومه وأنواعه وكيفية متويله

                                                 
  .129:، صبق ذكرهسمد عباس حمرزي، مرجع  حم- 1
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ت لقد تطور مفهوم العجز املوازين مع تطور النظريات االقتصادية، كما تعدد : وأسبابه مفهوم عجز الموازنة -1
أسبابه بتطور دول الدولة وتزايد تدخلها يف النشاط االقتصادي، ولذلك ارتأينا أن نعرف العجز املوازين واهم 

  .أسبابه

يعرب العجز املوازين عن تلك الوضعية اليت تكون فيها اإليرادات العامة اقل من النفقات العامة،  :مفهومه - 1-1
 يكون هذا العجز غري مقصود نظرا لضعف الدولة دوق. مة أو الناميةوهو مسة تكاد تعرفها معظم الدول سواء املتقد

يف حتصيلها لبعض إيراداها، وقد يكون مقصودا نتيجة سياسة عمومية دف إىل زيادة اإلنفاق العمومي أو ختفيض 
 1.اإليرادات العمومية وهذا ما يعرف بسياسة عجز امليزانية

 عجز يف املوازنة نتيجة عدة أسباب، كحدوث أخطاء يف تقدير ثدميكن أن حي:  العجز الموازنيأسباب - 1-2
 أو عدم كفاية اإليرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات، أو حىت عجز مستمر ناتج ،اإليرادات والنفقات

زين  وميكن إدراج أهم األسباب اليت تؤدي إىل العجز املوا.عن تزايد مستمر يف النفقات بدون زيادة يف اإليرادات
  :فيما يلي

 2: حتدث نتيجةأن واليت ميكن : العامةاإليراداتانخفاض  -1- 1-2
 الناتج إمجايل إىليف الطاقة الضريبية واليت تعين نسبة احلصيلة الضريبية  أي اخنفاض: ضالة اجلهد الضرييب����

واخنفاض الوعي احمللي الوطين، وهذا نتيجة اخنفاض متوسط دخل الفرد وانتشار ظاهرة االقتصاد غري الرمسي 
  .الضرييب

مد الدول النامية على هذا النوع من الضرائب يف احلاالت اليت تتع: االعتماد على الضرائب غري املباشرة����
 يعمل على ألنه يعمل هذا النوع من الضرائب على زيادة العجز املوازين أخرىتكون وفرة يف حصيلتها، ومن جهة 

 .لألسعارزيادة املستوى العام 
حيث تذبذب حصيلة هذا النوع من الضرائب يف احلاالت اليت :  على ضرائب قطاع التجارةاالعتماد�
  . العامليةاألسواق املصدرة غري مستقرة نتيجة لتغري معدالت الطلب عليها يف األولية املواد أسعار اتكون فيه

 3:عامة ما يلي من بني العوامل اليت تساعد على تزايد النفقات ال:ارتفاع النفقات العامة -2- 1-2
 مباشرا تأثريا الكساد حيدث أوقات زيادة النفقات العامة يف أنواليت مفادها :  بنظرية العجز املنظماألخذ����

  . والدخلاإلنتاجعلى زيادة 
حيث تزداد النفقات العامة لعديد من املشروعات الصناعية الكربى اليت حيجم عنها : اتساع نطاق الدولة����

 لإلنفاق يزداد الوزن النسيب أنعملية التنمية مما يستدعي متويلها من طرف الدولة، حيث  لأمهيةاخلواص، وهي ذات 
 .االستثماري
، مما يستدعي زيادة لألسعار ارتفاع املستوى العام إىلاخنفاض قيمة العملة يؤدي : تدور قيمة العملة����

 .النفقات العامة اليت تكون يف شكل زيادة يف الدخول االمسية وليس احلقيقية

                                                 
  .201:ص بق ذكره،سمرجع  قدي، ايد عبد - - 1
 .206:، صبق ذكرهس ، مرجع سعيد عبد العزيز عثمانحامد عبد ايد دراز،  - 2

  .205:ص بق ذكره،سمرجع  قدي، ايد عبد  3 -
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 استجابة لضغوط الطلب احمللي الناتج عن التمركز اوهذ:  العام املوجه للخدمات االجتماعيةاإلنفاقتزايد ����
 . السكاين يف العواصم، خاصة يف الدول اليت ينتشر فيها جمانية التعليم والصحة

 .هذه الزيادة تقابلها الدولة بزيادة يف النفقات االجتماعية: زيادة عدد السكان����
حيث يزداد هذا النوع من النفقات يف ظل تفاقم الصراع يف العامل، خاصة يف : نفقات العسكريةزيادة ال����

  والتسابق حنو التسلحأهليةالدول النامية اليت تعرف حروب 
 يعد عجز املوازنة العامة احد القضايا اليت القت اهتمام :وأنواعهالعجز الموازني في الفكر االقتصادي  -2

ة بداية من الكالسيك وصوال لالقتصاديني الكنزيني، وال تزال هذه القضية احد القضايا اليت املدارس االقتصادي
  .تشغل االقتصاديني والسياسيني على حد سواء

فهوم العجز املوازين بتطور النظريات مطور تلقد  : مفهوم العجز الموازني عند الكالسيك وعند كينز- 2-1
  جاءت منتقدة متاما للنظريات السابقة،اآلخر للنظريات السابقة،و لعضها االقتصادية، واليت كانت بعضها امتداد

وسنقتصر يف دراسة مفهوم العجز املوازين على النظرية الكالسيكية والنظرية الكنزية، باعتبارمها نظريتني متناقضتني 
  . السياسة املالية وتدخل الدولة يف النشاط االقتصاديجانبخاصة يف 

 حياد الدولة، وعدم تدخلها يف مبدأتبىن الفكر االقتصادي : كالسيكية والعجز الماليالمدرسة ال -1- 2-1
امة للدولة، وعدم اللجوء ع توازن املوازنة المبدأ و ، أي حياد السياسة املالية،)الدولة احلارسة ( النشاط االقتصادي

   1: العديد من احلجج منهاإىلسيكي  ارتكاز الفكر الكالإىل املبدأ عجز املوازنة العامة، ويرجع تبين هذا إىل
االستثمار (  سحب من موارد القطاع اخلاص إال، وما هو إنتاجية اقرتاض احلكومة ال يضيف طاقة أن�

  . على االستهالك احلكوميلإلنفاق) اخلاص
 خدمة أعباء حيث تنتقل ، عدم القدرة على متويل املوازنة العامة مستقبالإىل احلكومة يؤدي ضاقرتا أن �

  . القرض للموازنة العامة يف السنوات املقبلةأصلالدين وسداد 
 من شاا الضغط على دافع إجراءات احلكومي، وتؤدي اختاذ اإلنفاقعدم توازن املوازنة يساهم يف منو �

  .الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب
 األخريا كان هذا  ومل،األسعار تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات إىل وجود العجز املايل يؤدي أن�

 استمرار إىل وهذا ما يؤدي األسعار قيمتها مما حيدث زيادة ضسوف تنخفيتطلب كمية كبرية من النقود، وبالتايل 
  .العجز أي الدخول يف دائرة مفرغة من التضخم احللزوين وتعميد املوازنة

حد مبادئ النظرية أ، وهو لألسواقرفض كينز قانون ساي  : والعجز المالينزية المدرسة الك-1- 2-1
 . حالة التوازن تلقائياإىلتعيد االقتصاد  اليد اخلفية اليت إىل تستند آلية أو عدم وجود نظام إىل وأشارالكالسيكية، 

 األجور أن ومن مث عدم وجود االقتصاد يف حالة التوظيف الكامل، كما اإلجباريةكما اقر بواقعية البطالة 
الدولة يف النشاط االقتصادي  ذا اقرتح كينز تدخلوهل. امة اليت اقرها الكالسيكالت تتسم باملرونة إال واألسعار

 حيث . و ذلك عن طريف تفعيل السياسة املالية للدولة، التوازن االقتصاديوإلعادةلتحقيق التوظيف الكامل 
 مستوى التشغيل إىليؤدي   وان عجز امليزانية يكون مرغوبا فيه طاملامسح كينز بعدم االلتزام مببدأ توازن امليزانية

                                                 
1- Jesse.v.Burkhead, The Balance Budjet in Reading in Fiscal Policy, The American Economic Association 
Richard, INC, 1955, P: 13-17.  
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 واليت ميكن القضاء ، حدوث بطالةإىل يتعرض االقتصاد  عند حدوث خلل يف التوازن بني العرض والطلب.والناتج
 العام باملقدار الذي يتطلبه حتقيق اإلنفاق من خالل زيادة )عجز املوازنة( عليها من خالل التمويل بالعجز 

 باإليرادات القضاء عليه من خالل حتقيق فائض باإلمكانصاد للتضخم فانه  عندما يتعرض االقتوأيضا .االستقرار
  . العام باملقدار الذي يتطلبه حتقيق االستقراراإلنفاقالعامة من خالل زيادة الضرائب وختفيض 

، وعليه ينصح ا حىت على حساب عجز  الفكر الكنزي يؤمن بفعالية السياسة املاليةأن إىلمما سبق خنلص 
  .وهذا الفكر هو الذي يدعم سياسة عجز امليزانية. مليزانية من اجل حتقيق التوازن االقتصادي العاميف ا

  :مما سبق ميكن أن خنلص إىل ثالثة أنواع من العجز املوازين : أنواع العجز الموازني- 2-2
  .لسنة املالية به السلطة التنفيذية ويظهر عند اعتماد املوازنة أي يكون يف بداية اتعرتفعجز موازين �
 . العامةاإليرادات عجز بنيوي يظهر يف اية السنة املالية نتيجة زيادة النفقات غري مماثلة لزيادة �
 هذا النوع أن تنفيذ امليزانية، أي أثناء عجز ناتج عن الوضعية االقتصادية اليت مير ا اقتصاد البلد املعين �

 يعود سبب هذا العجز األحيانجودا يف بداية السنة املالية، ويف اغلب يظهر كذلك يف اية السنة املالية ومل يكن مو
  االقتصادية خالل فرتة تنفيذ امليزانيةاألوضاع عن تغيري اآلخر والناتج هو لإليرادات االخنفاض املفاجئ إىل

  : كما يلي  من الناحية احملاسبية العجز املوازين أنواع نعدد أنمن خالل ما سبق ميكن 
  . العامةاإليرادات وإمجايل النفقات العامة إمجايل هو يعرب عن الفرق بني :شاملالعجز ال ••••
 .هو الفرق بني العجز اجلاري والفوائد على الديون املتعاقد عليها سابقا: األساسيالعجز  ••••
 آثار اجلارية لتاليف باألسعارذلك العجز الناجم عن طريق ربط الديون وفوائدها  هو :العجز التشغيلي ••••

 .مالتضخ
 حيتمل استمراره ما الذيهو الفرق بني العجز الشامل والعجز الصايف، و هو ذلك العجز : الهيكليالعجز  ••••

  .  الالزمة للتغلب عليهاإلجراءاتمل تتخذ احلكومة 
 لقد لقي متويل االقتصاد عن طريق عجز :التمويل بالعجز كسياسة مالية مؤثرة في النشاط االقتصادي -3

 وعدة وجهات نظر، وذلك خلطورة هذا النوع من التمويل، ولذلك ارتأينا أن نتطرق يف البداية املوازنة جدال كثرا
 .إىل خمتلف وجهات النظر مث بعدها نتطرق إىل آثار هذا النوع من التمويل

 حيث ظهرت بالعجزلقد اختلف االقتصاديون يف نظرية التمويل  : وجهات النظر في التمويل بالعجز- 3-1
  1:ت رئيسية وهيثالثة اجتاها

  : هذا التمويل حيقق ما يليأن هذه النظرية أصحابيعتقد :  االتجاه المؤيد لنظرية التمويل بالعجز-1- 3-1
 .تشجيع االستثمار وتسريع معدالت النمو االقتصادي�
 . امتصاص الكتلة النقدية اجلديدة مصدر التمويلإلعادةخلق كتلة سلعية يف املستقبل تكفي �
 . احلاضر واملستقبلأجيال التنمية بني أعباء يساعد على توزيع التمويل بالعجز�

                                                 
 الفارس عبد الرزاق، احلكومة والفقر واإلنفاق العام، دراسة لظاهرة عجز املوازنة وأثارها االقتصادية واالجتماعية يف البلدان العربية، مركز دراسات - 1

  .18: ،ص1997الوحدة العربية، بريوت،
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 تضخم إىل هذا التمويل يؤدي أن ،وحججهم على ذلك:  االتجاه المعارض لنظرية التمويل بالعجز-2- 3-1
 ضعيفا، وامليل احلدي لالستهالك لدى اإلنتاجي غالبا ما يكون جهازها إليهنقدي حاد نظرا الن البلدان اليت تلجا 

 تشجيع املضاربة وضعف االدخار وتردي مستوى املعيشة نالتضخم م مرتفعا، وما يرتتب عن هذا فرادهاأ
 ناد األساسوعلى هذا .  اتمعأفراد، ومنه زيادة التفاوت الطبقي بني )احملدودة(  الدخول الضعيفة ألصحاب
 ظهور السوق السوداء اليت إىلك يؤدي  ذل الن، هذا االجتاه بضغط النفقات العامة وحماربة الدعم السلعيأصحاب

  . السلع املدعومة وتزيد من بؤس الطبقات الفقريةألسعارتعرب عن الواقع الفعلي 
 يكون أن التمويل بالعجز جيب أنيرى هؤالء االقتصاديون :  االتجاه المعتدل لنظرية التمويل بالعجز-2- 3-1

 إنتاجهاات مردود سريع تستطيع من خالل الطلب على  ذاإلنتاجيةاملشاريع ضمن حدود معينة، وان يوجه حنو 
 سلع وخدمات منتجة تكافئ الكتلة إىل يرتجم التمويل بالعجز أنامتصاص الكتلة النقدية الزائدة، كما جيب 

  . نسبة التمويل بالعجز ال تتعدى معدل زيادة الناتجأنكما  النقدية الفائضة،
ن األثر الذي حيدثه التمويل بالعجز يكون حسب طريقة متويل إ :صيغ تمويل العجز الموازني وآثارها - 3-2

 فهي نفسها اآلثار الذي رأيناها يف كل من سياسة اإلنفاق العام  على النشاط االقتصادياآلثار أماهذا العجز، 
  .والسياسة الضريبية

طريق االقرتاض،  منول العجز احملدث يف امليزانية عن أن ميكن  :تمويل العجز عن طريق االقتراض -1- 3-2
واملؤسسات املالية اودة  يكون داخلي عن طريق طرح اخلزينة العامة لسندات تباع لدى البنوك ماإوهذا االقرتاض 

 أو ، املالية الدوليةاألسواق تكون قروض خارجية حيث تباع هذه السندات يف وإمالي،  احمل والنقديالسوق املايليف 
  1.ؤسسات املالية والنقية الدولية كصندوق النقد الدويل والبنك العامليعن طريق االقرتاض املباشر من امل

 كانت املديونية الداخلية واخلارجية هلا منخفضة، إذا هذا النوع من التمويل للعجز يف حالة ما إىلتلجا الدولة 
آثار التمويل سيحدث هلا الن االستمرار يف هذا النوع من .  للتمويلأخرى ختتار طريقة فإا كانت مرتفعة إذا أما

 من املمكن التحكم والسيطرة على املديونية  كانفإذا .سلبية مستقبال واملتمثلة يف ارتفاع املديونية الداخلية واخلارجية
 التبعية االقتصادية للدول الدائنة وكذلك إىلالداخلية فان املديونية اخلارجية صعب التحكم فها، وبالتايل تؤدي 

  . هذه الديون وخدمااتسديد ألجلقتصادي والتنمية وذلك عرقلة النمو اال
يتم هذا النوع من التمويل عن طريق جلوء اخلزينة العامة  : تمويل العجز عن طريق اإلصدار النقدي-2- 3-2

لطلب إصدار كتلة نقدية جديدة دون أن يقابلها غطاء حقيقي، وتتعهد اخلزينة بإرجاع هذه األموال للبنك املركزي 
 أو متول نفقاا العامة مبوارد غري مملوكة هلا، أن النقدي اجلديد اإلصدارا، وبذلك ميكن للدولة عن طريق هذا الحق

  2.غري حقيقية
  :إلجناح هذا النوع من التمويل جيب توفر عدة شروط نذكر منها

  . يف هذه الدولة مرنا وليس جامدااإلنتاجي يكون اجلهاز أن �
كن من خالهلا االستغناء عن اإلصدار  استثمارات حيوية وسريعة العائد ميإىلديد  اجل النقدياإلصدار توجيه �

 .الحقا
 . النقدي اجلديد على فرتات متباعدة وجبرعات صغريةاإلصدار ضخ �

                                                 
  .223:  مرجع سبق ذكره، صقدي، ايد بدع - 1
  .227:  نفس املرجع، ص- 2
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 مثل سياسات االستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلك لضمان السيطرة ،تضافر السياسات االقتصادية �
 .اإلصدارببها هذا  التضخمية أي يساآلثارعلى 

 سلبية على آثار إىل النقدي سيؤدي اإلصدار مل تتوفر الشروط السابقة فان متويل عجز امليزانية عن طريق إذا
الكتلة النقدية املتداولة اكرب من قيمة  تصبح ألنه  لألسعار،ةالتضخمي اآلثار يف ظهور أساسااالقتصاد، واملتمثلة 

وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع األسعار واخنفاض قيمة العملة وحىت اخنفاض يف  ، قيمة السلع واخلدمات املوجودة
  .معدالت النمو االقتصادية

 متول عجز ميزانيتها من خالل زيادة أنميكن للدولة  :زيادة الضرائب تمويل العجز عن طريق -3- 3-2
 يتطلب هذه الطريقةال استعم رفع معدالت الضرائب املوجودة، ولكن أو ضرائب جديدة إضافة، سواء الضرائب

حيث يوجد معدل ضغط ضرييب امثل ال جيب ختطيه، فإذا كان معدل الضغط  ضغط ضرييب منخفض نوعا ما، 
 الضرييب اكرب من هذا املعدل فان احلصيلة الضريبية تبدأ يف االخنفاض رغم زيادة معدل الضريبية وهذا ما يعرف بـ

  1. اجتاه املكلفني بالضريبة حنو التهرب الضرييب والغش الضرييب، وتنخفض احلصيلة الضريبية نتيجة)ثر الفرأ(
 :الشكل التايل يوضح لنا اثر الفر للضغط الضرييب

  منحىن الفر  ):1- 2(الشكل رقم 

  
 اجلامعية املطبوعات ديوان تقييميه، حتليلية دراسة الكلية، االقتصادية السياسات إىل املدخل قدي، ايد عبد :المصدر

  .100:ص ، 2003اجلزائر، ،اجلامعية
 إال أن احلصيلة ) (t3إىل t1)  (  منحسب املنحىن نالحظ أنه رغم زيادة يف املعدل الضغط الضرييب

 .(TX2) حنصل على حصيلة ضريبية أكرب حيث (T2)و مبعدل ضرييب  ،) TX1-3(الضريبية تبقي نفسها 
 احلالتني،  املطبق يفtلفرق الكبري يف معدل الضريبة  تعطينا نفس احلصيلة الضريبية رغم اC  وAوبالتايل النقطة 

 ،t2بالتايل ميكن للدولة الرفع من معدل الضريبة إىل غاية  و. t2 فتمثل احلالة األمثل ملعدل الضريبة  B أما احلالة
 .صيلة الضريبية وتكون النتيجة عكسية زيادة فوق هذا املعدل ال ترفع من احلوأي

                                                 
  . من هذا الفصل82: انظر التهرب الضرييب ص: ملزيد من التفصيل - 1
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 على بعض الغموض لكونه قدم حالة مصاغة ال ميكن ترمجتها إىل أرقام قصد غري أن منحين الفر ينطوي
و أن ما جاء به الفر قد مت  . و اليت جيدر الوقوف عندها،معرفة العتبة احلقيقية و املثلى ملعدل الضغط الضرييب

د يؤدي إىل ترك بعض اإلشارة إليه من قبل العالمة ابن خلدون إذ اعترب أن اإلسراف يف اجلباية مضر بالعمران و ق
  .األنشطة االقتصادية

  
  السياسة المالية في الدول المتقدمة والدول النامية: المبحث الثالث

وتنظيماا املؤسسية  اقتصاديات الدول املتقدمة باكتمال جهازها اإلنتاجي وبنيتها األساسية تتميز  
وعدم املرونة يف جهاز  بالضعفتصادياا اق تتسم اليت  على عكس الدول النامية،االقتصادي ومقومات منوها

 كبري يف ز كما أا تعاين عج،العاطلة واستغالل املتاح منها اإلنتاج، وعدم قدرته على تشغيل املوارد اإلنتاجية
 دراسة مفهوم أوالولدراسة خصائص ومميزات السياسة املالية يف الدول املتقدمة والنامية جيب .  العامةموازناا

  . االقتصادي يف كل من الدول املتقدمة والدول الناميةاالستقرار
   السياسة المالية في الدول المتقدمة:األولالمطلب 

 دراسة مفهوم االستقرار االقتصادي يف هذه أوال جيب ،لدراسة خصائص السياسة املالية يف الدول املتقدمة    
   .األساس يف بناء السياسة املالية ألنهالدول، 

 السمة املميزة للنشاط االقتصادي يف الدول املتقدمة إن :قرار االقتصادي في الدول المتقدمةمفهوم االست -1
 التضخم والبطالة أزمات كانت وإذاها للتقلبات االقتصادية ضمن ما يعرف بالدورات االقتصادية، ضهي حتمية تعر

 الدخول الثابتة، فقد ظهرت  ذويوخاصة ، عريضة من اتمعفآتلى ع اقتصادية واجتماعية وخيمة آثارهلا 
 إجراءات وذلك من خالل ، السلبيةآثارها سعي الدولة للتحكم يف مدى الدورات االقتصادية وختفيف إىلاحلاجة 

 التشغيل التام مع إىلوبالتايل فان االستقرار االقتصادي يف هذه الدول يتمثل يف الوصول . السياسة االقتصادية
 إىل بالتشغيل التام ليس الوصول أن املقصود، غري األسعارتقرار يف مستوى قدر مناسب من االساحلفاظ على 

 أن كما .1ة مبا يسمى البطالة االحتكاكيإاليسمح   ذلك احليز الذي الإىل ضغطها وإمنامعدالت بطالة معدومة 
 يف حدود دنيا ميكن  تثبيت معدل الزيادةوإمنا ، الثبات املطلقس ليلألسعاراملقصود باالستقرار يف املستوى العام 

 لالستقرار االقتصادي واملتمثل يف استقرار ميزان آخر الفكر االقتصادي بعدا أضافالسيطرة عليها، ولقد 
  2 : رئيسيةأهداف أربعة إىلل املتقدمة  يهدف واملدفوعات،  وبتايل فربنامج االستقرار االقتصادي يف الد

  .%4لة  مل يتجاوز معدل البطاإذاالتشغيل التام، وذلك  ����
 .%4  معدل النمو املقبول يف حالة التشغيل التام هوأن االقتصادي السريع، حيث والنم ����
 أسعاريف  %2 اجلملة و أسعار يف %1، وذلك من خالل زيادة سنوية ال تزيد عن األسعاراستقرار  ����

 .املستهلك

                                                 
 البطالة االحتكاكية هي البطالة الناجتة عن تغيري األفراد لوظائفهم، حيث يلزمهم فرتة معينة للحصول على وظائف جديدة، ولكن هذه الفرتة - 1

  . لذلك ال ميكن احلصول على معدل بطالة مساوي للصفر لوجود هذا النوع من البطالة و. كون قصرية جدات
، مكتبـة حـسني "دراسـة تطبيقيـة قياسـية لنمـاذج التنميـة االقتـصادية" وليد عبد احلميـد عايـب، اآلثـار االقتـصادية الكليـة لـسياسة اإلنفـاق احلكـومي  - 2

  .71: ،ص2010العصرية، بريوت، لبنان، 
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 .توازن ميزان املدفوعات ����
ملتقدمة تتمثل يف حتقيق مستوى معترب من تشغيل بالتايل فان معامل االستقرار االقتصادي يف الدول ا و  

 وبالتايل الرفع من النمو االقتصادي، وحتقيق قدر منساب من االستقرار يف املستوى العام ،املوارد االقتصادية
  .لألسعار، باإلضافة إىل إحداث استقرار اقتصادي مع العامل اخلارجي

اقتصاديات الدول املتقدمة تتميز باكتمال جهازها  فان رأيناكما  : السياسة المالية في الدول المتقدمة-2
املالية   ومنه تكون أهم وظيفة للسياسة.االقتصادي وتنظيماا املؤسسية ومقومات منوها اإلنتاجي وبنيتها األساسية

الكيان الناضج من مشاكل  يف هذه الدول هو البحث عن وسائل العالج واإلصالح ملا يتعرض له هذا
إنتاجي قوي ومرن   وجود جهاز ونالحظ يف هذه الدول بشكل عام ارتفاع معدل النمو االقتصادي .واختالالت

السلع واخلدمات، كما أن االدخار أكرب من  عرض  مما جيعل الطلب الفعال الكلي قاصرا عن،ذو إنتاجية عالية
رغم وجود موارد  ع اإلنتاج ويرتاج،البطالة يف هذه الدولانتشار  مما يؤدي إىل االستثمار يف حاالت الكساد

   .وذلك نتيجة نقص الطلب الكلي عن مستوى التشغيل الكامل، إنتاجية متعطلة

عند  احلروب وحالة االنتعاش أن الطلب الكلي يزداد ليفوق قدرة االقتصاد على اإلنتاج يف حني جند حالة
ة املالية يف هذه الدول إىل حتقيق دف السياسولذلك  . فتظهر االندفاعات التضخمية،مستوى التشغيل الكامل

لتخليصه من  االقتصاديني عند مستوى التشغيل الكامل للموارد اإلنتاجية املتاحة للمجتمع التوازن واالستقرار
أو خفض اإلنفاق العام، أو زيادة أو خفض  البطالة والتضخم، فتقوم بتعويض عن تقلبات اإلنفاق اخلاص بزيادة

  أي السماح مليزانية الدولة بالتقلب تبعا ألوجه الدورة االقتصادية،واالستثمار  االدخارالضرائب لكبح الفجوة بني
لالحتفاظ مبستوى العمالة  املختلفة، فإذا حدث وكان اإلنفاق الكلي على الناتج الوطين أقل مما هو ضروري

صل عليه من إيرادات إنفاقها وجتنبه من ضرائب وما حن الكاملة، صار لزاما على احلكومة أن تكيف مستوى
  1.أخرى

العمالة  إىل طرق خمتلفة لتمويل عجز املوازنة كي ترفع الدخل القومي إىل مستوى  وقد تلجأ الدولة
الطلب الكلي على السلع واخلدمات زيادة كبرية   كذلك تلجأ الدولة إلحداث فائض يف املوازنة إذا زاد ،الكاملة

  .تالفيا حلدوث تضخم نقدي جتمعاحلقيقي للم ال تقابلها زيادة يف الدخل
وأثار الدورات  مشاكل البطالة، ني كينز يف نظريته العامة أن النظرية الكالسيكية غري قادرة على حلب  

وقد ركز حلل مشكل البطالة والكساد على زيادة الطلب . االقتصادي  واخللل يف االستقرار،التضخم االقتصادية،
 الفعال عن

ني علماء اقتصاديني  بينزوبعد ك.  احلكومية العامة مللء الفجوة بني الدخل واالستهالكطريق زيادة االستثمارات
الطلب الفعال ستؤدي إىل توازن االدخار مع االستثمار عند  تناقض كينز يظهر يف أن سياسته يف آخرين أن

يكون  ول املتقدمة ودليل ذلك أن امليل احلدي لالستهالك يف الد،مستوى التوظيف الكامل مستوى دخل أقل من
االستثماري لن يؤدي إىل زيادة كبرية يف  منخفضا لصاحل امليل احلدي لالدخار، وعليه فإن زيادة اإلنفاق العام

عليه فسيكون  و .هذا سيؤدي إىل اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال االستهالك كما أن زيادة حجم االستثمار
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مستوى التوظيف  دخار مع االستثمار عند مستوى دخل أقل منيف الطلب الكلي جيعل توازن اال هناك قصور
  .الكامل
فيها أمهية الدور الذي يلعبه  وبصفة عامة فإنه ميكننا القول إمجاال أن الدول املتقدمة هي تلك اليت تربر   

ولة سد أي الدول تتجه حنو مساندة االستثمار اخلاص وحما  ومن مث فإن السياسة املالية يف هذه،االستثمار اخلاص
  عن طريق التأثري على مستوى، وذلكتضخمية قد تطرأ على مستوى النشاط االقتصادي أو ثغرة انكماشية

  .االقتصادالطلب الكلي الفعال يف 
  .السياسة المالية في الدول النامية: المطلب الثاني

تقرار االقتصادي يف هذه  جيب أوال دراسة مفهوم االس،لدراسة خصائص السياسة املالية يف الدول النامية    
  .الدول، ألنه مهم جدا يف حتديد و بناء السياسة املالية

يرتبط مفهوم االستقرار االقتصادي يف الدول النامية ارتباطا : قرار االقتصادي في الدول الناميةمفهوم االست -1
 بنيتها االقتصادية وضعف وثيقا بالتجارة اخلارجية، وذلك بسبب ما تعانيه هذه الدول من اختالالت هيكلية يف

سيطرا على مستوى النشاط االقتصادي، حيث تعتمد هذه الدول على إنتاج وتصدير سلعة واحدة من السلع 
 ولذلك ختتلف أهداف االستقرار االقتصادي ذه البلدان عن البلدان املتقدمة، فمن اخلطأ القول أن .األولية

مية هو احملافظة على التشغيل التام الن اجلانب األكرب من هياكل مضمون االستقرار االقتصادي يف الدول النا
، ومن اجل التفصيل أكثر يف هذا املوضوع نقوم مبقارنة بسيطة بني الدول لاإلنتاج غري موجودة يف هذه الدو
  1:النامية واملتقدمة يف بعض القضايا

صادي عالج مشكلة البطالة  يف الدول املتقدمة تستهدف سياسات االستقرار االقت:مشكلة البطالة����
الدورية املرتبطة باألزمات االقتصادية، أما يف الدول النامية فيستهدف االستقرار االقتصادي يف البحث عن حلول 

  .للبطالة اهليكلية املرتبطة بتخلف هياكل اإلنتاج
 ةلتضخمي دف سياسات االستقرار االقتصادي بالبالد املتقدمة إىل عالج املوجات ا:مشكلة التضخم

اليت تنتج عن الدورة االقتصادية، أما يف البلدان النامية فان مشكلة التضخم ترجع الختالالت هيكلية واالعتماد 
 ).التضخم املستورد( الكبري على العامل اخلارجي فيما يتعلق باملواد الغذائية  ورأس املال األجنيب 

ل املتقدمة ليس ناتج عن اختالالت  ميزان املدفوعات يف الدول إن اختال:ميزان المدفوعات����
اقتصادية، وإمنا ناتج عن العالقات و املبادالت الكثرية مع باقي العامل اخلارجي، وهو حمصلة ائية لقوى الصراع و 

 أما يف الدول النامية فان اختالل ميزان املدفوعات ناتج .املنافسة القائمة بني خمتلف الدول والتكتالت االقتصادية
الت داخلية بني هيكل اإلنتاج الوطين وهيكل الطلب الكلي، وكذلك االختالل بني قوة االستهالك وقوى عن اختال

 2.االدخار، واختالالت بني حجم االستثمار ومصادر التمويل احمللية
  

                                                 
  : للتفصيل أكثر يف هذه النقطة ميكن الرجوع إىل املرجع التايل- 1
-150: ،  ص2010، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "النظرية والتطبيق"  وحيد مهدي عامر، السياسات النقدية واملالية واالستقرار االقتصادي، -

191.  
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  يف ومنه تدين،تدين الدخل الوطينرأينا سابق فالدول النامية تتميز بكما :  السياسة المالية في الدول النامية-2
الصناعي إال بنسبة ضئيلة جدا من الناتج الوطين، عدم  عدم مسامهة القطاعباإلضافة إىل متوسط دخل الفرد، 
بعض  واضح املعامل إذ جند نظام خليط جيمع بني خصائص النظام الرأمسايل إىل جانب وجود نظام اقتصادي

الفنية اخلارجية مما أدى إىل التبعية  و الية كما تعتمد هذه الدول على املساعدات امل.خصائص النظام االشرتاكي
   .اخل....ارتفاع امليل احلدي لالستهالك مع انتشار البطالة واألمية و  اخنفاض االستثمار اإلنتاجيكذلك للخارج،

علــى تــشغيل مواردهــا   وعــدم قدرتــه،تتميــز اقتــصاديات هــذه الــدول بــضعف وعــدم مرونــة جهازهــا اإلنتــاجي
إنتــاجي قــوي يتمتــع بالكفايــة واملرونــة ممــا يقتــضي أن  وبالتــايل فــإن هــذه البلــدان تفتقــر إىل جهــاز ،اإلنتاجيــة العاطلــة

كبـرية يف عجــز  تـصاديات الـدول الناميـة مــن معـدالت كمـا تعــاين اق.سـينعكس تـضخما التوسـع يف الطلـب النقـدي
الركــود وكثــرة اإلعفــاءات  طرة حالــة العجــز إىل ضــعف املــوارد املاليــة الــضريبية نتيجــة ســياعــود هــذيالعامــة، و موازنتهــا

وعــدم ترشــيد اإلنفــاق العــام مــن جهــة أخــرى، إىل جانــب   وإىل منــو اإلنفــاق العــسكري،والتهــرب الــضرييب مــن جهــة
 .وزيادة أعباء الديون اخلارجية مما حتم التمويل بالعجز ضعف الطاقات الضريبية

تـراكم رأس املـال املنـتج يف  يعتمـد أساسـا علـى ،ملا كان بناء جهـاز إنتـاجي قـوي هـو جـوهر عمليـة التنميـة و
الطاقة اإلنتاجية أو متويل التنمية االقتصادية البد وأن حيتـل املكـان  االقتصاد، فإن تعبئة املوارد الرأمسالية الالزمة لبناء

املاليـة تركـز ومنـه فـإن الـسياسة  .أهداف السياسة املالية وغريها من السياسات االقتصادية يف هذه البلـدان األول بني
ـــة العامـــة ـــة االقتـــصادية، هـــذا ال يعـــين إمهـــال هـــدف حتقيـــق  جـــل اهتماماـــا يف متويـــل املوازن فـــضال عـــن متويـــل التنمي

بالدرجـــة األوىل إىل  أن جـــزء مـــن النجـــاح يف معركـــة بنـــاء اتمـــع اقتـــصاديا، إمنـــا يعـــود االقتـــصادي، حيـــث االســـتقرار
موجــة تــضخمية عنــد ظهورهــا، بــل أن املــسألة ال   يف التغلــب علــى أيــةمــدى مــسامهة الــسياسة املاليــة مــسامهة فعالــة

  . االقتصاديالنسبية هلدف على هدف آخر مما متليه ضرورات التطور  تعدو أن تكون ترجيحا لألمهية
يف الــدول   كمــا جــاءت يف الفكــر الكنــزي ال ميكــن تطبيقهــا بــسهولة،فــإن أدوات الــسياسة املاليــة ولإلشــارة

تلــك الــيت تــسود يف هــذه الــدول ختتلــف يف  واألوضــاع االقتــصادية الــيت تــسود يفخلــصائص والظــروف الناميــة، ألن ا
حتقيـــق االســـتقرار االقتـــصادي يف البلـــدان الناميـــة ال يتطلـــب اختـــاذ  وهلـــذا فـــإن هـــدف. املتقدمـــة الـــدول الـــصناعية
يتطلـب اختــاذ  ملتقدمـة، وإمنـااالدخـار وزيـادة االســتهالك كمـا حيـدث يف االقتـصاديات الرأمساليــة ا سياسـات خلفـض

 تقليــل البطالــة واحلــد مــن التقلبــات يف آن قــصد ،سياســات لزيــادة االدخــار وتــراكم رأس املــال املنــتج يف االقتــصاد
، أمهيـة الـسياسة املاليـة يف مواجهـة مـشاكل التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة عمومـا  ويكـاد يتفـق اجلميـع علـى.واحـد

النامية، وقصور اجلهـات اخلاصـة  يت يلقيها تدعيم التنمية على عاتق حكومات البلدانبسبب ضخامة املسؤوليات ال
تقــدمها، مــع ضــعف اجلهـاز النقــدي ــا وعــدم اســتجابة اقتــصادياا  عـن مواجهــة التحــديات اجلــسيمة الــيت تفـرتض

اليــــة لتمويــــل التنميــــة إىل جانــــب تعبئــــة املــــوارد الرأمس ،الــــسياسة النقديــــة كتغيــــري ســــعر الفائــــدة مــــثال كثـــريا ألدوات
 1.أساس السياسة املالية يف البلدان النامية االقتصادية واالجتماعية كهدف

خول والثـروات توزيـع الـد  إىل تقليل التفاوت الـشديد يف يف الدول الناميةكذلك السياسة املالية دف كما 
ن تـشغيل للطاقـات املعطلـة ورفـع كفاءـا ومـا يرتتـب عليـه مـ  زيـادة اإلنفـاق العـام،بني األفراد ومستويات االستهالك
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مبـا يتـوفر لديـه  اإلعفاءات الضريبية يف سبيل تشجيع القطاع اخلاص للدخول يف العملية اإلنتاجيـة اإلنتاجية، وتقدمي
االقتــصادية ، كمــا أــا تلعــب دورا كبــريا يف  كــل هــذه اإلجــراءات بــال شــك تــساعد يف أحــداث التنميــة .مــن أمــوال

  .اليت قد حتدث وتؤثر يف عملية التنمية وتعرقل مسارها االقتصادية ة التقلباتالسيطرة على حد
 هــذه الــسياسة تواجــه عــدة أن إالممــا ســبق جنــد بــان للــسياسة املاليــة دور هــام يف اقتــصاديات الــدول الناميــة، 

  1: هذه املشاكل جندأهممشاكل يف عملية تطبيقها، ومن 
ـــوفر جهـــاز مـــايل كفـــؤ يـــستطيع  �  اإليـــرادات حيـــدد مـــصادر أودر حجـــم النفقـــات العامـــة  يقـــأنعـــدم ت

 املـال العـام، وكـذا ضـعف االنتمـاء الـوطين ممـا يـشجع أمـور الوظيفيـة للقـائمني علـى باألمانـةالعامة،وذلك لعدم االلتزام 
  .اإلمهالعلى التسيب يف العمل و 

الــدول تتحــدث عـــن اخللــط بــني التنظــيم الــسياسي املــايل و التطبيــق للـــسياسات املاليــة فكثــري مــن   �
 نظـام حماسـيب إتبـاعويظهر هذا اخللـط مـن خـالل تطبيق املوازنة الصفرية  وهي مل تطبق بشكل جيد املوازنة التقليدية، 

 الكميــة املتطــورة يف التحليــل والقيــاس، وكــذا عــدم االلتــزام بقــوانني املاليــة األســاليب عــدم اســتخدام إىل باإلضــافةقــدمي، 
 .تطبيق السياسات املالية الشخصية يف األموروتدخل 

 . واحلصول على املالاإلنفاقالبريوقراطية يف عمليات  �

 اعتبــارات موضــوعية علميــة، ممــا يــؤثر إىل اعتبــارات شخــصية ولــيس إىلملوازنــة واقرارهــا خــضوع إعــداد ا �
 . والنفقاتاإليراداتعلى تقدير 

  
االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف  التنميـــةخنلـــص ممـــا ســـبق أن الـــسياسة املاليـــة تعـــد هامـــة جـــدا ملواجهـــة مـــشاكل 

البلـدان عـن مواجهـة التحـديات االقتـصادية اجلـسيمة مـن  نتيجة قصور اجلهود اخلاصة يف هذه، وذلك الدول النامية
بعــض  النقديــة فيهــا، وهكــذا تــستطيع الــدول الناميــة أن تــستخدم الــسياسة املاليــة إىل جنــب جهــة وضــعف األجهــزة

إطـــار برنـــامج متكامـــل لإلصـــالح   ويف،النقديـــة مـــثال لتطـــور البنيـــان االقتـــصاديكالـــسياسة  الـــسياسات األخـــرى
واإلنتــاج وعـالج عجــز املوازنــة العامــة للدولـة والقــضاء علــى البطالــة  االقتـصادي يهــدف أساســا إىل زيـادة االســتثمار

   .االنطالق يف طريق التنمية  ومن مث،تدرجييا
  
  
  
 
 
 
 

                                                 
  .213: ، ص2009  طارق احلاج، املالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األوىل،- 1
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   الفصلالصةخ
  

 على النشاط االقتصادي بشكل التأثريفن استخدام املوازنة العامة للدولة من اجل السياسة املالية هي 

اإليرادات وتستخدم لذلك وسيلتني أساسيتني واملتمثلتني يف .  االقتصادية بشكل خاصاألهدافعام، وحتقيق 

 ميكن أن حيدث واستخدام هذين السياسيتني، النفقات العامةوكذلك ) املتمثلة يف السياسة الضريبية(  العامة

 واليت ظهرت أساسا بظهور سياسة عجز الموازنةعجز يف املوازنة العامة مما أدى إىل ظهر سياسة ثالثة واملتمثلة يف 
و عليه ازدهر استخدام السياسة املالية كآلية لتدخل الدولة  .1929التفكري الكنزي بعد األزمة االقتصادية العاملية 

  .هداف االستقرار االقتصادي وإحداث تنمية مستدامة لتحقيق أييف النشاط االقتصاد
  

 الــسياسة املاليــة ختتلــف يف الــدول املتقدمــة عنهــا يف الــدول الناميــة، حيــث ــدف يف أهــداف بــان رأينــاكمــا 
تــضخمية قــد تطــرأ علــى مــستوى  مــساندة االســتثمار اخلــاص وحماولــة ســد أي ثغــرة انكماشــية أو إىلالــدول املتقدمــة 

الـدول الناميـة يف  أمـا .االقتـصادالطلب الكلي الفعـال يف   عن طريق التأثري على مستوى، وذلكيالنشاط االقتصاد
كمــا  ،بــني األفــراد توزيــع الــدخول والثــروات ومــستويات االســتهالك إىل تقليــل التفــاوت الــشديد يف ــدف فإــا 

 ة قـصور اجلهـود اخلاصـة يف هـذهنتيجـ، وذلـك  بشكل عاماالقتصادية واالجتماعية  ملواجهة مشاكل التنميةتستخدم
ونظـرا لـضعف النمـو  .النقديـة فيهـا البلدان عـن مواجهـة التحـديات االقتـصادية اجلـسيمة مـن جهـة وضـعف األجهـزة

 هـو حتفيــز النمـو االقتــصادي باعتبـاره احملــرك األساســي ة يف الــدول الناميـة فــان أهـم هــدف للـسياسة املاليــياالقتـصاد
 ولــذلك . ميكـن إحـداث تنميـة اقتــصادية مـستدمية دون وجـود معـدل منـو معتـرب ومـستدميللتنميـة االقتـصادية، ألنـه ال

   .، وذلك من خالل الفصل املوايل خنصص فصال كامال لعالقة السياسة املالية بالنمو االقتصاديأن ارتأينا



 

 

 

 

:الفصل الثالث  
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 دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي: الفصل الثالث
 

 :تمهيد

 
 تؤثر بأاعند تناولنا يف الفصل السابق ألدوات السياسة املالية وآثارها على النشاط االقتصادي، وجدنا   

 النمو يف حتفيز املالية  السياسةلدور نا حتليلعندو. الناتج احمللي اإلمجايل وبالتايل على معدل النمو االقتصادي على
الفرتة اليت تؤثر فيها السياسة املالية على النمو االقتصادي، فإذا كانت قصرية   جيب األخذ يف احلسباناالقتصادي

، أما إذا كانت الفرتة )النمو االقتصادي يف األجل القصري ( جل الكينزي قصري األاألجل فنكون بصدد التحليل
النمو " ( الذايت"  نظريات النمو الداخلي إىل الذي يستند الطويل األجلحليل طويلة األجل فنكون بصدد الت
 يف األجل القصري تؤثر على معدالت النمو يومبا أن معدالت النمو االقتصاد. )االقتصادي يف األجل الطويل

 االقتصادي يف ثر السياسة املالية على النموأاالقتصادي يف األجل الطويل والعكس صحيح، فإننا سنقوم بدراسة 
 التايل خططبامل االستعانةميكن لتوضيح آثار السياسة املالية على النمو االقتصادي   و.األجلني القصري والطويل

  .يوضح آثار السياسة املالية على النمو االقتصادي يف األجلني القصري والطويلالذي 
  .جل القصري واألجل الطويل آثار السياسة املالية على النمو االقتصادي يف األ):1- 3(الشكل 
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  "حسب المنظور الكنزي" دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي في األجل القصير : األولالمبحث 

 فيما سبق أهم أدوات السياسة املالية واملتمثلة أساسا يف سياسة اإلنفاق العام وسياسة درسنالقد 
، واآلن سنوضح كيفية تأثري هذه األدوات على اإلنتاج وبالتايل ادي ومدى تأثريها على النشاط االقتصالضرائب

، وسنستعني يف حتليلنا هلذه اآلثار على "حسب املنظور الكنزي"  يف األجل القصري يعلى النمو االقتصاد
القتصاد مفتوح  وسنقتصر يف دراستنا هذه على منوذج مبسط . وكذلك تأثري املضاعف الكنزيIS-LMمنحنيات 

  .)، قطاع العامل اخلارجيالعائالت، املؤسسات، احلكومة( من ثالث قطاعات فقط مكون 
  .IS-LMنموذج التوازن االقتصادي الكلي : المطلب األول

 من طرف االقتصادي الكينزي جون هيكس الذي 1937 ألول مرة يف سنة IS-LM منوذج لقد عرض
ء ذلك إيضاح التكامل املوجود بني النموذج ، وكان يريد من ورا1972حاز على جائزة نوبل لالقتصاد يف 
 Alvin(وقد تابع هذا العمل العامل االقتصادي املشهور ألفن هونسن . الكينزي البسيط والنموذج الكالسيكي

H. Hansen(  واهلدف منه". هنسن -هيكس"بنموذج  فيما بعد ولذلك مسي هذا النموذج:  
 .ن التوازن اآلين لسوق السلع واخلدمات وسوق النقودحتديد كال من الدخل وسعر الفائدة الذين يضمنا �

 .ما هو أثر الصدمات اخلارجية والسياسات االقتصادية على كل من الدخل وسعر الفائدة التوازين �

 يعطي كل التوليفات من الدخل وسعر ISإن منوذج  : IS التوازن في سوق اإلنتاج واستنتاج منحنى -1
ونعرب عن هذه السوق .  أي تساوي اإلنفاق مع الدخل،وق السلع واخلدماتالفائدة اليت حتقق التوازن يف س

  1:وهي) متطابقة(واحدة معادلة توازن  خبمس معادالت، أربع منها معادالت سلوك و
 لنظرية كينز يف حتديد املستوى التوازين للدخل، األساسيةمتثل دالة االستهالك الركيزة  : دالة االستهالك - 1-1

 يف نوعني من أمجلها هناك جمموعة من العوامل املؤثرة يف االستهالك الكلي للمجتمع، حيث ويرى كينز بان
 فالعوامل املوضوعية ميكن تلخيصها يف العادات االستهالكية، والدخل ،العوامل، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية

 العوامل الذاتية فتتمثل يف الكرم ماأ.  اتمعأفراد والثروة اليت ميتلكها األصول، وحجم األسعاراملتاح، ومستوى 
  .اخل...والتبذير واحلرص والبخل

، وبذلك ربط االستهالك الكلي بالدخل  حمدد لالستهالك هو الدخل املتاحأهم بان رأى كينز أن إال
  2.املتاح على شكل دالة تسمى بدالة االستهالك

 الكلي بالدخل الكلي، حيث جعل  كينز يف ربط االستهالكإىل يرجع الفضل :االستهالك كدالة للدخل
)  االستهالكياإلنفاق( االستهالك دالة للدخل فقد اظهر يف كتابه النظرية االقتصادية العامة بان االستهالك 

                                                 
، مذكرة ماجستري،  جامعة حسيبة بن بو علي، )2004-1994( العام على النمو والتشغيل يف اجلزائر اإلنفاق ضيف امحد، انعكاس سياسة -  1

  .103: ، ص2004/2005 الشلف،
  .33: ،  ص2010 حممود فوزي أبو السعود، مقدمة يف االقتصاد الكلي مع التطبيقات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر - 2
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 إىل االستهالكي يتجه اإلنفاق أن إىل أشاركما ). ل املتاحخالد(  على مستوى الدخل أساسيةيعتمد بصورة 
 انه يف الغالب يتجه حيث يذكر كينز. درجة اقل من هذه الزيادة يف الدخل ولكن ب،الزيادة يف مستوى الدخل

  .قلأ زيادة استهالكهم كلما ارتفعت دخوهلم ولكن بنسبة إىل األشخاص

، ولكن يعين بان الدخل أخرى بعوامل تأثره الكلي يتحدد بالدخل ال يعين عدم كن االستهالأ القول بإن  
، حيث ذه العالقة اليت تربط االستهالك بالدخل تسمى بدالة االستهالكه و. هو احملدد الرئيسي لالستهالك

 الذي يرغب املستهلكون استهالكه على السلع واخلدمات االستهالكية عند مستوى معني اإلنفاقتوضح حجم 
  .من الدخل

):  ميكن توضيح التحليل السابق من خالل الدالة التالية   )dYfC  ومنه ،قة خطية، ونفرض أن العال=
dcYCaC: ميكن كتابتها من الشكل   1:، حيث=+

C :مستوى االستهالك.    Ca :االستهالك املستقل عن الدخل.  c :امليل احلدي لالستهالك.  

Yd : املتاحالدخل الكلي.  

 إليهمضافا  ،)االقتطاعات(  الدخل الكلي خمصوما منه كل من الضرائب إال الدخل املتاح ما هو أنكما 
TRTXYYd:  أي.  والتحويالتاإلعاناتخمتلف  .  خمتلف الضرائب على الدخل: TX: ، حيث=−+

TR :املدفوعات التحويلية.  

  :ميكن متثيل دالة االستهالك بداللة الدخل املتاح كما يلي  
  .دالة االستهالك بداللة الدخل املتاح):2- 3(الشكل رقم 

  
  .118: ،  ص2008، األوىل مبادئ االقتصاد الكلي، دار تسنيم للنشر والتوزيع، الطبعة ، السندس ، عبد الناصر طلب نزال الزيودأبو جهاد  امحد :المصدر

                                                 
  .76: ، ص2008 السيد حممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا، النظرية االقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،- 1
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اليت ) الرأمسالية(  االستثماري هو جمموع القيم النقدية للسلع االستثمارية اإلنفاق : دالة االستثمار- 1-2
 يعاد وإمنا ،ية، كما ميكن تعريفه على انه جزء من الدخل ال يستهلكواخلدمات النهائ السلع إنتاجتستخدم يف 

 خمزون إىل اإلضافة بعري االعتبار األخذ مع  احملافظة عليهأو اإلنتاج دف زيادة اإلنتاجيةاستخدامه يف العملية 
   1. املال السلعيرأس

 املال، لرأس الكفاية احلدية هناك عدة عوامل تؤثر يف االستثمار كالدخل، االستهالك، معدل الفائدة،  
، السياسة االقتصادية للدولة، واقع ومناخ االستثمار يف واألرباحالتقدم التكنولوجي، توقعات املستثمرين 

، وعلى ذلك )االستثمار(  العوامل املؤثرة يف التابع أهمولبناء أي منوذج اقتصادي جيب الرتكيز على . اخل...الدولة
وحنن نعلم بان .  حيث اعتربه عامل مهم جدا يف حتديد قيمة االستثماراتالفائدةركز كينز على عامل معدل 

 إذا واملؤسسات اجتاه التعامل مع البنوك، حيث األفراديؤثر يف سلوك  معدل الفائدة يتحدد يف البنوك وهذا ما
 األموالينقص من لديها مما  أمواهلم واملؤسسات على وضع األفرادارتفعت معدالت الفائدة يف البنوك ستغري 

املستثمرة يف القطاع احلقيقي، وعليه نستنتج وجود عالقة طردية بني سعر الفائدة واالدخار وعالقة عكسية بني 
  .معدل الفائدة واالستثمار

I = I :   وعليه ميكن كتابة دالة االستثمار كما يلي a - gi   

   االستثمار:I :حبيث

Ia          : االستثمار املستقل.  

g       :امليل احلدي لالستثمار (  حساسية االستثمار لتغريات سعر الفائدة(.  

      i:معدل الفائدة .     

 اليت األدوات إدخال إىل القطاع احلكومي يف النموذج، سيقودنا إدراج إن :وال القطاع الحكومي د- 1-3
 احلكومي، اإلنفاقضرائب،  على النشاط االقتصادي واملتمثلة يف كل من الالتأثريتستخدمها احلكومة يف 

  2.اإلعانات

مبلغ من املال تقتطعه السلطة العامة  أا مت تعريف الضرائب سابقا يف الفصل الثاين على : الضرائب-1- 1-3
 اقتطاع من الدخل أاومبا . من األفراد واملؤسسات جربا، وبصفة ائية دون مقابل، وذلك لتحقيق أهداف اتمع

  .T = Ta + tY:  يف الدخل كما يليائب دالة  تكون الضرأنفيمكن 

  . قيمة الضرائب الكلية:T:حبيث  

                                                 
  .109: ، ص2006، دار وائل للنشر، األردن، "التحليل الكلي" د موسى عريقات، مبادئ االقتصاد  حريب حمم- 1
  .1479:، ص1994، الكويت، "الكتاب الثاين"  سامي خليل، نظريات االقتصاد الكلي احلديثة - 2
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Ta     :الضريبة املستقلة عن الدخل .  

t   :معدل الضريبة .  

  Y  :الدخل.  

 النفقات العامة يف إىلمت التطرق : "المدفوعات التحويلية"  واإلعانات  الحكومياإلنفاق -2- 1-3
 مبقابل واملستعملة يف شراء نفقات:  هذا النموذج سنميز بني نوعني من النفقاتالفصل الثاين بالتفصيل، ويف

 إىل، والنفقات التحويلية بدون مقابل واملتمثلة يف اإلعانات املقدمة Gالسلع واخلدمات ونرمز هلا بالرمز 
  .TRالعائالت من اجل رفع القدرة الشرائية هلم ونرمز هلا بالرمز 

:دالة اإلنفاق الحكومي �
 

GG اعتربنا اإلنفاق احلكومي كعامل خارجي، أي يتحدد حيث  =
  . كالسياسة القتصادية املتبعة من طرف الدولة.بعوامل خارج النموذج

 تقدم للعائالت ذات الدخل الضعيف، اإلعانات هذه إن": المدفوعات التحويلية " اإلعاناتدالة  �
 املقدمة، وبالتايل ميكن اعتبار وجود عالقة عكسية بني اإلعانات تنخفض وبالتايل كلما حتسن دخل هذه العائالت

bYTRTR: كما يلياإلعانات املقدمة لتصبح دالة واإلعاناتالدخل  −= ، ولتبسيط الدراسة ميكن اعتبار 0
 .=TRTR: أي.  احلكومياإلنفاقة مثل ت كذلك ثاباإلعانات

: كما يلي" التصريف"  القطاع احلكومي يصبح الدخل املتاح بإدخال :حدالة الدخل المتا �
TRTYYd +−= 

 X يدخل قطاع العامل اخلارجي يف النموذج من خالل قيمة الصادرات : دوال قطاع العالم الخارجي- 1-4
نه ميكن كتابة دالة  وم،)تتغري بعوامل خارج النموذج( ث اعترب كينز بان الصادرات ثابتة  حي،Mوالواردات 

XX: الصادرات كما يلي أي كلما زاد دخل البلد زادت  ، بقيمة الدخل بعالقة طرديةفتتأثر الواردات أما .=
mYMM: ، ومنه تكون دالة الواردات كما يليداالسترياقدرته على  += 0.  

  .قيمة الواردات : M: حيث متثل 

  M0 :اردات املستقلة عن الدخلقيمة الو.  

    m  :امليل احلدي للواردات.  

Y    :الدخل.  

 تساوي العرض مع الطلب يف سوق السلع واخلدمات، حيث يتمثل عندحيدث التوازن  : معادلة التوازن - 1-5
لب  الطلب الكلي فيتمثل يف الطلب االستهالكي، والطأما، )Y+M( احمللي والواردات اإلنتاجالعرض الكلي يف 



 دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي                                  :الفصل الثالث

 123 

 وميكن كتابة معادلة التوازن بطريقتني .)C+I+G+X(وطلب العامل اخلارجي والطلب احلكومي، االستثماري، 
  :كما يلي

   C + I + G+X = Y+M                          أو                        S +T+M = I + G+X  

   1. الثانية عبارة عن التسرب يساوي احلقنمعادلة التوازن األوىل عبارة عن اإلنفاق يساوي الدخل، أما: حيث

  :عن طريق معادلة التوازن األوىل أو الثانية) IS(ميكن استنتاج معادلة 
( )

( )
( ) ( )

( )
i

mctc

g

mctc

MXGITRccTC
Y

giMXGITRccTCmctcY

mYMXGgiITRtYTYcCY

mYMXGgiIcYCYXGICMY d

++−
+

++−
−++++−=⇒

+−++++−=++−⇒

−−+++++−−+=⇒

+−+++++=⇒+++=+
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1

0000

0000

0000

000

 

 

i
mctc

g

mctc

MXGITRccTC
Y a

++−
−

++−
−++++−=

1
  

1
000  

  
من ) Y ،i( وهي معادلة خط مستقيم والذي يعكس األزواج ،)IS(إن املعادلة السابقة هي معادلة 

إن ميل هذا املنحىن . ئدة اليت حتقق التوازن يف سوق السلع واخلدماتالدخل وسعر الفا
:هو









++−
−=

mctc

g

di

dY

1
 وإشارته سالبة داللة على أن هذا املنحىن متناقص وبالتايل فإن العالقة عكسية 

 إن العوامل . إذا تغري ثابت املعادلةاليسارإن هذا املنحىن ينتقل جهة اليمني أو جهة . بني الدخل وسعر الفائدة
 . املستقلةت الصادرات، الواردااملؤثرة يف الثابت هي اإلنفاق احلكومي، االستهالك املستقل، االستثمار املستقل،

ينتقل جهة اليمني ويرتتب عن ذلك زيادة مستوى دخل التوازن ) IS(فإن منحىن سابقة  العوامل ال احدفإذا زاد
جهة اليسار ) IS( الضرائب املستقلة تؤدي إىل انتقال منحىن عند نفس مستوى سعر الفائدة، أما الزيادة يف

  .ويرتتب عن ذلك اخنفاض مستوى دخل التوازن عند نفس مستوى سعر الفائدة
  

  2:باألربع عالقات التالية بيانيا ISكما ميكن توضيح كيفية اشتقاق منحىن 
  

                                                 
  .395:، ص1994، الكويت، "اب األولالكت"  سامي خليل، نظريات االقتصاد الكلي احلديثة - 1

2 -David Begg, stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, macro économie, adaptation française "Bernard Bernier, 

Henri Louis Védie", 2e édition, dunod, Paris, 2002,P : 173. 
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  .باالدخار عالقة االستثمار - ب.            عالقة سعر الفائدة باالستثمار- أ
  . عالقة الدخل بسعر الفائدة-د.                  عالقة االدخار بالدخل- ج
 

 من خالل تغري سعر الفائدة، حيث يؤدي اخنفاض سعر الفائدة IS وهنا نوضح كيفية اشتقاق املنحىن
لى من إىل ارتفاع الطلب االستثماري ومن مث ارتفاع وزيادة الطلب الكلي ليتحدد مستوى جديد للدخل أع

 السالب امليل داللة على IS التوازن يف الرسم األسفل حنصل على منحىن نقطيتبتوصيل  و. املستوى السابق
على مرونة االستثمار لتغريات IS هذا ويعتمد ميل املنحىن . العالقة العكسية بني سعر الفائدة ومستوى الدخل

  . بيانياIS  والشكل التايل يوضح لنا كيفية اشتقاق منحىن.سعر الفائدة
  

 . من خالل منحىن االستثمار واالدخار IS اشتقاق منحىن ):3- 3(الشكل 

 
Source: David Begg, stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, opcit, P:173. 

، املعدل احلدي )g(حساسية االستثمار لسعر الفائدة : هي) IS(إن العوامل املؤثرة يف ميل منحىن 
كبرية أي أن االستثمار حساس ) g(فإذا كانت . m دلالستريا، امليل احلدي t ل الضريبةومعد) c(لالستهالك 

، أما إذا كانت قيمة املعدل احلدي لالستهالك كبرية يكون حنداراجدا لسعر الفائدة فإن املنحىن يكون أكثر ا
و  .ستواءا فإن املنحىن يكون أكثر امرتفع امليل احلدي لالسترياد أو، أما إذا كان معدل الضريبة حنداراأكثر ا املنحىن
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 )i(على شكل منحىن بياين ذو ميل سالب، ومع افرتاض أن العالقة بني سعر الفائدة  )IS(ميكن متثيل معادلة 
  :هي عالقة خطية كما يلي )Y(والدخل 

  .)الدخل بداللة سعر الفائدة  (IS   منحىن):4-3(الشكل رقم

  
 أن العالقة بني الدخل وسعر الفائدة عالقة عكسية يف ،)IS(حىن نالحظ من خالل التمثيل البياين ملن

 أما التفسري االقتصادي للعالقة العكسية فيمكن .سوق السلع واخلدمات، وهذا ما يوضحه امليل السالب للمنحىن
، )رالعالقة عكسية بني سعر الفائدة واالستثما(توضيحها بأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إىل اخنفاض االستثمار 

 مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج ،ومبا أن االستثمار مكون من مكونات الطلب الكلي فان الطلب الكلي ينخفض
  .وبالتايل اخنفاض الدخل

يعطي كل التوليفات من الدخل وسعر الفائدة اليت  LMإن منحىن  ):LM(  التوازن في السوق النقدي-2
 ونعرب عن هذه السوق بثالث .نقود مع الطلب عليها أي تساوي عرض ال،حتقق التوازن يف سوق النقود

  1:وهي) متطابقة(ومعادلة توازن  سلوك و معادالت،  معادليت
 وال جيوز ألية جهة إصدار ، إن مستوى املعروض النقدي يتحدد من طرف البنك املركزي:عرض النقود - 2-1

ي العملة الورقية واملعدنية اليت يف حوزة األفراد إن املكونات الرئيسية للنقود ه. النقود حيث انه حيتكر هذه املهمة
 وذلك بفتح ودائع حتت الطلب ،والودائع حتت الطلب، كما ميكن للبنوك أن ختلق النقود عن طريق منح القروض

OMO   :ومنه) معطى( وعليه فإن عرض النقود هو متغري خارجي .للعمالء M=.  

ال بد أن نفرق بني عرض . ر املعروض النقدي ثابت وال يتأثر بسعر الفائدةتعين املعادلة أعاله أن مقدا
 ،النقود احلقيقي وعرض النقود االمسي، حيث أن األول يعكس القدرة الشرائية احلقيقية لألرصدة النقدية املعروضة

P على املستوى العام لألسعار االمسيوحنصل عليه بقسمة عرض النقود 

M 0
، أما االمسي فهو مقدار النقود 

  .املعروضة بغض النظر عن تغري املستوى العام لألسعار

                                                 
اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، " ازننظريات و مناذج التوازن و الالتو"  حممد الشريف املان، حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية- 1

  .234:، ص2003
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 يتمثل يف األولحسب كينز فان الطلب على النقود يكون لثالثة دوافع، فالدافع  : الطلب على النقود- 2-2
  .ة الثاين فيتمثل يف دافع االحتياط، والثالث يتمثل يف دافع املضاربأمادافع املعامالت، 

لكل فرد احتياجات يومية والتزامات يقوم ا :  طلب النقود من أجل المعامالت واالحتياط-1- 2-2
كاألكل، النوم، الذهاب إىل العمل وما إىل ذلك وكلها تتطلب نقودا، إذن فهو حيتفظ بالنقود حىت ال يتخلى 

 هذا يتوقف على مستوى دخل كل فهل كل األفراد حيتفظون بنفس املقدار؟ إن. على هذه املعامالت الضرورية
كما .  وبالتايل فإن مقدار النقود احملتفظة من أجل املعامالت على املستوى الكلي تتوقف على الدخل الكلي،فرد

 كاالحتياط للمرض الفجائي أو توقع ،حيتفظ األفراد بالنقود من أجل االحتياط أي مواجهة الطوارئ املالية املؤقتة
 لكن هذا املقدار ضئيل إذا قارناه مبقدار االحتفاظ بالنقود من .قف بدوره على الدخلطارئ ما، وهو كذلك يتو

  : وبالتايل يعامل كمعاملة طلب النقود بغرض املعامالت وتصبح العالقة كالتايل،أجل املعامالت

( ) 0/ 1
1 f

dY

df
YfM T =  

 هو دالة يف  واالحتياط عامالت تعين أن مقدار الطلب احلقيقي على النقود من أجل امل،إن العالقة أعاله
 : مع الدخل فإن العالقة أعاله تصبح كالتايلافإذا كان هذا الطلب متناسب. الدخل وأن هذه العالقة طردية

kYMT =. 

 ونطلق عليه امليل احلدي للطلب ، عدد ثابت يدل على حساسية طلب النقود للتغري يف الدخلkحيث 
 ومن الناحية االقتصادية فهو عبارة عن حصة الثروة أو الدخل اليت . املعامالت واالحتياطعلى النقود من أجل

 أما إذا قارناها مبعادلة فيشر .يفضل األعوان االقتصاديون االحتفاظ به يف شكل نقود بدافع املعامالت واالحتياط

فهي تعين سرعة حتويل الدخل إىل نقود ومعكوسه 








k

1

  .بارة عن سرعة تداول النقود ع

 على النقود بغرض حتقيق مكاسب من وار األفراديتمثل يف طلب  : طلب النقود من أجل المضاربة-2- 2-2
 بني االحتفاظ بالنقود األفراد حيث يفاضل .1 املاليةاألوراقاالحتفاظ بالنقود، وذلك نتيجة تطورات سوق 

فإن ) القيام باملعامالت ومواجهة الطوارئ(ن لالحتفاظ بالنقود مزايا كما أ. مثل السندات األخرى املالية واألصول
 والذي كان من املمكن أن يتحصل عليه ،هلا عيوبا واليت تتمثل يف العائد الذي يفقده الفرد باحتفاظه بالنقود

 ، السلع واخلدماتإن شراء األوراق املالية اختياري عكس شراء. بشراء األوراق املالية أو بإيداع األموال يف البنك
 .فهو يفعل ذلك عندما يتيقن أن املزايا اليت جينيها من االحتفاظ بالسندات أفضل من مزايا االحتفاظ بالنقود

لون حمفظتهم لصاحل ُ، وبالتايل فإن األفراد يعدفاكرب كلما كان االحتفاظ بالنقود مكلفكلما كان سعر الفائدة أ
 وبناء على .)خفض القيمة السوقية للسندات ويصبح الطلب عليها أكربعندما يرتفع سعر الفائدة تن(السندات 

                                                 
  .157:  السيد حممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا، مرجع سابق، ص- 1
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التحليل السابق، نستنتج أن الطلب على النقود من أجل املضاربة يتوقف على سعر الفائدة وتكون هذه العالقة 

) :عكسية ) 0/ 2
2 p

di

df
ifM sp = 

 ،املضاربة هو دالة يف سعر الفائدة تعين أن مقدار الطلب احلقيقي على النقود من أجل ،إن العالقة أعاله
            :فإذا كانت هذه الدالة خطية فإا تأخذ الصيغة التالية. وأن هذه العالقة عكسية

siLM sp −= 0 

 ويعرب عن شدة تفضيل السيولة ويطلق عليه حساسية الطلب على النقود من أجل ، ثابتsإن املعامل 
فيعرب عن الطلب على النقود من أجل املضاربة الذي ال يتأثر ) L0) L0<Moما املضاربة لسعر الفائدة، أ

هو عبارة مقدار ) si( أما املقدار . ويطلق عليه الطلب املستقل على النقود أو مستوى تفضيل السيولة،بالدخل
  .النقود املطلوب واملخصص فقط للمضاربة

 واالحتياط  على النقود بغرض املعامالتيشمل الطلب : الدالة الكلية للطلب على النقود-3- 2-2
 : تصبح دالة الطلب الكلي على النقود كما يلي، وبالتايلوالطلب بغرض املضاربة

( )siLkYMMM spTD −+=+= 0  
  على النقودالكلي الطلب  :MD   :حيث

K   .املعدل احلدي للطلب على النقود من أجل املعامالت:            
s             :ب على النقود من أجل املضاربة لسعر الفائدةحساسية الطل.  
L   .الطلب على النقود من أجل املضاربة املستقل عن الدخل :                 0
Y           :الدخل الكلي أو اإلنتاج الكلي.  
i              :سعر الفائدة.  

عند تساوي عرض النقود مع  يتحقق التوازن يف السوق النقدي :LM واستنتاج منحنى  معادلة التوازن- 2-3
DMMo:                                                             الطلب على النقود وذلك كما يلي =     

( ) i
k

s

k

LMo
YsiLkYMo +−=⇒−+= 0

0  

i
k

s

k

LMo
Y +

−
= 0  

من ) Y ،i(زواج وهي معادلة خط مستقيم والذي يعكس األ) LM( هي معادلة ،إن املعادلة أعاله

:إن ميل هذا املنحىن هو. الدخل وسعر الفائدة اليت حتقق التوازن يف سوق النقود






 =
k

s

di

dY موجبة  وإشارته

 إن هذا .داللة على أن هذا املنحىن متزايد وبالتايل العالقة طردية بني الدخل وسعر الفائدة يف السوق النقدي
 العوامل املؤثرة يف الثابت هي كمية عرض و ، جهة الشمال إذا تغري ثابت املعادلةاملنحىن ينتقل جهة اليمني أو

ينتقل جهة اليمني ) LM(النقود والطلب املستقل للنقود من أجل املضاربة، فإذا زاد عرض النقود فإن منحىن 
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طلب املستقل للنقود ويرتتب عن ذلك زيادة مستوى دخل التوازن عند نفس مستوى سعر الفائدة، أما الزيادة يف ال
جهة اليسار ويرتتب عن ذلك اخنفاض مستوى دخل التوازن ) LM( من أجل املضاربة تؤدي إىل انتقال منحىن

  .عند نفس مستوى سعر الفائدة
LM كما ميكن اشتقاق منحىن    1:األربع عالقات التاليةمن خالل بيانيا   

             .بةبالطلب على النقود بدافع املضار  عالقة سعر الفائدة- أ
  .)أغراض دخليه ( عالقة الطلب على النقود بدافع املضاربة بالطلب على النقود بدافع االحتياط واملعامالت- ب
                  . عالقة الطلب على النقود بدافع االحتياط واملعامالت بالدخل- ج
  . عالقة الدخل بسعر الفائدة-د

 فإذا زاد . وبالتايل تغري الطلب على النقود، تغري مستوى الدخلًبيانيا بافرتاضLM  منحىنميكن اشتقاق 
ًالدخل يزحف منحىن الطلب على النقود إىل أعلى حمددا توازن جديد للسوق النقدي عن طريق حتديد مستوى 
 جديد لسعر الفائدة أعلى من سابقه، وبتوصيل النقطتني التوازنيتني حنصل على املنحىن واملبني للعالقة الطردية

 : بيانياLMوالشكل التايل يوضح لنا كيفية اشتقاق منحىن . املوجبة بني سعر الفائدة والدخل
                                                                                                             . من خالل العرض والطلب على النقودLM اشتقاق منحىن ):5- 3(الشكل 

  
، 2003ة ملخصات شوم، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،ديوليو، النظرية االقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، سلسل. يوجني أ:المصدر

  .153:ص
                                                 

 ،2003ديوليو، النظرية االقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، سلسلة ملخصات شوم، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،. يوجني أ - 1
  .153:ص
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، )s(حساسية طلب النقود من أجل املضاربة لسعر الفائدة : هي) LM(إن العوامل املؤثرة يف ميل منحىن 
تواء اسكبرية فإن املنحىن يكون أكثر ) k(فإذا كانت ). k(املعدل احلدي للطلب على النقود من أجل املعامالت 

على شكل منحىن بياين ذو ميل موجب، مع افرتاض أن ) LM(و ميكن متثيل معادلة  .)s (إىلو العكس بالنسبة 
  :هي عالقة خطية كما يلي )Y(والدخل ) i(العالقة بني سعر الفائدة 

 ).الدخل بداللة سعر الفائدة (LM منحىن ):6- 3( الشكل رقم

  
 أن العالقة بني الدخل الكلي وسعر الفائدة يف السوق النقدي ،السابقنالحظ من خالل التمثيل البياين 

هو أن ارتفاع  : والتفسري االقتصادي لذلك. حيث كلما ارتفع سعر الفائدة يرتـفع الدخل الكلي،عالقة طردية
سعر الفائدة يؤدي إىل اخنفاض الطلب على النقود من أجل املضاربة، ويرتتب على ذلك ارتفاع الطلب على 

.  ألن مستوى عرض النقود معطى،من أجل املعامالت حىت يتساوى عرض النقود مع الطلب على النقودالنقود 
 فإن زيادة الطلب على النقود من ،وإذا افرتضنا أن املعدل احلدي للطلب على النقود من أجل املعامالت ثابت
 بني سعر الفائدة والدخل الكلي يف أجل املعامالت تؤدي إىل زيادة الدخل الكلي، وهذا ما يربز العالقة الطردية

  .السوق النقدي

ميكن توضيح التوازن الشامل إما بيانيا أو جربيا، وذلك كما : IS-LM التوازن الشامل حسب نموذج -3
 :يلي

 ميكن التوصل إىل احلل اآلين لتحديد كل من مستوى الدخل ومعدل الفائدة :التوازن الشامل بيانيا - 3-1
أو ما يعرف كذلك " هانسن-هيكس"ا السوق احلقيقي والنقدي بواسطة ما يعرف بنموذج اللذان يتوازن عندمه

– والنموذج الكينزي - سوق السلع- ، ويعتمد هذا النموذج على كل من النموذج الكالسيكيIS-LMبنموذج 
  1. للتوصل إىل التوازن العام- سوق النقود

                                                 
  .172، ص 2002 عبد الوهاب األمني، مبادئ االقتصاد الكلي، الطبعة األوىل دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان األردن -1
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ع واخلدمات والتوازن يف سوق النقود يف نفس املقصود بالتوازن الشامل هو حتقيق التوازن يف سوق السل
 هي نقاط تعرب عن أوضاع توازن يف سوق السلع واخلدمات، وملا  ISالوقت، وملا كانت كل النقاط على منحىن

LMكانت كذلك كل النقاط على منحىن  هي نقاط تعرب عن أوضاع توازنية يف سوق النقود، فهنا يتعني علينا  
ًالتوازن يف السوقني معا، ويكون ذلك جبمع املنحنيني معا يف شكل واحد، كما يوضحه اختيار النقطة اليت حتقق  ً

 نقطة التوازن الشامل أي التوازن يف سوق النقود -  E النقطة -  حيث متثل نقطة تقاطع املنحنيني ،7-4الشكل 
  .وسوق السلع واخلدمات معا

لسندات البد وأن يكون هو اآلخر يف حالة ويالحظ أنه إذا كان سوق النقود يف حالة توازن، فإن سوق ا
يف الشكل أدناه   LM ومنحىن ISتوازن، وعليه فإن سعر الفائدة ومستوى الدخل عند تقاطع كل من منحىن

أي أن هذا الزوج حيقق التوازن يف األسواق "  مها قيمتان تتحققان يف نفس الوقت i0  وY0 واملشار إليهما بـ
  .السلع وسوق السندات، سوق النقود وسوق "الثالثة

  التوازن يف سوق السلع واخلدمات وسوق النقود يف آن واحد ):7-3(الشكل رقم

  
Source: Olivier Blanchard &Daniel Cohen, Macroéconomie,4e edition, Pearson Education, France, 2006, P:146. 

  :كما يلي )LM(و) IS(عادلتني حيدث التوازن جربيا حبل مجلة امل : التوازن الشامل جبريا- 3-2
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إن احلل اجلربي للمعادلتني السابقتني يعطينا قيمة الدخل وسعر الفائدة اللذان حيققان التوازن اآلين 
 مث نقوم بتعويضها LM يف معادلة Y بداللة iنقوم بالتعبري عن .  وسوق النقودسوق السلع واخلدمات: للسوقني

  :ISيف معادلة 

( ) 
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  :بعد النشر واالختصار حنصل على ما يلي

( ) ( ) ( ) ( )00000 11
LMO

gksmctc

g
MXGITRccTC

gksmctc

s
Y −

+++−
+−++++−

+++−
=

 

  :إن العالقة أعاله تبني أن هناك عامالن يؤديان إىل توسع الدخل

 الذي يدفع الدخل للتوسع عند زيادة أحد مكونات ،)فاق املستقلمضاعف اإلن(مضاعف االستثمار  .1
  :اإلنفاق املستقل كاالستثمار املستقل أو النفقات العامة، إن قيمة هذا املضاعف تساوي
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لو قارنا هذا املضاعف مع املضاعف الكينزي البسيط 








++− mctc1

نموذج ، جند أن دمج النقود يف ال1

إن مفعول . s وعكسيا مع k و gإن تراجع املضاعف يتناسب طرديا مع . الكينزي قلصت من قيمة املضاعف
 معدومة أو حساسية الطلب gالكابح النقدي يكون معدوما يف حالة ما تكون حساسية االستثمار لسعر الفائدة 

  . معدومةs كبري جدا أو gإذا كان  كبرية جدا ويصل إىل ايته العظمى sعلى النقود من أجل املضاربة 

 :املضاعف النقدي أو القوة الدافعة النقدية تدعم مضاعف اإلنفاق املستقل والذي يساوي .2
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  .sو  k وعكسيا مع c و gإن هذا املضاعف يتناسب طرديا مع 

كن أن تكون بديلة للسياسة  يوضح من خالل املضاعفني السابقني أن السياسة النقدية ميIS-LMإن منوذج 
  .املالية يف دعم اإلنعاش االقتصادي، كما تكون مدعمة ومقوية هلا
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  .IS-LM حسب نموذج يدور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصاد: المطلب الثاني

 كينز، إن أول استعمال للسياسة املالية للتأثري يف النشاط االقتصادي كان من طرف االقتصادي االجنليزي
فقرر كينز استعمال سياسة .  واليت كانت أزمة كساد،1929جل اخلروج من األزمة االقتصادية العاملية أوذلك من 

  .مالية توسعية وركز على زيادة جانب اإلنفاق العام ألجل دعم القوة الشرائية وبالتايل حفز الطلب الكلي
 ويكون ،)T(والضرائب ) G(مة واخلاصة باإلنفاق  متثل السياسة املالية القرارات املتخذة من طرف احلكو

لكي يكون قريبا من مستوى اإلنتاج املمكن أي ) Y أو PIB(اهلدف منها مراقبة مستوى اإلنتاج احمللي اإلمجايل 
 ونظرا ألن حصة اإلنفاق احلكومي من الطلب الكلي حصة معتربة باإلضافة إىل تأثري .مستوى التشغيل الكامل

 فإن القرارات املتعلقة ما هلا األثر البالغ على الطلب ،توى اإلنفاق االستهالكي واالستثماريالضرائب على مس
  . الكلي ومن مث اإلنتاج الكلي

اإلنفاق احلكومي أن تدعم و  ميكن لسياسات: ي دعم النمو االقتصادفيحكومي  سياسة اإلنفاق الدور -1
  ."IS-LMمنوذج " ل النموذج املدروس سابقاحتفز النمو االقتصادي، وسنقوم بإثبات ذلك من خال

إن التغريات اليت : IS-LMسب نموذج ح الحكومي في دعم النمو االقتصادي اإلنفاق اثر سياسة - 1-1
ؤدي إىل إحداث تغريات يف سوق السلع واخلدمات، وبالتايل انتقال تحتدثها احلكومة يف حجم اإلنفاق احلكومي 

كما رائنا سابقا فان  و. سفل حسب زيادة أو ختفيض حجم اإلنفاق احلكومي إىل األعلى أو إىل األISمنحىن 
 سيغري نقطة التوازن IS، وانتقال i وسعر فائدة توازين Yتوان السوقني احلقيقي والنقدي يعطي لنا دخل توازين 

  .وبالتايل تغري يف قيمة اإلنتاج ومنه تغري يف معدل النمو االقتصادي

 وهذا بدوره سيؤدي إىل الرفع من اإلنتاج DG سيؤدي إىل زيادة الطلب الكلي G إن زيادة اإلنفاق العام
Y ذلك حسب مبادئ النظرية الكينزية اليت تعتمد على الطلب الكلي الفعال، ونعلم حسب نظرية املضاعف ،

وضيح وميكن ت.أن زيادة اإلنفاق احلكومي بوحدة واحدة ستؤدي إىل الرفع من اإلنتاج بأكرب من وحدة واحدة
  1: كما يوضحه الشكل التايلIS-LMتأثري زيادة اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي من خالل منحىن 

  

  

  

                                                 
1 - René Teboule, Macroéconomie, Edition Foucher, France, 2006, P:101. 
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  . اثر زيادة اإلنفاق احلكومي على النمو االقتصادي):8- 3(الشكل 

  
 Source: René Teboule, Macroéconomie, Edition Foucher, France, 2006, P:101. 

 إىل IS أدى إىل انتقال منحىن G نالحظ بان الرفع من اإلنفاق احلكومي ،سابقمن خالل الشكل ال
LM وال يؤثر يف معادلة IS، وذلك الن زيادة اإلنفاق احلكومي يؤثر يف معادلة LMاألعلى مع ثبات منحىن    
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 ، وكذلك ارتفاع سعر Y1 إىل Y0 من Y إىل األعلى سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج ISإن انتقال منحى 
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  :حيسب كما يلي الن معدل النمو االقتصادي ، من السابقأكرب تعطينا معدل منو اإلنتاجهذه الزيادة يف 
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كلما كانت الزيادة يف  LM نالحظ بأنه كلما اخنفض ميل منحىن ،من خالل نفس الشكل السابق
ـالة جيب َّـادي، وعليه حىت تكون سياسة اإلنفاق العام فعــــاإلنتاج كبرية، وبالتايل ارتفاع يف معدل النمو االقتص
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حساسية الطلب على النقود من أجل املضاربة  ( s، أو التخفيض يف )للطلب على النقود من أجل املعامالت
 ).لسعر الفائدة

 احلكومي على النمو اإلنفاقيؤثر :  الحكومي على النمو االقتصادياإلنفاق محددات فعالية سياسة - 1-2
 اإلنتاجي يكون نسبيا حسب مدى مرونة اجلهاز التأثري وهذا ،اإلنتاج على مكونات تأثريهاالقتصادي من خالل 

 باإلضافة وكذا الطلب الفعال يف جانب الطلب الكلي، يف جانب العرض الكلي،)  للمجتمعاإلنتاجيةاملقدرة ( 
  .  احلكومياإلنفاق طريقة متويل هذا إىل

 احلكومي بطريقة اإلنفاقيؤدي :  الحكومياإلنفاقوفعالية سياسة  للمجتمع اإلنتاجية المقدرة -1- 1-2
،  واملتمثلة يف إنتاجيةمن عوامل  للمجتمع وفقا ملا يرتتب عليه اإلنتاجية زيادة املقدرة إىل غري مباشرة أومباشرة 

ً كميا و نوعيااإلنتاج عوامل يتنمي فه، اإلنتاجي املال واملوارد الطبيعية والفن ورأساليد العاملة   فالنفقات العامة .ً
 النفقات العامة االستهالكية أن كما ،اإلنتاج زيادة رأس مال اتمع و زيادة قدرته على إىلاالستثمارية تؤدى 

 و ، و التعليم، العام على الصحةاإلنفاق : مثل، للمجتمع بطريق غري مباشراإلنتاجية زيادة القدرة يف يضاأتساهم 
ً استقرار األفراد صحيا و نفسيا و ماديايف و غريها تساهم ،اإلعانات ً  كانت إذا وعليه .إنتاجهم فريتفع مستوى ،ً
 احلكومي ال يؤثر يف اإلنفاق، فان زيادة اإلنتاجيهاز  للمجتمع ضعيفة وبالتايل ضعف مرونة اجلاإلنتاجيةاملقدرة 

وذلك لزيادة الطلب  وحدوث تضخم، األسعار على زيادة يف األكرب تأثريه يكون وإمنا بدرجة كبرية، اإلنتاجمنو 
 جانب العرض فبقي ثابت أما ، العام رفع من مستوى الطلب الكلياإلنفاق أنكون  العرض الكلي لىالكلي ع

  1.ته اجتاه زيادة الطلب الكليلعدم مرون
 احلكومي يشكل جزءا هاما اإلنفاق إن : الحكومياإلنفاق الطلب الكلي الفعال وفعالية سياسة -2- 1-2

 اإلنفاق بأنهنا نستنتج   ومن.نشاط االقتصاديمن الطلب الكلي، والذي يزداد مع زيادة تدخل الدولة يف ال
 الطلب الكلي الفعال اونقصد هن،  على الطلب الكليتأثريهالل  الكلي من خاإلنتاجاحلكومي يؤثر يف قيمة 

 وجيب . املدعم أو املصحوب بقوة شرائيةاالستثمارية والسلع االستهالكيةالطلب على خمتلف السلع والذي يعين 
 احلديث، حيث ذهب رالتقليدي والفك االستهالكي بني الفكر باإلنفاق اخلالف فيما يتعلق إىل هنا اإلشارة

 يساهم اإلنفاق هذا أن التحليل احلديث فريى أما باعتبار غري منتج، اإلنفاق ضرورة التضييق من هذا إىل ولاأل
 اإلنفاق سياسة تأثري وبذلك يتوقف . على الطلب الفعالتأثريهلك من خالل ذ واإلنتاج يف حتديد قيمة أيضا

  2:أمريناحلكومي على النمو االقتصادي على 
 وهذا مرتبط بالطلب . ونوعيتهاإلنفاقعلى الطلب الفعلي، والذي يتوقف على حجم  احلكومي اإلنفاقثر أ •

 .الكلي

                                                 
  .23: ،ص1990، دار الطرقجي، اليمن، -عام سياسة اإلنفاق ال- امحد علي البشاري، السياسة االقتصادية اليمنية- 1
  .24: نفس املرجع، ص- 2
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 وهذا مرتبط . سابقارأينا كما اإلنتاجي، والذي يتوقف على مرونة اجلهاز اإلنتاجثر الطلب الفعلي على أ •
 .رتفاع درجة املرونة مع الألسعار على املستوى العام أثره يف حني يقل األثر حيث يزداد هذا .بالعرض الكلي

 
 احلكومي على النمو اإلنفاقثر أيتحدد :  الحكومي حسب طرق تمويلهاإلنفاقفعالية سياسة  -3- 1-2

كانت هذه النفقات ممولة من  ما إذا التأثريخيتلف االقتصادي بكيفية احلصول على هذه املبالغ املنفقة، فمثال 
 النقدي، وهناك عدة طرق للتمويل اإلصدار أوخلارجية  كانت ممولة عن طريق القروض اإذا عن ما الضرائب
  :مههاأ احلكومي اإلنفاق

ويل احمللي ميتخذ الت : الحكومياإلنفاق الحكومي وفعالية سياسة لإلنفاقالتمويل المحلي  -أ
طريق االقرتاض احمللي يف   عنأو يكون عن طريق الرفع من الضرائب أن، فيمكن أشكال احلكومي عدة لإلنفاق

 التمويل ميكن أنواعفكل نوع من هذه .  النقدي من البنك املركزياإلصدار عن طريق أووق النقدي واملايل، الس
 احلكومي، فمثال لو كان التمويل عن طريق الرفع من الضرائب فان ذلك سيزيد اإلنفاق يؤثر يف فعالية سياسة أن

، وهذا ما حيد من فعالية اإلنتاج اخنفاض يف قيمة اخنفاض يف االستثمار، وبالتايل إىلمن الضغط الضرييب مما يؤدي 
 كان التمويل عن طريق االقرتاض فهذا يعتمد إذا أما .اإلنتاجمن   الرفعإىل احلكومي اليت تسعى اإلنفاقسياسة 

ا يضعف  من الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا م تتعدى نسبة معينةأنعلى قيمة الديون الداخلية للدولة، فال جيب 
 النقدي، فرغم اإلصدار بالنسبة للتمويل عن طريق أما.  حملدودية هذا التمويل كذلك احلكومياإلنفاق سياسة

 له اثر سلبيا واملتمثل يف ارتفاع معدل أن إال احلكومي على النمو االقتصادي اإلنفاق االجيايب لسياسة األثر
 لإلنفاق األقصىوعليه يتحدد احلد  . النقدي الزائد عن النشاط االقتصادياإلصدارالتضخم، وذلك بسبب 

  .أخرى إىل ومن حالة اقتصادية آخر إىلاحلكومي مبصادر متويله اليت ختتلف من اقتصاد 
 يف حالة عدم كفاية : الحكومياإلنفاقوفعالية سياسة  الحكومي لإلنفاق األجنبي التمويل -ب

 هذا النوع من ويأخذمصادر خارجية للتمويل،  االعتماد على إىلاحلكومة  أتلج التمويل احمللي للموازنة العامة
  مساعدات سلعيةأووقد تتخذ املنح شكل نقد . التجاريةاملنح، القروض امليسرة، القروض : أصنافالتمويل ثالثة 

 القروض امليسرة كتلك أما.  حمدودة املبالغأا إالتزيد من الدين احلكومي   املنح الأن معونة للمشاريع، ورغم أو
 السوق مع اقرتاا بفرتات مساح أسعار فائدة منخفضة عن بأسعارنحها املنظمات النقدية الدولية فتمنح اليت مت
 القروض التجارية فتتوقف على احتمال توفر البنوك على السيولة، وتقييم هذه البنوك للمقدرة أما. طويلة

 حكوماا على احلد  من إجبار إىل البلد أمام املتاحة األجنبية األموالاالقرتاضية للبلد، وغالبا ما يؤدي اخنفاض 
   1.، والبحث عن مصادر متويل بديلة من السوق احملليةإنفاقها

جل أ وخاصة من صندوق النقد الدويل من ، االقرتاض من اخلارجإىللقد عمدت معظم الدول النامية 
شرين، وحصلت هذه الدول على مبالغ متويل نفقاا العامة وخاصة يف فرتة السبعينات والثمانينات من القرن الع

                                                 
  .133:  صمرجع سبق ذكره، وليد عبد احلميد العايب، - 1
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 بدأتمع النمو املستمر للنفقات العامة وخدمة الديون اخلارجية .  هلا مديونية خارجية كبريةأحدثتمالية ضخمة 
 وهذا ما  جدولة الديونإعادة إىل العامة مما عرضها ةامليزانيكحالة العجز املستمر يف تظهر املشكالت االقتصادية، 

 التمويل اخلارجي للنفقات أنوبالتايل جند  .األسعارش النمو وارتفاع معدالت البطالة وارتفاع  انكماإىلعرضها 
 انه احدث سلبيات على املدى املتوسط والطويل، وهذا ما إال القصري األجلالعامة رغم اجيابياته اليت تكون يف 

  . احلكومياإلنفاقحيد كذلك من فعالية سياسة 
 النفطية اإليرادات تعترب : الحكومياإلنفاقوفعالية سياسة  النفطية اداتاإلير التمويل عن طريق -ج

مما يهدد استمرارية  العاملية للنفط باألسعار تتأثروهذا ما جيعلها   ممول للنفقات العامة يف الدول النفطية،أهم
 بعض العامة لاإليراداتة يف كومي هلذه الدول، واجلدول التايل يبني نسبة مسامهة اجلباية البرتولي احلاإلنفاقسياسة 

  . احلكومياإلنفاقالدول النفطية، وبالتايل مسامهتها يف سياسة 
  . العامة لبعض الدول النفطيةاإليراداتنسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف ):1- 3(الجدول رقم 

  المتوسط 2007 2006  2005  2004  البلد

 78.84  82.25 82.05 78.57 72.5  المملكة العربية السعودية

 77.82 90.36 72.13 68.42 80.39  الكويت

 73.97 70.33 76.72 75.01 73.83   العربية المتحدةاإلمارات

 72.06 73.53 74.56 73.56 66.62  الجزائر

 47.05 36.78  44.03 48.18 59.21  إيران

 35.54  39.14  50.67 31.05 21.31  روسيا

  .FMI قد الدويلنوق ال جممعة من قاعدة بيانات صندإحصائيات :المصدر
 العامة يف معظم الدول لإليرادات الرئيسي داملورن اجلباية البرتولية متثل أ ب،أعالهنالحظ من اجلدول   

  العربية املتحدة واجلزائرواإلماراتالنفطية، حيث تعدت نسبتها يف كل من اململكة العربية السعودية و والكويت 
 الكبري للمداخيل النفطية التأثريوهذه النسب تبني مستوى . وإيرانيا النسبة يف كل من روس ، لتقل هذه% 70

قل فعالية يف حتفيز النمو أ احلكومي اإلنفاقعلى استقرار وتوازن املوازنة العامة يف هذه الدول، وهذا جيعل سياسة 
ا جيرب احلكومة على  البرتول وبالتايل عجز املوازنة العامة، ممأسعاراالقتصادي، وذلك يف حالة حدوث اخنفاض يف 

 احلكومي الذي كان مربجما سابقا، فتتوقف املشاريع االقتصادية اليت كانت مربجمة وينخفض اإلنفاقالتقليص من 
  .  امليزانيةإيرادات كرد فعل الخنفاض وإمنا احلكومي ليس كسياسة مرغوبا فيها اإلنفاقحجم 

 بإنشاء البرتول، قامت معظم الدول النفطية رأسعا السلبية الناجتة عن اخنفاض اآلثارلتجنب هذه  و  
 الوفرة أوقات فائض العوائد النفطية، حيث تعمل هذه الدول على االدخار يف هذه الصناديق يف إلدارةصناديق 
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 لألجيالالصندوق الكويت  (  هذه الصناديقأمثلةومن . اخنفاض العوائد النفطية أوقات يف منها واإلنفاقالنفطية 
  1).اخل..صندوق ضبط املوارد يف اجلزائراملستقبلية، 

 ال حتقـــق سياســـة أنميكـــن : (Effet d'éviction) اإلزاحـــة اثـــر وإشـــكالية العـــام اإلنفـــاق سياســـة -1-3
 اخنفـاض يف إىل العـام سـتؤدي اإلنفـاق كانـت الزيـادة يف إذا، وخاصة هدف النمو االقتصادي أهدافها العام اإلنفاق
  .)اإلزاحةاثر (  املزامحة بأثرري منه، وهذا ما يعرف  اخلاص وخاصة االستثمااإلنفاق

 اإلنفـــاقوذلـــك الن زيـــادة  القطـــاع اخلـــاص مـــن النـــشاط االقتـــصادي، وإقـــصاء إبعـــاد اإلزاحـــة بـــأثريقـــصد 
 اخلـاص نتيجـة اإلنفـاقويـنخفض ، I و C اخلاص االستهالكي واالسـتثماري اإلنفاق اخنفاض إىل ستؤدي  Gالعام

  2. نتيجة زيادة الطلب على النقودارتفاع معدالت الفائدة
 احلـد مـن البطالـة إىل العام قصد حتفيز النمو االقتصادي سـتؤدي اإلنفاق زيادة إنحسب النظرية الكنزية ف

 ارتفـاع معـدالت الفائـدة ومـن إىلوارتفاع دخل املستهلكني، وهذا ما ينتج عنه ارتفاع الطلب على النقود مما يـؤدي 
   3. االستثمار اخلاصأزاحت العام اإلنفاق زيادة أي اإلزاحة بأثرا ما يعرف مث اخنفاض االستثمار، وهذ

 مت متويلـه عـن طريـق زيـادة فـرض الـضرائب فـإذا العام، اإلنفاق حسب طريقة متويل هذا اإلزاحةاثر أخيتلف 
 ،فائــدة ســليب علــى القطــاع اخلــاص مــن خــالل ارتفــاع معــدالت التــأثري يكــون معتــربا، حيــث يكــون اإلزاحــةثــر أ إنفــ

 كــان التمويــل عــن طريــق الــدين العــام بطــرح ســندات اخلزينــة إذا أمــا. وكــذلك مــن خــالل ارتفــاع معــدالت الــضرائب
 رأينــا كمــا لألفــراد مــضاعفا مــن خــالل زيــادة الطلــب علــى النقــود نتيجــة زيــادة القــدرة الــشرائية اإلزاحــةثــر أفيكــون 

 الثـاين ينـتج األثـر، و ) احلقيقـياإلزاحـةثـر أ( فـاض االسـتثمار  اخنإىل وبالتايل ارتفاع معدل الفائدة مما يؤدي ،سابقا
 وبالتــايل اخنفــاض ، ارتفــاع معــدالت الفائــدةإىلمــن خــالل طــرح ســندات اخلزينــة يف الــسوق املــايل ممــا يــؤدي كــذلك 

ـــر ( االســـتثمار اخلـــاص  ـــادة عـــرض النقـــوداإلنفـــاق مت متويـــل هـــذا إذا أمـــا).  املـــايلاإلزاحـــةاث  (  العـــام  عـــن طـــرق زي
الن زيـادة الطلـب علــى النقـود قابلهـا زيــادة (  تغـري يف معــدالت الفائـدة أي إىلفـذلك لــن يـؤدي )  النقـدياإلصـدار

  4.اإلزاحةوبذلك يزول اثر ) يف عرض النقود
  

 العام عن طريق اإلنفاق القطاع العام للقطاع اخلاص جيب متويل إزاحةثر أ لتجنب بأنه وجدنا ،مما سبق
  انهإال ، مؤقتااإلزاحةثر أ هذه الطريقة تتجنب أنرغم . لزيادة عرض النقدلالقرتاض منه  املركزي البنك إىلاللجوء 

 الفائدة عند مستوياا املنخفضة، حيث ستؤدي زيادة عرض أسعارًطبقا لفريدمان لن تنجح يف احلفاظ على 

                                                 
  . 70: ، ص2000 أسامة عبد الرمحان، املورد الواحد والتوجه االنفاقي السائد، مركز دراسات الوحدة العربية، مصر، - 1
، امللتقى الدويل العلمي حول  "دراسة نظرية وقياسية" ديل ملعدل الفائدة يف عالج األزمة املالية واالقتصادية  البشري عبد الكرمي، معدل الربح كب- 2

  .4:، ص2009 أكتوبر 21-20األزمة املالية واالقتصادية الدولية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام 
  .517: ، مرجع سابق، ص"الكتاب األول" قتصاد الكلي احلديثة  سامي خليل، نظريات اال- 3
  .167:  وليد عبد احلميد العايب، مرجع سابق، ص- 4
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خل وارتفاع دالة التفضيل النقدي  زيادة الدإىل االستهالكي واالستثماري، مما يؤدي اإلنفاق زيادة إىلالنقد 
 الذي يعين خفض القيمة األمروالطلب على القروض، كذلك ستعمل زيادة عرض النقد على بروز التضخم، وهو 

 القيمة كلآت تصحيح نقدي على معدالت الفائدة ورفعها للحيلولة دون إجراءاحلقيقية للنقود، مما يتطلب 
 أثر فيشر، وهذه العوامل من شأا معاكسة االجتاه حنو خفض إىلًك استنادا  املالية وذلواألصولاحلقيقية للودائع 

 نفس مستوياا املرتفعة السابقة مما إىل معدالت الفائدة إعادة إىل ستؤدي خالل فرتة أامعدالت الفائدة، حيث 
عرض النقود بشكل  الشراء بشكل متواصل يف السوق املفتوح، وبالتايل استمرار منو إىليضطر البنك املركزي 

  . الفائدةألسعارمتسارع مع مستويات مرتفعة 

ميكن للسياسة الضريبية أن تؤثر يف النمو االقتصادي، : ي دعم النمو االقتصادفي السياسة الضريبية دور -2
وذلك باإلجياب، كون أن السياسة عملية إرادية تسعى دائما إىل حتقيق نتائج اجيابية، وسنتطرق إىل ذلك من 

   . وعالقته بالسياسة الضريبيةIS-LMل حتليل منوذج خال

إن عالقة  الضريبة بالنمو : IS-LM اثر السياسة الضريبية على النمو االقتصادي حسب نموذج - 2-1
ثرين واضحني، األول يتمثل يف مدى تأثري الضرائب على أاالقتصادي حسب النظرية الكنزية تكون من خالل 

 رالقدرة الشرائية والطلب الكلي، والثاين يتمثل يف تأثري الضرائب على حجم االستثمادخول األفراد وبالتايل على 
 وكال التأثريين حباجة إىل ختفيض الضريبة سواء عن طريق منح .الذي يعترب احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي

  . ختفيضات أو إعفاءات وامتيازات ضريبية

 حبيث ينتقل إىل األعلى حمدثا زيادة يف ،IS على منحىن إن تأثري خفض الضرائب سيحدث تأثريا مباشرا
هذا األثر حيدث عن طريق مضاعف الضرائب والذي يكون بإشارة  و. كال من قيمة اإلنتاج ومعدل سعر الفائدة

اليت من  IS ذلك من عالقة معادلة ج وميكن استنتا،سالبة للعالقة العكسية بني تغريات الضرائب وتغريات اإلنتاج
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 بأنه رأينا ،من خالل التحليل السابق :عيل دور السياسة الضريبية في تحفيز النمو االقتصادي تف- 2-2
 وامتيازات إعفاءاتلتحفيز النمو االقتصادي عن طريق السياسة الضريبية جيب ختفيض معدالت الضريبية ومنح 

 دون األنشطة تكون لبعض أو االقتصادية، األنشطة واالمتيازات جلميع اإلعفاءات ولكن هل تكون هذه .ضريبية
 دراسة كيفية تفعيل السياسة الضريبية من اجل حتفيز النمو إىل على هذا السؤال تقودنا اإلجابة إن؟ األخرى

  :االقتصادي، وميكن تفعيل هذه السياسة من خالل ما يلي
يف اجتاه اشتمال السياسة الضريبية على جمموعة من احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمارات اخلاصة  �
 احلوافز الضريبية املتاحة وتنوعونظرا لتعدد .  االقتصادية املرغوبة، واملناطق اليت ترغب الدولة يف تنميتهااألنشطة

، ومدى فعالية كل منها يف  احلوافز حافز من هذه يستلزم ضرورة دراسة اجيابيات وسلبيات استخدام كلفاألمر
  1. هذه السياسةأهدافحتقيق 

كالسياسة (االقتصاديـة األخرى  صمم السياسة الضريبية يف معزل عن جوانب السياسةال ينبغي أن ن �
 حيث يوجد تكامل و تشابك بني مـختلف جوانب ،)و األجور النقدية و سياسة سعر الفائدة و سياسة األسعار

ينبغي أن تعمل  ليها و لذا فإنه لنجاح السياسة الضريبية يف حتقيق األهداف املشار إ.األخرى السياسة االقتصادية
 .تفشل السياسة الضريبية يف حتقيقها كافة جوانب السياسة االقتصادية يف نفس االجتاه و إال سوف

فاقية و نكالسياسـة اال يصعب جدا فصـــل دور السياسة الضريبية عن جوانب السياسة املالية األخرى �
 .ميتهنجيب ت للخزينة  هاموذلك  لكون الضرائب مورد ،سياسة القروض العامة

حتقيق العدالة التوزيعيـة  ال تصمم السياسة الضريبية من أجل حتقيق النمو االقتصادي أو االستقرار أو �
كأهداف متويل ،إضافية أخرى قد تكون أكثر أمهية للمجتمع  و إنـما تصمم عادة من أجل حتقيق أهداف، فقط

احلد من بعض  ادة انتخاب احلزب احلاكم مرة أخرى، والعامة، و تشجيع أفراد اتمع على إع فاقيةنالربامج اال
تلوث البيئة أو اليت يرتتب عليها مضار صحية أو  األنشطة غري املرغوب فيها اجتماعيا كاألنشطة اليت يرتتب عليها

 .أخالقية

خاصة إذا ما تـجاوز هذا  ،يؤدي زيادة العبء الضرييب على أفراد اتمع إىل عرقلة النمو االقتصادي �
هنا يتطلب األمر من احلكومات الـمختلفة ضرورة ترشيد اإلنفاق   و.لعبء الضرييب الطاقة الضريبية ألفراد املـجتمعا

 .يـمول أساسا من الضرائب من أجل عدم جتاوز الطاقة الضريبية  و الذي،العام

ــق سهولة و أجل حتقي ينبغي أن تتوفر يف النظم الضريبية البساطة و الوضوح بقدر اإلمكان، ليس من �
الضرائب تؤثر بطريقة مباشرة و غري مباشرة يف التكاليف اليت  يسر يف إدارة الضرائب فحسب، بل ألن إدارة النظم

من جانب مصلحة   و اليت قد تشمل على موارد و طاقات كبرية،املـجتمع يف ربط و حتصيل الضرائب يتحملها

                                                 
  .73: ، ص2008، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، "مدخل حتليلي معاصر"  سعيد عبد العزيز عثمان، النظام الضرييب وأهداف اتمع- 1
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يف حماولة مصلحة الضرائب اكتشاف هذه  الضرائب والضرائب و من جانب املمولني يف جتنب و التهرب من 
 .تعقد القانون الضريـيب الثغرات و إغالقها، و كل ذلك ينشأ من

مـحددات النمو االقتصادي، و  الضريبية إىل التأثري بصورة سيئة يف لسياسةلتؤدي التغريات السريعة  �
 و لذا ينصح دائما ،ستجابة للقانون اجلديديف التفهم و اال يرجع ذلك إىل الوقت الذي يضيعه دافعوا الضرائب

اجلهاز  الضريبية بصورة متدرجة بعد املشاركة و التشاور الكامل من جانب األفراد خارج بإدخال التعديالت
 .اإلمكان احلكومي، حىت تقل اآلثار السيئة لتعديل القانون الضرييب قدر

 الذي حتدثه السياسة األثرحجم " النسبية للسياسة املالية الية يقصد بالفع : الفعالية النسبية للسياسة المالية-3
خيضع لتغريات العوامل ) النمو االقتصادي(، وكما رئينا سابقا فان تغري الدخل "املالية بشقيها على الدخل

وذلك عن طريق املضاعف والذي  . احلكومي وكذا تغري قيمة الضرائباإلنفاقاملستقلة، واملتمثلة يف تغري قيمة 
LM و منحىن ISميل كل من منحىن  إىلع قيمته خيض  وعليه ففعالية السياسة املالية تتحدد مبيل كل من منحىن . 
IS و LM. 1

  

 IS فعالية عندما يكون منحىن أكثرتكون السياسة املالية  :IS فعالية السياسة المالية وميل منحنى - 3-1
ما يكون طلب د شديد االحندار ينتج عنISمنحىن و .شديد االحندار، وتكون غري فعالية يف احلالة العكسية

االستثمار غري مرن بالنسبة لسعر الفائدة، وبذلك كلما كان طلب االستثمار قليل احلساسية لتغريات سعر الفائدة 
 ميكن تتبع دور تغري سعر الفائدة يف حتقيق توازن جديد أكثر وللتوضيح . فعاليةأكثركلما كانت السياسة املالية 

 أن احلكومي فان سعر الفائدة البد اإلنفاق احلكومي، فعندما يزداد الدخل نتيجة لزيادة اإلنفاقادة مقدار بعد زي
 األثر ختفيض يف االستثمار ملغيا جزئيا إىل، وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي النقوديرتفع حىت يبقى التوازن يف سوق 

وبالتايل حىت يلغي اثر .  كما رائينا سابقااإلزاحة بأثررف  احلكومي، وهذا ما يعاإلنفاقالتوسعي املرتتب عن زيادة 
 يكون االستثمار غري حساس لسعر الفائدة، وبالتايل يكون منحىن أن وتكون السياسة املالية فعالة جيب اإلزاحة

ISوالشكل التايل يبني لنا فعالية السياسة املالية يف حالة منحى. شديد االحندار  ISلة قليل شديد االحندار ويف حا
  2:االحندار

  

  

                                                 
  .498: ، مرجع سابق، ص"الكتاب األول" لكلي احلديثة  سامي خليل، نظريات االقتصاد ا- 1
  .186:، صمرجع سابقديوليو، . يوجني أ - 2
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  .IS فعالية السياسة املالية وفقا مليل منحىن ):9- 3(الشكل رقم 

 
  .186: صمرجع سابق،ديوليو، . يوجني أ :المصدر

 

LM فعالية عندما يكون منحىن أكثر تكون السياسة املالية :LM فعالية السياسة المالية وميل منحنى - 3-2  

 يكون مستوى عندما تكون مرونة LMومنحىن  . صغر ما يكونأن ميله  يكوأي، )يكون مستو( قل احندار أ  
ثر تغري سعر الفائدة على حجم أطلب النقود بالنسبة  لسعر الفائدة عالية، والسبب يف هذه النتيجة هو كذلك 

 احلكومي فان طلب النقود اإلنفاق ولكن من خالل سوق النقود، فعندما يزداد الدخل نتيجة زيادة راالستثما
بدافع املعامالت يزداد، ولتحقيق التوازن يف سوق النقود مع بقاء رصيد العرض ثابت يتطلب ذلك اخنفاض يف 

 األول تأثريينولكن ارتفاع سعر الفائدة له . الطلب على النقود بدافع املضاربة، وبالتايل ارتفاع يف سعر الفائدة
 سليب تأثري والثاين ، التوازن يف سوق النقدإلحداثملضاربة  على الطلب على النقود بدافع ااألثراجيايب واملتمثل يف 

 تكون أن االجيايب جيب األثر السليب ويبقى األثر وعليه حىت يلغى . على االستثمار باالخنفاضالتأثري  يفواملتمثل
 إحداث إىل مرونة طلب النقود بالنسبة لسعر الفائدة عالية، وبالتايل فتغري طفيف يف سعر الفائدة بالزيادة سيؤدي

والشكل التايل يبني ). يلغى اثر املزامحة(  يكون اخنفاض كبري يف حجم االستثمارات أنتوازن يف سوق النقد دون 
  1: شديد االحندار والعكسLMلنا فعالية السياسة املالية يف حالة منحىن 

  

  

                                                 
  .503: ، مرجع سابق، ص"الكتاب األول"  سامي خليل، نظريات االقتصاد الكلي احلديثة - 1
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  .LM فعالية السياسة املالية وفقا مليل منحىن ):10- 3(الشكل رقم 

  
  .186:ديوليو، مرجع سابق، ص. جني أيو: المصدر

  

   تحفيز النمو االقتصاديعلى وأثرهاالنقدية بالسياسة  السياسة المالية عالقة: المطلب الثالث

 املالية السياستني بني التنسيق قضية غياب فريدمان ميلتون و كينز من لك أنصار بني الفكري اجلدل شهد

 وبطبيعة احلال لكل فريق حججه ،األخرى دون بعينها سياسة ليةفعا تأكيد إىل فريق كل اجته حيث والنقدية،
  .اخلاصة به

 فعالية السياسة املالية و حول اجلدل الفكري القائم إن : الجدل الفكري حول السياسة المالية والنقدية-1
ىل منتصف رجع إي هذا اجلدلّعلى أن بداية  تكاد جتمع املراجع االقتصادية احلديثةالسياسة النقدية قدمي، و

 بقدرة اعميقالذي كان يؤمن إميانا اخلمسينات من القرن املاضي على يد االقتصادي األمريكي ميلتون فريدمان، 
السياسة النقدية وحدها دون غريها من السياسات على حتقيق التشغيل الكامل وعالج األزمات والوصول إىل 

دافعوا على الفكر املايل وقدرة السياسة و،  ملا يدعيهاووتصد عارضه الكنزيون يف ذلك  وقد.االستقرار االقتصادي
   1.املالية على التأثري على مستوى النشاط االقتصادي والتشغيل وعالج األزمات

 يرى مؤيدو السياسة املالية بان النقديون مل يوفقوا يف حتديد املتغري النقدي :حجج دعاة السياسة المالية - 1-1
، أم )(M1ز النشاط االقتصادي، هل يتعلق األمر بالكتلة النقدية مبفهومها الضيق املالئم الذي يعمل على حتفي

 ودائع االدخار و معظم الودائع ألجل عند M1مبفهومها الواسع و الذي ينص على أا تشمل إضافة على 
  .  أو متغري آخر مثل القاعدة النقدية(M2)البنوك أي 

                                                 
  .266، ص1986 العربية املصرية، الطبعة األوىل،مصر،  محدي عبد العظيم، السياسات املالية والنقدية يف امليزان ومقارنة إسالمية، مكتبة النهضة- 1
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فيما يتعلق بعالقة الكتلة النقدية بالدخل، أحيانا كما لوحظ غموض بعض أفكار النقديني خاصة   
يعتربون أن هناك عالقة ضيقة بني الكتلة النقدية و الدخل، غري أم يصرحون يف حاالت أخرى بأن الطلب على 

 النقديونكما يرى .النقود يتأثر بتغريات الدخل، و اهلدف من هو إبراز أمهية املضاعف النقدي يف املدى القصري
  .وبالتايل ال سلطان للدولة على ضبط هذه األسعارالنقدي ار الفائدة تتحد على مستوى السوق أن أسعب

 يف اإلنعاش االقتصادي، غري أن أنصار السياسة النقدية ال يعرتفون بتأثريات الية رغم أمهية السياسة امل  
 يف الواليات املتحدة األمريكية  املتحصل عليها يف رفع نسبة التشغيل الضئيلة و خري دليل النتيجة،هذه األداة

 . نتيجة التخفيضات الضريبية1964

  1:أمهها جبملة من احلجج مؤيدي السياسة املاليةرد فريدمان على :  حجج دعاة السياسة النقدية- 1-2

مل يتجاهل النقديون دور القدرات اإلنتاجية و إرادة الشعوب يف رفاهية اتمعات، إال أن النقود تبقى  �

  .املسيطر و األهم باعتبارها هي اليت تقيم هذه العواملالعامل 

حسب فريدمان أن ف أكثر من السياسة النقدية، اليةيبالغ دعاة السياسة املالية باستعماهلم للسياسة امل �

 كما أن الدولة .معدل التغيري يف الكتلة النقدية يؤدي إىل تأثري هام على كل من الدخل و األسعار يف املدى الطويل

 و هذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب على القيم ، حالة تغطية عجز املوازنة تلجأ إىل االقرتاض من السوق النقديةيف

 .املقرتضة ومنه ارتفاع أسعار الفائدة

زيادة النفقات تؤدي إىل بعض التأثريات، فتكون هذه األخرية إجيابية خالل السداسي الذي يتم فيه  �

 .سي املوايل له، بينما الضريبة عدمية الفعالية عند فصلها عن النفقات العامةاإلنفاق، وتكون سلبية يف السدا

  الرئيسي بني الكنزيني والنقديني فيما خيص السياسة املالية و السياسة النقدية اخلالفجند بانمما سبق   

دخل الدولة أما  ينادون بتانصار السياسة املالية جند أن  حيثينصب حول تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية،

 غري .النقديون يركزون على آليات السوق و يعتربوا كفيلة لوحدها بإحداث التوازن االقتصادي دون تدخل الدولة

قد عدلوا من موقفهم اجتاه السياسة النقدية، وذلك بإعطاء دور أكرب لتغريات عرض النقود ) الكنزيون( أن املاليون 

 بأن سرعة التداول، و إن كانت مستقرة بشكل عام يف املدى الطويل فإا يف الوقت الذي اعرتف فيه النقديون

   2.ختضع لتغريات حادة يف املدى القصري، كما اعرتفوا أيضا بصعوبة االتفاق على املقصود بعرض النقود

                                                 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة 2004-1990 مسعود دراوسي، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي، حالة اجلزائر - 1

  .269: ، ص2005يف االقتصاد، جامعة اجلزائر،
  .159:، ص1995إىل تاريخ الفكر االقتصادي، دار الشرق، القاهرة، البالوي حازم، دليل الرجل العادي - 2
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دي رغم اجلدال القائم بني مؤي:  ضرورة الجمع بين السياسة المالية والنقدية في تحفيز النمو االقتصادي-2

  انه يف اجلانب العملي جند تداخل وترابط كبري بني السياستني،إالالسياسة املالية ومؤيدي السياسة النقدية، 

النموذج  ويتمثل هذا الكلي، االقتصاد حتليل يف املستخدمة أهم األدوات أحد ميثلً منوذجا هيكس وضع حيث

 دور يف املتمثلة احلقيقةيف  والنقدية املالية نيالسياست التداخل بني املدروس سابقا، ويتضح IS-LMيف منوذج 

، ويعرب هذا النموذج عن تداخل بني القصري األجل يف الفائدة الناتج ومعدالت حتديد يف السياستني من لك

 .السياسة املالية والنقدية وليس عن التنسيق بني السياستني

، حيث IS-LMية من خالل منوذج ميكن إعطاء مثال عن تداخل السياسة املالية مع السياسة النقد

 من اجل حتفيز النمو G مالية توسعية من خالل الرفع من اإلنفاق احلكومي ةنفرتض قيام احلكومة بسياس

جل التحكم يف حجم الكتلة النقدية أاالقتصادي، ويف املقابل قام البنك املركزي بسياسة نقدية انكماشية من 

 إىل اليمني مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج و ارتفاع ISة ستؤدي إىل انتقال منحىن  إن السياسة املالية املطبق.املتداولة

 إىل اليسار مما يؤدي LMمعدل الفائدة، أما السياسة النقدية املطبقة من البنك املركزي فتؤدي إىل انتقال منحىن 

  : إىل اخنفاض اإلنتاج وارتفاع معدل الفائدة، وهذا ما يوضحه الشكل التايل
  . تداخل السياسة املالية مع السياسة النقدية يف حتقيق هدف النمو االقتصادي):11- 3(الشكل 

 
Source: Olivier Blanchard &Daniel Cohen, opcit, P:158. 

  إىل اليمني نتيجة تطبيق IS بان زيادة اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل انتقال منحى  السابقيوضح الشكل
  إىل i0 وكذلك ارتفاع معدل الفائدة من Y1 إىلY0ؤدي ذلك إىل زيادة اإلنتاج من السياسة املالية التوسعية، وي

i1 ولكن باملوازاة كانت هناك سياسة نقدية انكماشية واليت أدت إىل اخنفاض الدخل من ،Y1 إىل Y0 وارتفاع 
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 للتوضيح فرضنا ، ولكنY0ال يشرتط أن يعود الدخل إىل نفس النقطة السابقة (   i2  إىلi1معدل الفائدة من 
وبذلك نالحظ بان األثر االجيايب اليت حققته السياسة املالية يف جانب النمو االقتصادي قوبل بأثر سليب ). ذلك

 .للسياسة املالية، وهنا يربز تداخل السياسة املالية مع السياسة النقدية

 احلديثة االقتصادية املراجع ُجتمع إن هذا التداخل بني السياستني أدى إىل وجوب التنسيق بينهما، وتكاد

 االقتصادي يد على املاضي القرن من منتصف اخلمسينيات إىل جعير املايل/النقدي اجلدل بداية أن على

 فاعلية من التقليل إىل الكينزيني االقتصاديني من كبري ذهب جانب ناحية، فمن .1فريدمان ميلتون األمريكي

 حيث اتمع، يف االقتصادي االستقرار حتقيق على العمل جمال يف  عليهااملالية السياسة وتفضيل النقدية السياسة

يعد  التأثري هذا وأن الفائدة أسعار خالل من مباشر غري بطريق تأثريها متارس النقدية أن السياسة الكينزيون يرى
 الدخل على مستوى َمث منو -الكلي اإلنفاق على -ًوسريعاً مباشراً تأثريا متارس املالية أن السياسة حني يفً ضعيفا

 لكمية اهلام التأثري عن واليت تعرب وأنصاره فريدمان ميلتون نظر وجهة أخرى، ناحية من جند بينما .2والتشغيل

 بشكل النقدية السياسة أهداف املمكن حتقيق من وأنه لألسعار، العام واملستوى االقتصادي النشاط على النقود

 النقدي املعروض يف التحكم أمهية أكد فريدمان حيث النقدي، املعروض منو معدل استهداف مت ما إذا أفضل

 كتابه يف وأبرز الكلي، بالطلب االستقرار لتحقيق أوضحها كينز اليت املالية اإلجراءات أمهيتها يف تفوق حبيث

 لنقديا الرصيد يف النمو معدل يكون أن أمهية 1960 عام  والصادر"النقدي االستقرار حتقيق منهج" الشهري

  .3االقتصاد يف االستقرار لتحقيق للدولة العامة املوازنة بوضع عدم ارتباطه إىل أشار كما ًثابتا،

إن إدارة الطلب تتمثل يف استخدام السياسة املالية والنقدية لتعديل مستوى الدخل حول مستوى دخل 
لدخل يف حالة التوسع وختفضان من إن السياستني تتشاان يف كون أما ترفعان من مستوى ا. التشغيل الكامل

لنفرض أن مستوى الدخل . مستواه يف حالة االنكماش وختتلفان يف كون أن كليهما يؤدي إىل هيكل طلب خمتلف
، فلها خياران للوصول إىل هذا )11- 3أنظر إىل الشكل  (Y1 وأرادت احلكومة تعديله عند مستوى Y0هو 

إن .  طريق زيادة اإلنفاق احلكومي أو ختفيض الضرائب أو االثنني معااهلدف، فإما تبين سياسة مالية توسعية عن
إن هذا األخري يؤدي إىل تقليص . النتيجة املتحصل عليها بعد تطبيق السياسة هي دخل أعلى وسعر فائدة أكرب

 االستهالك واالستثمار وينتج عن ذلك هيكل طلب كلي جديد تكون فيه حصة اإلنفاق احلكومي أكرب مما كانت
 تبنت احلكومة سياسة نقدية توسعية فإا تصل إىل نفس الدخل أو .عليه أما حصة اإلنفاق اخلاص تصبح أقل

                                                 
"  مصطفى عبد الرؤوف عبد احلميد هاشم، قياس آثار السياسة املالية والنقدية على أهم املتغريات الكلية يف االقتصاد املصري خالل الفرتة -1

ناة السويس، كلية التجارة باإلمساعيلية، قسم علم االقتصاد، مصر، واجتاهاا املستقبلية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة ق" 1974-1997
  .22: ، ص2001

  147 ص ، 1989 -األوىل الطبعة -اللبنانية املصرية الدار -"النقدية والسياسات النظريات "معتوق، حممود سهري  - 2
3 - Eatwell, J. Milgate, M. and Newman, P., “The New Palgrave: A Dictionary of Economics”, Vol. 3, The 

Macmillan Press Limited, London , 1987,pp. 492-493. 
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مع سعر فائدة أقل وبالتايل فإن حصة اإلنفاق اخلاص يف الدخل الكلي تكون أكرب وحصة اإلنفاق احلكومي 
  .تكون أقل

 الطلب الكلي بتزاوج السياستني ميكن للحكومة أن حتافظ على نفس مستوى الدخل مع تغيري هيكل
، فلو تبنت سياسة مالية انكماشية وسياسية نقدية توسعية فإن هيكل )تطعيم السياسة املالية بالسياسة النقدية(

 أما يف .الطلب يتحول لصاحل اإلنفاق اخلاص، ويف حالة العكس، فإن هيكل الطلب يتحول لصاحل اإلنفاق العام
ية توسعية، فيمكن احملافظة على نفس اهليكل مع دخل أعلى بشرط أن تكون حالة تبين سياسة مالية ونقد

  .السياستان متوازنتني مبعىن أن ال يكون أثر إحداها أقوى من األخرى

 ويف حالة العكس فإا ،إذا تبني للحكومة أن الطلب الكلي قاصر فإا تتبىن سياسة مالية ونقدية توسعية  
ٍإذا كان الطلب يف مستوى مرض فما هي :  لكن السؤال امللح اآلن هو.ماشيةتتبىن سياسة مالية ونقدية انك ُ

إن احلكومات عادة ما تنظر للمدى البعيد وال يهمها . الكيفية اليت نطعم ا السياسة املالية بالسياسة النقدية
ل هيكل الطلب يحتواملدى القصري ولذلك فهي تسعى لرفع معدالت النمو املستقبلية وال يتأتى ذلك إال عن طريق 

. الكلي لصاحل االستثمار، فلرفع هذا األخري فما على احلكومة إال تبين سياسة مالية انكماشية ونقدية توسعية
، ) اخل...الطرقات، السدود، املستشفيات(لكن هلذه السياسة آثار غري مرغوبة وتتمثل يف اخنفاض االستثمار العام 

 . مساوئ اخنفاض االستثمار العام ومزايا ارتفاع االستثمار اخلاصوهذا ما يستدعي احلكومة أن توازن بني

 
  .دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي في األجل الطويل: المبحث الثاني

 وذلك ،األجل النمو االقتصادي طويل إحداث تدخل الدولة يسهم يف أن ي نظرية النمو الداخللقد بينت  
 1.لقيام مبشاريع استثمارية وتشجيع الباحثني ومحاية براءات االخرتاع وحقوق امللكيةمن خالل حث األفراد على ا

 التأثري يف عوامل النمو  الطويل من خاللاألجل تؤثر يف النمو االقتصادي يف أنوعلى ذلك فالسياسة املالية ميكن 
 يف البحث والتطوير و رأس رثما االستوكذلكرأس املال البشري، تراكم  واملتمثلة يف االقتصادي الطويلة األجل

  . ، و االستثمار يف البنية التحتيةاملال التكنولوجي
  .رأس المال البشري تراكم  فيمساهمة السياسة المالية: األولالمطلب 

املكونــات  أهــملكوــا مــن  ، و ذلــكاألساســية الــيت تقــاس ــا ثــروة األمــمملعــايري تعتــرب املــوارد البــشرية مــن ا
وقــد أكــد علمــاء االقتــصاد منــذ وقــت طويــل  .الرأمساليــة واألصــول املــؤثرة يف الوضــع االقتــصادي واالجتمــاعي للــدول

 .Aآدم مسيــث  " ، حيــث ذكــر واحلفــاظ علــى اســتدامتهأمهيــة تنميــة املــوارد البــشرية يف حتقيــق النمــو االقتــصادي 

SMITH "  تمـع تعتـرب " ثروة األمـم " يف كتابه الشهيــــرأن كافـة القـدرات املكتـسبة والنافعـة لـدى سـائر أعـضاء ا
" نظريـات النمـو الـذايت"  علـى ذلـك النظريـات احلديثـة للنمـو أكـدتكمـا  مفهوم رأس املـال الثابـت، ركنا أساسيا يف

                                                 
  398: ، صمرجع سبق ذكره هوشيار معروف، - 1
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 يــسهم يف حتفيــز النمــو وكيــف قياســه، مؤشــرات املــال البــشري، ومــا بــرأسفمــا املقــصود . األولكمــا رائنــا يف الفــصل 
   االقتصادي؟

 البـــشري مــــن املفـــاهيم احلديثــــة الــــيت ازداد يعتــــرب رأس املــــال : ومؤشــــرات قياســـه المــــال البــــشريرأس هـــوم مف-1
  .االهتمام به مؤخرا، باعتباره عامل رئيسي حمدد للنمو االقتصادي وخاصة يف األجل الطويل

ترجع اهتمام علم  التنمية أدبيات، فان العديد من إليهكما سبق االشارة :  المال البشريرأس تعريف - 1-1
 هذا أن إال.  مسيث يف اية القرن الثامن عشرآلدم األوىلكتابات  الإىل املال البشري رأساالقتصاد بقضية 

 Simon Smith أوضح الستينات من القرن العشرين، حيث دبداية عقاالهتمام قد اكتسب اهتماما اكرب منذ 

Kuznets1 من النمو االقتصادي الذي حققته الدول الصناعية خالل عقد %90 ما يقارب من أن 
 أدى الذي األمر واملعرفة والتنظيم، اإلنسان حتسني قدرات إىل األساس العشرين يرجع يف اخلمسينيات من القرن

  . املال البشري واالستثمار يف البشررأس التمييز بني اجلانبني الكمي والكيفي للبشر واحلديث عن إىل
صادي، ويف ذلك  من اسرتاجتيات النمو االقتيتجزأباره جزءا ال رأس املال البشري باعتهكذا ظهر مفهوم 

 انه مل يكن من املعروف بان إال ، يكتسبون مهارات ومعارف جديدةاألفراد أنرغم انه كان من املعروف " يقول 
 املال هو نتاج عملية استثمار الرأس املال، وان جزء هام من هذا رأس أشكالهذه املهارات واملعارف شكل من 

 املال رأس فكرة االستثمار يف إىل املال البشري قادته رأس عن ةاألساسيفكرته  " أن إىلوانتهى شولتز .  "خمطط
  2".واإلدارية ويف تنمية مهارام التنظيمية تدريبهمالبشري، مبعىن االستثمار يف تعليمهم ويف صحتهم ويف 

  : ونذكر يف هذا الصدد بعض التعاريف التالية، املال البشريلرأسهناك عدة تعاريف 
 األصحاءاملخزون الذي متتلكه دولة ما من السكان  " بأنه املال البشري رأس فاليونيسيتعرف منظمة  �

 من حيث النمو االقتصادي وتعزيز إمكانياا واملنتجني، والذي يعد عامال رئيسيا يف تقدير األكفاءاملتعلمني 
 السالبة اليت أوات املوجبة  بعني االعتبار التغرييأخذ هذا التعريف يبقى تعريفا ستاتيكي ال أن إال، "التنمية البشرية

 .رب الزمنع على هذا الرصيد تطرأ

 لرأس ًنسبيا الصلبة النواة هو البشري املال رأس أن  ، 2003لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير يعترب �

 ة العمالإنتاجي من يزيد ما كل"  بأنه البشري املال رأس اإلمنائي املتحدة األمم برنامج حيث يعرف. املعريف املال

 3".ة واخلرب العلم خالل من أي يكتسبوا اليت والتقنية املعرفية املهارات خالل من واملوظفني
                                                 

، تغيريات طويلة األجل يف 1930 من أهم منشوراته يف جمال النمو االقتصادي احلركات العلمانية يف اإلنتاج واألسعار يفاقتصادي أمريكي،  -   1
، رأس املال يف االقتصاد 1967 نشرت عام" اجلوانب الكمية للنمو االقتصادي لألمم"، 1870الدخل القومي للواليات املتحدة األمريكية منذ

  1971 الناتج اإلمجايل وبنية اإلنتاج نشر عام:   لألمماالقتصادي، النمو 1961تشكيل ومتويل االقتصادية نشرت عام: األمريكي
الوضع احلايل، أسبابه، انعكاساته، وإمكانية تطويره، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، :   اشرف العريب، التنمية البشرية يف مصر- 2

  .35: ، ص1997مصر، جامعة القاهرة، 
  90. :ص ، 2003 لعام عربيةال اإلنسانية التنمية تقرير :اإلمنائي املتحدة األمم  برنامج- 3
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. يطلق مصطلح رأس املال البشري على املخزون من املعرفة واملهارة، واخلربة، والقدرة على االخرتاعكما  �
 اإلنسان مقدرة ختتلف و. ملبكرة وحىت الشيخوخةوميكن اكتسابه يف مجيع مراحل احلياة اليت متتد من سنني الطفولة ا

.  من مرحلة ألخرى من سنني عمره، وتتأثر بالوضع الصحي والنفسي والبيئة اليت يعيش فيهااملعرفةعلى اكتساب 
إذ ميكن اكتساب رأس .  أما الطرق اليت يكتسب فيها رأس املال البشري فهي متعددة ومتنوعة وتتغري عرب الزمن

 برامج التدريب والتأهيل أثناء العمل أو خارج  من خالل من خالل التعليم الرمسي أو غري الرمسي، أواملال البشري
املعلومات،  أو من شبكات االنرتنت و  استخدامخالل  وسائل اإلعالم، أو منمن خالل االعتماد علىالعمل،  أو

رأس املال البشري مع رأس املال العيين من ويتشابه .   اخلاصةطالعةمن خالل امل وأخالل مراكز البحث والتطوير، 
 قد يشهد منوا موجبا أو سالبا، كما أنه يتشابه مع املخزون من املعرفة   عرب الزمن، أي أن ناحية الزيادة أو النقص

 .ة والتحديثصيانحاجته إىل الرأس املال العيين يف 

 
ارس الفكرية االقتصادية حول طبيعة العالقة شهدت العقود الثالثة املاضية اهتماما متزايدا من قبل املدلقد 

ويلتقي رأس املال البشري .  ودور كل منهما يف حتقيق التنمية االقتصادية،بني رأس املال البشري ورأس املال العيين
 يؤثر كل منها على إنتاج غريه من السلع واخلدمات ،مع رأس املال العيين يف دوال اإلنتاج كمتغريين مستقلني

وأن طبيعة العالقة بينهما ختتلف من ناحية كوا تبادلية أو تكاملية تبعا لعوامل عديدة . تلف عن اآلخربطريقة خت
وخيتلف رأس املال البشري عن .  تعتمد على النمط التكنولوجي ومستوى التعليم والتدريب ومرحلة اإلنتاج وغريها

ديا كما هو احلال يف رأس املال العيين الذي ميكن رأس املال العيين يف أن رأس املال البشري ال ميكن قياسه ما
وللتغلب على هذا األمر يلجأ االقتصاديون يف ). اخل.....آلة مثال، أو مساحة املبىن باملرت املربع، (حتديد وحداته 

  . ةكثري من األحوال إىل حماولة قياس رأس املال البشري من خالل املبالغ اليت يتم إنفاقها دف زيادة اإلنتاجي
 يف تساهم أن ميكن اليت اإلنتاجية العناصر أهم من البشري العنصر يعد :البشري المال رأس  أهمية- 1-2

 . البشري املال رأس تراكم يف التعليم يسهم حيث تعليم، دون دوره العنصر هذا يؤدي لن لكن التنمية، حتقيق

 ويزداد األجل، طويل االقتصادي النمو عدلم من يزيد التقين التقدم أن إىل االقتصادي النمو نظريات وتشري

 التقدم يف يساعد البشري املال رأس تراكم فإن هنا من ًتعليما، أحسن العمل قوة تكون عندما سرعة التقين التقدم

 .املستدام  االقتصاديالنمو مصادر من ًمصدرا ويعد التقين

 عرب املتعلمني وغري املتعلمني األشخاص ورأج بني املقارنة خالل من اإلنتاجية يف التعليم أثر تقدير ميكن

 على مباشر غري بشكل التعليم يؤثر كما .التعليم يف لالستثمار االجتماعي العائد املقياس هذا على ويطلق الزمن،

 مستويات على الفعا ًتأثريا يؤثران واجلهل األمية أن الدراسات أثبتت فقد الصحة، على التأثري خالل من اإلنتاجية

 الكفاءة رفع خالل من وتطويرها البشرية املوارد حتسني يف التعليم يساهم عام وبشكل والعامة، الفردية الصحة

  .لالقتصاد املختلفة القطاعات إنتاجية ورفع االستيعاب وسعة الذهنية واملقدرة
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 مع حاجات تعتمد املسامهة االجيابية للتعليم يف التنمية االقتصادية على نوعي هذا التعليم، ومدى توافقه
 احلاصلون على تعليم لألفراد اجلديدة اإلنتاج تعليم مهارات أنكما . اتمع يف خمتلف مراحل التنمية املختلفة

 املعتمدة الصناعات زمن ويف.  احلاصلني على قدر ضعيف من التعليمأو من تعليم غري املتعلمني أسهل أساسي

 عالية مهارات ذوي العمال يكون أن جيب"  البشريصناعات العقل "تسمى ما أو البشري املال رأس على

 حتسن ناجحة تنظيمات ضمن تكون أن البد بل مبفردها، جناح عربون ليست املهارات وهذه ومتجددة،

 .1استخدامها

 اإلنتاجية الطاقة زيادة طريق عن يتم املستدمي النمو معدالت رفع أن التنمية وجتارب األدبيات تشريكما 

 ًمركزا يشكل ما وهو ،)والتدريب والتعليم االبتكار مثل (امللموسة وغري امللموسة األصول يف واالستثمارات

  .املدى الطويل على التشغيل ومستويات اإلنتاجية رفع أهداف لتحقيق
 كبري عدديف  االقتصادي النمو حملددات مابدراستهBarro & Lee 2000, 1994  وجد لقد

 البشري املال رأس خمزونقتصادي اال النمو حمددات  أهممن أن ، 1995و 1960 بني للفرتة العامل دول من

 التحصيل سنوات ملتوسط األويل باملستوى ًإجيابيا مرتبط النمو أن ابين فقد .سكاا وخصائص البلدان يف األويل

 مكملون األعلى التعليم ذوي  العمالبأن ذلك وفسر .البالغني للذكور والعايل الثانوي املستويني من املدرسي

 وال .التنمية عملية يف ًرئيسا ًعنصرا الذي يشكل األمر التقانات، نشر يف ًمهما ًدورا ويؤدون اجلديدة، للتقانات

 املراحل إىل التعليمي السلم على للعبور منه بد مطلب ال أنه إال النمو يف ًمعنويا ًدورا االبتدائي التعليم يلعب

2 .التنموي املردود ذات األعلى
  

 املستويني من احملصلة التعليم سنوات بني معنوية ذي غري ًارتباطا بينت قد نتائجه للنظر أن الالفت لكن

 ومتكينها يف املرأة تعليم عن املدافعني جانب من قبوله يصعب أمر وهو .النمو وبني اإلناث لدى الثانوي والعايل

 حيث معضالا من ًبعضا وفسر روبا نتائجLargely & Owen 1999) (انتقد  وقد.  واتمع التنمية

 اليت الدرجة إىل معظم الدول يف بعد يصل مل املتعلمة املرأة تشغيل أن منها التفسريات بعض إىل النتيجة هذه أعاد

 باالعتبار ًأخذا العريب الوطن يف تعليم املرأة على ينطبق االستنتاج هذا مثل ولعل .التنمية على تعليمها أثر يظهر

 إىل القومية واحملاسبة اإلحصاءات تقيسه كما على األقل االقتصادي بالنشاط للمرأة املتواضعة اماإلسه معدالت

  . اآلن
 يرتبط ارتباطا وثيقا بأنهري جند  املال البشلرأسمن خالل التعاريف السابقة : س المال البشريأ قياس ر- 1-3
  .  املال البشريرأس مبؤشرات لقياسه، وتعرف هذه املعايري انه توجد عدة معايري إاللتعليم، با

                                                 
1- De Medeiros, O.R. Barcelos, c.L. Explaining Public Expenditures in Education : An EMPIRICAL Analysis in 
Brazilian Municipalities,(2007,january 25 ), P:125. 
2- Barro & Lee, International Data on Education Attainment: Updates and Implications Bartel, A.P. and N. 
Sicherman, 1998. Technological Change and the Skill Acquisition of Young Workers. Journal of Labour 
Economics,(2000), October 16(4), P: 718-755.   
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 .ًكميا البشري املال رأس رصيد قياس يف املستخدمة املؤشرات أهم أحد األمية معدل يعترب: األميةمؤشر  �
 فجوة ومتثل البشري، املال رأس يف ًونوعيا ًكميا ًختفيضا تعترب الكبار لدى األمية معدل زيادة أن البديهي من و

 إمكانيات على ًقيدا ويشكل العمل عنصر إنتاجية على أكيد بشكل ينعكس يةاألم انتشار أن و .ردمها جيب

  .الفقر على القضاء وجهود التنمية شروط حتسني يف عقبة ًأيضا ويشكل ،واستدامته االقتصادي النمو خلق

 الذين ال يستطيعون قراءة وكتابة وفهم نص بسيط لألفرادوية ئميكن حساب هذا املؤشر باعتباره نسبة م
  : أي، )فأكرب سنة 15( صري عن احلياة من جمموع السكان البالغني وق

  .)كربأسنة ف15(جمموع عدد السكان / 100×) سنة فاكرب15 (أعمارهمميني الذين تبلغ  األاألفرادعدد = األميةنسبة 
 الفئة يف السكان أمضاها اليت السنوات عدد متوسط إىل التمدرس مؤشر يشري: مؤشر معدالت التمدرس �

  : وميكن حسابه كما يلي.الدراسة مقاعد على فوق فما15  عمريةال
 منذ التعليمية املؤسسات يف األفراد من جمموعة يقضيها اليت الدراسية السنوات عدد =مؤشر معدالت التمدرس

   اموعة هذه أفراد عدد / منهم كل إليها يصل دراسية سنة آخر حىت األساسي التعليم مرحلة من األول الصف
 والثانوية االبتدائية باملراحل االلتحاق معدالت من توليفة عن عبارة هو: شر الرقم القياسي للتعليممؤ �

 الثالث التعليمية املراحل يف أستاذ لكل الطالب عدد ( التأطري معدالت و ةوالكتاب القراءة ومعدل معرفة واجلامعية،
 1999 عام املؤشر هذا قيمة بلغت  وقد).املعين القطر يف مرحلة كل يف املقدم التعلم نوعية عن ًمؤشرا باعتبارها

مان، و ُعل) 0.65(لليمن، و) 0.46(للمغرب، و ) 0.48(للكويت، و ) 0.73(، و )0.82(لألردن 
 إىليصل هذا املعدل . لنفس العام) 0.68(علما بان قيمة هذا املؤشر للبلدان النامية . ملوريتانيا) 0.41(
   1.نمية البشرية املرتفعةيف البلدان ذات الت) 0.96(

 املدخالت التعليمية إىليشري هذا املؤشر ضمنيا : لإلنماء المتحدة األمممؤشر التنمية البشرية لبرنامج  �
 كربأو يستهدف هذا املؤشر  ،) والكتابة واملقيدين مبراحل التعليم الثالثالقراءةمن خالل تضمينه ملعدالت تعلم ( 

هو مقياس مقارن ملتوسط  ف، فهو يعترب مؤشرا متعدد العناصر،على التنمية البشريةعدد ممكن من املؤشرات الدالة 
بل هو وسيلة لقياس . العمر املتوقع، وحمو األمية والتعليم ومستويات املعيشة بالنسبة للبلدان يف مجيع أحناء العامل

 ما إذا كان البلد بلد متقدم، أو يستخدم املؤشر للتمييز بني. ، والرعاية االجتماعية وخاصة األطفاللرفاهمستوى 
وقد مت تطوير هذا . ًنامي أو من البلدان األقل منوا، وكذلك لقياس أثر السياسات االقتصادية على نوعية احلياة

 Amartyaمن قبل اخلبري االقتصادي الباكستاين حمبوب احلق واالقتصادي اهلندي   1990املؤشر يف عام 

Kumar Sen.  

                                                 
  .4:، ص2002يط، للتخط العريب املعهد البشري، املال ورأس االقتصادية السياسات ، الكواز  أمحد- 1
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 األول، التعليم العام على اإلنفاقيف هذا املؤشر منيز نوعني من نسبة : م على التعليم العااإلنفاقهيكل  �
 1: احلكومي على التعليم من امليزانية العامة، والذي ميكن حسابه كما يلياإلنفاقيتمثل يف نسبة 

 
 ياإلنفاق احلكوم/ حل التعليماإلنفاق احلكومي على مجيع مرا= (نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من امليزانية العامة 

   100×)الكلي
 والذي ميكن حسابه ،اإلمجايل احمللي اإلنتاج احلكومي على التعليم من اإلنفاق املؤشر الثاين فيتمثل يف نسبة أما

  :كما يلي
  

الناتج احمللي  /اإلنفاق احلكومي على مجيع مراحل التعليم= (الناتج احمللي اإلمجايلنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من 
   100×)اإلمجايل

  
ن هذا املؤشر يرتبط مباشرة بالسياسة املالية املتخذة من طرف احلكومة، وبالتايل ميكن حتسينه أنالحظ ب  

  . احلكومي على التعليماإلنفاقمن خالل سياسات مالية موسعة يف جانب 
 Romerاملمثلني يف  املال البشري و رأس نظرية أنصاربناءا على  :س المال البشري والنمو االقتصاديأ ر-2

(1986) ،Lucas (1988) ،Becker (1990)السبب الرئيسي يف احملافظة على أن احيث أكدو. ، وغريهم 
 املال رأس يف معدل تراكم أكثر منو إىل الطويل يف دولة ما يعزى األجلمعدل منو اقتصادي مرتفع ومتواصل يف 

لتعليمي الذي يسام مباشرة يف زيادة حتسينات نوعية وكفاءة القوى العاملة  يف املخزون اأساساالبشري، واملتمثل 
 عناصر إنتاجية زيادة إىل مما يؤدي أخرى خارجية تأثريات إىل باإلضافة املال املادي، رأسوحتسينات يف نوعية 

 احملافظة على إىل يؤدي وهذا سوف يرافق عوائد متزايدة ومستمرة عرب الزمن مما.  التقليدية بدال من تناقصهااإلنتاج
 النمو أن املال البشري تفرتض رأسوبذلك جند بان نظرية . معدل النمو االقتصادي مرتفعا ومستدميا عرب الزمن

  التغيري التكنولوجي لزيادةإن"  الطويل يتحدد من الداخل بواسطة افرتاض األجلاالقتصادي القابل للبقاء يف 
.  بدال من التغري التكنولوجي اخلارجي" املال البشريرأسعلى االستثمار يف  العمل متغري داخلي يعتمد إنتاجية

  .وهذا ما يعمل على حتسني القوى العاملة من الداخل يف املدى الطويل

 2،النمو إطار حسابات إما باستخدام دراستها مت ،االقتصادي والنمو البشري املال رأس بني العالقة إن
 3.ليو من خالل مناذج النمو الداخأ

                                                 
، مقالة يف جملة مجعية العلوم االقتصادية " البشري املال رأس يف االستثمار عائد قياس" سورية، يف البشري املال ّاملصبح، رأس أمحد ّالدين  عماد- 1

  .13: ، ص2004السورية، 
  -Baumol (1986); Barro (1991); Barro and Lee ( 1993) .                                          : راجع الدراسات اليت قام ا كل من- 2
  -Lucas (1988); Romer (1990); Grossman and Helpman (1991).                        : راجع الدراسات اليت قام ا كل من- 3
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 سوف لألفراد املال البشري رأسالتعليم من خالل زيادة رصيد : أن حسابات النمو يرتكز على إطار إن  
  .، وبالتايل سوف يساهم يف زيادة النمو االقتصادي وحيافظ على استدامتهإنتاجيتهمحيسن 

يوكالسيكي من  فقد استخدمت عدة طرق لتعديل منوذج النمو الن، النمو الداخليأدبيات فيما خيص أما  
  : جند هذه الطرقأمثلة الطويل، ومن األجلجل احلصول على معدل النمو يف أ

1:، ليتحصل على الدالة التاليةاإلنتاجمنوذج دالة  املال البشري يف رأس إدخال �
 

( ) γαα µ tatttt HCLHCAKY ,
1,, −=  

 املال رأس: HCجز من وقت الفرد الذي خيصص للعمل، : �ˠ املال املادي، رأس: K.  اإلنتاج: Y :حيث
 =يعكس هذا وفورات خارجية يف حالة و .  املال البشري يف االقتصاد الوطينرأسمتوسط رصيد : HCaالبشري، 

0 γ       ،L : ،عنصر العملA : ويفرتض ثبات هذا املستوى) رصيد املعرفة( مستوى التكنولوجيا املتاحة.  
): تالية املال البشري طبقا للمعادلة الرأسوتتحدد عملية تراكم  )µχ −=∆ 1tHC

  

 املال البشري، والذي يعتمد بشكل خطي على الزمن رأس معدل منو :∆HC،  التعليمإنتاجية: χ: حيث

جل أ من األفراد تزايد الوقت املنفق بواسطة فإذا.  املال البشري الذي مت احلصول عليهورأساملخصص للتعليم 

  . معدل منو مرتفع ودائم لالقتصادي الوطين املال البشري فسوف يتحققرأساحلصول على 

 أن املال البشري، مبعىن رأس جديدة يعترب دالة طردية يف أفكارن خلق أ بىفرأ  ROMER 1990 أما �

 املال رأسومن مث فان االستثمار يف .  جديدةأفكار خلق إىل تؤدي  شكل معرفة علميةيأخذ املال البشري رأس

 رأسفرتاكم .  حتقيق زيادة يف النمو االقتصاديإىلملال املادي، مما يؤدي بدوره  ارأسالبشري سوف يسبب زيادة يف 

كنتيجة فان زيادة .  زيادة النمو االقتصاديإىل الذي يؤدي األمراملال البشري يسهل استخدام وتطويع التكنولوجيا 

 .ته زيادة النمو االقتصادي واحلفاظ على استدامإىل البشري سيؤدي بالضرورة لاملا رأس

 السبب الرئيسي أن ،كما استنتج االقتصادي جورج سكاروبوس يف دراسته عن الدول النامية واملتقدمة �

 وبالتايل ارتفاع .واحلقيقي يف استمرارية النمو االقتصادي املرتفع يف الدول املتقدمة هو ارتفاع املخزون التعليمي

 العمل وارتفاع معدل النمو إنتاجية ارتفاع يف إىليؤدي مما ، اإلنتاجية املال البشري يف القطاعات رأسالعائد من 

 قلة املخزون التعليمي واخنفاض إىل الدول النامية فيعزى يفبينما حالة استقرار التخلف االقتصادي . االقتصادي

 . املال البشري وبالتايل اخنفاض النمو االقتصادي يف هذه الدولرأسالعائد من 

                                                 
  .51:  ص ميكن العودة اىل الفصل األول ملعرفة كيفية إدخال رأس املال البشري يف دالة اإلنتاج،- 1
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أس املال راملادى مع  أس املالركم ا نتيجة لرتيأيت النمو اإلقتصادى نأ ديثة نظريات النمو احلأبرزت

 عوامل إنتاجيةتراكم وك البشرى املسئول عن ل مرتبط بالسليما مع عامل داخه تالمح، وذلك من خاللالبشرى

 نفا  وبالتايل.اإلنتاجية  زيادة ويفاإلنتاجيات ل عميف املال البشري سمشاركة رأ مت توسيع هنأنا ه ويالحظ .اإلنتاج

 من وإمنا، )فقط البشرى املال رأس (واحد جانب من إليها النظر ميكن ال االقتصادية والتنمية النمو ياتلعم

 . واالجتماعية االقتصادية التنمية بإجناز االسراع يتم يلك والبشرية املادية التنمية عناصر تكاملخالل 

 هتوجي يف الهفش إىل الدويل والتقدم بالتطور حاقااللت عن النامية الدول فلخت أسباب رجعت ولذلك

 اإلنتاج ياتلعم يف احلديثة التقانات تطبيق من هومتكين هانتاجيت لتحسني ي،البشر املال أسر يف كافية اتراستثما

  .ياملاد

ر  املال البشري على نفس القدرأسيعترب االستثمار يف :  المال البشريرأس على أثرها السياسة المالية و -3

االستثمار يف هذا اال خاصة يف  القطاع اخلاص ال يستطيع أن إال املال املادي، رأس كاالستثمار يف األمهيةمن 

 بني املوارد توزيع حيقق مبا ،السوق اقتصاد يف االختالل تصحيح لالدولة تدخل بليتط الواقع ذاهو الدول النامية،

 من املالية السياسات تستطيع و. البشرية املوارد تنمية حنو العامة النفقاته وتوجي والعامة اخلاصة واخلدمات علالس

 التوزيع خالل من وذلك ،البشرية املوارد تنمية ىف مهتسا بإصالحات تقوم نأ الدخل توزيع سياسات خالل

 اإلنفاق سياسات إطار يف ذلك يتم  جيب أنو .العامة واخلدمات، يملوالتع ،الصحة خلدمات الكفء

  . دولةلل املالية سياساتلل األساسيان نااملرتكز ميثالن ذانلال لضريبيةا والسياسات

 املال البشري رأسمن خالل دراسة مؤشرات :  س المال البشريأ على روأثرها العام اإلنفاق سياسة - 3-1

يل ميكن  املال البشري، وبالتارأس العام على التعليم يعد من بني مقاييس اإلنفاقن مؤشر هيكل أسابقا، وجدنا ب

 أن كما . والتكوين العام على التعليماإلنفاق املال البشري يتناسب طرديا مع منو حجم رأسن منو أالقول ب

 مال بشري فعال بدون يث ال ميكن تصور رأسحب املال البشري برأسمرتبط ارتباطا وثيقا  على الصحة اإلنفاق

  .توفر مرافق صحية

، فبعض الدول تقدم دعما معينا أخرى إىلبشري ختتلف من دولة  املال البرأس العام اإلنفاق عالقة إن

 ينفقون فإم اتمع ميسوري احلال أفراد باقي أماوي الدخول الضعيفة والفقراء، ذفقط يف جمال التعليم والصحة ل

خاصة الدول " املرتفعة اإليرادات بعض الدول وخاصة الدول ذات أما.  صحتهمورعاية أنفسهمعلى تعليم 
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يومنا هذا تعليما  إىل الزالكاجلزائر مثال فالتعليم  حتمل على عاتقها مجيع التكاليف اخلاصة بالتعليم فإا" نفطيةال

  .حكوميا جمانيا

 يف األول، يتمثل املؤشر أساسيني على التعليم من خالل مؤشرين باإلنفاقميكن قياس االلتزام احلكومي 

، واملؤشر الثاين يتمثل يف احلصة املخصصة للتعليم من اإلمجايلاتج احمللي  على التعليم كنسبة مئوية من الناإلنفاق

ليم ومدى منافسة قطاع التعليم لسائر ع وهذا املؤشر يعكس التزام احلكومات بالت،جمموع نفقات امليزانية احلكومية

مي فقط وليس كو احلاإلنفاقن هذين املؤشرين يعكسان أ ندرك بأن ومن املهم . احلكومياإلنفاق أولويات

  .االستثمار اخلاص

 اإلنفاق، وكذا نسبة اإلقليمي اإلمجايلاحمللي   الناتجإىل احلكومي اإلنفاقاجلدول التايل يوضح لنا نسبة 

  :، وذلك لبعض املناطق كما يلياإلقليمي احلكومي اإلنفاق جمموع إىلاحلكومي على التعليم 
  .2004 لسنة  حسب املنطقة احلكومي على التعليماإلنفاق ):2- 3(الجدول رقم 

 من الناتج  على التعليم الحكومياإلنفاقنسبة   المنطقة

  اإلقليمي اإلجمالي

من لكل منطقة   على التعليم الحكومياإلنفاقنسبة 

  عالمي ال على التعليم  الحكومياإلنفاق

 3.2  4.9  الدول العربية

 6.7  4.2   الوسطى والشرقيةأوربا

 0.3  2.8   الوسطىآسيا

 17.9  2.8  اسيا واحمليط اهلاديشرق 

 7.6  4.4   الالتينية و الكارييبأمريكا

 55.1  5.6   الغربيةوأوربا الشمالية أمريكا

 6.9  3.6  آسياجنوب وغرب 

 2.4  4.5   جنوب الصحراءإفريقيا

 100  4.4  العالم

  .2007 لالحصاء،  ونسكو التعليم عرب العامل، معهد اليإحصائياتاملوجز التعليمي العاملي ، مقارنة  :المصدر
  

 العاملي، اإلمجايل من الناتج احمللي %4.4احلكومي على التعليم  اإلنفاق ميثل ،أعالهمن خالل اجلدول 
 مث تليها كل من الدول %5.6 الغربية بنسبة وأوربا الشمالية أمريكا األوىلحسب املناطق فنجد يف املرتبة أما 

 أوربا الالتينية و الكارييب، ومنطقة أمريكا منطقة أما). %4.5(ء  جنوب الصحراإفريقياو ) %4.9(العربية 
دىن مستوى أوجند .  على التوايل%4.2 و %4.4 املعدل العاملي بنسبيت إىلقرب أالوسطى والشرقية فهما 

 %2.8فلقد بلغت النسبة .  الوسطى، واسيا الشرقية ومنطقة احمليط اهلاديآسيا احلكومي على التعليم يف لإلنفاق
  .اإلمجايلفقط من الناتج احمللي 
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 احلكومي العاملي على اإلنفاق احلكومي على التعليم لكل منطقة من اإلنفاق فيما خيص نسبة أما
 بعدها وبفارق كبري شرق لتأيت ،%55بنسبة تفوق   الغربيةوأوربا الشمالية أمريكا األوىلالتعليم، جند يف املرتبة 

 وهذا ما يدل على االهتمام .%8 بقية املناطق فنسبتها ال تتعدى أما. %17.9 واحمليط اهلادي بنسبة آسيا
 و ميثل رأمسالية دول أا الغربية للتعليم، رغم وأوربا الشمالية أمريكا رأسهاالكبري الذي توليه الدول املتقدمة وعلى 

 املال رأسليت تعتمد يف تنمية فيها القطاع اخلاص نسبة معتربة من اقتصادياا، مقارنة بالدول النامية والعربية ا
  . البشري على نفقاا العامة بنسبة كبرية

 الدولة بدورً أيضا اإلحاطة يتطلب األمر  فإن،دعم قطاع التعليم خالل من الدولة تدخل إىل التطرق عند

  وهنا.يالبشر املال رأس تراكم عملية لتطوير املدخالت هذه مالئمة ومدى املدعمة، التعليم مدخالت يف توفري

يف  املالية التخصيصات زيادة ليس هو البشري املال رأس سياسات يف املهم أن وهي مهمة حقيقة نكز على
  .التخصيصات ذه املرتبطة التعليمية النواتج أمهية تعزيز هو األهم املوازنة، بل

م العالقة بني ال يوجد اتفاق كامل على تقيي:  على رأس المال البشريوأثرهابية  السياسة الضري-3-2
 القروض أشكال املال البشري، حيث يعتمد ذلك على طبيعة النظام الضرييب وكذلك رأسالسياسة الضريبية و 

 املال رأس( ا ال يوجد اتفاق على التشوهات اليت حتدثها الضرائب املفروضة على العمل مك. املقدمة للطلبة
). املنهج الكلي(  كل منهما على النمو االقتصادي وتأثري،  املال املاديرأسمقارنة بتلك املفروضة على ) البشري
 مل تتفق على نتيجة حمددة فيما خيص هذه ، الدراسات املستخدمة يف نظريات النمو الداخلي لقطاعنيأنكما 

قطاع ينتج السلع (  اعتمادا على قطاعني استثماريني اآلثارحيث مت تقييم هذه  1. على النمووالتأثريالتشوهات 
 املال رأس أما املادي من سلعتني،  املالرأس ينتج أن، على ) البشريلاملا رأس املادية، وقطاع ينتج أمساليةالر

 الثابتة يف اإلحاللاملرتبطة يف السلعتني من خالل مرونة ) الزمن(  املال البشري رأسالبشري فينتج من خدمات 
  .اع العائلي الذي يعظم دالة املنفعة يف ظل قيد امليزانية جانب الطلب فيتمثل يف القطأما. ظل عوائد احلجم الثابتة

اعتمادا على بيانات افرتاضية مت تركيب مصفوفة حسابات اجتماعية لتعكس التدفقات السلعية واملالية   
ل، مرونات ممرونات عرض الع( واعتمدت هذه التمارين على التالعب يف بعض املرونات .  متارين حماكاةإلجراء

وجيا االستثمار،  اخلاصة بتكنولاألخرى، مع تثبيت املرونات ) السلعتنيإنتاج املال يف ورأس بني العمل  مااإلحالل
  .والطلب النهائي

  : نتائج احملاكاة ما يليأثبتت  
 . املالرأس من ضريبة أكربضريبة العمل ترتبط خبسائر رفاه اقتصادي  - 

 املال خالل مرحلة االنتقال ملرحلة رأسوضريبة  النمو يف ظل ضريبة العمل أمناطهناك اختالف كبري بني  - 
 رأسغلب االخنفاضات يف االستهالك حتصل يف الفرتة املبكرة يف ظل ضريبة أ أن جديدة،  وهنا يتضح راستقرا

                                                 
1- Babiker, MTaxation and Labor Supply Decisions: The Implications of Human Capital Accumulation, The 
Arab Planning Institute, Working Paper API/WPS 0205, 2002, pp. 1-15. 



 دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي                                  :الفصل الثالث

 156 

وبناء على هذه النتيجة فان النظر للنتائج يف مرحلة .  يف ظل ضريبة العملاملتأخرةاملال، ويف الفرتة االنتقالية 
 . سلبيا اكرب لضريبة العمل على االستهالكتأثريا قد يوحي بان هناك االستقرار

 املال ورأس املال املادي رأسعلى ) يف املتوسط(  سلبيا أثرا املال والعمل رأسمتارس كل من ضريبة  - 
قل يف ظل أ الذي يرتتب عنه معدل منو األمرهو  و.  على عدم وجود ضرائباألصل اقتصاد قائم يف يفالبشري 

 إىل اإلشارة ال بد من أخريا و.  النوعني من الضرائب مقارنة مبعدل النمو السائد يف حالة عدم وجود ضرائبهذين
  . السياسة املالية ألغراض هذا النموذج يبقى منوذجا نظريا يصعب جدا استخدامهأن

 من، حيث ل الضريبة على حافز العمتأثري املال البشري من خالل رأسثر الضريبة على أكما ميكن تتبع 

 كذلك .مثن البيع على وبالتايل ،التكلفة مثن على ينعكس مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ضريبة فرض أن املعلوم

 عائد بني يقوم باملفاضلة عمله خلدمات عرضه عند فالفرد األفراد، سلوكيات على يؤثر الضرائب فرض فإن

حيث عند هذا املستوى فإن فرض  .أخرى هةج من الفراغ وتكاليف عائد وبني جهة، من العمل وتكاليف
سلوك األفراد إما بزيادة ساعات العمل أو بتفضيل  ضرائب إضافية على دخول األفراد ستؤدي إىل التأثري على

 ذه ختفض قد العمل حالة أن يعين فهذا الفرد دخل  على%20زيادة أوقات الفراغ، مثال عند فرض ضريبة 

وبالتايل يصبح عائد العمل غري جمز،  .النسبة بنفس اخنفضت الفراغ أيضا كلفةت فإن الوقت نفس ويف النسبة،
شجع األفراد على إحالل بعض يضرائب جديدة  وتصبح أوقات الفراغ أكثر جاذبية، بتعبري آخر فإن فرض

ه وميكن للعامل نتيجة اخنفاض دخل، إلحاليل اساعات الراحة حمل عدد من ساعات العمل وهذا ما يعرف باألثر
  . وهذا ما يعرف باألثر الدخلي،االخنفاض عن طريق زيادة ساعات العمل أن يعوض هذا

   1:وهناك العديد من العوامل املتحكمة يف األثرين السابقني منه  
 كلف بالضريبة، ومستوى دخله، حيث تتميز قيمة أوقات الفراغباط قيمة أوقات الفراغ بثروة املارت  - 

األثر   من قوة تكون قوة األثر الداخلي أكربض قيمتها، وهذا ما يدفع كيفاالدخول املنخفضة باخن لذوي
  .نخفضاإلحاليل عند الطبقات ذات الدخل امل

 رة احلهنلعمل، حيث يظهر أثر الدوافع غري املادية لدى أصحاب امل مادية لهناك دوافع مادية وغري  - 
لضريبة  املادية إىل إضعاف قوة األثر اإلحاليل وبالتايل تؤدي الدوافع غري ،املناصب اإلدارية العليا وأصحاب

 .الدخل

 كما هو احلال يف،  بغض النظر عن الدخل زيادة عدد ساعات العملاحلوافز اليت تدفع باألفراد إىل  - 
 .كوارث طبيعيةالروب أو احل حاالت

 ك البذخي،لها الدولة منه لتنفقها على االستهالها جائرة تستأصنظرة الشخص إىل الضريبة، فإذا اعترب - 
إنقاص   ومن مث،ساعات العمل وإنقاص دخلهنتقام عن طريق تقليل ود عليه بأي منافع فإنه يلجأ إىل االولن يع

                                                 
  .112-110 :ص ص، ،1980 ،.ردنية، عماناملطبعة األ. واقتصادياااهلندي، مبادئ اإلدارة املالية  مراد فخري وعدنان  - 1
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 فإنه سيعمل التنموية، شاريع مسامهة منه يف متويل املا الضريبة على أرد إىلحصيلة الضريبة، أما إذا نظر هذا الف
  .على زيادة ساعات العمل

  . البحث والتطوير و رأس المال التكنولوجي �ساهمة السياسة الماليةم: المطلب الثاني

 التحسينات أمهية سولو مرورا بريكاردو ومشبيرت وكينز على إىل مسيث ادم من االقتصادينيمجع معظم أ  
 الوقت نفسه تطورت جتريبيا ويف. األجل بالنسبة للنمو االقتصادي طويل اإلنتاجالتكنولوجية يف كل قطاعات 

 مكونات عملية أهم عل انه من اإلبداعسة اقتصاديات البحث والتطوير، وذلك بوصف  مواز ومستقل دراوبشكل
 االستثمار يف البحث والتطوير يشرح اكرب قدر ممكن من الباقي من أن الدراسات أكدتحيث . التغري التقين

  . التقليديةاإلنتاج عناصر إىلالنمو الذي ال يعزى 
 املال برأسطاملا اقرتن مفهوم البحث والتطوير : المال التكنولوجي برأسمفهوم  البحث والتطوير وعالقته  -1

. اليت تربطهما االقتصادية، وذلك للرتابط الوثيق فيما بينهما والعالقة املتبادلة والتكاملية األدبياتالتكنولوجي يف 
    ؟ الرتابط واالختالفأوجهفما املقصود ما وما 

 خالق يسعى إبداعي هو نشاط علمي :رأس المال التكنولوجي ب و عالقتهتعريف البحث والتطوير - 1-1
واملعرفة  يف مكونات العلم اإلبداعية وتتمثل عناصره ،أفضل حال إىلحد مكوناا من حال أ أو نقل البيئة إىل

فالبحث نقصد به : جزأينيتكون من  "البحث والتطوير " املصطلح هذا أن املال البشري، كما رأس على ةاملبني
ما مصطلح البحث املستخدم بشكل مرتادف مع أ جديد يف حقل معني من حقول املعرفة، شيءة اكتشاف حماول

 أما 1.ذهنية حلل مشكلة معينة يف جمال البحث عن احلقيقة  حماولةأدق بعبارة أو نشاط ذهين بأنه فيعرف التطوير
نفيذ التطبيقات اجلديدة، وذلك  من  تإىلمصطلح التطوير فيتعلق باالستثمارات الضرورية اليت تسمح بالوصول 

  .خالل التجارب والنماذج املنجزة من طرف الباحثني
  2: رئيسية حبسب طبيعتها واملتمثلة يفأمناط ثالثة إىل البحث والتطوير أنشطةميكن تقسيم    

ية تقصي ومتحيص عن ملع: بأا وتعرف ، العلمية الصرفةباألحباث تسمى كذلك :األساسيةالبحوث  �
 توج البحث بالنجاح قد يسمح بتطبيقه من قبل فإذاتطبيق حمدد، إىل  اإلشارة جديدة يف حقل عام دون معرفة

 على هذا النوع من البحوث وهو آخر اسم إطالقكما ميكن .  املنشاة املنظمة لهأو اجلهة التنظيمية أواملؤسسة 
 املعلومات العلمية وهدفها املزيد من أداارفة، ة متاما يف املعآفاق جديدالبحوث االستشرافية كوا تنفرد بارتياد 

  .العلم
 أنشطة بأا التوسيع، وتعرف أحباث أو التجريبية األحباثب  كذلكتسمى:  البحوث التطبيقية �

 أو جديدا، إنتاجا يكون أنا والذي ميكن ماستقصاء علمي وتوخي معرفة جديدة ذات صلة مباشرة بنشاط 
                                                 

،مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة املوصل، العراق، "إقليميا ودوليا" نوفل قاسم علي الشهوان، اجتاهات النمو االقتصادي والتقدم التكنولوجي- 1
  .52: ، ص2007

  .53:  نفس املرجع، ص- 2
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يف حاالت معينة قد تكون مكتشفات  و.  تطبيقية مقصودة منذ حلظة تبين البحث جديدة مع ايةإنتاج أساليب
 هذه أنمن هذا نستنتج  و.  خطوات البحث العلمي، مل تكن يف البال يف بداية املشروع البحثيأثناءعرضية 

 مقصود،  استخدامأو للمعرفة العلمية اجلديدة يف سبيل حل مشكلة معينة األوىلالبحوث تقوم على التطبيقات 
 تسعى لكال أو معني إبداعي االستثمار يف جمال أو حتقيق هدف جتاري حمدد إىل اليت تصبو األحباثوهي عموما 

  .األمرين
 ، عمليات امتداد وتوسيع لنتائج ومستجدات علمية بشكل تطبيقيأاتعرف على :  التطويرأبحاث  �

 املوجودة املطبقة األحباث بناء واختبار مناذج من عادةإ اثباتية،  وهذا االمتداد يتضمن أو جتريبية ألغراضوذلك 
 لتقانة للبحوث التطبيقية األول ماالستخدا أساس البحوث التطويرية تقوم على أنمن هذا جند . منها وغري املطبقة

  ما، حبث يوجهإلبداعبالتايل التطوير هو استكمال  و. األساسية على التطبيق الثاين لتجريب فنون املعرفة أو
  . كليهما وكذلك حتسني املنتجات املوجودةأو العمليات اجلديدة أوالنشاط االقتصادي صوب املنتجات 

معرفة قابلة للنقل وسرية  اا  ":هلا نذكر منهاعاريف توردت العديد من ال فقد التكنولوجيا فيما خيص أما  
". دية عند االستعمال الصحيح  واملالئم هلا، واليت تكسب امليزة االقتصا)ليست مسجلة(  وال تتمتع برباءة اخرتاع
 العلمية لإلمكانياتالتكنولوجيا يف حد ذاا ليس علما ولكنها جمرد التطبيق العلمي  " أاوهناك من يعرفها على 

 معرفة أومهارة  " أا تعرف على اكم، 1" العملياتأو املتعلقة باملنتجات األداء خصائص إىل التقنية للوصول أو
 لتحقيق غرض معني من اجل استخدام العلوم أسلوب أو األشياء إنتاج أواستخدام  أولعمل ايقة  طرأو

 سلعة افرتاضية غري مادية متجانسة نوعا أا على إليهاومستحدثات التقانة يف الصناعة، ومن مث ميكن النظر 
  ".ومستقلة
ن املصطلحني ، أل"التكنولوجيا"و" يربحث والتطوال" بني واضح التعاريف السابقة ال تعطينا الفرق الإن  

 انه هناك إال على صلة تامة، فإا التطوير والتكنولوجيا أحباثمتداخلني ومرتبطني، وخاصة فيما خيص عالقة 
  .بعض الفروقات الواضحة بني املصطلحني

معرفة  التكنولوجيا هي أن، يف حني know-why) ملاذا( معرفة الـ إىليقودنا " البحث والتطوير " إن  
 وتطبيقات أساليب إىل والتكنولوجيا حتوهلا ، بالنظريات والقوانني العامةيأيت بحث، فالknow-how )الكيف(

 أما ،يقوم على البحوث املبتكرة البحث والتطوير أنكما  .خاصة يف خمتلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية
البحث والتطوير يفتح  كما ان. ن احلياة املختلفة ابتكارات علمية يف مياديإىلالتكنولوجيا فتحول خالصتها 

 املوضوعية  اليت توفر هلا تركيبة اتمع والظروفاآلفاق يف حني التكنولوجيا ختتار ، النظرية للمعرفة البحتةاآلفاق
رق  وطأساليب اجنازات وتطبيقات عملية على شكل إىلاحمليطة به احلوافز الضرورية والقدرة املادية على حتويلها 

  .مبتكرة وسلع وخدمات
                                                 

، 2000إصدارات مبيك، مصر، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيدك،:  باألفكار، ترمجة فون برادن، كريستوف فريدريك، حرب اإلبداع فن إدارة- 1
  .23: ص
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ميكن تطوير  نه الأ إال"  املال التكنولوجيرأس"و" البحث والتطوير" بني الفاتتبالرغم من هذه االخ  
ن البحث والتطوير يعترب ضرورة لبقاء وحتسني التكنولوجيات ا نظرية وتطبيقية، وعليه فأحباثالتكنولوجيا بدون 

 العلمية النظرية واليت مت تطبيقها لنحصل على لألحباث نتاج إال ما هي ن التكنولوجياأ و ميكن القول ب.املتوفرة
ناك تكنولوجيا متطورة ه تكون أنبذلك ال ميكن و  . مال تكنولوجي ميكن استعماله يف حياتنا اليوميةرأس

  .يقية حبوثا ميدانية وتطبأوث والتطوير، سواء كانت حبوثا نظرية ح مبيدان الباإلملام طريق عن إالومستمرة 
 أن العديد من الدراسات أوضحت:  الدول المتقدمة والدول الناميةفيالتقدم التكنولوجي  أهمية - 1-2

يف الدول النامية واملتقدمة، وذلك راجع  املرتبطة به واآللياتهناك اختالف يف درجة االهتمام بالتقدم التكنولوجي 
 املرتبطة بالتقدم اآللياتوميكن تلخيص االختالفات يف  بني هذه الدول، األخرى اختالف العوامل االقتصادية إىل

 :التكنولوجي بني الدول النامية و الدول املتقدمة يف اجلدول التايل
  . التقدم التكنولوجي داخل كل من الدول النامية واملتقدمةآلياتاختالف  ):3- 3(الجدول رقم 

  الدول النامية  الدول المتقدمة  عناصر المقارنة

 تحقيق التقدم إلى  السعيأسباب

  .التكنولوجي

حتقيق الريادة التكنولوجية وزيادة معدالت النمو 
  .االقتصادي

 لتحقيق النمو االقتصادي األساسيةتلبية االحتياجات 
  .داخل الدولة

 البحث والتطوير وأنشطة التكنولوجية، بتكاراتالالقيام با  .سبل تحقيق التقدم االقتصادي
  . معاطبيقيةوالتيف ااالت العلمية 

 تقليد التكنولوجيا الواردة من الدول أوعن طريق نقل 
  .املتقدمة وتوطينها داخل الدولة

 البحث بأنشطةالشركات واملؤسسات الكربى اليت تقوم   .مصادر التقدم التكنولوجي بالدولة
  .والتطوير املختلفة

 تقليد أوالشركات واملؤسسات القادرة على استرياد 
  .ديثة من الدول املتقدمةالتكنولوجيا احل

 لتحقيق التقدم الالزمةتوافر الموارد 

  .التكنولوجي

 املادية والبشرية اليت توجهها الدولة ارتفاع حجم املوارد
  .لتحقيق التقدم التكنولوجي

 الالزمة لتحقيق حجم املوارد املادية والبشريةاخنفاض 
  .التقدم التكنولوجي، وارتباطها بالوضع االقتصادي

 عملية االبتكارات ومحايةتتوافر نظم قوية لتنظيم   .ة العمل المؤثرة على التقدم التكنولوجيبيئ
  .التكنولوجية

  . احملفزة لالبتكاراتتواملؤسسا النظم إىلتفتقر معظمها 

املعهد العريب   الدول العربية، التكنولوجية والنمو االقتصادي، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يفاإلمكانيات السعود، أبوحممد سيد  :المصدر
  .05: ، ص2010متوز /  يوليو95للتخطيط بالكويت، العدد 

لك حبسب ذ، وأخرى إىل جند بان حجم الفجوة التكنولوجية ختتلف من دولة ،من خالل اجلدول السابق  
 املسار باختالف -  وفقا لنظرية النمو الداخلي- حجم التكنولوجيا السائدة يف كل اقتصاد واليت ختتلف 

الدراسة، والسياسات اليت يتم تطبيقها لزيادة االمكانيات ل التكنولوجي للدولة، وباختالف الفرتات الزمنية حم
حجم التكنولوجيا : بني الدول املختلفة بثالث حمددات رئيسية وهي حجم الفجوة التكنولوجية ويتأثر. التكنولوجية

  . الدول املختلفةإىل تدفق التكنولوجيا إمكانيات وأخرياتكارات،  القيام باالبوإمكانياتالسائدة يف االقتصاد، 
،  املال التكنولوجي يف كل من الدول املتقدمة والدول الناميةرأس مدى االهتمام بعامل إبرازكما ميكن   
 ههذ، والدول التايل يوضح لنا اإلمجايل احمللي اإلنتاج على البحث والتطوير من اإلنفاق من خالل نسبة وذلك

  :النسب لبعض البلدان املتقدمة والنامية
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  . لبعض الدول املتقدمة والناميةاإلمجايل على البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلنفاق نسبة ):4-3(الجدول رقم

  لسنةا             

     الدولة     

2004  2005 2006 2007 

  2.67  2.61  57 .2  2.54  أ.م.الو
  2.08  2.11  2.11  2.16  فرنسا
  2.53  2.53 2.49 2.49  ألمانيا
  0.26  0.26  0.24  0.27  مصر

  /  / 0.07  0.16  الجزائر
  0.05  0.04 0.04  0.05  السعودية
  1.10  1.06  1.02 1.00  تونس

  :بيانات البنك الدويلقاعدة  :المصدر
 2012/12/06  default=display&1=page?W1/countries/ZS.GD.RSDV.XPD.GB/indicator/org.albankaldawli.data://http  

    
 على البحث والتطوير يف الدول اإلنفاقنه هناك فرق كبري بني نسبة ا ب،نالحظ من خالل اجلدول السابق  

، وتليهما فرنسا أملانيا ا و.م. يف كل من الو2.5%الدول املتقدمة تفوق النسبة والدول النامية، ففي املتقدمة 
 ما عدى تونس الذي وصل % 0.3 الدول النامية فان النسبة منخفضة جدا ال تتعدى أما. 2% بنسبة تفوق

ا ما ذير، وه وهذه املقارنة توحي لنا مبدى اهتمام الدول املتقدمة مبجال البحث والتطو.1% من أكرب إىل معدهلا
يعكس مستوى التطور التكنولوجي يف هذه الدول، وكذا يعكس بنسبة معتربة تطورها االقتصادي ومنوها املرتفع 

  .واملستدمي
 التقدم أن بني علماء االقتصاد على إمجاعهناك اليوم شبه :  المال التكنولوجي والنمو االقتصاديرأس -2

حيث . اإلطالق على إن مل يكن أمهها ،االقتصادي عن النمو سئولةامل العوامل أهمالتكنولوجي يشكل واحدا من 
 املباشر لساعات اإلسهام أنمفر منها هي  ن النتيجة اليت الأ "Simon Smith Kuznetsيرى العامل الشهري 

ل قأ يكاد ال يزيد عن عشر معدل النمو يف حصة الفرد من الناتج القومي، ورمبا لاملا رأسالعمل البشري وتراكم 
 الزيادة يف الكميات املستخدمة يف إىل من الزيادة يف دخل الفرد ال تعود %90 أن وهذا يعين .1"من ذلك
 متبقية يدجمها االقتصاديون بشكل عام وغري أخري لعوامل وإمنا املال، ورأس من عنصري العمل اإلنتاجيةالعملية 

 إىل العمل إنتاجية يرجع االقتصاديون الزيادة يف األساسوعلى هذا . دقيق يف عنصر التكنولوجيا والتقدم التقين
 وحتسني اإلدارية مجلة من العوامل املختلفة كالتحسينات إليه تضاف األخريمفهوم التقدم التكنولوجي، وهذا 

    . االجيابية على خمتلف شرائح اتمعآثارهامستوى التعليم والثقافة وتعميم 

                                                 
  42: ،ص1982 انطونيوس كرم، العرب أمام حتديات التكنولوجيا، عامل املعرفة، الكويت، - 1
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توى التقنية س حمفزات النمو االقتصادي، حيث سريفع من مأهما من  يف التكنولوجيراالستثماولذلك يعترب   
وقد اهتمت نظريات النمو .  زيادة الناتج الكلي على مستوى االقتصادإىلالسائدة يف االقتصاد، مما يؤدي 

ين يؤثر على فالتطور التق. املختلفة ذه العالقة االجيابية بني النمو االقتصادي واملستوى التقين السائد يف االقتصاد
 الطويل يعتمد على النمو يف األجل حتقيق منو مستمر ومستدام يف أنحيث . أوجهالنمو االقتصادي من عدة 

 االجيابية اليت حيققها التقدم اآلثارومن .  املال والعمل بالنمو التقينلرأس احلدية اإلنتاجية تتأثرالتكنولوجيا، كما 
 ملا سبق فان العالقات البينية بني قطاعات إضافة . املالرأس أو ملة العااأليديالتقين هو تغطية النقص يف 

  . بالتقنية املتاحةتتأثراالقتصاد املختلفة 
-على عامل التكنولوجيا من خالل دالة كوب "Solow1956  "، فقد ركزاألولكما رائينا يف الفصل   

وعلى الرغم .  املال، العمل، التقنيةرأس: ليةحد العوامل الثالثة التاأ إىل دوغالس، حيث ارجع النمو يف االقتصاد
  الناتجإمجايلنه اعترب الطور التقين مصدرا للنمو االقتصادي املستدام، وبذلك فان أ إال، األولني العاملني أمهيةمن 

وبالتايل فان .  املالورأس كان هناك تطورا تقنيا حىت لو مل حيدث منو يف العمل إذاالكلي قد ينمو بشكل مستمر 
 املال فقط لن حيقق لالقتصاد النمو املستمر بسبب ورأس على العمل اإلمجايلاعتماد النمو االقتصادي يف الناتج 

 رأسجل احملافظة على نسبة العائد املتحقق من ألذا جيب االستثمار يف التقنية من .  احلديةاإلنتاجيةقانون تناقص 
 اخنفاض النمو االقتصادي نظرا لتناقص إىلية سوف يؤدي فعدم االستثمار يف التقن.  زيادتهأواملال والعمل 

  . املالورأس احلدية لكل من العمل اإلنتاجية
 إىل كثري من الدراسات سبب الفجوة االقتصادية املوجودة بني الدول النامية والدول املتقدمة أرجعتلقد   

قليص تول. من املوجودة يف الدول الناميةعلى بكثري أ نسبة ما خيصص لالستثمار يف التقنية يف الدول املتقدمة أن
 بعض الدراسات التطبيقية نسبت إنبل . هذه الفجوة بني الدول النامية واملتقدمة جيب زيادة االستثمار يف التقنية

  . التطور التقينإىل آسياالنمو االقتصادي يف شرق 
  
ن جمال أب رأينامما سبق : نولوجي وراس المال التكالبحث والتطويرتنمية رها في و السياسة المالية ود-3

 املال التكنولوجي، والذي بدوره يعترب عامل رئيسي من عوامل النمو رأس تكوينالبحث والتطوير له دور كبري يف 
االقتصادي، وكما رئينا كذلك فان السبب الرئيسي يف وجود الفجوة التكنولوجية بني الدول املتقدمة والدول النامية 

 تؤثر السياسة أنكيف ميكن : اآلنوالسؤال الذي نطرحه . تقدمة يف الدول امل البحث والتطويرجالمب  االهتماموه
  .املالية على تنمية البحث والتطوير
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 عل البحث والتطوير اإلنفاق فان نسبة اكما رائينا سابق:  النفقات الحكومية وتنمية البحث والتطوير- 3-1
 اخلاص، واإلنفاق العام اإلنفاق: اإلنفاقويندرج ضمن هذا لنامية، مرتفعة يف الدول املتقدمة مقارنة بالدول ا

 الكلي على اإلنفاقنسبة اجلدول التايل يبني لنا  و.  احلكومي على البحث والتطويراإلنفاق هو اآلنوالذي يهمنا 
  .اإلنفاق نصيب اجلهات املمولة هلذا إىل باإلضافة يف بعض الدول، البحث والتطوير

  .)1995-1990(له  ونصيب اجلهات املمولة PIB على البحث والتطوير من اإلنفاق معدل ):5- 3(الجدول رقم 

 من  اإلنفاقنسبة  الدولة  نصيب الجهات الممولة

PIB  أخرى  الصناعة  احلكومة  

 %10 إىل %4 %70 إىل %55  %30 إىل %20 % 3.1  السويد+اليابان+ا.م.الو

 % 10 % 52 % 38 % 2.4  كندا+استراليا+بريطانيا+فرنسا+ألمانيا

 % 11 % 35 % 54 % 0.7  اسبانيا+ البرتغال+اليونان

 % 5 % 31 إىل  %14 % 73 إىل %65 % 0.4  المكسيك+ تركيا

 % 8 % 3 % 89 %0.2  الدول العربية

 .72ص, 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية , برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :المصدر
  

ا و اليابان والسويد .م.ومثل  ميكن مالحظة مدى اهتمام الدول املتقدمة ،بقمن خالل الدول السا  
، PIB على هذا اال من اإلنفاق املال التكنولوجي، وهذا من خالل نسبة برأسبالبحث والتطوير وبالتايل 

جلهة كما ميكن مالحظة هامة من هذا اجلدول واملتمثلة يف ا. % 0.2عكس الدول العربية واليت ال تتعدى 
 الكلي على اإلنفاق من حجم %30 المتول احلكومة سوى واليابان والسويد ا .م.، ففي الواإلنفاقاملمولة هلذا 

 اسبانيا والربتغال واليونان كل من أما .أخرىالبحث والتطوير، والباقي ميول من طرف الشركات الصناعية وهيئات 
 على اإلنفاق تقريبا من %90 الدول العربية فان ماأ. %50فيمثل التمويل احلكومي هلذا اال اكرب من 

البحث والتطوير متوله احلكومات، وهذا ما يدل على عدم اهتمام القطاع اخلاص ذا اال باعتباره غري منتج يف 
 هذه النسبة تعكس لنا املسؤولية امللقاة على عاتق احلكومات العربية يف جمال تطوير أن كما . القصرياألجل

فان تنمية البحث والتطوير مرهون مبدى اهتمام احلكومة ذا اجلانب يف موازناا ، وبالتايل والتكنولوجياالبحث 
 جند PIB الكلي على البحث والتطوير من اإلنفاقلكن مبقارنة نسبة ".  على هذا االاإلنفاقحجم " العامة 

 املال التكنولوجي رأسوهذا ما يفسر نسبيا ضعف  الدول العربية يبقى ضعيف مقارنة بالدول املتقدمة، إنفاقبان 
  . الطويلاألجل االقتصادي يف املمول السليب على تأثريهايف هذه الدول، وبالتايل 
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تعد املبالغ اليت تنفقها الدول على البحث العلمي والتطوير بالنسبة إىل دخلها القومي مؤشرا أساسيا لقياس   
ات اإلنفاق على األحباث العلمية بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل وتصنف مستوي. تقدم هذه الدول وتطورها

  1:روالتطوي فإذا كانت نسبة اإلنفاق على البحث رئيسية، أربعة أقسام
من الناتج احمللي % 1 إن نسبة "كان أداء البحث ضعيفا جدا ودون املستوى املطلوب % 1أقل من  �

   ".رب اإلنفاق دون هذا املستوى إنفاقا غري منتجاإلمجايل تعترب معيارا عامليا حيث يعت
  .كان البحث يف مستوى متوسط% 1.6 - %1بني �
  .كان البحث يف مستوى جيد خلدمة التنمية% 2 -%1.6أكثر من �
  .كان أداء البحث يف املستوى املطلوب لتطوير القطاعات وإجياد تقنيات جديدة% 2أكثر من �
أن الدول الضعيفة أو اليت متتلك إمكانات حمدودة جيب  1978  عامفيناوقد جاء يف توصيات مؤمتر   

 البحث أداءن أ وبذلك نستنتج ب.2بغية تقليص الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة% 1.5عليها أن ختصص نسبة 
 واملدارس، راد خلق احلوافز لألف احلكوماتعلى وهلذا يتوجب .والتطوير يف الدول العربية مازال ضعيفا جدا

معات واألعمال لإلسهام يف عملية البحث، وميكنها القيام بذلك عرب سياسات من شأا ترقية االستثمار، واجلا
ّو توفر قوانني محاية امللكية . وتوفري احلوافز جلذب أفضل العقول وتقدمي املعونة دف االرتقاء إىل املنافسة العاملية ُ

َكما تسهل القوانني امليسرة إلنشاء األعمال بناء قطاعات . نياجلريئ والرأمساليني لرجال األعمال ةالفكرية ضمان 
  .ِحبثية منافسة

  %90 على البحث والتطوير يف الدول العربية مازال ضعيفا جدا، و اإلنفاق أنمبا : السؤال الذي نطرحه  
 على البحث  احلكومياإلنفاق ترفع من أنفهل يتوجب على الدول العربية .  عاتق الدولةعلىمن هذا التمويل 

 الشركات واملؤسسات العاملة يف هذه الدول بإجبار تقوم أو القطاع اخلاص؟ إنفاقوالتطوير لتعوض نقص 
  بتخصيص جزء من مداخيلها يف االستثمار يف البحث والتطوير؟ 

 العاملة يف جمال البحث ت تقديرا منطقيا حلجم التمويل ومصادره ونسبه وتوزيعه على خمتلف الفعالياإن  
 الدول النامية إحدى من تصور يتماشى مع اإلنفاق ينطلق هذا أن ليس بالعملية السهلة، وبذلك جيب التطويرو

 يف الدول العربية، وتكون هذه الدولة قد حققت جناحات والتقيناليت يتشابه وضعها لفرتة سبقت الوضع العلمي 
  . السري على منواهلاجيب

تكمن عالقة السياسة : جيولو وراس المال التكن البحث والتطويرةالسياسة الضريبية ودورها في تنمي - 3-2
املتمثلة يف تشجيع البحوث   واليت تكون مباشرةاألوىلالضريبية بتنمية البحث والتطوير من خالل قناتني، القناة 

                                                 
دار ,عمان األردن,نولوجي واهلجرة املعاكسةالبحث والتطوير واالبتكار العلمي يف الوطن العريب يف مواجهة التحدي التك,حممد رشيد الفيل - 1

  25ص ,م2000الطبعة األوىل ,جمدالوي
البحث العلمي العريب وحتديات القرن القادم برنامج مقرتح لالتصال والربط بني اجلامعات العربية ومؤسسات , سامي عوض ,عادل عوض  - 2

  .42: ، ص1998الطبعة األوىل ,اإلمارات العربية املتحدة-أبو ظيب,مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ,التنمية
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ثانية وهي غري القناة ال و. واالبتكارات عن طريق منح املزايا الضريبية للمؤسسات والشركات العاملة يف هذا اال
 الدول إىل اليت من خالهلا يتم نقل التكنولوجيا واملهارات  املباشرةاألجنبيةمباشرة واملتمثلة يف جذب االستثمارات 

  .املضيفة

بشكل كبري يف ون  واملتمثلة يف تشجيع البحوث واالبتكارات والصناعات احمللية تكاألولىالقناة  إن �
 مال تكنولوجي حملي مرتفع وبذلك تسعى من خالل تقدمي رأسمتلك ، اليت )املتقدمة( الدول الصناعية الكربى 

 تشجيع هذه املؤسسات ألجل الضريبية للمشاريع الناشئة، وكذا بعض التخفيضات الضريبية اإلعفاءاتبعض 
  .والشركات لتنمية ابتكارام وتطويرها

فمعتمدة يف الدول النامية،  املباشرة ةاألجنبي واملتمثلة يف تشجيع جذب االستثمارات القناة الثانية أما �
 األجنيب راالستثما من خالل قناة هاسترياد املال التكنولوجي وبالتايل جيب عليها رأس إىلاليت تفتقر اقتصادياا 

  . امتيازات وختفيضات ضريبيةاألخري مبنح هذا املباشر
ملباشر عن طريق عدة صور، من أبرزها  األجنيب ااالستثمارميكن أن تتم عملية نقل التكنولوجيا من خالل   

 العمالة اليت انتقالتضمن حمتوى تكنولوجي أكثر حداثة، و كذلك تحتفيز التقليد و تنشيط الطلب على منتجات 
توظفها اجلهة املستثمرة دون فقداا للميزة النسبية اليت متلكها من جراء حيازة التكنولوجيا بواسطة تقدمي أجور 

   1.ميكن أن حيصلوا عليه من املنافسني احملتملني يف البلد املضيفملوظفيها تفوق ما 
 تكنولوجيا جديدة امتالك األجنبية بتحويل تكنولوجيتها تلقائيا، حيث أن اتيف الواقع، ال تقوم الشرك

 ألطول فرتة ممكنة، معتمدة االحتكاري مبوقعها االحتفاظل قب، و بالتايل فهي تاالحتكاريةيشكل مصدر ميزا 
   2.على نشاطات البحث و التطوير من أجل إنتاج و بيع منتجات جديدة

األجنبية اليت تقوم بتطوير تكنولوجيتها  إن اجلزء األساسي من التحويالت التكنولوجية يتم داخل الشركة
تايل فإن و بال.  األجنيب املباشراالستثمار هذه امليزة يف اخلارج عن طريق استغالل على ليف البلد األصلي، مث تعم

  .ما مييز التحويل التكنولوجي أساسا هو هيمنة التحويل الداخلي على التحويل اخلارجي
 املنقولة، التقنية لتوطني االستيعابية قدراا تطوير على  املباشراألجنيبلقد عملت الدول املضيفة لالستثمار   

متكنت  فإذا النسبية، وميزاا االقتصادية وخصائصها قدراا حيث من يااالتقنية القتصاد مالئمة مدى وحتديد
 أال بشرط الدولة املضيفة اقتصاد علىً إجيابياً أثرا األجنيب لالستثمار يكون التقنية، وتوطني نقل من املضيفة الدولة

عن  التقنية نقل على املضيفة الدول وحرص جدية مبدى كبري بشكل املسألة هذه  و ترتبط.للتبعية ذلك يؤدي
 من لالستفادة الشركات الوطنية ودعم ًحمليا، والتطوير البحث يف االستثمار على األجنبية لشركاتا حث طريق

                                                 
  .185، ص2001، أكتوبر 86 عمر الفاروق البزري، مطالعة حول االستثمار األجنيب املباشر و نقل التكنولوجيا، التعاون الصناعي، العدد - 1

2 - Denis Tersen, Jean-Luc Bricout, L’investissement international, (Armond Colin / Masson, Paris, 1996), P188 



 دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي                                  :الفصل الثالث

 165 

 ًودافعا ًمهما ًمصدرا تعد األجنبية املستثمرة الشركات ألن وذلك اهلدف، هذا خدمة سبيل يف األنشطة هذه
  1.واالخرتاع لإلبداع

التكنولوجيا وحتفيز البحث والتطوير، ولذلك وجب  املباشر يف نقل  األجنيبينا دور االستثمارألقد ر  
 واليت األجانب املباشر، وذلك من خالل تقدمي حوافز ضريبية للمستثمرين األجنيباالهتمام جبذب االستثمار 

  :إىل تقسيمها ميكن
 حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب السداد إسقاط واملتمثل يف : الضريبياإلعفاء �
 اإلعفاءطريقة  .2 النشاط وحجمهأمهيةوذلك حسب ل التزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة، مقاب

 اإلعفاء تصفية املشروع بعد اية إىل األجنيب جلوء املستثمر أمههاالضرييب تكتنفها العديد من املشاكل والعيوب، 
 .أخرى دولة إىل االنتقال أولدولة  الضرييب يف نفس اباإلعفاء جيد للتمتع آخر مشروع وإنشاءالضرييب 

 كإعادة ببعض الشروط االلتزام مقابل املستحقة الضريبة قيمة ميس تقليص  هي:الضريبية التخفيضات �

 واالجتماعية االقتصادية السياسة على توجهات بناءا الضريبية التخفيضات استخدام يتم مبعىن األرباح، استثمار

 لالعتبارات وذلك اإلعفاء الضرييب طريقة من جدوى أكثر الضريبية خفيضاتالت فإن نظرنا وجهة املستهدفة ومن

  :التالية
  وسيلة يستخدمها املستثمر للتهربا الضرييب هو أالتخفيضأهم مشاكل استخدام طريقة  •

 . خاصة يف حالة املشروع ذو العمر اإلنتاجي قصري األجلالضرييب

 األخري  خيضع له بعد فرتة اإلعفاء، باعتبار هذا ن ما يهم املستثمر هو املعدل الضرييب الذيإ •
 .مؤقت وهذا خاصة يف حالة املشروع ذو العمر اإلنتاجي طويل األجل

ا تصميم جدول لألسعار الضريبية حيتوي على عدد من املعدالت ترتبط  ويقصد :المعدالت التمييزية �
مع حجم املشروع أو مدى مسامهته يف حتقيق بنتائج حمددة لعمليات املشروع، حيث ترتبط هذه املعدالت عكسيا 

 .حالتنمية االقتصادية، فتزداد املعدالت تدرجييا كلما اخنفضت نتائج عمليات االستثمار والعكس صحي

 يعترب االهتالك مسألة ضريبية بالنظر إىل تأثريه املباشر على النتيجة، من خالل حساب :نظام االهتالك �
هذا األخري حسب نظام االهتالك املطبق وكلما كان قسط االهتالك كبري كلما القسط السنوي لالهتالك، ويتوقف 

  .كانت الضرائب املفروضة على املؤسسة أقل

                                                 
-1970 للفرتة قياسية دراسة - (السعودية العربية اململكة االقتصادي يف النمو يف ودورها املباشرة األجنبية الزهراين، االستثمارات سامل بن  بندر- 1

االقتصاد،  اإلدارية، قسم العلوم سعود، كلية لكامل االقتصاد، جامعة قسم يف املاجستري درجة ملتطلباتً استكماال الرسالة هذه ، قدمت)2000
  .26:  ، ص2004

 اإلدارة تطوير:االستثمار التمويل مؤمتر اخلليجي، التعاون جملس دول يف املباشر األجنيب االستثمار وحمددات اجتاهات اهلجهوج، رفدان بن  حسن- 2

  .18: ص: 2006قاهرة،ال ، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة االستثمار، جلذب العربية
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  . وتشجيع القطاع الخاصالبنية التحتيةمشروعات مساهمة السياسة المالية في : المطلب الثالث

 أو دولة سواء كانت متقدمة  هاما يف اقتصاد أيا املعاصر مركزا يف عاملنالتحتيةحتتل مشروعات البنية   
 تعتمد على دور مشروعات البنية التحتية الرأمسايل بعض الدول اليت تتبىن النظام االقتصادي أصبحتنامية، حيث 

ني  مشروعات البنية التحتية وذلك لسببإىل حاجة أكثر الدول النامية فهي أمايف تنمية اقتصادها وحتديثه، 
، وثانيها توفري مشاريع استثمارية جديدة  تطوير هذه البنية اليت يف الغالب تعاين من نقص فادحأوهلما :رئيسني

  .لو لفرتة مؤقتة ختفض من مستوى البطالة و
 املال رأس"  ابأ حسب تقرير البنك الدويل، التحتيةميكن تعريف البنية : )األساسية(مفهوم البنية التحتية  -1

 ، والصرف الصحي، واملياه، واالتصاالت، والنقل، املستثمر يف املرافق واخلدمات العامة يف جماالت الطرقالعيين
 دف خدمة القطاع اخلاص وذلك. واملوانئ واملطارات،  والسكك احلديدية،ةالكهربائيوحمطات توليد الطاقة 
 إىل أضافافقد ) Herrick and Kendelberger( تعريف إىل بالنسبة أما. "األعمالبشقيه العائلي وقطاع 

  1.التعريف السابق كل من اخلدمات الصحية والتعليم

جمموع اخلدمات اليت تتوىل الدولة تقدميها،  " بأاكما ميكن تعريف البنية التحتية باملفهوم الواسع   
نفايات، وتقدمي خدمات  تعتمد على العمالة الكثيفة كجمع ال اخلدمات إىل إضافة اليت تتوهلا تشييدها، واملنشآت

النقل، وتتشكل البنية التحتية من الطرق واملطارات واملوانئ والسكك احلديدية وحمطات مياه الشرب وشبكاا، 
 إىل باإلضافةوحمطات توليد الكهرباء وشبكاا، وشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي واالتصاالت ومرافقها، 

  2."اخلدمات الصحية
وهو ، حتت األرضًذلك ألا كثريا ما تكون بُبنية التحتية أو األساسية مسيت  النأالقول كما ميكن 

 وسائل املواصالت :األساسية اليت حيتاجها اتمع مثل والتجهيزات واخلدماتمصطلح يطلق على املنشآت 

 والربيد والربق واإلنرتنت واجلوال، اهلاتفكشبكة  االتصاالتووسائل  وسكك احلديد واملطارات كالطرق

  3.باإلضافة لنظام الصرف الصحي ومتديدات املياه
 املاضية، وهو القرون يف أوربايت حدثت يف ال  حد كبري بالثورة الصناعيةإىللقد ارتبط مفهوم البنية التحتية 

 بأاويف هذا يطلق على البنية التحتية .  ربط مفهوم البنية التحتية بالثورة الصناعيةإىلعض الباحثني ب بأدىما 
 بالتعبري التفصيلي البنية أوذا ميكن تسميته بالبنية الصناعية، هل املساعدة املطلوبة للصناعة، وجمموعة اخلدمات

ن البنية التحتية يف جمملها تعين توفر اخلدمات و أويتضح من خالل املفاهيم السابقة ب. كلية الالزمة للصناعةاهلي
                                                 

، جملة حبوث "منهج السببية"  حممود حممد داغر، علي حممد علي، اإلنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره يف النمو االقتصادي يف ليبيا- 1
  .116: ، ص2010، 51اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد

د املصارف العربية، القاهرة، ، احتا)B.O.T(ل املصريف ملشروعات البنية التحتية بنظام البناء والتشغيل والنقل  رشدي عبد الفتاح صاحل، التموي-  2
  .45: ص ،2006

مدخل إىل دراسة  كفاءة أداء املشروعات العامة يف أقطار اجلزيرة العربية "  علي خليفة الكوادري، دور املشروعات العامة يف التنمية االقتصادية - 3
  .20: ،ص1990 ، عامل املعرفة، الكويت،"ملنتجة للنفط ا
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عد شرطا لنجاح املشروعات االقتصادية ين وجودها أ النشاط االقتصادي واالجتماعي، وألوجهالتسهيالت الالزمة 
ت من حتقيق وفورات اقتصادية تنتفع ا املشروعات  هذه املشروعاإنشاء على يرتتب، وما إنتاجهايف رفع مستوى 

  . املزيد من هذه املشروعاتإنشاءالقائمة، مما حيفز االقتصاد على 
تتلخص عالقة البنية التحتية بالنمو االقتصادي يف :  وتحفيز النمو االقتصاديالتحتيةاالستثمار في البنية  -2

 املباشر، وخاصة اليت اإلنتاجات االستثمار يف قطاعات  تستميل النمو االقتصادي، فهي ترفع من عائدأا
 اإلنتاج أنشطة حتفز على وجود االستثمارات الكبرية احلجم يف أاكما . اإلنتاجتستخدم التكنولوجيا احلديثة يف 

ثلة يف  اجيابية يف مدخالت املشاريع الصناعية و املتمآثار إحداث إىلاملباشر، كذلك تؤدي جتهيزات البنية التحتية 
  .اإلنتاج، مما يساعد على اخنفاض تكلفة بأنواعهاالوفورات االقتصادية 

 يف حمــــددات النمــــو آثارهــــا عالقـــة البنيــــة التحتيــــة بـــالنمو االقتــــصادي ميكــــن تـــصورها مــــن خــــالل معرفـــة إن  
 إىل تتعــداها إمنــاو املباشــرة فقــط، اآلثــار البنيــة التحتيــة يف النمــو االقتــصادي ال تقتــصر علــى آثــار أن إالاالقتــصادي، 

  . اليت ترتكها البنية التحتية التكميلية كالتعليم والصحة على سبيل املثالاآلثار غري املباشرة واملتمثلة يف اآلثار
 املباشرة وغري املباشرة تساهم يف زيادة الدخل الوطين من خـالل القنـوات املـشار اآلثار هذه أنميكن القول   

 املتبادلـــة للمتغـــريات االقتـــصادية فانـــه التـــأثريات إىلونظـــرا . عـــدالت النمـــو االقتـــصادي ســـابقا، وبالتـــايل زيـــادة مإليهـــا
 علـى اإلنفـاق أن املتبادلـة يف اآلثـار قويـة يف البنيـة التحتيـة، وتتجـسد هـذه آثـار النمـو االقتـصادي لـه أنميكن القـول 

 يتمتع مبرونة كافية، فـان العـرض إلنتاجيا كان اجلهاز وإذا. البنية التحتية حيفز الطلب الكلي على السلع واخلدمات
الكلي سيستجيب لتلبية هذا الطلب، وهـو مـا حيفـز علـى زيـادة النمـو، وهـذا النمـو املتزايـد يـستدعي بالـضرورة زيـادة 

ويعــرف هــذا القــانون يف . نر للنمــو االقتــصاديجانون فــاقــالطلــب علــى خــدمات البنيــة التحتيــة، وهــو مــا يعــرب عنــه 
 إحـداث إىل زيـادة معـدل النمـو االقتـصادي تـؤدي أنالـذي يفـرتض ) مدخل جانـب الطلـب( ـ  االقتصادي باألدب
 أن مبعــىن العــام والنمــو االقتــصادي هــي عالقــة تبادليــة، اإلنفــاق العالقــة بــني إنوبــصفة عامــة .  العــاماإلنفــاقزيــادة 
التوجــــه الكنــــزي، والعكــــس  ارتفــــاع معــــدل النمــــو االقتــــصادي كمــــا تقرتحــــه سياســــة إىل العــــام تــــؤدي اإلنفــــاقزيــــادة 

 اإلنفـاق إىل زيـادة احلاجـة إىل والـذي يـؤدي بـدوره إىل زيادة الطلب الكلي،صحيح، حيث يؤدي النمو االقتصادي 
 احلكــومي عــن طريــق املــوارد اإلنفــاقاحلكــومي، واىل زيــادة املــوارد املتاحــة للقطــاع احلكــومي لتمويــل هــذه الزيــادة يف 

  1.نرجقتصادي، وهو ما ينص عليه قانون فا الناجتة من النمو االاإلضافية
 سبب التحتية قد البنية جمال يف العام االستثمار اخنفاض كان إذا عما كبري جدل هناككما أن   

 النمو بارتفاع التحتية جمال البنية يف اإلنفاق اقرتن احلاالت، بعض ففي .االقتصادي النمو يف اختناقات

 املؤكد منليس  أنه غري. ما حد إىل مرتفعا اجتماعيا التحتية عائدا البنية استثمارات بعض لدّتو وقد االقتصادي،

 اإلنفاق زيادة من أكثر النمو حتفز أن ميكن ذاته حد يف التحتية البنية على اإلنفاق زيادة  كانت إذا ما حال بأي

                                                 
  .119:   حممود حممد داغر، مرجع سابق، ص- 1



 دور السياسة المالية في تحفيز النمو االقتصادي                                  :الفصل الثالث

 168 

 التباين شديدة اتتقدير إىل التجريبية الدراسات خلصت وقد .والتعليم الصحية كالرعاية أخرىعلى جماالت 

 وجه على التحتية بالبنية املتعلقة اآلثار الصعب متييز ومن االقتصادي، النمو على التحتية البنية استثمارات لتأثري

 البنية جودة فإن ذلك، ومع .األعمال مناخ أو البشري املال رأس كاإلنفاق على العوامل، من غريها عن الدقة

 وعلى جذب التصدير أسواق يف املنافسة على وقدرته املعين، البلد نتاجيةإ مستوى يف املادية تؤثر التحتية

 1.األجنيب االستثمار

والنمو االقتصادي هو ) املنشات القاعدية(  على البنية التحتية اإلنفاق منوذج درس العالقة بني أفضل إن  
 على النمو اجيايب تأثريا  النفقات العامة على املنشات القاعدية هلأن، والذي يفرتض Barroمنوذج بارو 

 ذات مردودية احلجم ثابتة اجتاه Cobb-Douglas اإلنتاج يف منوذجه على دالة Barroاالقتصادي،  واعتمد 
1011:     2العوامل، واليت ميكن متثيلها كما يلي

pp αααα −−= GLAKY  
العمومية الكلية للدولة للبنية النفقات :   G.  اليد العاملة: L. رأس املال اخلاص:    K. اإلنتاج: Y :حيث

  . التحتية
 احلكومات تتوىل أن على العادة جرت:  القطاع الخاصإشراكضرورة و  البنية التحتية االستثمار في -3

 االقتصادية، األنشطة معظم ممارسة بدوا يستحيل اليت التحتية املادية البنية تأهيل وإعادة وصيانة إنشاء مهمة

 سيما يف ال االستثماري، اإلنفاق كان الواقع ويف .والكهرباء االتصاالت وشبكات طاراتواملوانئ وامل كالطرق

 التحتية البنية جمال يف  العاماإلنفاق أن غري .احلكومة ا تقوم اليت الرئيسية األنشطة أحد التحتية، البنية جمال

 هذا أسباب تزال وال .العامل أحناء مجيع يف ةاملاضي الثالثة مدار العقود على احمللي الناتج إمجايل من كنسبة اخنفض

  .غري واضحة بشكل دقيقوتبعاته  االخنفاض

 ،الكلي االستقرار االقتصادي حتقيق إىل الرامية العامة املالية أوضاع تصحيح جهود إىل أحيانا يشار
 بني ومن، األخرى سامهةامل العوامل من إغفال للعديد ذلك يف ولكن. الرتاجع هذا وراء الرئيسي العامل باعتبارها

 أنشطة وانتعاش ،التحتية البنية شبكات أهم إنشاء واستكمال ،االدخار العام مستويات اخنفاض العوامل هذه

 مشلت اخلاص حىت القطاع أنشطة يف التنوع وتزايد ،العام القطاع حجم لصغر التفضيل تزايد ضوء يف اخلصخصة

 .االجتماعي والضمان املدنية اخلدمة ذلك أجور يف مبا اجلاري، نفاقاإل مستويات وارتفاع، التحتية البنية خدمات
 التمويلية اخليارات نطاق فتوسيع ،حمض إحصائي طابع وذ هذا الرتاجع من جانب كان رمبا ذلك، إىل إضافة و

 دميتق ، و ذلك قصداخلاص القطاع مع احلكومات تعاقدات كثرة تتيحها كاليت التحتية جمال البنية يف املتاحة

                                                 
، صندوق النقد 40 برناردين اكيتويب، ريتشارد مهينغ، وغريد شوارتز، االستثمار العام والشراكة بني القطاعني العام واخلاص، قضايا اقتصادية، العدد - 1

  .5: ، ص2007الدويل، 
)  MENA(دراسة قياسية لدول مشال إفريقيا والشرق األوسط " بن عناية جلول، اثر السياسات اجلبائية على النمو االقتصادي يف املدى البعيد - 2

: ، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف االقتصاد واإلحصاء التطبيقي، ختصص"مع إشارة خاصة حلالة اجلزائر) 1980-2007(
  .80: ،ص2010/2011ة، طرق كمي
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 العادة أن رغم النفقات اجلارية ضمن التحتية بالبنية املتعلقة النفقات بعض بتسجيل التحتية مسح خدمات البنية

 .الرأمسالية النفقات ضمن إدراجها على جرت قد

 لتشجيع القطاع ، وذلك واخلاص العام القطاعني بني الشراكة مبدأ اعتمدت اليت البلدان عدد يتزايد

 أن إىل املختلفة البلدان جتارب  وتشري،أساسها على القائمة واخلدمات التحتية البنية أصول توفري على اخلاص

 من أكثر واخلاص العام القطاعني بني للشراكة العادة يف املرشحة هي )كالنقل(  االقتصادية التحتية البنية مشاريع

  1:رئيسية أسباب لثالثة لكوذ ،)والتعليم الصحية كالرعاية(  االجتماعية البنية التحتية مشاريع
  مثل،التحتية البنية مسار يف واضحة اختناقات وتعاجل املالية بالسالمة تتمتع اليت أن املشاريع :أوال �

 وبالتايل املرتفعة العائد معدالت املشاريع ذات رجحاأل على هي ،والطاقة واملوانئ احلديدية والسكك الطرق مشاريع

  .اخلاص للقطاع باجلاذبية تتمتع
  .االقتصادية التحتية البنية مشاريع يف أكثر وحمبذة جمدية تكون ما غالبا رسوم االستخدام أن :ثانيا �

 وتوفري بني التشييد جتمع تطورا أكثر بأسواق حتظى ما عادة االقتصادية التحتية البنية مشاريع أن :ثالثا �

 .االجتماعية التحتية البنية مبشاريع ارنةمق )مرور برسوم طريق وصيانة وتشغيل بناء مثل(  الصلة ذات اخلدمات

  
 على نفاقإلا إرجاء أو بتجنب للحكومات واخلاص العام القطاعني بني ةالشراك تسمح عامة، بصفة

 للحكومات بالنسبة كبري حد إىل باجلاذبية مرألهذا ا يتسم وقد .قاإلنفا هذا مزايا عن التخلي دون التحتية البنية

 مث، ومن . الحقة مرحلة يف نفاقإلبا التعهد يف ما حد إىل مقيدة تكن إن مل و نفاقإلا يف حالية قيودا تواجه اليت

 استثمارات العامة على املالية من نفاقإلا قيود من ختفف أن واخلاص العام القطاعني بني ميكن للشراكة بينما

 خارج الدين وبنود املوازنة خارج العام بنود االستثمار وقيد القيود، هذه لتاليف أيضا تستخدم فقد التحتية، البنية

  .للحكومة العمومية امليزانية

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .8: برناردين اكيتويب، ريتشارد مهينغ، وغريد شوارتز، مرجع سابق، ص- 1
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  خالصة الفصل

 عن طريق  ن السياسة املالية تؤثر على النمو االقتصاديأ ميكن القول ب،الفصل من خالل دراستنا هلذا
 يكون أن ميكن التأثريالعامة، وهذا  وكذا النفقات )الضرائبخاصة ( العامة اإليرادات الرئيسية واملتمثلة يف أدواا

  . الطويلاألجل أو القصري األجليف 
،  يف جانب الطلببالتأثريعن طريق املضاعف يكون حسب املنظور الكنزي  القصري األجل يف فالتأثري

نب وجت اإلنتاجي له شروطه واملتمثلة يف مرونة اجلهاز التأثري وهذا . على جانب العرضاألجل قصري التأثريوكذلك 
ن فعالية أ  كذلك برأينا اكم.  الضريبيةأو القطاع اخلاص عند استعمال السياسة املالية سواء االنفاقية إزاحة

 LMالسياسة املالية يف حتفيز النمو االقتصادي بشكل عام ترتبط بالسوق النقدي، وذلك من خالل منحىن 
 يعين LMة والعكس صحيح، واخنفاض ميل حيث كلما كان ميله منخفضا كلما كانت الزيادة يف الدخل مرتفع

حساسية الطلب على النقود من  اخنفاض أو،  )k(املعدل احلدي للطلب على النقود من أجل املعامالت زيادة
  ).s( أجل املضاربة لسعر الفائدة

 االقتصادية األهداف حتقيق ألجلكما استنتجنا ضرورة التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية   
 وذلك لتداخل السياستني مع بعضهما البعض، فالسياسة املالية تؤثر .، وخاصة هدف النمو االقتصاديةاملرجو

 احلكومة يف كثري من أجل فمثال تاألخرى إىل كل سياسة حتتاج أنعلى السياسة النقدية والعكس صحيح، كما 
ي يبين يف الكثري من احلاالت سياساته النقدية  البنك املركزأن متويل امليزانية، كما ألجلاحلاالت للبنك املركزي 

  . كانت استقالليته منخفضةإذاباملوازاة مع السياسة املالية خاصة 
 فهي مستمدة من النظريات ، الطويلاألجلاالقتصادي يف  ثر السياسة املالية على النموأ فيما خيص أما  

 الكبري على النمو األثرظريات النمو احلديثة فان  حسب نبأنه وجدنا اإلطارويف هذا احلديثة للنمو االقتصادي، 
 ( األجل على حمددات النمو االقتصادي طويل بالتأثري العام، وذلك اإلنفاقاالقتصادي يكون عن طريق سياسة 

 يف راالستثما على التعليم والصحة والتكوين، وكذا اإلنفاق املال البشري من خالل رأس كاالستثمار يف ،)مياملستد
 االستثمار يف البنية التحتية له دور أن كما ،والتطوير والتكنولوجيا باعتبارها احملرك الرئيسي للنمو املستدامالبحث 

  .االقتصادي وتشجيع القطاع اخلاص فعال يف حفز النمو
ن الدول املتقدمة تويل اهتماما كبريا هلذه أ وجدنا ب، واملعطياتاإلحصائيات ومن خالل حتليل بعض   

التعليم من الناتج احمللي  على  العاماإلنفاقنسبة  أنمثال حلديثة للنمو االقتصادي، حيث وجدنا احملددات ا
 التعليم يف الدول املتقدمة يساهم فيه القطاع أن رغم  مرتفعة يف الدول املتقدمة مقارنة بالدول النامية،اإلمجايل

 تكاد تكون معدومة يف اإلمجايلمن الناتج احمللي  على البحث والتطوير اإلنفاق نسبة أن كما .اخلاص بنسبة معتربة
 االستثمار يف البنية أما .اإلنفاقكثري من الدول النامية على عكس الدول املتقدمة اليت تويل اهتماما كبريا هلذا 

وية  حبيث الدول املتقدمة اليت متلك بنية حتتية قالتحتية فله دور كبري يف تنشيط االقتصاد وحفز النمو االقتصادي،
فبطبيعة احلال منوها منخفض  الدول اليت متلك بنية حتتية هشة أمايكون منوها مرتفع وقطاعها اخلاص منتج، 

    .وقطاعها اخلاص ضعيف
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  .2012-1989 في الجزائر خالل الفترة واألداء االقتصادي والنمتحليل : الفصل الرابع

 
  :تمهيد

اختالالت متعددة، من القرن العشرين لقد شهد االقتصاد اجلزائري يف اية الثمانينات وبداية التسعينات 
يت اخنفض فيها سعر الربميل إىل  ال1986 األزمة النفطية احلادة سنة نتيجةوذلك الخنفاض أسعار البرتول، وهذا 

حدث عدة اختالالت أوهذا ما . 1985 و1980 دوالر أمريكي للربميل ما بني 40 دوالر أمريكي مقابل 13
صندوق النقد الدويل من أجل احلصول على قروض لجوء لل اإىل باجلزائر االقتصادية الكلية، مما دفع يف املؤشرات

   .1998 إىل 1989ات صارمة امتدت ما بني مج إصالحومتديد آجال الدفع مقابل تطبيق برا
القتصاد اجلزائري، وحتسنا يف معظم املؤشرات ل ملحوظا انتعاشا 2000فرتة ما بعد سنة كما عرفت 

 سياسة إىل، وذلك بعد تغري السياسة االقتصادية للحكومة من سياسة تقشفية صارمة يف الفرتة السابقة االقتصادية
 كانت نتيجة إمنا و مسبقا اكن مربجميوتغري السياسة االقتصادية للدولة مل . وإنعاشهلنمو جل دعم اأتوسعية من 

أمريكي  دوالر 17.91 للربميل بعدما كان  أمريكي دوالر28.5 بلغ  حيث2000 البرتول سنة أسعارارتفاع 
  .1999للربميل سنة 

 االقتصادي للجزائر خالل األداءاسة  هذه التغريات اليت طرأت على االقتصاد اجلزائري حفزتنا على درإن
 ثالثة إىلوعليه قسمنا هذا الفصل .  واملتمثل يف النمو االقتصادياألساسيفرتة الدراسة مع الرتكيز على موضوعنا 

 من خالل دراسة تطور تطور املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر األول املبحث  حيث سنتناول يف:مباحث
 حناول تقييم األخري،  مث نتناول تطور القطاع اخلارجي ومعدل النمو االقتصادي، ويف مؤشر التضخم والبطالة

 أهم فخصصناه لدراسة املبحث الثاين أما.  االقتصادي الكلي للجزائر من خالل املربع السحري لكالدوراألداء
 أهم اجلزائر، وكذا ، وذلك من خالل دراسة مدى التنوع االقتصادي يفالقطاعات احملركة لالقتصاد اجلزائري

 املبحث الثالث أما. القطاعات االقتصادية املنشطة للنمو، ومدى مسامهة القطاع اخلاص يف دفع النمو االقتصادي
  . يف اجلزائر خالل فرتة الدراسةاإلنتاج الكلية لعوامل اإلنتاجيةتقدير ل فخصصناه

  .2012-1989تطور المؤشرات االقتصادية الكلية في الجزائر: األول بحثالم
عـدة إخـتالالت سـواء علـى املـستوى الـداخلي أو اخلـارجي، مـن القـرن العـشرين لقد عرفت فرتة الـسبعينات 

 الثمانينـات، وانعكـست هـذه االخـتالالت علـى خمتلـف أواخـرمما أدى إىل اخنفاض األداء االقتـصادي للجزائـر حـىت 
 اتفاقـــات علـــى عـــدة إلبـــرام صـــندوق النقـــد الـــدويل إىل بـــاجلزائر للجـــوء أدىاملؤشـــرات االقتـــصادية الكليـــة، وهـــذا مـــا 

 وســنحاول يف هــذا 1. مقابــل احلــصول علــى قــروض ومــساعدات للخــروج مــن األزمــة اقتــصادية وهيكليــةإصــالحات
  . 2012-1989توضيح حالة االقتصاد اجلزائري من خالل أهم املؤشرات االقتصادية خالل الفرتة بحث امل

                                                 
   .ق النقد الدويل يف الفصل األخري من هذه األطروحةهم اإلصالحات االقتصادية املربمة مع صندوأ سيتم التطرق إىل - 1
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   و البطالةالتضخم: األولطلب مال
أصبحت ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر شيوعا يف العامل خاصة بعد احلرب العاملية الثانية،  : التضخم-1

 الفرتات باختالف حدا اختلفت و ،سواء  املتقدمة و النامية على حدباالقتصاديات هذه الظاهرة ارتبطتحيث 
النمو  على  سلبيةآثارلتضخم ل أنا  و مب. و درجة تطورهااالقتصادية األنظمة اختالفاليت سادت فيها و 

  .هم مسبباتهأزائر و نظرة على التضخم يف اجلإعطاء ارتأينااالقتصادي 
 ولكن يف  واسع حيث يشمل عدة جماالت، حطلص مصطلح التضخم مإن :أنواعهمفهوم التضخم و  - 1-1

صود بالتضخم االرتفاع املستمر واملق، لألسعاررتفاع املستوى العام حتليلنا هذا نتكلم عن التضخم املرتبط با
 نعترب االرتفاع  سلعتني تضخما كما الأو، وبالتايل ال نعترب ارتفاع سعر سلعة لألسعارواحملسوس للمستوى العام 

ارتفاع  ( ضالنقود باالخنفا فيها قيمة تأخذ احلالة اليت بأنه كما يعرف التضخم . تضخمالألسعار القليل واملتقطع
   1. املتحققةاإلنتاجة الن الزيادات يف الدخل النقدي اكرب من الزيادات يف كمية وذلك نتيج) األسعار

 متوالية ارتفاعات متفقة على أنه تشري إىل أا إال م،التضخ ظاهرة تناولت اليت التعريفات تعدد من بالرغم    
اخلصائص  يتضمن لتضخما تعريف أن أي .النقد لوحدة الشرائية القوة يف واخنفاض لألسعار العام يف املستوى

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

 ."ما بلد يف املستهلكة أو املستخدمة واخلدمات السلع جمموعة ألسعار
 املستوى يف االرتفاع يكون أن جيب ثحي لألسعار، العام املستوى يف امللموس االرتفاع عن يعرب التضخم أن -  

 التضخم عن يعرب حيث قصرية، غري زمنية فرتة االرتفاع يشمل وأن اتمع، يف وحمسوسا واضحا لألسعار العام
  .يانسب طويلة فرتة خالل للمالحظة قابلة ديناميكية عملية بأنه

      : نذكر منهاأنواعوللتضخم عدة  التضخم باختالف مسبباته، أنواعختتلف 

 زيادة إىل هذا النوع من التضخم مرتبط بزيادة عدد السكان، حيث تضطر احلكومة  :التضخم العادي ����
 يصبح اإلنتاج ومع قصور يف جانب عن طريق إصدار نقود بال غطاء، اإلضافية العام لتلبية احتياجام اإلنفاق
 أووجود يف مجيع الدول سواء املتقدمة موهذا النوع من التضخم  ،األسعاركرب من العرض وترتفع بذلك أالطلب 

  .إىل تنظيم األسرة وحتديد الوالداتل ، لذا ختطط الدوالنامية

كرب من العرض  أهذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب الكليحيدث  :تضخم جذب الطلب  ����
اإلنفاق ال متثل  ةًمؤقتا وقد يستمر، ويف هذه احلاالت فإن زياد  وقد يكون ذلك، ترتفع األسعارالكلي وبذلك 

 .2األسعار زيادة يف اإلنتاج احلقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة

                                                 
:  مؤسسات نقدية، دار الفكر، اجلزائر، بدون سنة نشر، ص-  سياسات-  نظريات– نظم - قواعد– ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي - 1

215.  
  .66: ص ،1985 اجلامعة، شباب مؤسسة اإلسكندرية، املايل، التضخم حسني، غازي عناية - 2
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 بصورة األسعارويتمثل هذا النوع من التضخم يف الزيادة املستمرة يف  :"المتسلل"الزاحف التضخم  ����
 يف الفرتة يعةسرتكون عنيفة و  الاألسعار الزيادة يف أن إىل إضافة الطلب، يفبطيئة، حىت لو مل حتدث زيادة 

اإلنتاج، حيث  تضخم عادي لكنه حيدث أثناء اخنفاضال  ويعترب هذا. ولفرتة طويلة نسبياببطءالقصرية، بل يستمر 
 فيلجئونمن استمرار ارتفاع األسعار،  تبدأ أسعار السلع واخلدمات يف االرتفاع ما حيدث خماوف لدى املستهلكني

من النقود، فيتكون التضخم املتسلل الذي يؤدي إىل كبح  تخلصونإىل شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، وي
 1.النمو

عادة حيدث هذا النوع من التضخم يف بدايات مرحلة االنتعاش أو مرحلة االنتقال  :التضخم الجامح ����
 بعد ألملانيا ثحد مثال على ذلك ما وأوضح اقتصادي إىل آخر، أو يف الفرتات اليت تعقب احلروب، من نظام
 وأعباء حتت ضغط نفقات ما بعد احلرب وتسديد الديون األملاين، حيث اار النظام النقدي األوىلالعاملية احلرب 
 التضخم، حيث يفقد الناس الثقة يف النظام أسوأ أنواع  لذلك يعترب هذا النوع من التضخم 2. التشييدإعادة

 .االقتصادي

 نتيجة لألسعار ال يظهر ارتفاع ملموس  حيث، بالتضخم املسترتأحياناويسمى  :التضخم المكبوت ����
ًغالبا ما يظهر هذا النوع ، و3 والقيود املباشرة اليت تتحكم من خالهلا احلكومة بالتسعرياألسعارالرقابة الشديدة على 

تلجأ الدولة إىل التدخل من أجل التحكم باألسعار عن حيث  ،دول اليت تأخذ باالقتصاد املوجهيف ال من التضخم
حتول الفجوة بني الطلب ) قيدت(واخلدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت  د حصص من السلعطريق حتدي

 .والعرض األقل، وهذا ما يؤدي إىل ظهور األسواق السوداء األكرب

بسبب ارتفاع  ةعندما ترتفع أسعار السلع املستوردويظهر هذا النوع من التضخم  :التضخم المستورد ����
 وهذا . االقتصاديةاألزمات أو بسبب ندرة العرض فيها جراء الكوارث الطبيعية أو ،ملنشأا يف بلد إنتاجهاتكاليف 

 4.على أصحاب الدخول احملدودة، فيطالبون بزيادة األجور واملرتبات ما يؤثر بشكل واضح

 تتبع تطور ميكن تتبع تطور ظاهرة التضخم من خالل: وأسبابهالتضخم في الجزائر تطور معدل  - 1-2
 خالل فرتات  سلع استهالكية ضروريةة عد الذي يقيس التطور العام ألسعار، وعار االستهالكمؤشر أس

  اليت هلا تأثري على حتركاته،األسعار املكونة له تسمح مبعرفة األسعار حتديد تشكيلة أن ازمنية معينة، كم

                                                 
  .167: ، ص2002، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، "األسس واملبادئ"  حسني بين هاين، اقتصاديات النقود والبنوك - 1
، 2011لعريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  منري إمساعيل أبو شاور، اجمد عبد املهدي مساعدة، نقود وبنوك، مكتبة اتمع ا- 2
  .282: ص
  188: ، ص1999، دار احلامد للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، "منهج نقدي ومصريف"  عقيل جاسم عبد اهللا، النقود والبنوك - 3
، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن"ل االقتصادي اجلزئي والكليالتحلي"  إياد عبد الفتاح النسور، املفاهيم والنظم االقتصادية احلديثة - 4

  .295: ، ص2013وىل، الطبعة األ
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 السلع ألسعارالقياسي الرقم (  لألسعار القياسية لألرقام التغري النسيب إحصائياوميثل معدل التضخم 

100                  : حيث،)االستهالكية
1

1 ×−=
−

−

t

tt
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،  من القرن العشرينة يف االقتصاد اجلزائري خالل فرتة التسعيناتريلقد شكلت ظاهرة التضخم عقبة كب
وبذلك  الدويل، لنقد االقتصادية املربمة مع صندوق ااإلصالحات اختاذ سياسات انكماشية خالل فرتة إىل أدىمما 

 حتريرقبل (  االقتصادية اإلصالحاتميكن التمييز بني فرتتني رئيسيتني لدراسة معدل التضخم فرتة ما قبل 
  ).األسعارحترير  ( اإلصالحات، وفرتة ما بعد )األسعار

سي  يبني لنا اجلدول التايل تطور كل من الرقم القيا):االقتصاد الموجه (1989-1980: األولىالفترة  •
  .1989- 1980ستهالكية ومعدل التضخم للفرتة  ال السلع األسعار

  1989-1980 االستهالك ومعدالت التضخم يف اجلزائر للفرتة ألسعارتطور الرقم القياسي  ):1- 4(الجدول رقم 
  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنة

الرقم القياسي 
  100 =2001لالسعار

  

8,32  

  

9,54  
  

10,13  
  

10,74  
  

11,62  
  

12,84  
  

14,42  
  

15,51  
  

16,42  
  

17,95  

  9,3  5,9  7,5  12,3  10,5  8,2  6,0  6,2  14,7  /  (%) معدل التضخم

  .O.N.S الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

ولكن هذا االستقرار مل يكن نتيجة  يبني لنا بان معدالت التضخم كانت مستقرة نوعا ما، أعالهاجلدول 
 كان نتيجة تدخل احلكومة يف وإمنا السياسة النقدية واملالية، أدواتقيقي يف معدل التضخم من خالل حتكم ح
 حيث اتبعت اجلزائر يف تلك . وهذا ما يعرف بالتضخم املكبوت،"خاصة الضرورية منها"  السلع أسعارحتديد 

ملعدل التضخم ستقرار الومهي هذا االكما كلف تقدمها لشرحية واسعة من السلع، الفرتة سياسة الدعم اليت 
 حدوث عجز مايل يف امليزانية اليت مت تغطيتها بإصدار النقد من قبل البنك  إىل أدى للدولة، حيث باهظةتكاليف 

 دوالر 14 إىل 1985 دوالر أمريكي سنة 27من  البرتول أسعار حيث اارت ،1986 أزمة وبعد .املركزي
، و مع دخول اجلزائر األسعارلدولة االستمرار يف سياسة حتديد ودعم مل تستطع ا، وبذلك 19861أمريكي سنة 
 ورفع الدعم على األسعار عملية حترير بدأت الدويل، النقد االقتصادية مع صندوق اإلصالحاتيف اتفاقيات 

   .1989السلع تدرجييا منذ 

رحلـة باالنتقـال التـدرجيي مـن متيـزت هـذه امل):  االقتصاديةاإلصالحاتمرحلة  ( 1989  ما بعد:الفترة الثانية •
نشاط االقتـصادي وبـدأ  احلكومة تنسحب من التدخل املباشر يف البدأتحبيث  . اقتصاد السوقإىلاالقتصاد املوجه 

 و لتحليـل . الـيت كانـت مقيـدة سـابقااألسـعار ارتفـاع إىل أدى وهذا ما ، الضرورية السلعألسعار  املقدمدعمالتقليص 
 :جلزائر خالل هذه الفرتة نستعني باجلدول والشكل البياين التايلتطور معدالت التضخم يف ا

 

                                                 
  .178:  بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص- 1



  2012-1989 األداء االقتصادي والنمو في الجزائر خالل الفترة تحليل     :  الفصل الرابع

 176 

 1220-8919تطور معدالت التضخم يف اجلزائر للفرتة : )2- 4(لجدول رقم ا
   السنوات

1989 
 

1990  
 

1991  
 

1992  
 

1993  
 

1994  
 

1995  
 

1996 
 

1997  
 

1998  
 

1999 
 

2000  

معدل 
  التضخم 

 
9,3 
 

 
17,9  

 
25,9 
  

 
31,7  

 
20,5  

 
29,0  

 
29,8  

 
18,7 
  

 
5,7  

 
5,0  

 
2,6  

 
0,3  

  

   السنوات
2001  

 
2002  

 
2003  

 
2004  

 
2005  

 
2006  

 
2007 

 
2008  

 
2009  

 
2010  

 
2011 

 
2012 

معدل 
  التضخم 

 
4,2  

 
1,4  

 
4,3  

 
4,0  

 
1,4  

 
2,3  

 
3,7  

 
4,9  

 
5,7  

 
3,9 

 
4,5 

 
8.9 

  .O.N.S الديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر
  

  )2012-1989(معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة تطور : )1- 4(الشكل رقم 
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  )2-4 (اجلدول رقم الباحث اعتمادا على إعداد من :المصدر

 % 31.7 إىل 1989 سنة % 9.3 أن معدل التضخم ارتفع من ،أعالهمن خالل الشكل نالحظ            
باع سياسة مالية توسعية مما أدى  دعم السلطات للنشاط االقتصادي بإتإىل، و يرجع هذا االرتفاع 1992سنة 

على التوايل، أثرت هذه السياسة % 8.7و % 1.2 بـ1993 و 1992إىل حدوث عجز موازين قدر سنيت 
 قدر سنيت M2 معدل منو أنعلى التطورات النقدية بسبب إصدار النقد لتغطية ذلك العجز يف امليزانية، حيث 

 1994عرف معدل التضخم ارتفاعا آخر سنة كما %. 21.5و %23.9على التوايل بــ 1993- 1992
 إىل 1993سنة % 20.5 انتقل من ذبداية تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي مع مؤسسات النقد الدولية، إ

 ورفع الدعم على السلع الغذائية اليت متثل األسعار، وهذا االرتفاع كان نتيجة لزيادة حترير 1995سنة % 29.8
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 ختفيض قيمة الدينار اجلزائري يف أفريل إىل باإلضافةشر أسعار االستهالك، احلصة األكرب يف تركيبة مؤ
  .1%40.17بنسبة 1994

 فنالحظ اخنفاض ملحوظ وكبري يف معدل التضخم، حيث بلغت اصغر قيمة له 1995 بعد سنة أما      
ع صندوق ، وهذه النتائج حتققت بفضل برنامج اإلصالح االقتصادي املربم م%0.3 حيث بلغ 2000سنة 

 خاصة مع اية سنة األسعارإن هذا النجاح يف ختفيض معدالت التضخم تزامن مع سياسة حترير . النقد الدويل
 على جمموعة كبرية من السلع االستهالكية احلكومي أصبحت معظم األسعار حرة والغي الدعم  أين1997

 حدة من بأقلات التضخمية ولكنها هور املوجظ ة نالحظ عود2000بعد سنة  و. باستثناء عدد قليل منها
 سنة % 8.9و  %5.7 إىل 2009 االرتفاع حىت وصل سنة إىل حيث عاد املعدل ،سنوات التسعينات

 عن حتسن أسعار البرتول واالنطالق يف تنفيذ ةوذلك بسبب زيادة األرصدة النقدية الصافية النامج، 2012
  2).2014- 2010( و كذا الربنامج اخلماسي .2009- 2001برناجمي اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو 

: فيما يلي األخريةيف الفرتة أهم العوامل اليت تتولد عنها الضغوط التضخمية يف اجلزائر  رأينايف ترجع 
 األجورو كذا زيادة ،  االستهالك احلكوميأو سواء استهالك العائالت  الكلياإلنفاقالتوسع يف مكونات 

 اإلنتاج على زيادة تكاليف  الثانيواألثر على زيادة الطلب االستهالكي األول ثراأل :ثرينأ وهذا له والرواتب
 عللمشاري من خالل منح القروض الكتلة النقدية التوسع يف إىل باإلضافة ، السلع واخلدماتأسعاروبالتايل ارتفاع 

 االستهالكي بدل نفاقاإل إىلواليت وجه جزء كبري منها مبعدالت فائدة منخفضة جدا، االستثمارية للشباب 
 التحكم يف ألجل النظر يف السياسة النقدية واملالية إعادةهذا ما يستدعي من الدولة   و. االستثمارياإلنفاق

 . منو اقتصادي حقيقي مرتفعإلحداثمعدالت التضخم، حىت تكون مالئمة 

 ونسبة  النمو السكاينإىللتطرق  اأواللدراسة موضوع البطالة والتشغيل يف اجلزائر جيب : البطالة والتشغيل -2
 واليت تضمن 3،وهي الفئة القادرة على العمل) PA(من الفئة النشطة  حيث جمموع السكان يتكونالفئة النشطة، 

 و الفئة القادرة اليت ال  وهي الفئة غري القادرة على العمل)PNA(، والفئة غري النشطة العاملني والعاطلني معا
   .تبحث عن العمل

                                                 
كان مقيم  لقد مت ختفيض قيمة الدينار اجلزائري منذ بدا اإلصالحات االقتصادية، وذلك الن سعر صرف الدينار اجلزائري مل يكن حقيقيا، حيث -  1

 إىل 1989ج لكل دوالر أمريكي سنة . د7,61، ولذلك أجريت عدة ختفيضات لقيمة الدينار اجلزائري، حبيث اخنفض من بأكرب من قيمته احلقيقية
. ج. د79,68 حيث وصل الدوالر األمريكي إىل 2002وواصل اخنفاضه ليبلغ اقل قيمة له سنة . 1994ج لكل دوالر أمريكي سنة . د35,06

  .ه التخفيضات جاءت ألجل إعطاء سعر العملة قيمتها احلقيقية وبذلك تشجيع الصادراتوهذ
 التنمية اخلماسي األخري ج، باإلضافة إىل برنام)2009-2005(، والربنامج التكميلي لدعم النمو )2004-2001( برنامج اإلنعاش االقتصادي -2
  . هذه األطروحةوسنتطرق هلذه الربامج يف الفصل األخري من). 2010-2014(
  .سنة 64 سنة إىل 15 حسب املكتب العاملي للعمل فان سن العمل يكون ابتداء من -3
  



  2012-1989 األداء االقتصادي والنمو في الجزائر خالل الفترة تحليل     :  الفصل الرابع

 178 

 معرفة تطور النمو الدميغرايف وهيكلته حسب السن يساعدنا يف إن: نمو السكاني وتطور الفئة النشطة ال- 2-1
وذلك للعالقة الوطيدة بني النمو الدميغرايف ومعدالت البطالة، فكلما زاد عدد حتليل ظاهرة البطالة و التشغيل، 

و الشكل البياين  .رتفع معدالت البطالةاختالل يف سوق العمل وتالسكان يزداد عرض اليد العاملة مما حيدث 
  .2012- 1989التايل يبني لنا تطور معدل النمو السكاين يف اجلزائر للفرتة 

 2012-1989 تطور معدل منو السكان يف اجلزائر للفرتة ):2- 4(الشكل رقم 
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  algeria/country/org.albankaldawli.data://http 2013/02/20 .دويل الباحث بناء على بيانات البنك الإعداد من :المصدر

سنة   يف اخنفاض مستمر، حيث بلغ يف نالحظ بان معدل النمو السكاين،من خالل الشكل السابق
 األول  لسببني السببراجع ، وهذا االخنفاض %1.42  1999 لينخفض تدرجييا ليبلغ سنة % 2.6 1989

 يف صعوبة الظروف واملتمثلضرورة تنظيم النسل، والسبب الثاين وهو الرئيسي  إىلوهو استجابة اتمع اجلزائري 
 وارتفاع معدالت البطالة األسعاراملعيشية يف هذه الفرتة مقارنة بفرتة الثمانينات، حيث متيزت هذه الفرتة بارتفاع 

 الصعبة اليت عاشتها اجلزائر األمنيةكما كان للظروف . سابقة الذكر اللألسبابوكذا عزوف الشباب على الزواج 
 نالحظ انتعاش النمو أننا إال . على اخنفاض نسبة النمو السكاينالتأثرييف فرتة التسعينات نسبة معتربة من 

 ،2008 سنة %1.53 إىل ليصل 1999سنة  %1.42  حيث ارتفع املعدل من2000 ةبعد سنالسكاين 
 اجلهود املبذولة إىل باإلضافة، األمينع ضالو  اتمع وكذا حتسنألفراد حتسن الظروف االجتماعية إىلوهذا راجع 

 على زيادة نسبة ساعدتطرف الدولة من خالل برامج السكن و توفري فرص العمل للشباب، وهذه العوامل من 
مر حيث نالحظ اخنفاض هذا املعدل  ولكن هذه الزيادة يف معدل منو السكان مل تست.الزواج وكذا نسبة املواليد

  2012.1 سنة %1.34مرة أخرى ليصل إىل 

                                                 
الثقافة اليت  ميكن إرجاع اخنفاض نسبة الوالدات يف السنوات األخرية إىل ثقافة حتديد النسل اليت أصبحت سائدة عند معظم الشباب، عكس - 1

  .تكاليف املعيشة وارتفاع األسعاركانت سائدة سابق، باإلضافة إىل ارتفاع 
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 قمنا بتحليل هيكل إذا إال حتليل تطور معدل منو السكان ال يفيدنا كثريا يف حتليل البطالة والتشغيل إن
عينات هي حيث جند مثال بان معدالت منو السكان املرتفعة يف الثمانينات و التسالسكان العمري يف هذه الفرتة، 

، ولذلك سنقوم بدراسة الرتكيبة العمرية للسكان خالل فرتة األخريةالسنوات اليت تؤثر على سوق الشغل يف 
  . مدى ضغط النمو السكاين على سوق العملوبالتايل معرفة ، هيمنة الفئة العمرية املالدراسة ملعرفة

 .2012- 1989ية لبعض سنوات الفرتة نسبة تعداد السكان حسب الشرائح العمراجلدول التايل يبني لنا 
 مليون نسمة :الوحدة    . عدد السكانإمجايل نسبة تعداد السكان حسب الشرائح العمرية من ):3- 4(الجدول رقم 

 2012  2007  2001  1997  1993  1989  السنوات

  الشريحة العمرية من 10,548 9,722 10,603 11,498 11,795 11,340
 0 – 14   % 44.34 % 41.89 % 37.89 % 32.98 % 27.70 % 27.41 

  الشريحة العمرية من  26,133 23,729 20,261 17,758 15,433 13,415
15 -64   

% 52.45 % 54.81 % 58.52 % 63.02 % 67.61 % 67.91 

    ً عاما وما فوقها65سن  1,801 1,646 1,286 1,089 0.929 0.821
        % 3.21 % 3. 3 % 3.59 % 4 % 4.69 % 4.68 

  العدد اإلجمالي للسكان
25,577 28,158 30,345 32,150 35,097 38,481 

 algeria/country/org.albankaldawli.data://http     2013/80/13           :قاعدة بيانات البنك الدويل :المصدر
 

 حيث بلغت 64-15 ارتفاع نسبة عدد السكان يف الشرحية العمرية ،السابق اجلدول من خالل نالحظ
 أما. ، وهذه الفئة هي املعنية بسوق الشغل2012 سنة %67.91  إىل لتصل 1989سنة %   52.45

، 2012 سنة  %27.41 إىل 1989 سنة % 44.34 فنسبتها تناقصت من 14- 0الشرحية العمرية من 
ومن خالل هذا .  اخنفاض معدل النمو السكاين تدرجييا خالل فرتة الدراسةإىل سابقا رأيناوهذا راجع كما 

 أمرا والذي يعترب كرب نسبة من اتمع اجلزائري،أمتثل ) 64- 15(قصودة بالعمل التحليل نالحظ بان الفئة امل
خلق مناصب شغل  قه يرافأن جيب  االجيايباألمري شباب، ولكن هذا  من اتمع اجلزائر% 70اجيابيا كون 

وهذه النسبة تزايدت باستمرار مما احدث ضغوطا .  اجلديدةطلبات العملجديدة و منو اقتصادي معترب لتغطية 
 جمموع عدد إىل ) سنة64-سنة15(العمرية وهذه الزيادة يف نسبة الفئة  .كبرية على سوق الشغل يف اجلزائر

ن هذا ال يعين بان كل سكان هذه الفئة العمرية معنيون  ولك، هذه الفئةسكانالسكان رافقها زيادة يف عدد 
، النساء يف البيت واملتقاعدون كالتالميذ والطلبة، فهناك جزء من هذه الفئة غري معنيني بسوق الشغل بسوق العمل

والشكل .  السكان يف سن العمل الذين ال يعملون وال يبحثون عن عملإىل باإلضافة .والعاجزون عن العمل
 يبني لنا تطور عدد السكان حسب الفئات العمرية، حيث نالحظ من خالله تزايد عدد سكان الفئة  التايلالبياين
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 فئة أما، األخريةاليت تناقصت يف السنوات )  سنة14-سنة0(  عكس الفئة العمرية ) سنة64- سنة15(العمرية 
 : سنة فتزايدت ولكن بنسبة قليلة جدا65ما فوق 

  عدد السكان حسب الفئات العمرية يف اجلزائر تطور ):3- 4(الشكل رقم 
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�دد ��ن ا���� ا�
�ر�� 14-0 ��� �دد ��ن ا���� ا�
�ر�� 64-15 ��� �دد ��ن ا���� ا�
�ر��  �ن 65 �� �وق

  

  ).3-4(إعداد الباحث اعتمادا على معطيات اجلدول رقم  :المصدر
  

 إىل )PT( من خالل التحليل السابق ميكن تقسيم السكان: وأسبابهاالبطالة في الجزائر ظاهرة  تطور - 2-2
سنة وراغبني و ) 64- 15(الذين يف سن العمل  األفرادوهم " )PA(القوى العاملة" فئتني، فئة السكان النشطني 

غري املعنيني بسوق العمل سواء لسنهم غري املناسب  األفرادوهم ) PNA(، وفئة غري نشطة قادرين على العمل
 وبالتايل فتحليل ظاهرة البطالة .أو لظروفهم كالدراسة واهتمامات أخرى)  سنة65كرب من أ أو سنة 15قل من أ(

وفئة عاطلة ) TR( من فئتني فئة عاملة األخرىتتكون هي ) PA(فالفئة النشطة طة فقط، يكون ضمن الفئة النش
  :1، وعليه ميكن كتابة العالقات التالية)STR(عن العمل 

PNAPAPT +=  
STRTRPA +=  

  . للسكاناإلمجايلالعدد :   PT: حيث
  PA : القوى العاملة" عدد السكان النشطون."  

PNA       :عدد السكان غري النشطني.  
TR          :املشتغلني(  عدد السكان العاملني.(  
STR        :عدد السكان العاطلني عن العمل.  

                                                 
حالة اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، املعهد " دراسة قياسية "  البشري عبد الكرمي، حمددات البطالة - 1

  .130: ، ص2003الوطين للتخطيط و اإلحصاء،اجلزائر، 
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 بأا الفرق بني حجم العمل املعروض عند املستويات السائدة لألجور ويف  فيمكن تعريفها، البطالةأما
 وتقاس .م عند هذه املستويات، وذلك خالل فرتة زمنية معينة وحجم العمل املستخد1ظل ظروف معينة للعمل،

 الفئة إىلنسبة العاطلني عن العمل " ، والذي ميثل نسبة مئوية )TC(  مبعدل يسمى معدل البطالةالبطالة

=×100     : ، وحيسب بالعالقة التالية"النشطة
PA

STR
TC. 

  
   مليون نسمة:الوحدة   )0120- 1990(مل و معدل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة لني عن العط تطور عدد العا):4-4(الجدول رقم 

 2010  2005  2000  1995  1990 السنوات

 11.69 10.43 9.14 7.76  6.17 ا�����
 83,16 85,06 86,38 87,15 88,21 %ذ��ر 

  
" الفئة النشطة"  بالماليينحجم القوى العاملة

PA  16.84  14.94  13.62 12.85  11.79 %  إ��ث  

 1,169 1,595 2,723 2,165 1,221 إ����
 72.91  82.80 86.33 81.18  96.66 %ذ��ر 

  
 STR  عدد العاطلون عن العمل بالماليين

 27.09 17.2 13.67 18.82 3.34 %  إ��ث
 10  15.3  29.8  27.9  19.8 إ����

 8.1 14.9 29.8 27.9 21.7* %ذ��ر 
  
 TC  %معدل البطالة 

 19.1 17.5  29.8 26 17* %  �ثإ�
   algeria/country/org.albankaldawli.data://http       2013/80/14:قاعدة بيانات البنك الدويل: المصدر

  .1991 سنة إحصائيات*                  
  

  : ما يلية حيث ميكن مالحظ عدة حتليالت على سوق الشغل يف اجلزائر،إجراءن  ميكالسابق،ل اجلدول من خال
 مليون سنة 11.69 إىل 1990 مليون سنة 6.17 انتقل من حيثزيادة حجم القوى العاملة نالحظ  ����
 تالسبعينا  وهذا نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاين يف عقود . سنة20 انه تضاعف خالل مدة أي 2010

  .والتسعيناتوالثمانينات 
 سنة  %11.89 يف القوى العاملة حيث ارتفعت نسبتها من املرأةزيادة مسامهة كذلك  نالحظ  ����
 الفرص إعطاء أو سواء من ناحية التعليم باملرأةاالهتمام ، وهذا نتيجة 2010 سنة  % 16.84 إىل 1990
 . سوق الشغلإىلللدخول 

 مليون 1.221ة التسعينات حيث انتقل من ن عدد العاطلني عن العمل ارتفع خالل فرتنالحظ بأ  ����
، وهذا نتيجة الوضعية االقتصادية الصعبة 2000 مليون عاطل سنة 2.723 إىل 1990عاطل عن العمل سنة 

                                                 
  .139:  نفس املرجع، ص- 1
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 السلبية على سوق الشغل اليت خلفها برنامج اآلثار إىل باإلضافةاليت عاشها االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة، 
 .ربم مع صندوق النقد الدويل االقتصادي واملاإلصالح

 قد ارتفعت بشكل ملحوظ حيث كانت متثل اإلناث عن العمل من العاطلنينالحظ كذلك بان نسبة  ����
 يف املرأةيعة احلال ناتج عن زيادة مسامهة ب، وهذا بط2010 سنة  %27.09 لتصبح 1990 سنة % 3.34

 وبالتايل زيادة طلبها على العمل يف للمرأةالتعليمي  حتسن املستوى إىل باإلضافةالقوى العاملة كما رائنا سابقا، 
 .ميادين مناسبة هلا

وهذا االرتفاع ، 2000 إىل سنة 1990 من سنة ارتفع بنسبة معتربة قد ة البطالمعدلأن ب نالحظ ����
ي وكذلك كنتيجة لربنامج التعديل اهليكل ،1986الكبري يف معدل البطالة كان نتيجة لالزمة العاملية للبرتول سنة 

 ختفيض التشغيل يف قطاع الوظيف العمومي، إىل أدى العام، مما اإلنفاقالذي فرض على احلكومة التخفيض من 
 أدى حل عدد كبري من املؤسسات العمومية مما إىل أدى املؤسسات العمومية، وهذا ما لىوكذلك توقيف الدعم ع

 سنة %29.8دالت البطالة حيث بلغت  فنالحظ اخنفاض تدرجيي ملع2000 بعد سنة أما.  تسريح العمالإىل
 اإلنعاش، وهذا االخنفاض امللحوظ كان نتيجة تطبيق براجمي 2010  سنة%10 حوايل إىل لتصل 2000

 هذه النتائج يف جمال ختفيض البطالة تبقى حمل جدل أن إال، )2009- 2001(االقتصادي والدعم النمو للفرتة 
ل التعريف احلقيقي ملفهوم الشغل، الن عدد كبري من مناصب العمل حوالدائر ختالف البني االقتصاديني، وذلك ل

 1. تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيلأنشطةكانت يف 

، األخريكرب من معدل البطالة لدى الذكور خاصة يف العقد أ اإلناثن معدل البطالة لدى أنالحظ ب ����
 حجم إىلمن العاطلني من الذكور، وهذا راجع  اكرب اإلناثولكن هذا ال يعين بان عدد العاطلني عن العمل من 

 . العاطلني من اجلنسني يف اجلدول السابق عدد، وهذا ما توضحهالقوى العاملة يف كل جنس

  
  : منهاأسباب ميكن تفسري ظاهرة البطالة يف اجلزائر بعدة ،من خالل التحليل السابق

، مما )السبعينات، الثمانينات، التسعينات( ارتفاع معدالت النمو السكاين يف العقود الثالثة املاضية  •
  .األخريةاحدث ضغطا كريا على سوق الشغل يف السنوات 

حل املؤسسات، تقليص (  االقتصادي والتعديل اهليكلي على سوق الشغل اإلصالح السلبية لربامج اآلثار •
 . تقليص النفقات العامةألجل) الوظائف احلكومية

 . فيهااملرأة وزيادة مساهم األخرية السنوات ارتفاع حجم الفئة النشطة خاصة يف •

                                                 
ن عقود الشغل املؤقتة ال تعترب مناصب شغل حقيقية، وذلك لكوا مرتبطة بفرتة زمنية قصرية تنتهي مع انتهاء العقد أقتصاديني ب يرى بعض اال-  1

 السكان املشتغلني على أم  جمموع أما البعض اآلخر فيعتربها مناصب شغل وذلك حسب تعريف الشغل للمكتب العاملي للشغل، والذي يعرف. املربم
  ).عادة األسبوع الذي يسبق املسح( من اجلنسني الذين صرحوا أم زاولوا نشاطا اقتصاديا باملقابل على األقل ساعة واحدة خالل الفرتة املرجعية األفراد
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 بطالة أاانتشار التعليم وارتفاع عدد املتخرجني من اجلامعة، ولذلك ميكن وصف البطالة يف اجلزائر على  •
 .متعلمني

 متعلقة جبانب أخرى العوامل السابقة واملتعلقة مباشرة جبانب عرض اليد العاملة، هناك عوامل إىل باإلضافة •
لى اليد العاملة من طرف املؤسسات، واملتمثلة يف ضعف القطاع اخلاص على استيعاب جزء مهم من الطلب ع

 اخنفاض معدالت النمو االقتصادي اليت تسمح خبلق إىل باإلضافة املتقدمة، الدولبعرض اليد العاملة مقارنة 
 .مناصب شغل حقيقية ودائمة

 اجلزائر حققت نتائج اجيابية يف جمال تقليص أن إال ،ة تفاقم ظاهرة البطالإىل املؤدية األسبابرغم هذه 
-1989 :معدالت البطالة، وهذا ما يوضح الشكل البياين التايل الذي يوضح لنا تطورات معدالت البطالة للفرتة

2012. 
 .)2120-1989( تطور معدل البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة ):4- 4(الشكل رقم 
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 .)ONS (لإلحصائيات الديوان الوطين إحصائياتء على  الباحث بناإعداد من :المصدر

  

  التوازن الخارجي  مؤشرات: نيالمطلب الثا
ه، واىل دراســـة املديونيـــة اخلارجيـــة  دراســـة ميـــزان املـــدفوعات ومكوناتـــإىلقودنـــا ي دراســـة التـــوازن اخلـــارجي إن

مـــة وصـــندوق النقـــد الـــدويل والبنـــك باعتبارهـــا مؤشـــر مهـــم الســـتقاللية القـــرارات االقتـــصادية عـــن العـــامل اخلـــارجي عا
  . ولذلك سنقوم بدراسة هذه املؤشرات يف االقتصاد اجلزائري خالل فرتة الدراسة.العاملي خاصة

 مجيـع املبـادالت نيسـجل حماسـيب يبـ"نـه أميـزان املـدفوعات علـى  يعـرف : ميزان المدفوعات الجزائريتحليل -1
يف تلــك الدولـة واملــواطنني املقيمــني يف دولــة أجنبيــة أخــرى خــالل فــرتة  الــيت حتــدث بــني املــواطنني املقيمــني االقتـصادية
 أي ينــشأ علــى هــذه الدولــة حقــوق علــى  العــامل اخلــارجي أو ديــون و التزامــات عليهــا مــن قبــل العــامل ،زمنيــة معينــة
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دولــة، وذلــك اخلــارجي، ويقــصد بــاملقيمني األفــراد واهليئــات احلكوميــة الــيت تــدوم إقــامتهم داخــل احلــدود الــسياسية لل
   1."بصرف النظر عن جنسيتهم

 حــساب العمليــات ،)ميــزانني( يتكــون ميــزان املــدفوعات مــن حــسابني  : تطــور رصــيد ميــزان المــدفوعات-1-1
املتعلقـــة باالســـتثمار  (الرأمساليــةاجلاريــة والـــذي يــشمل امليـــزان التجــاري وحـــساب التحـــويالت، و حــساب العمليـــات 

 نظـــرة مـــوجزة عـــن رصـــيد ميـــزان املـــدفوعات و امليـــزان اجلـــاري وميـــزان إعطـــاءكـــن  ومي).األجـــل طويـــل أوســـواء قـــصري 
  : من خالل اجلدول التايل) 2012-1991( يف اجلزائر للفرتة الرأمساليةالعمليات 

  مليار دوالر:      الوحدة           )2201-1991( للفرتة و مكوناته تطور رصيد ميزان املدفوعات :)5-4(الجدول رقم 
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 المصدر: بنك اجلزائر, التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب، 2004 ص: 20 ـ 24. ( سنوات 1996-1991).
 .)2012- 1997السنوات (  http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm           29/03/2013    :بنك اجلزائر

  

، الرأمساليـة ورصيد امليزان اجلاري ورصـيد العمليـات ، عن تطور رصيد ميزان املدفوعاتأوضح صورة إلعطاء
  :نستعني بالتمثيل البياين التايل

  .)2201-1991(الفرتة تطور رصيد ميزان املدفوعات ومكوناته يف اجلزائر خالل  ):5- 4(الشكل رقم 

-20

-10

0

10

20

30

40

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

ا���وات

��ر دو	ر�

ر��د ��زان ا��د�و�ت ر��د ا���زان ا�!ري ���ت ا�را���"�
ر��د ��زان ا�
  

  ).5-4( الباحث بناء على اجلدول رقم إعداد من :المصدر

                                                 
1- Guendouzi brahime , relation économique international ,édition elmaarifa, Alger, 1998, p: 5. 
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ـــسابقنالحـــظ مـــن خـــالل الـــشكل البيـــاين  ـــ،ال ـــزان اجلـــاري أن ب ـــزان املـــدفوعات واملي  االجتـــاه العـــام لتطـــور مي

ن ميــزان أؤكــد لنــا بــيتغرياتــه مــستقلة متامــا عــن ميــزان املــدفوعات، وهــذا مــا ف الرأمساليــة ميــزان العمليــات أمــامتوافقــان، 

 تـأثري أي فلـيس هلـا األمـوال حركـة رؤوس أما، )حركة السلع واخلدمات( املدفوعات يتغري حسب تغري امليزان اجلاري 

  . على تغريات رصيد ميزان املدفوعات

  1: قسمنيإىلما فيما خيص حتليل تغريات رصيد ميزان املدفوعات فيمكن تقسيم الفرتة الكلية أ

ـــرة  � ـــيت متيـــزت  ):1999-1991(فت ، 1997، 1992،1991ســـنوات  ماعـــدابرصـــيد ســـالب وال

وهــذا نتيجــة  اخنفــاض إيــرادات الدولــة وارتفــاع املديونيــة اخلارجيــة ممــا يفــسر العجــز يف ميــزان املــدفوعات خــالل هــذه 

اجلـاري  إىل الفـائض احملقـق يف رصـيد امليـزان 97 و 91املرحلة ، ويعود الفائض املـسجل يف ميـزان املـدفوعات لـسنيت 

 مليـار دوالر ، رغـم العجـز املـسجل يف حـساب 1.3 مليـار دوالر و2,36خالل السنتني حيث سجل علـى التـوايل 

 ويرجــع الــسبب . مليــار دوالر6,3 ، حيــث قــدر بــ 1995رأس املـال وســجل أكــرب عجـز يف ميــزان املــدفوعات سـنة 

رتول وبالتــــايل اخنفــــاض قيمــــة الــــصادرات  البــــأســــعار اخنفــــاض إىلالرئيــــسي يف حــــدوث العجــــز يف ميــــزان املــــدفوعات 

 . ، وهذا ما حيدث عجزا يف امليزان التجاري وبالتايل امليزان اجلاري ومن مث ميزان املدفوعات2النفطية

والــيت متيــزت برصــيد موجــب مليــزان املــدفوعات، رغــم الرصــيد الــسالب مليــزان ): 2012-2000(فتــرة  �

، حيـث بلـغ نه متذبذبأ إال ولكن رغم الرصيد املوجب .يون اخلارجية نتيجة تسديد خدمات الدالرأمساليةالعمليات 

ـــــه ســـــنة أ ـــــغ إذ 2008كـــــرب قيمـــــة ل ـــــنخفض 36.99 بل ـــــار دوالر بعـــــد ســـــنة فقـــــط 3.86 إىل مليـــــار دوالر لي  ملي

 62.2 إىل 2008 دوالر للربميــل ســنة 99.9 البــرتول مــن ألســعاراحملــسوس   وذلــك نتيجــة االخنفــاض،)2009(

 ميـزان املـدفوعات مـن قبـل الـسلطات تـوازن التحكم يف يفوهذا ما يؤكد لنا عدم القدرة . 2009 دوالر للربميل سنة

 .  العامليةاألسواقاجلزائرية، فهو يتغري وفق عوامل خارجية متعلقة بالطلب و عرض النفط يف 

خالل التمثيـل  النفط العاملية من أسعارميكن توضيح مدى ارتباط تغريات رصيد ميزان املدفوعات بتغريات       

 : النفط العامليةأسعارالبياين الذي يوضح تغريات رصيد ميزان املدفوعات وتغريات 

 

 

                                                 
 وحافظت على هذا االرتفاع يف السنوات ،2000تني وفقا لتغريات أسعار البرتول، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا يف سنة  مت تقسيم الفرتة إىل فرت- 1

  .الالحقة
  . من إمجايل الصادرات%95 متثل الصادرات النفطية أكثر من - 2
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 .أسعار النفط العاملية عالقة رصيد ميزان املدفوعات بتغريات ):6- 4(الشكل رقم 
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 بعد تتبع تطورات ميزان املدفوعات بشكل عام، :سمالية الجاري وميزان العمليات الرأن تطور الميزا- 1-2
سنحاول تتبع تطور كل من مكونات امليزان اجلاري ومكونات ميزان العمليات الرأمسالية، وذلك قصد معرفة أهم 

  .على غرار أسعار البرتول كما رأينا سابقاالبنود املتحكمة يف ميزان املدفوعات 

 ،)العمليات املنظورة ( يتكون امليزان اجلاري من امليزان التجاري :اته تطور الميزان الجاري ومكون-1- 1-2
واجلدول التايل يبني لنا تطور رصيد امليزان ، التحويالت، وحساب )العمليات غري املنظورة( اخلدمات وميزان 

 :اجلاري ومكوناته
  مليار دوالر:      الوحدة             ) 2012-7199( و مكوناته للفرتة جلارييزان اامل تطور رصيد :)6- 4(الجدول رقم 
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  :من خالل اجلدول السابق، ميكن مالحظة ما يلي  

  . حيث كان سالبا1998 باستثناء سنة السنوات امليزان اجلاري موجب يف كل  رصيد- 

 رصيد ميزان اخلدمات سالب يف كل السنوات، وهذا يعين بأن اجلزائر مستوردة للخدمات أكثر من - 

، وهذا راجع إىل ضعف قطاع السياحة يف اجلزائر نتيجة األزمة األمنية، وارتفاع تصديرها يف كل سنوات الدراسة

عدد اجلزائريني الذين يفضلون قضاء عطلهم يف اخلارج، باإلضافة إىل احلاجة الكبرية واملتزايدة للجزائر يف أغلب 

اخل، وحمدودية قطاع اخلدمات اجلزائري ألداء خدمات ..األحيان للخدمات، وخاصة يف جمال الشحن، والتأمني 

  .لألطراف األخرى

امليزان التجاري واجلاري، وتتمثل هذه صغرية مقارنة برصيد  رصيد ميزان التحويالت موجب ولكن بقيم - 

ويفسر . حتويالت املهاجرين واجلاليات اجلزائرية املوجودة يف أوروبا بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصةالتحويالت يف 

لى هذا التذبذب يف رصيد ميزان التحويالت ألنه يتوقف على مقدار حتويالت العاملني يف اخلارج، وبدرجة أقل ع

  .بعض املساعدات اليت تتلقاها اجلزائر من الدول الصديقة والشقيقة 

 دراسة هذا إىل رصيد امليزان التجاري هو املؤثر الرئيسي يف قيمة رصيد امليزان اجلاري، وهذا ما يقودنا - 

 :واجلدول التايل يوضح لنا تطور مكونات امليزان التجاري. امليزان بنوع من التفصيل

                     )   2012-7199( للفرتة لتجارييزان امكونات امل تطور :)7- 4(الجدول رقم 
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ن صادرات احملروقات متثل نسبة معتربة من مجوع الصادرات حيث أ، نالحظ بالسابقمن خالل اجلدول 
 وهذا ما يدل .، أما الباقي فهو صادرات لسلع خارج احملروقات%97.60بلغت كمتوسط لسنوات الدراسة 

يتأثر االقتصاد اجلزائري  بصفة خاصة، حيث تجلزائري بصفة عامة وميزان املدفوعاعلى هشاشة االقتصاد ا
كما نالحظ اخنفاض يف نسبة الصادرات خارج .مبختلف الصدمات اخلارجية املتعلقة بتغريات أسعار البرتول

تفعت قيمة احملروقات يف السنوات األخرية، ولكن هذا ال يعين اخنفاض قيمتها، ألنه يف السنوات األخرية ار
  . اإلمجاليةتصادرات احملروقات اثر ارتفاع أسعار البرتول ما رفع من نسبتها إىل قيمة الصادرا

 منها كانت مواد غذائية و جتهيزات صناعية و %71أما جانب الواردات من السلع، فنجد بأن أكثر من 
 لتأيت بعدها %35.24نسبة سلع استهالكية، و كمتوسط للفرتة جند بان التجهيزات الصناعية أخذت اكرب 

وبتتبع تطور هذه النسب . %15.08 ويف األخري السلع االستهالكية بنسبة %20.95 ةاملواد الغذائية بنسب
 أما ،1998 و 1997عرب السنوات جند بان نسبة املواد الغذائية اخنفضت يف السنوات األخرية مقارنة بسنيت 

ولكن مستقرة نوعا مقارنة مبتوسط ستهالكية فكانت متذبذبة نسبيت صادرات التجهيزات الصناعية والسلع اال
  .الفرتة

إن النسبة املعتربة اليت متثلها صادرات قطاع احملروقات إىل جمموع الصادرات، وكذا أمهية امليزان التجاري يف 
ية وهذا كما بيناه ميزان املدفوعات، تؤكد لنا مرة أخرى تبعية رصيد ميزان املدفوعات إىل تغريات أسعار النفط العامل

سابقا، ورغم خمتلف اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف السلطات ألجل ترقية الصادرات خارج احملروقات، إال 
  .تانه إىل يومنا هذا ال تزال النسبة الطاغية على الصادرات تابعة لقطاع احملروقا

لرأمسالية عن خمتلف رؤوس األموال يعرب حساب العمليات ا :ميزان العمليات الرأسمالية تطور -2- 1-2
الرأمسالية إىل رؤوس أموال طويلة األجل واملتمثلة يف  اجلزائر، وعليه ينقسم حساب العمليات إىلاملتدفقة من و 

، )دخول أو خروج هلذه األموال(واملتعلقة بالديون اخلارجية للجزائر  االستثمارات املباشرة، ورؤوس األموال الرمسية
  . حساب القروض القصرية األجل مع حساب السهو واخلطأباإلضافة إىل

  مليار دوالر:      الوحدة   ) 2012-7199( و مكوناته للفرتة الرأمساليةلعمليات  تطور رصيد ميزان ا:)8- 4(الجدول رقم 
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ن رصيد ميزان العمليات الرأمسالية كان سالبا باستثناء أربعة سنوات أ ب السابقنالحظ من خالل اجلدول    
 ة يف السنوات األوىل وبعد اخنفاض املديوني وذلك نتيجة تسديد املديونية،)2011- 2010- 2008-2009(

 تسديدها للمديونية ما احدث فائضا يف ميزان العمليات الرأمسالية وذلك ابتداء اخلارجية،قلصت اجلزائر من قيمة
 0.5أما االستثمارات األجنبية املباشرة فنالحظ بأا ارتفعت قيمتها، حيث كانت ال تتعدى . 2008من سنة 

سن ميزان ، وهذا ما أدى كذلك إىل حت2010 مليار دوالر سنة 3لتتعدى  مليار دوالر يف أواخر التسعينات
ن أغلب السنوات مما يعين بأالعمليات الرأمسالية، وفيما خيص حساب رأس املال الرمسي فنالحظه بإشارة سالبة يف 

 هلذا احلساب،  وهذا ما توضحه قيمة التسديد وقيمة السحب لكل ةالتدفقات اخلارجة اكرب من األموال الداخل
 وكذا قيمة التسديد مما حسن من رصيد حساب رأس  ولكن يف السنوات األخرية اخنفضت قيمة السحبسنة،

 مما 2008 إىل 2004 ابتداء من سنة ة املسبق للمديونيداملال الرمسي باقرتابه من الصفر، وهذا بفضل التسدي
  .2008خفف عبئها بعد سنة 

االسـتقرار ى االقتـصادية الـيت عكـس مـدؤشـرات امل أهـم الـديون اخلارجيـة مـن نسبةعترب ت : المديونية  الخارجية-2
  الـنفط سـنةأسعار اخنفاض أزمة وخاصة بعد ،ةامية كانت مثقلة بالديون اخلارجي بلد، واجلزائر كباقي البلدان النألي

ـــر نقـــوم أوال بتعريفهـــا و دراســـة أهـــم مؤشـــراا، مث نقـــوم بتحليـــل تطـــور ،1986  ولدراســـة مؤشـــر املديونيـــة يف اجلزائ
  .املديونية يف اجلزائر

ميكن تعريف أزمة املديونية لبلد ما،  بأا الوضعية اليت جيد فيها البلد :  قياسهات ومؤشرا المديونية- 2-1
املدين نفسه غري قادر على مواصلة تسديد خدمات ديونه اخلارجية يف مواعيدها احملددة، وذلك بسبب تضخم 

ت األجنبية، وأن املتبقي خدمات هذه الديون اليت أصبحت تلتهم نسبة هامة من حصيلة صادرات البلد من العمال
منها ال يغطي متطلبات احلد األدىن للبلد املدين من الواردات الضرورية، هذا مع نقص إمكانية هذا البلد على 

  .احلصول على قروض جديدة
 يف اغلب الدول النامية ومنها اجلزائر كانت أزمة سيولة وليست أزمة دائمة ناجتة عن عدم ةإن أزمة املديوني  

ن األزمة اليت يعيشها البلد املدين إمنا يعود فا "ماك فادن"و" وليام كالين" كل  من  فبحسب. على الوفاءالقدرة
اقرتاض مبالغ بالعمالت الصعبة تكفى لسداد ديونه اخلارجية ع مؤقت ال يقدر فيه التدبري أو سببها إىل وض

ب  هؤالء االقتصاديني فإن مشكالت املستحقة، وقد عربت عن هذا الوضع حاالت إعادة جدولة ديوا، وحس
 جمموعة من املتغريات ال يستطيع البلد املدين التحكم فيها مثل معدل الفائدة عن القروض نالسيولة تنبع أساسا ع

، وفرص االقرتاض اخلارجي املتاحة، )معدل التبادل الدويل(اخلارجية وأسعار الصادرات والواردات سعر الصرف 
نقص السيولة إمنا يتم من خالل زيادة حصيلة صادرات البلدان املتخلفة وتوسيع يف وأن التغلب على مشكلة 

  .فرص االقرتاض أمامها
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أمــا أزمــة عــدم القــدرة علــى الــسداد فيكــون البلــد فيهــا عــاجزا عــن الــسداد حينمــا يكــون يف وضــع ال تكفــي 
م القـدرة إمنـا تعـين أن الثـروة احلقيقيـة الـيت مداخيله املستقبلية الوفاء خبدمات ديونه املستحقة، ومبعىن آخـر أن أزمـة عـد

  .        استطاع البلد املدين توليدها ال متكنه من سداد ديونه اخلارجية مستقبال
  1:ذكر من هذه املؤشرات ما يلينتوجد عدة مؤشرات متكننا من معرفة وتقدير حجم املديونية وتطورها، و

 : مرتبطة بخدمة الدينتمؤشرا �

o  مدى قدرة الدولة على رويعكس هذا املؤش :إلى إجمالي الصادراتنسبة خدمة الدين 
وكلما كانت هذه النسبة صغرية كلما زادت القدرة االلتزام بتسديد خدمات الدين من خالل إيرادات الصادرات، 

 سنة %69.10ولقد كانت متثل هذه النسبة يف اجلزائر  .على تسديد خدمات الدين من إيرادات الصادرات فقط
 .2012 سنة %1.08لتصل إىل ، 1989

o يعكس هذا املؤشر عن مدى قدرة  :نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
( تسديد خدمات املديونية من خالل الناتج احمللي اإلمجايل، وبطبيعة احلال هذه النسبة تكون أقل من األوىل 

 صغرية كلما زادت القدرة على تسديد ، وكلما كانت هذه النسبة)مؤشر نسبة خدمة الدين إىل الصادرات
 0.42 لتصل إىل 1989 سنة %13.04ولقد كانت هذه النسبة . خدمات الدين من الناتج احمللي اإلمجايل

 .2012 سنة %

 :مؤشرات مرتبطة بقيمة الديون الخارجية �

o ويعكس هذا املؤشر عن مدى قدرة :نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات 
 1989مرتفعة جدا سنة  النسبة هذه الصادرات، و لقد كانت إيراداتديد ديونه اخلارجية من خالل البلد على تس
 .وهذا بفضل التسديد املسبق للمديونية .2012 سنة 7.10 لتنخفض إىل % 268.70حيث بلغت 

o يعكس هذا املؤشر عن قدرة :نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الداخلي اإلجمالي 
 %50.70ولقد مثلت هذه النسبة د جمموع ديوا اخلارجية من خالل الناتج الداخلي اإلمجايل، الدولة على تسدي

 .2011 سنة  %3.34 إىل لتصل 1989سنة 

o تعكس هذه النسبة على قدرة :نسبة االحتياطيات الدولية إلى إجمالي الديون الخارجية 
ية، وهذا املؤشر عكس املؤشرات السابقة احتياطات الدولة من ذهب وعمالت صعبة على تسديد الديون اخلارج

 سنة  %11.32حبيث كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كانت إمكانية التسديد اكرب، ولقد مثلت هذه النسبة 
، ونالحظ بان هذه النسبة كبرية جدا وهذا ما يوضح راحة و 2012 سنة % 3554,33 لتصل إىل 1989

  .قدرة اجلزائر على تسديد الديون اخلارجية

                                                 
      13/08/2013http://data.albankaldawli.org/country/algeria                              :قاعدة بيانات البنك الدويلإحصائيات مأخوذة من  -  1
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إن دراسة خمتلف املؤشرات السابقة بينت  : إجراءات تخفيضها تطور المديونية الخارجية في الجزائر و- 2-2
وميكن تتبع ذلك من خالل تطور  قيمة املديونية اخلارجية حتسن واضحا يف معاجلة مشكلة املديونية يف اجلزائر، لنا 

 املديونية اخلارجية ونسبتها إىل واجلدول التايل يبني لنا تطور. لفرتة الدراسة وكذا نسبتها إىل الناتج احمللي اإلمجايل
  ).2011- 1989(الدخل الوطين للفرتة 

 الجدول رقم (4- 9): تطور املديونية اخلارجية ونسبتها إىل الدخل الوطين (2011-1989).  
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  20algeria/country/org.albankaldawli.data://http   /2013/01  :قاعدة بيانات البنك الدويل: المصدر

 ةاملديونيحيث وصل خمزون من خالل اجلدول السابق، ميكن مالحظة تطور رصيد املديونية اخلارجية     
 مليار 27.25ا كان يف حدود  بعدم1995 سنة أقصى مليار دوالر كحد 33.05 إىلاخلارجية للجزائر 

 قدم هلا ، حيث املساعدة من صندوق النقد الدويلاتطلب، وهذا االرتفاع  الكبري كان سببه 1989دوالر سنة 
 الديون متوسطة وطويلة ارتفاع مليون دوالر لدعم ميزان املدفوعات مما أدى إىل 260قرض متوسط األجل بلغ 

 إعادة اجلدولة الذي أبرمته اجلزائر اتفاق، كما أن 1996نة  إىل س1994من سنة  %13.18األجل بنسبة 
 1996سنة %  30.9  ساهم يف خفض معدل خدمة الدين ليبلغ نسبة 1994مع نادي باريس يف ماي 

، وساهم من جهة أخرى يف خفض ديون % 34.39 بنسبة اخنفض أي ،1994سنة %  47.1بعدما بلغ 
  . 1996 و1994وذلك بني سنيت %  51.96  مرتفعة بلغتاجلزائر املقومة بالدوالر والني بنسبة 

 مليار دوالر 33.05 حيث كانت تبلغ صبحت املديونية اخلارجية تنخفض تدرجييا، أ1996بعد سنة    
 البرتول ارتفاعا حمسوسا سنة أسعار  سجلتأن وبعد ،1999مليار دوالر سنة  28.18 إىل لتصل 1995سنة 

  يف خمزون الدين اخلارجي يف اية وبشكل قياسي االخنفاضاستمر  دوالر 28.5 حيث بلغ سعر الربميل 2000
واستمر هذا االخنفاض يف حجم ، مليار دوالر 17.06  إىل حوايلالبنك العامليحسب تقديرات  2005

، وهذا بفضل 2011 مليار دوالر سنة 6.07 و2009 مليار دوالر سنة 7.37 حدود إىلاملديونية ليصل 
  . لدولة اجلزائرية اق للديون اليت قامت بهالتسديد املسب

 إىل نعتمـــد علـــى مؤشـــر نـــسبة الـــدين اخلـــارجي ، تطـــور املديونيـــة اخلارجيـــة يف اجلزائـــرأدقولتوضـــيح بـــصورة 

 إىل الدخل الوطين، وهو ما يوضحه الشكل البيـاين التـايل الـذي يوضـح بـشكل جلـي اخنفـاض نـسبة املديونيـة إمجايل

  .الدخل الوطين يف اجلزائر
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 الشكل رقم (4- 7): تطور نسبة املديونية اخلارجية إىل الدخل الوطين للفرتة (2011-1989).
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  ).9-4( اجلدول رقم  الباحث اعتمادا علىإعداد من :المصدر

ـــسابق،مـــن خـــالل التمثيـــل    ـــا جليـــا اخنفـــاض نـــسبة املديونيـــة البيـــاين ال ـــيت إىل يتـــضح لن ـــدخل القـــومي، وال  ال

ــــنخفض 1995 ســــنة % 83.52    إىلوصــــلت ســــنة  وهــــذا بطبيعــــة احلــــال . 2011 ســــنة % 3.35 إىل، لت

 الـسياسة الرشـيدة املتبعـة مـن قبـل الدولـة اجلزائريـة يف إىل باإلضـافة، األخـرية البـرتول يف الـسنوات أسـعارنتيجة ارتفاع 

  1.جمال التسديد املسبق للديون اخلارجية

ان ميـــزان املـــدفوعات اجلزائـــري يف حالـــة فـــائض مـــن خـــالل دراســـة مؤشـــرات التـــوازن اخلـــارجي، يتـــضح لنـــا بـــ  

 املـدفوعات يـزانكـون مأن ي انـه نظريـا جيـب إال، و هذه الوضعية مرحية للجزائر 2012 إىل 1999ابتداء من سنة 

الدولــة  أن الدولــة دائنــة للعــامل اخلــارجي كمــا تــدل كــذلك علــى أن يف حالــة تــوازن، فحالــة الفــائض هــذه تــدل علــى

 مــستوى معيــشي أقــل مــن ذلــك الــذي ميكنهــا أن تعــيش فيــه، أي مل تتمتــع بكــل ثروــا، و زيــادة املعنيــة بــه تعــيش يف

الطلــب علــى صــادراا قــد يــؤدي إىل رفــع أســعار منتجاــا ممــا يــؤدي إىل التــضخم مــا مل تقــم الدولــة بــإجراء مناســبة 

 إال أا تبقى وضعية هـشة و معرضـة تعاورغم هذه الوضعية االجيابية مليزان  املدفو. إلعادة التوازن مليزان مدفوعاا

للصدمات اخلارجيـة واملتمثلـة أساسـا يف اخنفـاض أسـعار البـرتول وذلـك للعالقـة الطرديـة بـني رصـيد ميـزان املـدفوعات 

 .وتغريات أسعار البرتول

 
 

                                                 
 عنـدما مت 2006  بعـد أن سـجل وتـرية سـريعة سـنة 2008 وتواصـل سـنة 2004أدى التسديد املسبق للديون اخلارجية الذي باشرته اجلزائر سنة  - 1

   .منهايف الديون اخلارجية السيما العمومية " اخنفاض كبري"ليار دوالر إىل م9.10تسديد 

  



  2012-1989 األداء االقتصادي والنمو في الجزائر خالل الفترة تحليل     :  الفصل الرابع

 193 

  النمو االقتصادي: المطلب الثالث
 إنتاجحبيث يعكس مقدار الزيادة يف يعترب النمو االقتصادي املؤشر الرئيسي لقياس تطور وتقدم الدول، 

إال أن هناك اختالف بني االقتصاديني يف نوع معدل النمو االقتصادي الذي ميكن .  من السلع و اخلدماتالدولة
، ويف هذا املطلب سنقتصر يف دراستنا على تطور خمتلف معدالت النمو االعتماد عليه يف قياس النمو االقتصادي

  .لثاين سنتطرق إىل أهم القطاعات احملركة للنمو االقتصادي يف اجلزائر وضرورة تنويعهااالقتصادي، ويف املبحث ا
 النفط العاملية، حيث أسعار املتتبع لتطور النمو االقتصادي يف اجلزائر يدرك تبعيته الواضحة لتطورات إن 

 يف اية الثمانينات  النفط مرتفعة، لينخفضأسعاركان هذا املعدل مرتفع يف فرتة السبعينات عندما كانت 
اجلدول التايل يوضح لنا تطور معدالت النمو  و. 1986 لسنة ةالنفطي األزمةوسنوات التسعينات نتيجة 

  : الدويلالنقد من قاعدة البيانات لصندوق مأخوذةاالقتصادي لبعض الدول العربية، 
  . الثابتة للجزائر وبعض الدول العربيةباألسعار اإلمجايل تطور معدل منو الناتج احمللي ):10- 4(الجدول رقم 

  )1999 - 1970(المعدل   التسعينات  الثمانينات  السبعينات  الدولة

  % 3.1 % 1.52  % 2.26 % 5.52  الجزائر

  % 2.27 % 3.48 % -1  % 4.35  الكويت

  % 5.04 % 2.91  % 0.44  % 11.79  السعودية

  % 4.9 % 3.79 % 5.32 % 5.59  مصر

  % 4.16 % 5.22 % 3.37 % 3.9  األردن

  % 5.4 % 4.99 % 3.64 % 7.59  تونس

Source: IMF, World Economic Outlook Database. 

 أا إال، سبعيناتالنمو االقتصادي كانت مرتفعة يف عقد ن معدالت الأ ب،أعالهاجلدول يبني لنا   
قل أكويت والسعودية وبدرجة اخنفضت يف الثمانينات، وهذا االخنفاض مس بدرجة كبرية البلدان النفطية كال

وهذا العتماد اقتصادياا  ،)اخنفاض أسعار البرتول ( 1986 النفطية سنة باألزمةوذلك نتيجة تأثرها اجلزائر، 
 انه إال وتونس فان معدل منوها االقتصادي رغم تذبذبه خالل العقود الثالثة، واألردن مصر أما. على الريع البرتويل

  .  نوعا مااكان مستقر
 دراسة عدة مؤشرات هلذا النمو إىل دراسة معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر، يقودنا بالضرورة إن   

 معدل منو نصيب الفرد من النمو يف الناتج إىل باإلضافة ،واملتمثلة يف معدل النمو االمسي ومعدل النمو احلقيقي
  . حساب معدل النمو االقتصادي مصداقية يفأكثر هو الذي يعطي لنا األخري، وهذا اإلمجايلاحمللي 

املقدر ( واحلقيقي )  اجلاريةباألسعاراملقدر (  االمسي اإلمجايلاجلدول التايل يبني لنا قيمة الناتج احمللي إن 
 .2012- 1989يف اجلزائر خالل الفرتة )  الثابتةاألسعار
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 ج. د مليون:الوحدة           )1220-8919(فرتة االمسي واحلقيقي خالل ال اإلمجايل تطور الناتج احمللي ):11-4(الجدول رقم 

  
  

  ا����

* �ا����� ا���
   ا	���ا������

 PIB N  

��دل **
 %ا���و  

 * �ا����� ا���
   ا������ا������

 PIB R 

��دل ا���و  **
%  
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 �ا����� ا���

   ا������ا������
 ج.د

��دل ��و ���ب **
� ا��رد �ن ا����

 � ا������ا���
 %  ا������

1989 423300  211804   25576596 8281,16  
1990 555800 31,30 213498,4 0,80 26239708 8136,46 -1,75 
1991 844500 51,94 210936,4 -1,20 26893663 7843,35 -3,60 
1992 1048200 24,12 214733,3 1,80 27535151 7798,52 -0,57 
1993 1166000 11,24 210223,9 -2,10 28157560 7465,98 -4,26 
1994 1491500 27,92 208331,9 -0,90 28752749 7245,63 -2,95 
1995 1990600 33,46 216248,5 3,80 29315463 7376,60 1,81 
1996 2570000 29,11 225114,7 4,10 29845208 7542,74 2,25 
1997 2780200 8,18 227590,9 1,10 30345466 7500,00 -0,57 
1998 2830500 1,81 239198,1 5,10 30820435 7761,02 3,48 
1999 3238200 14,40 246852,4 3,20 31276295 7892,64 1,70 
2000 4123500 27,34 252283,2 2,20 31719449 7953,58 0,77 
2001 4260800 3,33 258842,5 2,60 32150198 8051,04 1,23 
2002 4546100 6,70 271008,2 4,70 32572977 8320,03 3,34 
2003 5264300 15,80 289707,7 6,90 33003442 8778,11 5,51 
2004 6126700 16,38 304772,5 5,20 33461345 9108,20 3,76 
2005 7499000 22,40 320315,9 5,10 33960903 9431,90 3,55 
2006 8512000 13,51 326722,2 2,00 34507214 9468,23 0,39 
2007 9410100 10,55 336523,9 3,00 35097043 9588,38 1,27 
2008 11043000 17,35 344600,5 2,40 35725377 9645,82 0,60 
2009 10034000 -9,14 352870,9 2,40 36383302 9698,70 0,55 
2010 12034000 19,93 365574.2 3,60 37062820 9863,64 1,70 
2011 14481000 20,33 374348.0  2,40 37762962 9913,10 0,50 
2012 16124000 11,35 383706.7  2,50 38481705 9971,15 0,59 

                        iaalger/country/org.albankaldawli.data://http                 4201/40/13  :قاعدة بيانات البنك الدويل * :المصدر
  .Microsoft Excelمن حساب الباحث باالعتماد على **           

  :ن متثيل تطور معدالت النمو االمسية واحلقيقية يف التمثيل البياين التايلك مي،من اجلدول السابق  
  .)2120-1989(يف اجلزائر للفرتة  يلاإلمجالناتج احمللي واحلقيقية ل  االمسيةنموبعض معدالت ال تطور ):8- 4(الشكل رقم 
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 تبني لنا التذبذب ،2012- 1989 ملعدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة األولية النظرة إن
 وهذا ما يدل على عدم استدامة احلقيقية، وأ، سواء يف املعدالت االمسية  استدامتهم وعدألخرىالكبري من سنة 

كما حقق االقتصاد اجلزائري معدل منو امسي سالب فقط وذلك يف .   بالعوامل اخلارجيةوتأثرهالنمو االقتصادي 
ثلة  معدالت النمو احلقيقية فكانت سالبة يف عدة سنوات واملتمأما،  نتيجة اخنفاض أسعار البرتول2009سنة  

واملالحظة . ألخرى من سنة لألسعارذا نتيجة ارتفاع املستوى العام ، وه1994- 1993-1991: يف سنوات
 يف هذا التمثيل هي الفجوة بني معدالت النمو االمسية ومعدالت النمو احلقيقية، حيث نالحظ اتساع األخرية

 وذلك نتيجة ارتفاع معدالت التضخم يف تلك الفرتة، وبعد سنة 1998- 1990هذه الفجوة خالل سنوات 
 اإلصالح وذلك نتيجة تطبيق برامج ،ت هذه الفجوة  وهذا دليل على اخنفاض معدالت التضخم ضاق1998

، مث تعود الفجوة لتتسع قليال بعد سنة )برامج تقشفية للسياسة املالية( االقتصادي املربمة مع صندوق النقد الدويل 
ن طرف احلكومة من خالل برامج  وذلك يعود لعودة ارتفاع التضخم نتيجة الربامج االنفاقية الضخمة م2001

  . االقتصاديواإلنعاشدعم النمو 
 احلقيقــي، فهــو كــذلك متذبــذب ويتبــع اإلمجــايل فيمــا خيــص معــدل منــو نــصيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي أمــا

قل منـه يف القيمـة وذلـك بطبيعـة احلـال نتيجـة زيـادة أ احلقيقي، و لكن دائما اإلمجايلتغريات معدل منو الناتج احمللي 
 جـزء كبـري مـن النـاتج عبـارة أن هذا املعـدل ال يعكـس حقيقـة نـصيب الفـرد مـن النـاتج، وذلـك أن إال. عدد السكان

 كانــت هنــاك عــدم عدالــة يف توزيــع إذاعــن عائــدات برتوليــة يف غالــب احلــاالت ال يــستفيد منهــا املــواطن، و خاصــة 
  .الدخل

  لجزائر القطاعات المحركة للنمو االقتصادي في ا: المبحث الثاني
ـــا درســـنا هـــذا املعـــدل  ـــسابق مل تكـــن تفـــصيلية، وذلـــك ألنن إن دراســـتنا  ملعـــدل النمـــو االقتـــصادي يف املبحـــث ال

ن النمـو االقتـصادي مـا هـو إىل نـسبة التغـري يف إمجـايل النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وهـذا أبشكل عام، ولكن حنـن نعلـم بـ
بينهـــا، ولـــذلك ارتأينـــا يف هـــذا املبحـــث أن نـــدرس النمـــو األخـــري ينـــتج مـــن عـــدة قطاعـــات اقتـــصادية متكاملـــة فيمـــا 

االقتــصادي حــسب تنــوع القطاعــات االقتــصادية احملركــة لــه، وقبــل ذلــك وجــب علينــا التنويــه إىل مــدى أمهيــة التنــوع 
  .االقتصادي يف حتقيق منو اقتصادي مستدمي

  أهمية التنويع االقتصادي و قياسه: المطلب األول
 قطـاع علـى االعتمـاد تقليـل إىل االقتـصادي التنويـع سياسـات ـدف: ادي ومؤشـراته مفهـوم التنويـع االقتـص-1

 مـورد علـى االعتمـاد أو الزراعـة، قطـاع مثـل األوليـة القطاعـات ، وخاصـة دون القطاعـات األخـرىبعينـه اقتـصادي

 ـدف كمـا .فطيـة، كمـا هـو احلـال بالنـسبة للـدول النموازنـة الدولـة تمويـلل الـنفط مثـل  مـن املـوارد الطبيعيـةواحـد

 علـى االعتمـاد وتقليـل ،االقتـصاد يف أوجـه الـرتابط وتقويـة االستثمار فرص توسيع إىل االقتصادي التنويع سياسات
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 ثالثـة االقتـصادي التنويـع جلهـود مـا يكـون وعـادة .الـدوليني والـشركاء التجـاريني الدوليـة األسـواق مـن حمـدود عـدد

  .القطاعية املضافة القيمة رفع ،اإليرادات قاعدة توسيع، ياالقتصاد النمو تثبيت  1:متداخلة أهداف
 2: االقتصادي عيالتنو املؤشرات الدالة على أهم ومن

 النـاتج يف املختلفـة القطاعـات إلسـهام املئويـة النـسبة عليهمـا تـدل كمـا اهليكلـي، التغـري ودرجـة معـدل �

 تمعـدال قيـاس ًأيـضا املفيـد ومـن. الـزمن مـع تهـذه القطاعـا إسـهامزيـادة أو اخنفـاض  إىل إضـافة .اإلمجـايل احمللـي
 .بذلك ةالبيانات اخلاص  توفرت لناحيثما القطاع، حسب احمللي اإلمجايل للناتج احلقيقية النمو

 التنويـع أن ومـن املفهـوم .الـنفط سـعر اسـتقرار بعـدم وعالقتهـا ،اإلمجـايل احمللي الناتج استقرار عدم درجة �

  .الزمن مرور مع هذا راراالستق عدم من حيد أن فيه يفرتض
 تقليـل هـو أهـداف التنويـع أحـد ألن احلكومـة، إيـرادات جممـوع مـن كنـسبة والغـاز الـنفط إيـرادات تطـور �

 مـر علـى النفطيـة غـري اإليـرادات قاعـدة وتـرية اتـساع األخـرى، املفيدة املؤشرات ومن . النفط إيرادات على االعتماد

 .النفطية غري لإليرادات جديدة مصادر ريف تطوي النجاح على يدل ذلك أن إذ الزمن،

 وبـصورة .النفطيـة للـصادرات غـري املكونـة والعناصـر الـصادرات، جممـوع إىل النفطيـة غـري الـصادرات نسبة �

 القـصرية التغـريات أن علـى. االقتـصادي التنويـع علـى ازديـاد النفطيـة غـري للـصادرات املـضطرد االرتفـاع يـدل عامـة

  .وصادراته النفط أسعار تقلبات عن تنجم أن ميكن إذ ون مضللة،تك قد املقياس هذا يف األجل
 يعـزز وأن أن يعكـس ينبغـي املقيـاس هـذا أن الواضـح ومـن .القطـاع حسب مبجملها العمالة إمجايل تطور �

  .اإلمجايل احمللي للناتج القطاعي التكوين تغريات
 ألن هـام مؤشـر  وهـذا،اإلمجـايل لـياحمل النـاتج يف نـسيب إسـهام مـن اخلـاص والقطـاع العـام للقطـاع ما تغري �

 .اإلمجايل االقتصادي النشاط يف اخلاص القطاع إسهام  زيادةًضمنا يعين االقتصادي التنويع

مقــاييس اإلنتاجيــة، حيــث ميكــن تطبيــق هــذه املقــاييس خــصوصا علــى أنــشطة متنوعــة يف القطــاع اخلــاص،  �
  .لتقييم معدل تنميته وحتديثه

 إن املؤشرات السابقة تدل على مدى التنويع االقتصادي يف الدولـة، إال أـا :صادي قياس درجة التنويع االقت-2
. ال تعطينــا درجــة التنويــع االقتــصادي بدقــة، وذلــك لتــشتت واخــتالف املؤشــرات املــستعملة يف معرفــة مــدى التنويــع

 يف نفـس الدولــة خــالل وإلجـراء عمليــات املقارنـة فيمــا خيــص مـدى التنويــع االقتـصادي ســواء بــني الـدول املختلفــة أو
هنـــاك مقياســـني رئيـــسني مـــن . فـــرتات خمتلفـــة، جيـــب االعتمـــاد علـــى مؤشـــر وحيـــد يقـــيس مـــدى التنويـــع االقتـــصادي

                                                 
،  ، بـريوت2002) يونيـو( حزيران 2، العدد 4جملة التنمية والسياسات االقتصادية، جملد  ،العريب الوطن يف االقتصادي التنوع مسرية ،التوين ناجي -1

   .8:ص
حالــة اقتــصاديات بلــدان جملــس التعــاون لــدول اخللــيج " ،  التنويــع االقتــصادي يف البلــدان املنتجــة للــنفط اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا-2

  .12: ، ص2001، األمم املتحدة، نيويورك، )"جملس التعاون اخلليجي( العربية
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 -Herfindal) هريمشــان -املقيــاس األول هــو مقيــاس هرفنــدل. خالهلمــا ميكــن معرفــة درجــة التنويــع االقتــصادي

Hirshman)1 ، واملقياس الثاين هو مقياس فالدميري كوسوف.(Fladimur- Cossouv)   

 هــذا املقيــاس حيــدد لنــا مــدى درجــة التنويــع :(Herfindal- Hirshman) هيرشــمان - مقيــاس هرفنــدل-أ

 :االقتصادي يف أي اقتصاد من خالل املعادلة التالية
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  . متمركزا يف قطاع واحد فقطالناتج
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x : الناتج احمللي اإلمجايلPIB.  
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  . األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة األساس:αi: ثحي

  i      β:األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة املقارنة .  

     Cos: حيـث كلمـا أصـبحت قيمـة فالديميـر كوسـوف  مؤشرCos=0 يعـين ذلـك حـصول تغـريات هيكليـة يف 
  .تصاد املعين، وعلى العكس يف حال االبتعاد الكبري عن هذه القيمة يدل على نقص تلك التغريات اهليكليةاالق

  أهم القطاعات االقتصادية المحركة للنمو في الجزائر: المطلب الثاني

 إن اإلنتاج الكلي يتوقف على حجم اإلنتاج يف القطاعات االقتصادية املختلفة، واليت تكون إما حمركة أو  
مثبطة له، وملعرفة أهم القطاعات احملركة للنمو االقتصادي يف اجلزائر نقوم بتحليل ودراسة معدالت النمو يف 

ويف هذه احلالة سنستعمل معدل منو اإلنتاج . القطاعات االقتصادية ومدى مسامهتها يف معدل النمو اإلمجايل
وذلك . 2اتج احمللي اإلمجايل كما استعملناه سابقااحمللي اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي، وليس معدل منو الن

ألننا سنستعمل إحصائيات القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية، وهي حمسوبة حسب نظام احملاسبة االقتصادي 
  ).S.C.E.N(الوطين 

                                                 
ة الستكمال أسباب احلصول على ، أطروحة معد2004-1970 عماد الدين امحد املصبح، حمددات النمو االقتصادي يف سورية خالل الفرتة - 1

  .94: ، ص2008درجة الدكتوراه يف فلسفة العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 
  

فالنـاتج حمللـي . يف احملاسـبة الوطنيـة) Le produit ( والنـاتج احمللـي اإلمجـايل)  La Production (  هناك اختالف بـني اإلنتـاج احمللـي اإلمجـايل- 2
 حـسب نظـام احملاسـبة االقتـصادي La PIB وحيـسب  .يتكـون مـن اإلنتـاج احمللـي اإلمجـايل مـضافا إليـه القيمـة املـضافة للخـدمات غـري املنتجـةاإلمجـايل 
  .)S.C.N( فيحسب حسب نظام احملاسبة لألمم املتحدة PIB  Le ، أما )S.C.E.N(الوطين 
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ة نــستعمل هــذا املعيــار ملعرفــ:  نــسبة مــساهمة القطاعــات االقتــصادية فــي تكــوين اإلنتــاج المحلــي اإلجمــالي-1
واجلــدول التــايل يبــني لنــا . أهــم القطاعــات االقتــصادية الــيت تــساهم يف تكــوين القيمــة املــضافة لإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل

  :نسبة القيمة املضافة لكل قطاع من اإلنتاج احمللي اإلمجايل
 %:  الوحدة        .2012-0002 نسب مسامهة القطاعات االقتصادية يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر ):12-4(الجدول رقم 

  

20  السنوات
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

2
0
1
2

متوسط  
 الفترة

  الفالحة
 

10
.0

9 

11
.9

4 

11
.4

4 

11
.9

9 

11
.3

8 

9.
04

 

8.
73

 

8.
81

 

7.
78

 

11
.5

1 

10
.4

7 

10
.4

9
 

11
.8

2
 

10.42 
 

  المحروقات
 

48
.3

6 

42
.9

4 

41
.6

1 

44
.5

2 

46
.4

6 

53
.0

1 

53
.7

3 

52
.0

4 

54
.3

9 

39
.5

8 

43
.7

5 

47
.1

1
 

4
3
.8

7
 

47.03 
 

الصناعة خارج 
 المحروقات

8.
47

 

9.
13

 

9.
26

 

8.
27

 

7.
61

 

6.
50

 

6.
12

 

5.
97

 

5.
56

 

7.
13

 

6.
36

 

5.
89

 

6
.0

6
 

07.10 
 

 واألشغالالبناء 
 العمومية

8.
51

 

9.
28

 

10
.1

5 

9.
33

 

8.
99

 

7.
85

 

8.
31

 

9.
12

 

9.
31

 

12
.3

6 

12
.3

1 

11
.1

9
 

11
.7

3
 

09.88 
 

  تصاالتالنقل واال
 

8.
04

 

8.
80

 

9.
35

 

9.
09

 

10
.0

5 

10
.0

2 

10
.1

2 

10
.2

3 

9.
24

 

11
.2

6 

10
.2

2 

8
.9

0
 

9
.1

1
 

09.57 
 

  التجارة والخدمات
  16

.5
2 

17
.9

1 

18
.1

9 

16
.7

9 

15
.5

0 

13
.5

8 

13
.0

0 

13
.8

2 

13
.7

3 

18
.1

6 

16
.8

9 

16
.4

3
 

1
7
.4

2
 

 
16.00 

 

  ).02( من إعداد الباحث بناءا على امللحق رقم :المصدر
جلــدول الــسابق، أن اإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل يف اجلزائــر يتحــدد بدرجــة كبــرية بقطــاع احملروقــات، يوضــح لنــا ا   

والـــذي ميثـــل نـــسبة كبـــرية جـــدا تقـــارب النـــصف، مث يـــأيت يف املرتبـــة الثانيـــة قطـــاع التجـــارة واخلـــدمات والـــذي يبلـــغ يف 
بنــاء واألشــغال العموميــة واللــذان وبعــدها قطــاع النقــل واالتــصاالت مث قطــاع  ال ،15.86%متوســط الفــرتة حــوايل 

ــــسبة ضــــعيفة جــــدا ال تتعــــدى  ــــا، لنجــــد يف األخــــري قطــــاع الــــصناعة خــــارج احملروقــــات بن يبلغــــان نفــــس النــــسبة تقريب
ن االقتــصاد اجلزائــري الزال يعتمــد بدرجــة كبــرية أإن هــذه النــسب تعكــس لنــا بــ.   كمتوســط لفــرتة الدراســة%7.19

 للخـروج عات فنسبة مـسامهتها يف اإلنتـاج ضـعيفة جـدا رغـم اهـودات املبذولـةعلى قطاع احملروقات، أما بقية القطا
  .1ي أو مبا يسمى باملرض اهلولندمن تبعية قطاع احملروقات

كمـــا يوضـــحه الـــشكل البيـــاين ،كمـــا انـــه ميكـــن تتبـــع معـــدالت منـــو اإلنتـــاج احمللـــي اإلمجـــايل حـــسب القطاعات
  :التايل

                                                 
 يف النصف األول من القرن اهلولندي الكسل والرتاخي الوظيفي أصابت الشعب ، اسم لـ حالة من)Dutch Disease( يقصد باملرض اهلولندي - 1

ن أن دفع ، حيث هجع للرتف والراحة واستلطف اإلنفاق االستهالكي البذخي، فكاحبر الشمال، بعد اكتشاف النفط يف 1950 - 1900املاضي 
اريخ االقتصادي باملرض ضريبة هذه احلالة ولكن بعد أن أفاق على حقيقة نضوب اآلبار اليت استنزفها باستهالكه غري املنتج فذهبت تسميتها يف الت

تشاف املوارد الطبيعية وبالتايل أصبح هذت املصطلح يطلق على تلك احلالة االقتصادية اليت تنشا عند حدوث طفرة مالية يف بلد ما بسبب اك. اهلولندي
وهي جمموع اآلثار السلبية اليت تؤثر على بناء اقتصاد  مبين على اخلطط واالسرتاتيجيات " لعنة املوارد" ويطلق كذلك على هذا املصطلح بـ  . يف أراضيه

  .الواضحة إلدارة الثروة
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  )2012-2001(نتاج احمللي اإلمجايل حسب القطاعات للفرتة  تطور معدل منو اإل):09- 4(الشكل رقم 
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  ).02( من إعداد الباحث بناءا على معطيات امللحق رقم :المصدر

ميكــن اســتعمال معــدالت منــو اإلنتــاج يف خمتلــف القطاعــات ملعرفــة أي القطاعــات تعتــرب حمركــة للنمــو، وأي 
 منــو اإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل مبعــدالت النمــو للقطاعــات وملعرفــة ذلــك حنــاول مقارنــة معــدالت. القطاعــات مثبطــة لــه

ن احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي اإلمجايل هو قطاع احملروقات، حيث نالحـظ إذا أاالقتصادية، فالشكل يبني لنا ب
 أمــا بقيــة القطاعــات فــان تغــريات. ارتفــع معــدل منــو اإلنتــاج يف هــذا القطــاع يرتفــع النمــو اإلمجــايل والعكــس صــحيح

و هـذه نتيجـة ثانيـة تـدل علـى اعتمـاد اإلنتـاج احمللـي اإلمجـايل . معدالا ال تتطابق مع تغريات معدل النمـو اإلمجـايل
علـى قطـاع رئيــسي وهـو الـنفط، وهــذا مـا يفــسر عـدم اسـتقرار معــدالت النمـو االقتـصادي يف اجلزائــر، وذلـك لتقلــب 

  .أسعار النفط العاملية

نـستخدم الـصيغة الـسابقة :   هيرشـمان- فـي الجزائـر حـسب مؤشـر هرفنـدل قياس درجة التنوع االقتصادي-2

 : هريمشـــان والـــيت مـــن علـــى الـــشكل-ملؤشــر هرفنـــدل
( )

( )1......................
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∑
، أمـــا =

، وبالتـايل ميكـن تطبيـق N = 6، ولـدينا xi/x الـذي حيـدد لنـا قيمـة )12-4(رقـم اإلحـصائيات فنـستعني باجلـدول 
  : لكل سنةH.Hواجلدول التايل يبني لنا قيمة . املؤشر يف كل سنةاملعادلة السابقة حلساب هذا 

  2012-2000 يف اجلزائر للفرتة )H.H( هريمشان -قيمة مؤشر هرفندل ):13- 4(الجدول رقم 
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  .Microsoft Excel، و مبساعدة برنامج )12-4(واجلدول رقم ) 1( من حساب الباحث وفق املعادلة :المصدر
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، حيــث 2008 إىل ســنة 2002مـن خــالل اجلــدول أعــاله، ميكــن مالحظــة ارتفــاع قيمــة املؤشــر مــن ســنة       
فالــسؤال املطــروح .  نالحــظ اخنفـاض إىل أقــل مــن النـصف2009، ويف ســنة 0.3 إىل 0.15تـضاعفت قيمتــه مـن 

 أصــبح االقتــصاد اجلزائــري أكثــر تنوعــا، أم أن هنــاك تفــسريا آخــر الخنفــاض 2009ن يف ســنة أهــل ميكــن القــول بــ
   يف هذه السنة؟ H.Hقيمة مؤشر 

، وبالتــايل قيمتــه (xi/x)نتــاج خيــضع إىل حــصة كــل قطــاع مــن اإل H.Hمؤشــر  حــساب  إنئينــا، فكمــا ر    
 إىل اخنفـــاض حـــصة قطـــاع 2009ختـــضع إىل تغـــري هـــذه النـــسبة، وبالتـــايل ميكـــن تفـــسري اخنفـــاض قيمـــة املؤشـــر ســـنة 

 دوالر للربميــل ســنة 99.9احملروقــات مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل نتيجــة اخنفــاض أســعار البــرتول يف هــذه الــسنة مــن 
 بتغـريات أسـعار H.Hوميكـن إثبـات مـدى ارتبـاط تغـريات مؤشـر . 2009 دوالر للربميـل سـنة 62.2 إىل 2008

البــرتول مــن خــالل مقارنــة تطــور معــدل منــو هــذا املؤشــر مــع تطــور معــدل التغــري يف أســعار البــرتول، واجلــدول التــايل 
  : وتغريات سعر البرتولH.Hوالتمثيل البياين يبينان عالقة تغريات قيمة مؤشر 

   مقارنة بتطور معدل منو سعر البرتول يف اجلزائرH.Hمعدل منو مؤشر  تطور ):41- 4(الجدول رقم 
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  algeria/country/org.albankaldawli.data://http    4201/40/14       :      قاعدة بيانات البنك الدويل * :المصدر

  .Microsoft Excelمن حساب الباحث باالعتماد على برنامج **      

  

ســعر البــرتول يف الــشكل  ومعــدل منــو H.Hللتوضــيح أكثــر ميكــن متثيــل تطــور معــدالت منــو كــل مــن مؤشــر 
  :البياين التايل
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   ومعدل منو سعر البرتول يف اجلزائرH.H تطور معدل منو مؤشر ):01- 4(الشكل رقم 
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  ).11- 4( من إعداد الباحث بناء على اجلدول رقم :المصدر

نـا خيضع لتغريات سعر البرتول بنسبة كبرية، وهذا ما يؤكـد ل H.Hمن خالل الشكل، يتضح لنا بان مؤشر 
ن هــذا املؤشـر ال يعطينــا بـصفة دقيقــة درجـة التنويــع االقتـصادي، فاخنفــاض أسـعار البــرتول يـؤدي إىل زيــادة التنويــع أبـ

كمــا حــدث يف (االقتــصادي حــسب هــذا املؤشــر، ولكــن يف الواقــع يــؤدي إىل اخنفــاض قيمــة اإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل 
عار البرتول و هذا يعين تبعيته لقطاع واحد بنـسبة كبـرية ممـا ، وعليه مبا أن هذا املؤشر تابع لتغريات أس)2009سنة 

  . يدل على ضعف التنويع االقتصادي يف اجلزائر وخاصة يف فرتات ارتفاع أسعار البرتول
  

   .واقع القطاع الخاص في الجزائر وضرورة تنميته:  المطلب الثالث
يقـــي قـــائم علـــى إنتـــاج الثـــروة وتـــوفري  نـــشاط اقتـــصادي حقلتحقيـــقيعتـــرب القطـــاع اخلـــاص القاعـــدة الرئيـــسية 

بــشكل يــسمح خبلــق وتــرية منــو وتطــور ديناميكيــة علــى املــدى الطويــل يــسري وفقهــا النــشاط وذلــك مناصــب العمــل، 
االقتصادي، إذ تؤكد مدارس الفكر االقتصادي على اختالف توجهاا على أن القطاع اخلاص ويف ظـل تـوافر مجلـة 

 هـــو احملـــرك الرئيـــسي لعمليـــة النمـــو االقتـــصادي، وذلـــك انطالقـــا مـــن عمليـــة مـــن الـــشروط الـــيت تعكـــس بيئـــة نـــشاطه
  .االستثمار وتراكم رأس املال

ميكــــن معرفــــة مــــدى التنويــــع  : مــــساهمة القطــــاع الخــــاص و القطــــاع العــــام فــــي اإلنتــــاج المحلــــي اإلجمــــالي-1
حيــث إذا .  عــرب الــسنواتاالقتـصادي مــن خــالل دراسـة مــدى مــسامهة القطــاع اخلـاص يف النمــو االقتــصادي، وتغـريه

. كـــان هـــذا القطـــاع  يف منـــو مـــستمر فنقـــول بأنـــه هنـــاك تنويـــع اقتـــصادي والعكـــس يف حالـــة تـــدهور القطـــاع اخلـــاص

  :الشكل البياين التايل يبني لنا مدى مسامهة كل من القطاع العام والقطاع اخلاص يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل
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  .اخلاص والقطاع العام يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل يف اجلزائرنسبة مسامهة القطاع  ):11- 4(الشكل رقم 
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  ).02( من إعداد الباحث بناءا على معطيات امللحق رقم :المصدر

  

يبــني لنــا الــشكل أعــاله، تفــوق القطــاع العــام علــى القطــاع اخلــاص يف املــسامهة يف اإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل، 

 2009 خالل فـرتة الدراسـة ماعـدا سـنوات % 55قطاع اخلاص  الةولكن بفارق طفيف، حيث مل تتعدى مسامه

وهـذا ال يعـود إىل زيـادة مـسامهة القطـاع . ّ  و اليت تفوق فيها القطـاع اخلـاص علـى القطـاع العـام2012 و2010و

هــذا التحليــل يــوحي لنــا ). %95قطــاع عــام بنــسبة تفــوق ( اخلــاص وإمنــا يعــود إىل اخنفــاض إنتــاج قطــاع احملروقــات 

وبالتــايل رغــم اهــودات املبذولــة مــن .  تنويــع اقتــصادي وذلــك لتفــوق القطــاع العــام علــى القطــاع اخلــاصعــدم وجــود

قبـل الـسلطات، والـدعم املقـدم لتنميــة القطـاع اخلـاص بكـل أنواعـه، ال يــزال القطـاع العـام املهـيمن يف تكـوين اإلنتــاج 

يف تكــوين اإلنتــاج احمللــي اإلمجــايل ارتأينــا دراســة و للتعمــق أكثــر يف مــدى مــسامهة القطــاع اخلــاص . 1احمللــي اإلمجــايل

  .نسبة مسامهة القطاع اخلاص والعام من حيث خمتلف القطاعات االقتصادية

  ).2012-2006(و ) 2005-2000(اجلدول التايل ينب لنا هذه النسب كمتوسط للفرتتني 

  

  

                                                 
إلمجايل للقطاع اخلاص، وإمنا ميكن إرجاع تفوق القطاع العام على القطاع  هيمنة القطاع العام على القطاع اخلاص  ال تعين تدهور اإلنتاج احمللي ا- 1

  .اخلاص يف نسبة املسامهة يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل إىل ارتفاع أسعار البرتول يف السنوات األخرية، واملعروف أن إنتاج احملروقات ضمن القطاع العام
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  2012-2000قتصادية نسب مسامهة القطاع اخلاص والعام حسب القطاعات اال ):15- 4(الجدول رقم 

                    الفترات  2006-2012  2000-2005
  القطاع الخاص   القطاع العام  القطاع الخاص   القطاع العام  القطاعات

 99,48 0,52 99,61 0,39 الفالحة
 6,98 93,02 6,95 93,05 احملروقات

 0,00 100 0,00 100  العمومية البرتوليةاألشغال
 45,57 54,43 36,38 63,62 روقاتالصناعة خارج احمل

 85,00 15,00 76,14 23,86  العموميةواألشغالالبناء 
 80,81 19,19 73,36 26,64 النقل واالتصاالت

 93,81 6,19 93,65 6,35 التجارة
 88,25 11,75 89,41 10,59 اخلدمات
 47,48 52,52 45,88 54,12  اموع

  ).02(عطيات امللحق رقم  من إعداد الباحث بناءا على م:المصدر

-2006(من خالل اجلـدول، نالحـظ بأنـه ال يوجـد تغـري كبـري يف هيكـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف الفـرتة 
ن القطــــاع اخلــــاص يــــستحوذ علــــى مخــــسة قطاعــــات أحيــــث جنــــد بــــ). 2005-2000(مقارنــــة بــــالفرتة ) 2012

، أمـــا القطــــاع العــــام ) النقــــل واالتــــصاالت،لعموميـــة اواألشــــغالالبنــــاء ،  اخلـــدمات،  التجــــارة،الفالحــــة(واملتمثلـــة يف 
ويعتـرب قطـاع احملروقـات . فيستحوذ على قطاعي احملروقات، و األشغال العمومية البرتولية، والصناعة خارج احملروقات

قطــاع حــساس جــدا، وهلــذا الــسبب مل يفــتح جمــال االســتثمار يف هــذا القطــاع للقطــاع اخلــاص، أمــا القطــاع الــصناعي 
 خيضع للقطاع العام، وهذا ليس كسياسة معتمدة من الدولة وإمنا لضعف اإلمكانيات لدى القطـاع اخلـاص فال يزال

رغم أن القطاع اخلاص يستحوذ علـى معظـم القطاعـات إال أن حـصته . رغم اهودات املبذولة يف دعم هذا القطاع
  .تج من قطاع احملروقاتن معظم اإلنتاج احمللي اإلمجايل نااج ال تزال ضعيفة وذلك ألمن اإلنت

كخالصــة عامــة فيمــا خيــص التنويــع االقتــصادي يف اجلزائــر، وباالعتمــاد علــى التحليــل الــسابق، ميكــن القــول بأنــه 
رغــم اهــودات املبذولــة مــن طــرف الدولــة ألجــل اخلــروج مــن دائــرة االقتــصاد الريعــي، والتوجــه حنــو االقتــصاد أكثــر 

حلــد اآلن مجيــع املعطيــات تبــني لنــا بقــاء االعتمــاد علــى و نــه أ البــرتول، إال صــالبة يعتمــد علــى املــوارد األخــرى خــارج
البــرتول ســواء يف تكــوين القيمــة املــضافة يف األنــشطة االقتــصادية، أو االعتمــاد علــى البــرتول يف متويــل اخلزينــة العامــة 

  .للدولة
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اجلزائـر ميكـن إرجاعـه إىل مجلـة إن ضـعف تطـور القطـاع اخلـاص يف :  عراقيل تنمية القطاع الخاص في الجزائـر-2
مـــن القيـــود والعراقيـــل، فمنهـــا مـــا هـــو متعلـــق باجلانـــب التمـــويلي، ومنهـــا مـــا هـــو متعلـــق جبوانـــب أخـــرى متـــس املنـــاخ 

  1:وميكن حصر هذه القيود والعراقيل فيما يلي. االستثماري

   :د منها وهي القيود اليت متس عملية متويل مؤسسات القطاع اخلاص وجن: القيود المالية- 2-1

وتتمثل يف الفائدة املدفوعة من قبل مؤسسات القطاع اخلاص يف سبيل احلصول : تكلفة رأس المال �
على رأس املال الضروري لنشاطها، وتعترب من أهم العناصر اليت تؤثر على عملية متويلها ومن مث يف منوها وتطورها، 

 . وسع يف االستثمارات من عدمهاوذلك انطالقا من دورها الرئيسي يف حتديد مدى إمكانية الت

إن أغلب السياسات االقراضية املعتمدة من طرف البنوك ترتكز على التمويل : سياسات اإلقراض �
قصري األجل، وهذا ال يالءم معظم املؤسسات اخلاصة الطالبة للقروض طويلة األجل، وخاصة املؤسسات اخلاصة 

 األموال لعدم توافرها على الشروط املطلوبة لذلك أو الرتفاع الناشئة والصغرية اليت ال ميكنها دخول سوق رؤوس
وهذا ما حيدث نوعا من عدم التوافق يف القروض املطلوبة من املؤسسات و سياسات اإلقراض املتبعة من . تكاليفه

 .طرف البنوك

 تقف  أهم القيود اليتنإن ضعف السوق املايل يف اجلزائر يعترب م: درجة تطور أسواق رؤوس األموال �
أمام تطور القطاع اخلاص، وذلك الن عدم تطور أسواق رؤوس األموال بالشكل الكايف يضيق من فرص التمويل 

  .املتاحة أمام مؤسسات القطاع اخلاص بشكل يؤدي إىل ضعف أدائه يف النشاط االقتصادي
 املالية، واليت تؤثر سلبا هناك على غرار القيود املالية مجلة من القيود األخرى غري:  القيود غير المالية- 2-2

  :على تطور القطاع اخلاص وتربز كما يلي

إن وضعية املناخ االستثماري يف أي دولة هلا تأثريا جد كبري على وضعية : وضعية المناخ االستثماري �
القطاع اخلاص وأدائه يف النشاط االقتصادي، خصوصا وأا تشري إىل مجلة الضوابط واإلجراءات والتشريعات 

وعليه فإن تدهور وضعية مناخ األعمال من خالل ما . كومية اليت حتكم نشاط القطاع اخلاص مبختلف جوانبهاحل
أشري هلا من مؤشرات له األثر الكبري على تطور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، حبكم أن ذلك يدفع إىل 

 .القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادينفور املستثمرين سواء حمليني كانوا أو أجنبيني مما حيد من تواجد 

تشري األدبيات االقتصادية إىل أن القطاع اخلاص وجب أن يتميز باحلرية : تعاظم مكانة القطاع العام �
يف النشاط االقتصادي وكذا يف امتالك وتسيري املوارد االقتصادية، باعتباره العنصر الرئيسي يف قيام النشاط 

أما القطاع العام فهو عنصر مكمل لنشاط . اءة يف األداء والرشادة يف تسيري املوارداالقتصادي من خالل متيزه بالكف

                                                 
" ر القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، ورقة حبثية ضمن فعاليات امللتقى الوطين األول حول  بودخدخ كرمي، رؤية نظرية حول إسرتاتيجية تطوي- 1

، كلية العلوم االقتصادية 2011 نوفمرب 21 و 20، يومي "دور القطاع اخلاص يف رفع تنافسية االقتصاد اجلزائري والتحضري ملرحلة ما بعد البرتول 
  .06: ، ص" جيجل " حممد الصديق بن حيي جامعة، والعلوم التجارية وعلوم التسيري
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القطاع اخلاص من خالل تأسيس ويئة البنية القانونية، املؤسساتية والتحتية، فضال عن القيام ببعض  األنشطة 
  . الغاز واملاءاالقتصادية احليوية اليت يضمن من خالهلا حتقيق املصلحة العامة كخدمات الكهرباء،

ويقصد به كافة األنشطة املولدة للدخل اليت ال تسجل ضمن حسابات الناتج : السوق الموازي �
الداخلي اخلام، إما لتعمد إخفائه ربا من االلتزامات القانونية املرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة، وإما أن هذه 

  1.ئد يف الدولةاألنشطة املولدة للدخل تعد خمالفة للنظام القانوين السا

إن تطور القطاع اخلاص وتزايد منوه ومسامهته يف النشاط االقتصادي يرتبط بشكل : غياب المنافسة �
رئيسي مبدى تطور نظام املنافسة يف احلياة االقتصادية، كوا تعترب الدافع الرئيسي للمؤسسات على التطور من 

وعلى . ينعكس إجيابا على أدائها يف النشاط االقتصاديخالل عمليات اإلبداع واالبتكار يف خمتلف اجلوانب مبا 
هذا األساس فإنه يتوجب احلد من عمليات االحتكار، و العمل على حترير التجارة مبا ميكن من اتساع السوق، 

    .ومن مث فتح اال للمنافسة وما ينعكس عنها من ارتفاع الكفاءة يف األداء االقتصادي للقطاع اخلاص
  2: واملتمثلة فيما يليأخرى القيود السابقة هناك قيود إىل باإلضافة: ىأخر قيود - 2-3

 من األراضي الزراعية ونصف األراضي % 90 يف اجلزائر، حيث ما يقارب األراضيإشكالية ملكية  �
 . وبالتايل تعترب غري شرعيةةاألخرى غري مؤمنة من طرف السندات القانوني

 اإلرادةسبب الرئيسي لبطء تنفيذ اخلوصصة يف اجلزائر هو انعدام  أن اليؤكد اغلب احملللني االقتصاديني �
 .السياسية الالزمة، وسيطرة السياسة على االقتصاد

 .املعارضة الشديدة للخوصصة من طرف نقابات العمال ومديري املؤسسات العمومية �

ة تعمل يف األثر السليب للخوصصة على اجلانب االجتماعي، حيث عناك نسبة كبرية من اليد العامل �
القطاع العام دون حتقيق إنتاجية مرتفعة، وإذا ما مت خوصصة هذه املؤسسات العمومية فسيتم فصل عدد كبري من 

 .العمال من مناصبهم بسبب عدم احلاجة إليهم

 ألف مؤسسة 125املشكلة األمنية يف اجلزائر يف سنوات التسعينات، حيث كانت السبب يف توقف  �
اط، وبذلك تسريح آالف العمال، باإلضافة إىل ختوف املستثمرين األجانب من صغرية ومتوسطة عن النش

 .االستثمار يف اجلزائر
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .02:، ص2008، 37 :، العددإنسانيةجملة حبوث  األسباب واحللول،:  مشكلة االقتصاد اخلفي يف اجلزائر،بودالل علي - 1
قتصادية، فرع ختطيط ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم اال-خالة اجلزائر– موسى سعداوي، دور اخلوصصة يف التنمية االقتصادية - 2

  .282: ، ص2007-2006اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  )2012-1989( االقتصادي للجزائر للفترة األداءتقييم : لثالمبحث الثا
، وهـذا مـا يعطـي لنـا نظـرة قاصـرة حـدا مؤشرات االقتصاد اجلزائـري كانـت كـل علـى ألهم حتليلنا السابق إن

وذلـك   االقتـصادي للجزائـراألداء نقـوم بتحليـل أن ينـاأارت االقتصادي خـالل فـرتة الدراسـة، وهلـذا الـسبب األداءن ع
 .لكالدور )املربع السحري من خالل فكرة

  أهدافهومفهوم المربع السحري : األولالمطلب 
األهداف الرئيسية نقصد باملربع السحري لكالدور حتقيق :  مفهوم المربع السحري لكالدور وعناصره-1

للسياسة االقتصادية، ومسي باملربع لوجود أربعة أهداف اقتصادية رئيسية، وعند حتديد قيم هذه األهداف بنقاط 
ومسيا مربعا سحريا لصعوبة . على معلم متعامد متجانس وربط هذه النقاط يبعضها البعض تعطي لنا شكال مربعا

  1:وتتمثل هذه األهداف فيما يلي. لوقتحتقيق األهداف األربعة بقيم مثلى يف نفس ا
ن ألونقصد هنا معدل النمو احلقيقي وليس االمسي،  :تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول  -

اإلنتاج ككميات للسلع واخلدمات كذا يعكس منو األسعار، والذي يهمنا يف االقتصاد الزيادة منو يعكس االمسي 
 .مل معدل النمو احلقيقي يف التحليل االقتصادييف كميات السلع واخلدمات املنتجة، ولذلك نستع

 املقصود مبعدل تضخم مناسب لالقتصاد :تحقيق معدل تضخم منخفض ومناسب لالقتصاد  -
بأنه ال يكون مرتفع جدا، و بذلك يكون مضر باملستهلك وبالتايل الطلب الكلي ومن مث اإلنتاج والنمو 

ميكن أن يؤدي إىل حدوث ركود اقتصادي  نهكما ال جيب أن يكون مساويا للصفر أل. االقتصادي
 انه توجد دراسات قليلة نسبيا عن Stanley Fischerيرى لذلك  ،باستطاعته تدمري النظام املايل ككل

 .%3-1لذا تعد احلجج السابقة مربرا لكي يرتاوح هدف التضخم بني اهلدف األمثل ملعدل التضخم،

 حتقيق التشغيل الكامل وبالتايل القضاء كل الدول تسعى إىل :تحقيق معدل بطالة منخفض  -
على مشكلة البطالة، إال أن حتقيق ذلك أمر صعب حىت يف الدول املتقدمة مما يبقى على معدل بطالة طبيعي 

  . موجود يف أي اقتصاد حىت لو كان متقدما

إن التوازن االقتصادي اخلارجي  :)توازن ميزان المدفوعات( تحقيق توازن اقتصادي خارجي  -
هم جدا بالنسبة ألي دولة، فحدوث عجز يف ميزان املدفوعات يعين بأن هذه الدولة تعيش يف مستوى أكرب من م

إمكانيتها، أما الفائض فيعين العيش يف مستوى معيشي أقل من إمكانيات هذه الدولة، ولذلك تسعى كل الدول 

                                                 

1 -  Kouider BOUTALEB, La Problématique de l’efficacité des politiques économiques dans les P.V.D : le cas 

de l’Algérie, colloque international sur Les politiques économiques en algerie : réalités et perspectives, Tlemcen 
29/30 novembre 2004, p: 02.  

 
 
 



  2012-1989 األداء االقتصادي والنمو في الجزائر خالل الفترة تحليل     :  الفصل الرابع

 207 

بنسبة رصيد ميزان املدفوعات إىل الناتج احمللي  ويعرب عن التوازن اخلارجي .إىل حتقيق التوازن يف ميزان مدفوعاا
 ).معدالت منو( اإلمجايل، وذلك ألن األهداف السابقة كلها عبارة عن نسب مئوية 

رسم معلم متعامد  إن متثيل املربع السحري يكون من خالل: تعارض أهدافهمدى شكل المربع السحري و -2
 وعند حتديد كل هدف بقيمته،  هدف من األهداف األربعةحمور من حماور هذا املعلم يأخذكل يث متجانس، حب

  :الشكل التايلوهذا ما يوضحه . على املعلم، نقوم بربط هذه النقاط لتعطينا شكل مربع

   املربع السحري لكالدور):12- 4(الشكل رقم 

 
.118p, 2003, s Pari, édition DUNOD, Monnaie et Financement de l’économie , Marie Delaplace : Source 

 مع بعضها األهداف وذلك لتعارض هذه ، السهلباألمر ليس لسابقة ااألربعة األهداف حتقيق إن      
إحدى احلاالت اليت توضح ذلك، فمن الصعب هي  فالعالقة بني استقرار األسعار والتوظيف الكامل البعض،

إىل رفع األسعار، كذلك هناك صعوبة بالنسبة فزيادة التشغيل تؤدي . حتقيق كال اهلدفني السابقني يف نفس الوقت
لتحقيق التشغيل التام وتوازن ميزان املدفوعات، فزيادة حجم الصادرات تقتضي خفض مستوى األسعار وحتسني 
اجلودة وزيادة القدرة التنافسية باملقارنة مع الدول األخرى، وبزيادة الصادرات حتدث زيادة يف كل من الدخل 

لك سيؤدي إىل زيادة امليل لالسترياد واحتمال ارتفاع مستويات األسعار احمللية، وهكذا ميكن أن والعمالة، إال أن ذ
 وبالتايل التأثري ،يؤدي التوظيف الكامل إىل رفع مستويات األسعار وزيادة حجم الواردات ونقص حجم الصادرات

  .سلبا على وضعية ميزان املدفوعات

واستقرار األسعار فهي واحدة من أكثر العالقات جدال، فهناك من أما العالقة بني النمو االقتصادي       
، يف حني يرى البعض 1يؤكد أن النمو يف املدى الطويل لن يتحقق ما مل يكن هناك استقرار يف مستويات األسعار

                                                 
كما أن .  مما يضعف الطلب الكلي، وبالتايل اخنفاض اإلنتاج والنمو، يستند هذا الرأي على أن ارتفاع معدل التضخم سيضعف القدرة الشرائية-  1

  . من معدل النمو احلقيقي حىت ولو كان املعدل االمسي مرتفع وموجبستقلصمعدالت التضخم املرتفعة 
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، فإن التضخم ال )موقف وسط( أما من منظور البعض اآلخر 1أن التضخم ضروري لزيادة سرعة عجلة التنمية،
  .هــعد على حتقيق معدل أسرع للنمو إال أنه يكون مالزما ليسا

 أي،  االقتـــصادي جيـــدا كلمـــا اتـــسعت مـــساحة املربـــعاألداءمـــن الـــشكل الـــسابق للمربـــع الـــسحري، يكـــون 
 ونــسبة رصـيد ميــزان املــدفوعات ، ومعـدل تــضخم مـنخفض، مـع معــدل بطالـة مــنخفض،معـدل منــو اقتـصادي مرتفــع

   . الناتج مرتفعةإىل
  

  .2012-1990 للفترة الجزائر عن طريق مربع كالدور االقتصادي في األداءتحليل  :لب الثانيالمط

 للمؤشـرات إحصائيات االقتصادي يف اجلزائر من خالل املربع السحري لكالدور، جيب توفر األداءلدراسة 

ل التــضخم ومعــدل البطالــة  الــيت تكلمنــا عليهــا ســابقا، واملتمثلــة يف معــدل النمــو احلقيقــي ومعــداألربعــةاالقتــصادية 

 ارتأينـا ومـن الـصعب متثيـل مربـع كالـدور لكـل سـنة ولـذلك .اإلمجايل الناتج احمللي إىلونسبة رصيد ميزان املدفوعات 

  2: مراحل كما يليأربعة إىلتقسيم فرتة الدراسة 

 إلجــراء مــع صــندوق النقــد الــدويل األوليــةوهــي مرحلــة االتفاقــات  :)1994-1990(األولــىالفتــرة  �

 ).مرحلة االستعداد االئتماين. (  االقتصاديةاإلصالحات

ـــرة الثانيـــة  � وهـــي مرحلـــة التـــصحيح اهليكلـــي والـــيت تلـــت برنـــامج االســـتقرار ): 2000-1995( الفت

 .السابقة

 االقتـــصادي اإلنعـــاشائـــر يف بـــرامج ومتثـــل هـــذه الفـــرتة دخـــول اجلز): 2005-2001(الثالثـــة الفتـــرة  �

 .والسياسة املالية التوسعة

ومتثـــل هـــذه املرحلـــة تكملـــة لـــدعم النمـــو االقتـــصادي مـــن خـــالل ): 2012-2006(فتـــرة الرابعـــة ال �

 .الربامج االنفاقية املختلفة

  : يف اجلدول التايلاألربعة املؤشرات االقتصادية الكلية إحصائياتميكن تلخيص خملف  

  
  

                                                 
والرأي الوسط هو األنسب والذي يؤكد على وجود معدل  يستند هذا الرأي على اعتبار ارتفاع األسعار سيشجع املنتجني على زيادة اإلنتاج، - 1

  .تضخم منخفض مشجع للنمو وليس كاحبا له
  .وفقا للربامج والسياسات اليت كانت معتمدة يف اجلزائر مت تقسيم الفرتات الزمنية - 2
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   % :  الوحدة                  .        2012-1990 تطور املؤشرات االقتصادية الكلية يف اجلزائر ):16-4(الجدول رقم 
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حمـسوبة مـن طـرف الباحـث  -4 ).4-4( معطيـات الـشكل رقـم -3). 11-4( معطيات اجلدول رقـم -2). 2-4( معطيات اجلدول رقم -1 :المصدر

   . حمسوبة من طرف الباحث-5".األمريكي بالدوالر PIB" و قاعدة بيانات البنك الدويل " رصيد ميزان املدفوعات" زائر بناء على معطيات بنك اجل

 ميكــن متثيــل املربــع ،األربعــة ملتوســط املؤشــرات االقتــصادية الكليــة للفــرتات الــسابقمــن خــالل نتــائج اجلــدول   
  : بياين التايلالسحري لالقتصاد اجلزائري هلذه الفرتات حسب الشكل ال

   فرتاتألربعة املربع السحري لكالدور يف اجلزائر ):31- 4(الشكل رقم 

  
  ).16-4( الباحث بناء على معطيات اجلدول رقم إعدادمن : المصدر
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  : كما يليأعاله االقتصادي يف اجلزائر حسب مربع كالدور األداءميكن حتليل 

مــساحة املربــع ن  االقتــصادي، وذلــك ألداءلــأل األضــعف وهــي الفــرتة ):1994-1990(األولــىالفتــرة  �
 إىلونــسبة رصــيد ميــزان املــدفوعات ، حيــث متيــزت هــذه الفــرتة مبعــدل منــو اقتــصادي ســالب األصــغرهلــذه الفــرتة هــي 

 . معدالت تضخم وبطالة مرتفعةإىل باإلضافةالناتج سالبة، 

معـدل النمـو (ع يف اجتـاهني نالحظ يف هذه الفرتة بان املربـع قـد اتـس: )2000-1995( الفترة الثانية  �
 ولكــن بــشكل عــام . النــاتجإىل ونــسبة رصــيد ميــزان املــدفوعات ،، وتقلــص مــن جهــة معــدل البطالــة)ومعــدل التــضخم

وهـذا .  االقتـصادياألداء ممـا يعـين حتـسن يف مـستوى ، بـالفرتة الـسابقةةمقارنـمساحة املربع يف هذه الفرتة قـد ازدادت 
 وذلـــك كنتيجـــة ،بالتـــايل ارتفـــاع معـــدل النمـــو االقتـــصادي احلقيقـــي التـــضخم والتحـــسن كـــان نتيجـــة اخنفـــاض معـــدل 

 . التوازن اخلارجي ومعدالت البطالة فقد تدهورت يف هذه الفرتةأما. للسياسات التقشفية يف تلك الفرتة

نالحـــظ مـــن خـــالل الـــشكل اتـــساع مـــساحة مريـــع كالـــدور يف هـــذه ): 2005-2001(الفتـــرة الثالثـــة  �
سن املؤشــرات االقتــصادية الكليــة خاصــة رصــيد ميــزان املــدفوعات الــذي شــهد حتــسنا كبــريا نتيجــة وذلــك لتحــالفــرتة، 
 اســـتقرار إىل باإلضـــافة ارتفـــاع معـــدل النمـــو االقتـــصادي احلقيقـــي، إىل كـــذلك أدى البـــرتول، وهـــذا مـــا أســـعارارتفـــاع 

 . معدل البطالة بقي مرتفع كمتوسط هلذه الفرتةأن إال. لألسعاراملستوى العام 

 حيـث نالحـظ ، االقتـصاديلـألداء" الفـرتة املثلـى" تعتـرب هـذه الفـرتة  ):2012-2006(الفترة الرابعـة  �
، وهــذا يعــين األربعــةخــذ يقــرتب مــن شــكل املربــع، وذلــك مــن خــالل االتــساع يف مجيــع اجلهــات أن مربــع كالــدور أبــ

) 2012-2006(توسـط للفـرتة للمؤشـرات كمكـان  ولكـن هـذا التحليـل . واحدآنحتسن املؤشرات االقتصادية يف 
 حيــث نالحــظ الفــرتة، مبتوســطداء االقتــصادي مقارنــة تــوحي لنــا برتاجــع لــألمــثال  2011 تتبــع مؤشــرات ســنة أن إال

 اخنفـاض كـذلك يف نـسبة رصـيد ميـزان إىل باإلضـافةارتفاع يف معدل التضخم واخنفاض يف معـدل النمـو االقتـصادي، 
 . االقتصادي يف هذه السنةاألداء تراجع إىلوهذا ما يوحي .  الناتجإىلاملدفوعات 
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بتباين شديد، وذلك حسب ) 2012- 1989( متيز األداء االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة 
 فمؤشر .حيث شهدت املؤشرات االقتصادية الكلية تغريات مهمة. الظروف االقتصادية والسياسات املطبقة

تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي حيث وصل إىل بداية  اجلزائر اخذ منحى تصاعديا خالل التضخم يف
ولكن دخول ) %0.3 (2000 لينخفض تدرجييا حىت وصل إىل اقل قيمة له سنة 1995 سنة 29.8%

 وميكن %8.9اجلزائر يف برامج انفاقية ضخمة أدى إىل عودة الضغوط التضخمية تدرجييا حيث وصل إىل معدل 
أما مؤشر معدل البطالة . إرجاع أسباب التضخم يف اجلزائر إىل زيادة الطلب الكلي وكذا زيادة تكاليف اإلنتاج

 ت يف هذه السنة وذلك بسبب اإلصالحا%29.77 حيث وصل إىل 2000فاخذ منحى تصاعديا قبل 
رغم ذلك تبقى هذه ، و2012 سنة %9.7االقتصادية مث بدأ املعدل يف االخنفاض تدرجييا إىل أن وصل إىل 

  ). أصحاب العقود املؤقتة للعمل(اإلحصائيات مشكوك فيها كون هناك اختالف يف حتديد حجم الفئة العاملة 
أما مؤشر التوازن اخلارجي فإن كل من رصيد ميزان املدفوعات ورصيد امليزان التجاري حققا فائضا منذ 

 سالبني خالل اغلب سنوات الدراسة، وهذا ما اثبت لنا ، أما ميزان اخلدمات وميزان رأس املال فكانا1999سنة 
 من الصادرات، أما  %97تبعية ميزان املدفوعات اجلزائري إىل صادرات احملروقات واليت مثلت نسبة أكرب من 

فيما خيص املديونية اخلارجية فقد كان حتكم واضح يف تسيريها حيث انتقلت نسبتها إىل الدخل الوطين من 
  .، وهذا ما يدل على التخلص من التبعية املالية للخارج2012 سنة %3.35 إىل 1989 سنة 50.70%

لقد حتسنت كل املؤشرات الثالثة يف السنوات األخرية، أما مؤشر النمو االقتصادي فقد كان متذبذبا 
االقتصادي يف ، أما دراسة التنويع %3تعد يف السنوات األخرية ي إىل قطاع احملروقات، ومل وخاضعا بالدرجة األوىل

اجلزائر فبينت فإنه ضعيف جدا حيث يهيمن على اإلنتاج احمللي اإلمجايل قطاع احملرقات، كما أن نسبة مسامهة 
 رغم اهودات املبذولة من طرف الدولة لتشجيع القطاع % 45 تبقى ضعيفة مل تتعد  PIB القطاع اخلاص يف

  . اخلاص
الل هذه الفرتة من خالل املربع السحري لكالدور وقد ميزنا لقد مت تقييم األداء االقتصادي للجزائر خ

  ،)2012-2006(، )2005-2001(، )2000-1995( ، )1994-1990(أربعة فرتات رئيسية 
فالحظنا حتسن يف  متيزت الفرتة األوىل بأداء ضعيف أما الفرتة الثانية وحسب شكل املربع السحري هلذه الفرتات

أما الفرتة الثالثة .البطالة و رصيد ميزان املدفوعاتتصادي، ولكن تدهور مؤشر  االقالنمومؤشري  التضخم و 
واليت تعترب الفرتة ) 2012-2006(فتميزت بتحسن كل املؤشرات االقتصادية األربعة، و حالل الفرتة األخرية 

صادي واليت كانت املثلى لألداء االقتصادي كون مجيع املؤشرات االقتصادية كانت مقبولة عدا معدل النمو االقت
، ومعدل البطلة % 4.84 فكان مستقرا عند م، أما معدل التضخ% 2.61قيمته ضعيفة نوعا ما ال تتعدى 

إال أن تتبع . PIB من  % 12.75، أما رصيد ميزان املدفوعات موجبا بنسبة % 11.02اخنفض إىل 
 .فرتة توحي لنا برتاجع لألداء االقتصادي مقارنة مبتوسط ال2012مؤشرات سنة 



 

 

 

 

:خامسالفصل ال  

ثر السياسة المالية على النمو االقتصادي في أ

2012-1989الجزائر   
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  2012-1989ثر السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر أ: الفصل الخامس

  
 
  

  :تمهيد

رغم املوجات الليربالية املنادية إىل تقليص دور الدولة يف النشاط االقتصادي، إال أن استهداف النمو 
، وتعترب السياسة املالية 1اماالقتصادي واحلفاظ على استدامته أبقى على دور احلكومات يف حتقيق هذا اهلدف اهل

أهم سياسة للتدخل يف النشاط االقتصادي يف الدول النامية، و اجلزائر كغريها من الدول النامية تعتمد بشكل كبري 
واملتبع لتطور السياسة املالية .  مرغوب فيه لدفع عجلة التنميةيعلى أدوات السياسة املالية يف إحداث منو اقتصاد

 أساسيتني مرحلة اإلصالحات االقتصادية واليت كانت عبارة عن برامج بأا مرت مبرحليتنييف اجلزائر يالحظ 
 كان اهلدف منها إعادة التوازنات االقتصادية الكلية لتوفري البيئة ،1999 - 1989تقشفية واليت امتدت من 

، 2001لك ابتداء من  وبرامج توسعية من خالل برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو  وذ. املناسبة للنمو
  .واليت كانت دف إىل إعادة اإلنعاش االقتصادي وحتفيز النمو االقتصادي 

هذه التطورات والتحوالت يف السياسة املالية تقودنا إىل التساؤل عن مدى اهتمام هذه السياسات إن 
الفصل ارتأينا يف البداية  لإلملام جبوانب هذا  و.بتحقيق هدف النمو االقتصادي، ومدى احملافظة على استدامته

ها على السياسة املالية، مث نتطرق إىل تطور ريأث مدى تإعطاء نظرة على أهم اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر و
السياسة املالية يف اجلزائر ومدى اهتمامها بتحقيق هدف النمو االقتصادي، ويف األخري حناول قياس مدى تأثري 

  .ة على النمو االقتصادي يف اجلزائرخمتلف أدوات السياسة املالي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
يف دفع النمو االقتصادي أما الدول النامية فتتميز  خيتلف مدى االهتمام ذا اهلدف من دولة إىل أخرى، فالدول املتقدمة يعول على القطاع اخلاص -1

  .بضعف قطاعها اخلاص و بذلك تأخذ حكوماا املسئولية األكرب يف دفع عجلة التنمية والنمو االقتصادي
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  .اإلصالحات االقتصادية في الجزائر وأثرها على السياسة المالية: المبحث األول

ترتبط السياسة املالية يف اجلزائر ارتباطا وثيقا بأسعار البرتول العاملية، وذلك بطبيعة احلال ملا متثله اإليرادات 
ثر مباشر على السياسة أوبذلك فأي صدمة يف أسعار البرتول سيكون هلا . يزانيةالبرتولية من جممل إيرادات امل

 ،1986وكشاهد على ذلك أزمة االخنفاض الشديد ألسعار البرتول سنة . املالية وعلى االقتصاد اجلزائري ككل
 ومالية واليت أجربت اجلزائر على الدخول يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل و تبين إصالحات اقتصادية

  .ألجل احلصول على قروض لتغطية عجز املوازنة العامة الناجتة عن هذه األزمة

 .السياسة المالية قبل اإلصالحات االقتصادية: المطلب األول

مبرحلة التنمية الالمركزية، حيث شهدت خمططني ) 1989 -1980(عرفت مرحلة ما قبل اإلصالحات 
 ،1989 - 1985، املخطط اخلماسي الثاين 1984 - 8019 األول  و املتمثلني يف املخطط اخلماسيتنمويني

  .وهذا ما أدى إىل االعتماد على السياسة املالية كأهم أداة لتحقيق التنمية االقتصادية
متيزت هذه الفرتة بتطور كبري يف : )1989-1980( السياسة المالية المتبعة خالل فترة التنمية الالمركزية -1

، واللذين )1989- 1985(و) 1984- 1980(وذلك نتيجة تطبيق املخططني اخلماسيني جانب املالية العامة، 
  1:كانا يهدفان إىل
  . وزيادة االرتباط والتكامل بني الصناعة والزراعة،عامة لالقتصادالإعادة التوازنات  �
 .التقليص من حجم الدين اخلارجي وتدعيم التكامل االقتصادي �

 .سمح إدخال الفعالية على سري املؤسسات العموميةإعادة تنظيم االقتصاد الوطين مبا ي �

 .متابعة التنمية االقتصادية والقضاء على االختالالت االقتصادية واملالية �

 حيث ،   أهم ما ميز هذه الفرتة االسترياد املكثف لسلع االستهالك النهائي يف إطار برنامج واسع لالسترياد
لى حساب االستثمار والتشغيل، والنتيجة اليت ميكن  ع1982 مليارات دوالر سنة 10خصصت له مبلغ 

اجلدول  و. استخالصها من هذه الوضعية املزرية لالقتصاد الوطين هي حالة الركود الذي أصاب املؤسسات العمومية
  :التايل يبني لنا تطور كل من نفقات وإيرادات امليزانية هلذه الفرتة وكذا رصيد امليزانية

  ج. مليون د:الوحدة      ) 1988-1980( اإليرادات والنفقات العامة و رصيد امليزانية للجزائر يف الفرتة  تطور):1-5(الجدول رقم 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
 93500 92984 89690 105813 100278 84521 77572 79384 59344 اإليرادات

 119700 103977 101817 103471 94976 87462 71663 57655 43214 النفقات

 -26200 -10993 -12227 +2342 +5302 -2951 +5909 +21729 +16130 الرصيد

  . إحصائيات وزارة املالية:المصدر

                                                 
  .354:  صمرجع سبق ذكره،مسعود دراوسي،  - 1
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وهذا لكون   ،1983ن امليزانية العامة تعرضت ألول عجز يف سنة أ يتضح لنا ب،من خالل اجلدول السابق
 تعرضت اجلزائر كباقي الدول 1986اإليرادات، وابتداء من سنة كرب من الزيادة يف أالزيادة يف النفقات كانت 

 الدولية، األسواق، حيث عرف سعر البرتول اخلام آنذاك ايار يف إىل أزمة اخنفاض أسعار البرتول املصدرة للنفط
 هذا الذي قد أثر على 1الرمسية ألسعار البرتول، كما عرف الدوالر اخنفاض يف قيمته، كونه وحدة احلساب

 1988 و1987، وبذلك تعرضت امليزانية مرة ثانية إىل عجز واستمر لسنيت الصعبة إيرادات اجلزائر من العملة
  . على التوايل

 إال أن دراسة ،يف قيمتها) 1986 سنة باستثناء(رغم الزيادة املستمرة للنفقات العامة واإليرادات العامة 
 والشكل البياين أدناه .اسة املالية املتبعة يف تلك الفرتةمعدل منو كل منها سيوضح لنا بشكل أفضل مسار السي

، حيث نالحظ )1988- 1981(إليرادات والنفقات العامة للفرتة  االمسية لنمواليوضح لنا تطور معدالت 
ونالحظ رغم السياسات االنفاقية التقشفية .  والنفقات بشكل عاماإليراداتاالخنفاض يف معدالت منو كل من 

 وجود نفقات إىل، وهذا راجع األخرية العجز استمر يف السنوات الثالثة أن إال) 1986 (األزمةاملتبعة بعد 
  .عمومية ال ميكن التخلي عليها

  )1988-1980( والنفقات العامة للفرتة يراداتإلل االمسي نموالتطور معدل  ):1- 5(الشكل رقم 
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  ).1- 5( الباحث بناء على اجلدول رقم إعدادمن  :المصدر

- 1980( إن تطبيق املخططني اخلماسيني ):1988-1980( النتائج االقتصادية خالل الفترة -2 
 عن األول املخطط آثاروختتلف .  على االقتصاد الوطينآثار، كانت هلما عدة )1989- 1985(و) 1984

ملخطط  عكس ا اجلزائري اجيابية على االقتصادآثار كانت هناك عدة األولملخطط ااملخطط الثاين، حيث يف 
 وإلدراك سابقا، رأينا كما 1986 العاملية األزمةالثاين الذي واجه عراقيل كبرية خاصة من جانب التمويل بسبب 

                                                 
 وخاصة األوربية منها، وعليه اخنفاض أسعار البرتول واخنفاض قيمة در اجلزائر احملروقات بالدوالر األمريكي وكانت تستورد مبختلف العمالتّ تص- 1

الدوالر اثر بشكل كبري على إيرادات اجلزائر من العملة الصعبة، وبالتايل دخلت املوازنة العامة للجزائر يف حالة عجز استمر لعدة سنوات ابتداء من سنة 
1986.  
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.  املؤشرات االقتصادية الكلية خالل هذه فرتةأهم النتائج احملققة خالل هذه الفرتة نقوم بدارسة وحتليل أهم
  .1988- 1980ة  خالل الفرتاملؤشرات هذه أهمواجلدول التايل يبني 

  )1988-1980( تطور املؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفرتة ):2- 5(الجدول رقم 
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980  السنة

 1,00- 0,70- 0,40 3,70 5,60 5,40 6,40 3,00 0,79  1النمو االقتصادي الحقيقي*

  21.22  21.35  16.14  13.59  13.29  13,1  13.64  13.99  14.19  البطالة**

 5,9 7,5 12,3 10,5 8,2 6,0 6,2 14,7 9,2  التضخم** 

 45,73 37,49 36,38 32,40 30,43 34,40 40,19 42,63 47,06  المديونية الخارجية*

  .ONS لإلحصائياتالديوان الوطين .   ** قاعدة بيانات البنك العاملي: * المصدر

 عدة نتائج اجيابية، حيث 1984-1980أنه حتقق خالل فرتة  ميكن القول ب،من خالل اجلدول السابق  
 و 1983 سنيت %5 أكثر من إىل ليصل 1980 سنة %0.79نالحظ ارتفاع يف معدل النمو احلقيقي من 

 سنويا، %5.8 سجلت كذلك خارج قطاع احملروقات حيث عرفت منو قدره اإلنتاج،  وهذه الزيادة يف 1984
، البناء واألشغال العمومية )%9.5(ذلك نذكر قطاع الصناعة مبعدل وأهم القطاعات اليت سامهت يف 

2).%1.2زيادة (، أما اإلنتاج الفالحي سجل بعض اجلمود )%28.6(، واحملروقات )8.6%(
   

 أا ولو %10قل من أ استقرار معدالت التضخم يف معدالت ،كما نالحظ كذلك يف هذه الفرتة
 حيث ، الدخل الوطين فكانت يف اخنفاض مستمر خالل هذه الفرتةإىل اخلارجة  نسبة املديونيةأما. مرتفعة نوعا ما

، وهذا نتيجة ارتفاع معدالت 1984 سنة % 30.43 إىل لتصل 1980 سنة %47.06اخنفضت من  
 13  مستقر يف هذه الفرتة يف حدودبأنه فيما خيص معدل البطالة فنالحظ أما. النمو االقتصادي يف هذه الفرتة

 وذلك للسياسات املتبعة يف تلك الفرتة املتميزة بالعدد الكبري من اليد العاملة يف القطاع العام سواء ،%14 إىل%
  . املؤسسات االقتصادية العموميةأو اإلداري

 اقتصادي متأزم نتيجة اخنفاض أسعار البرتول واخنفاض رفظباتسم ف ،أما النصف الثاين من الثمانينات  
 مما ،ّالذي أرغم الدول املصدرة للبرتول ومن بينها اجلزائر إىل انتهاج سياسة التقشف الشيء، األمريكيالدوالر 

حيث نالحظ . انعكس سلبا على اجلانبني االقتصادي واالجتماعي وعلى أوضاعها الداخلية ومصداقيتها اخلارجية
 1987  سالبة سنيتأصبحتمن خالل اجلدول السابق اخنفاض شديد يف معدالت النمو احلقيقية حىت 

 ارتفاع إىل أدى، وهذا بدوره 1986 أزمة إىل أساسا رغم معدالت التضخم املنخفضة، وهذا يرجع 1988و
 سنة %30.43 إىل تاخنفض بعدما 1988 سنة  %45.73نسبة املديونية اخلارجة للدخل الوطين لتبلغ 

 إىل لتصل 1985 سنة  %13.59كما نالحظ يف هذه الفرتة ارتفاع معدالت البطالة من . 1984

                                                 
 . Le PIBrمنو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  يعرب عن - 1

  .O.N.S إحصائيات متفرقة مأخوذة من الديوان الوطين لإلحصائيات - 2
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 باخنفاض لتأثرها عن فتح مناصب عمل جديدة ةالدول عزوف إىلجع ا، وذلك ر1988 سنة 21.22%
  .1986 البرتول سنة أسعار امليزانية العامة جراء اخنفاض إيرادات

بالسيطرة الكاملة للدولة على النشاط االقتصادي ) 1988-1980 (اإلصالحاتكما متيزت فرتة ما قبل 
جل متويل عجز ميزانيتها، وبذلك مل أ البنك املركزي من إىل باحلكومة للجوء أدىل التمويل، مما وعلى مجيع وسائ

واجلدول .  تابع للخزينة العموميةفأصبحتعط للبنك املركزي االستقاللية الكاملة اليت من خالهلا حيدد سياسة نقدية، 
  .ينة العمومية يف هذه الفرتةالتايل يوضح حجم التسبيقات املقدمة من البنك املركزي إىل اخلز

  مليون دج:                       الوحدة         تسبيقات البنك املركزي إىل اخلزينة العمومية    ):3- 5(الجدول رقم 

 1988 1986 1984 1983 1980 السنوات

 22,9 23,4 10,5 14 5,8 التسبيقات
214.P ,1994,U.P.O, ) 1993-1979(rmes économiques ration et réfouRestruct,  Ben Issad Hocine: Source 

أدت التبعية املطلقة للبنك املركزي للخزينة العمومية إىل رفع معدالت التضخم يف السنوات الالحقة، حيث 
 %7,5، بعدما كانت يف املخططني اخلماسيني ترتاوح بني %10 بنسبة 1989ارتفعت معدالت التضخم لسنة 

 اقتصادية حقيقية أزمةدخل االقتصاد اجلزائري يف أ، وهذا ما 1992سنة  % 31,7ل  معدإىل، لتصل % 8و 
 ارتفاع أخرىمكونة من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فمن جهة ارتفاع معدالت البطالة ومن جهة 

. وازنة العامة ذلك تدين معدالت النمو االقتصادي وارتفاع حجم املديونية وعجز املإىل باإلضافة ،معدالت التضخم
 احلصول على مساعدات مالية ألجل الدخول يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل إىلهذا ما اضطر اجلزائر  و

  .  جدولة املديونية اخلارجيةوإعادةوفنية 
  .اإلصالحات االقتصادية المبرمة مع صندوق النقد الدولي:  المطلب الثاني

 أدى سابقا، رأينا كما 1986 أزمة االقتصاد اجلزائري بعد  إن الوضعية االقتصادية اهلشة اليت ميزت
 صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنشاء " الدخول يف حمادثات مع املؤسسات املالية الدولية إىلباجلزائر 
، وذلك من أجل احلصول على متويالت تسمح هلا بتغطية جزء من احتياجات 1987 ابتداء من سنة "والتعمري

 تشكل أول فوج للتفاوض مع البنك العاملي حول برنامج التصحيح 1988ل اخلارجية، وهكذا مع بداية سنة التموي
 هذا باإلضافة إىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل ،يتمثل يف اإلصالح بالتدرج وكان ذلك يف سرية تامةالذي 

  . 1989لبدأ أوىل االتفاقات سنة 

أمضت اجلزائر أول اتفاق مع  :) 1STAND-BY(1989األول  االئتماني الستعداديا االتفاق -1
من الصندوق وكذلك من البنك العاملي، ض و حتصلت مبوجبه على قر،1989 ماي 30يف النقد الدويل صندوق 

 و يعتمد صندوق النقــد الدويل هذا النوع من الربامج . االستقرارأويسمى بربامـج التثبيت   ماإطار يف وذلك
 وذلك باستعادة ،االقتصادي يف املدى القصري ملعاجلــة عجز ميزان املدفوعات  على حتقيق االستقرارملساعدة الدول
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 عن طريق ختفيض الطلب الكلي والعمل على حتريك قوى السوق يف اجتـاه ، وذلكالتوازنات االقتصادية الكلية
 1.تعزيز اإلنتاج احمللي

  

  :  مهانعمليتان طريق  عاألول االئتماين ياالتفاق االستعدادلقد مت 
 متثلت يف السحب من الشرحية االحتياطية، اليت متثل الفارق بني حصة البلد العضو :العملية األولى �

 السحب داخل الشرحية إن تشريعات الصندوق ففقيف الصندوق و املوجودات لديه من عملة هذا البلد، وو
  .   لبلد العضو حباجته لتمويل عجز يف ميزان مدفوعاتهاالحتياطية يكون دون شروط و يتم بصورة آلية بعد تصريح ا

 و هي طلب مساعدة الصندوق يف احلصول على حق استخدام موارده يف احلدود :العملية الثانية �
 لتمويل العجز يف ، " متويل تعويضيتسهيل  " و ذلك بالتفاوض معه حول،املسموح ا خارج الشرحية االحتياطية

  . عن اخنفاض إيرادات الصادرات من احملروقات و ارتفاع أسعار احلبوب املستوردةميزان املدفوعات الناتج
ون ــملي 470 ( مليون دوالر 619 متويل يف حدود  على حصلت اجلزائر،و من خالل هاتني العمليتني   

 يأ )خ .س.مليون ح 155.3(مليون دوالر  218بـ ة ـة االحتياطيـني الشرحيــة بــموزع) 2حقوق سحب خاصـة
 (ون دوالر ـ ملي401 بـمبلــغي ــل تعويضــ، و متوي1988ر يف الصندوق مع اية ـــ حصة اجلزائ من% 25

 300 و توازيا مع ذلك حصلت اجلزائر على قرض من البنك العاملي يف حدود ،) خ.س.مليون ح 315.2
   3.مليون دوالر

) االستقرار(فيذ أول برنامج للتثبيت  بتنةشروطمة اليت استجاب هلا الصندوق كانت نيالعملية الثا
 حيث أبلغت اجلزائر الصندوق بالتدابري املالية و االقتصادية اليت ،االقتصادي بعد مفاوضات متت يف سرية تامة

 ينتماائ ي و توجت املفاوضات بعقد أول اتفاق استعداداخلارجية،تنوي تنفيذها مع االستمرار يف تسديد التزاماا 
   4: و ارتكز حمتواه على ما يلي، شهرا12 مدته 1989ماي  31يف 

 . للسياسة النقديةأكثرصرامة  �

  .القضاء على عجز امليزانية �
 .مواصلة ختفيض قيمة الدينار  �

 . إدخال املرونة على نظام األسعار �

 طبيعة إىل اجلانب املايل والنقدي، ويعود هذا غلبهأ مس يف األول االئتماين يربنامج االستعدادال إن
 إصالح أي ويبني لنا األدوات األساسية اليت يعتمدها يف إجراء ،وق النقد الدويل باعتباره مؤسسة ماليةصند

  .  حيث تكون السياسة املالية والنقدية هي حمور كل إصالح،اقتصادي

                                                 
  .273: صمرجع سبق ذكره،   املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية،  عبد ايد قدي، - 1
 . دوالر أمريكي1,456234 تعادل م قيمته DTS وحدة حقوق السحب اخلاصة - 2

3 - Maamar Boudersa, la ruine de l’économie algérienne sous Chadli, Algérie : éditions Rahma, 1993, p.34 
4 - Hocine Benisaad, " L’ ajustement structurel: l’ experience du maghreb ", édition O.P.U,Algérie (1999), p: 59. 
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كان هدف احلكومة خالل هذه : )STAND BY 2( 1991 االئتماني الثاني الستعداديا االتفاق -2
جلة اإلصالحات، مما جعل املفاوضات تتواصل بينها وبني صندوق النقد الدويل مع بداية سبتمرب الفرتة هو دفع ع

، 1991 جوان 03، وقد توصلت احلكومة اجلزائرية إىل عقد اتفاق ثاين مع صندوق النقد الدويل يف 1990
 مليون 300:  بـ، و حصلت اجلزائر مبوجبه على قرض يقدر1991 أفريل 21ّحيث مت حترير رسالة النية يف 

DTS، بتنفيذ بنود االلتزام يستمر حتريرها بناءا على ، على أربعة أقساطةموزع مليون دوالر 403 أي ما يعادل 
، واستعمال هذا القرض كان منها رسالة حسن النيةتضاالتفاق املوقع خبصوص اإلصالحات االقتصادية اليت ت

  1:يهدف اتفاق االستعداد االئتماين هذا إىل أشهر، 10بوضع برنامج تثبيت قصري األجل  مشروطا

  .حترير التجارة اخلارجية من خالل العمل على قابلية حتويل الدينار �
  .رفع معدل الفائدة على القروض البنكية �
  . التقليص من حجم تدخل الدولة يف االقتصاد �
  .إصالح النظام اجلبائي �
  . ر السلع عن طريق الضبط اإلداري ألسعاواالدخارترشيد االستهالك  �
  .سن شبكة اجتماعية للعائالت المتصاص الغضب االجتماعي الناتج عن تطبيق هذا الربنامج �
مليون دوالر لكل قسط، ويستمر حترير 100 أي ما يعادل ، أربع أقساط متساويةإىلزع هذا القرض ُو

ضمنتها  االقتصادية اليت تاألقساط بناء على حتقيق األهداف املنصوص عليها يف االتفاق واملتمثلة يف اإلصالحات
: اليت صادق عليها الصندوق، وقد وزعت األقساط األربعة على النحو التايل 1991 أفريل 27رسالة حسن النية 

  .1992، والرابع يف مارس 1991، الثالث يف ديسمرب 1991، الثاين يف سبتمرب 1991األول يف جوان 
 امتاز داخلية وخارجية متأزمة، حيثف و ظر ظليف اجلزائر كان صعباطرف  من االتفاقإن تنفيذ هذا 

 ث كان على احلكومة حي تتعارض مع برنامج صندوق النقد الدويل،باالضطرابات السياسيةالظرف الداخلي 
ملواد  عن اتطلب نوعا من السلم االجتماعي يتعارض مع رفع األسعار ونزع الدعمتتنظيم انتخابات تشريعية 

حرب اخلليج وايار  الظرف اخلارجي املتمثل يف إىل باإلضافةوطنية، العملة القيمة  الواسعة االستهالك وختفيض
 ومن جهة أخرى أن أي تراجع عن تطبيق جدا،ن هامش حترك احلكومة ضيقا ااملعسكر االشرتاكي، ولذلك ك

   .برنامج االستقرار يؤدي إىل وقف حترير قروض جديدة

جلأت اجلزائر للمرة الثالثة إىل طلب مساعدات صندوق النقد  :1994 اتفاق االستعداد االئتماني أفريل -3
الدويل حلل االختالالت اهليكلية اليت ميزت االقتصاد اجلزائري، واليت ميكن اعتبارها قيودا تعرقل إعادة التوازن 

 حاتاإلصالمت عقد هذا االتفاق يف ظروف عسرية جدا نتيجة الرتاجع الكبري عن مسار الداخلي واخلارجي، و 
 واليت نتج عنها عودة االختالالت للتوازنات االقتصادية الكلية وعدم قدرة ،1993 و 1992خـالل سنيت 

                                                 
  . 116، ص1996 هادي اخلالدي، املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل، دار هومة، -  1
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 مت التوقيع على هذا االتفاق والذي كانت 1994مع اية شهر ماي ، و على االلتــزام بتسديد الديون اجلزائر
  1:، و لقد متحورت أهداف هذا االتفاق حول ما يليمدته سنة واحد

 وذلك عن طريق مراجعة سعر الصرف واحلد من التضخم النقدي وحترير ،التقليص من الكتلة النقدية �
  .اخلارجية التجارة

  . التوازن مليزان املدفوعات وذلك عن طريق ختفيض عبئ خدمات الديونإعادة �
  .األسعاراالستمرار يف عملية حترير االقتصاد خاصة يف جمال  �
 وذلك بتخفيض النفقات العمومية وبزيادة ، ختفيضهاألقل على أولعمومية القضاء على عجز امليزانية ا �
  . بواسطة حتسني املردود الضرييباإليرادات

 ،DTS 731.5 مليون دوالر أي ما يعادل 1037 حتصلت اجلزائر على قرض قدره األساسعلى هذا 
 والثاين يسلم خالل السنة ،ق وتسلمه مباشرة بعد االتفاDTS 389ّوزع هذا القرض إىل قسطني األول قدره 

  :  نذكر منها ما يلياإلطارو كإجراءات عملية جلأت اجلزائر إىل اختاذ عدة تدابري يف هذا . على شكل دفعات
   .%40.17ّ دينار، أي ختفيض قيمة الدينار مبعدل 36=  دوالر 1تعديل معدل الصرف ليصبح  �
  .اد اجلزائري يف االقتصاد العامليحترير جزئي للتجارة اخلارجية دف دعم إدماج االقتص �
  .من الناتج الداخلي اخلام% 3.3ختفيض عجز امليزانية إىل  �
 من االدخار عن طريق رفع معدل الفائدة على ، وذلك)الكتلة النقدية(  تقليص وترية التوسع النقدي �

  %.23.5 و يف نفس الوقت رفع معدالت الفائدة على القروض إىل ،%14إىل % 10
ّ حيث مت االتفاق على ،ذا االتفاق مع صندوق النقد الدويل بإعطاء مؤشر إجيايب للدائننيلقد مسح ه  

ّ سنة يف إطار نادي باريس، مما مكن 16ّ وحددت مدة التسديد 1994إعادة جدولة الديون املوقع عليها سنة 
 واألخرية كانت مع إيطاليا 1994 ثنائية، األوىل كانت مع كندا يف ديسمرب اتفاقية 17اجلزائر بعد ذلك من إبرام 

 رغم صرامتها من تواصل  التدابري االقتصادية واالجتماعيةهذه مل متنع كل ولكن رغم ذلك . 1995يف فيفري 
فتنفيذ هــذا الربنامج "  فرتة هذا الربنامج أثناءظهور االختالالت والعجز على مستوى امليزانية وميزان املدفوعات 

 على اللجوء لصندوق أخرىجرب اجلزائر مرة أ، وهو ما "رار املشاكل املالية واهليكلية بصرامة كبرية مل مينع استم
  2. جدولة ثانية ارتبطت بتعديالت هيكلية عميقةإلعادةالنقد الدويل 

بعد انقضاء برنامج االستقرار وجهت السلطات : 1998 ماي - 1995 اتفاق التصحيح الهيكلي ماي -4
 إىل صندوق النقد الدويل، وذلك بغرض دعم السياسات اليت تنوي 1995ارس  م30اجلزائرية رسالة نية يف 

 إطار يف 1995اجلزائر تطبيقها، وبذلك مت إبرام اتفاق بني السلطات اجلزائرية و صندوق النقد الدويل يف ماي 

                                                 
  .203:  هادي اخلالدي، مرجع سابق، ص- 1

2 - Hocine Benisaad ,  OP- CIT,P:64 . 
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 هذا هدفي  ، وكان1998 ماي إىل 1995 سنوات من ماي 03برنامج التصحيح اهليكلي، وهذا ملدة 
 إصالح إىل وهي بذلك تتجه ، االقتصادياألداء للموارد مبا يضمن رفع كفاءة أفضل توزيع وختصيص إىلامج الربن

 حتقيق معدالت منو مرتفعة يف إىل النظام االقتصادي مبا يؤدي إصالح أي اخلاصة بالسياسة االقتصادية األطر
   1.املدى املتوسط والطويل

   2: فيما يليإجيازها ميكن األهدافموعة من  حتقيق جمإىللقد كان يهدف هذا االتفاق 
  .رفـع معـدل النمو االقتصـادي بغيـة استيعـاب الزيـادة فـي القـوة العاملة وخفـض البطالـة تدرجييا �
 يف حتقيق التقارب بني معدالت التضخم السائدة يف اجلزائر مع املعدالت السائدة يف البلدان اإلسراع �

  .الصناعية
  . تضررااألكثر السكانية فئاتتصادية للتصحيح اهليكلي على الخفض التكاليف االق �
  .األجنيباستعـادة قـوة ميزان املدفوعـات مع حتقيق مستويات مالئمة من احتياطيات النقـد  �

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 1.169 ـّمن خالل هذا االتفاق مت احلصول على مبلغ مايل يقدر ب
DTS اجلزائر يف الصندوق، وتبعا ملصادقة جملس إدارة الصندوق على طلب من حصة % 127.9، أي ما يعادل

اجلزائر فإا ستطلب من الدول األعضاء يف نادي باريس ونادي لندن إعادة جدولة مستحقاا املتعلقة خبدمة 
 1995، وعلى هذا األساس قامت اجلزائر يف جويلية اإلنفاقالدين اخلارجي اليت حيني موعد سدادها خالل مدة 

، 1998 ماي 31 و1995 جوان 01بعقد اتفاق إضايف إلعادة جدولة الديون املستحقة السداد بني 
 سداد هذه املبالغ على وتقرر، 1996 ماي 31 و1995 جوان 01 الفوائد املستحقة السداد ما بني باإلضافة

ستمر حىت سنة  وت1999 نوفمرب 30 قسطا من األقساط نصف السنوية املتزايدة تدرجييا ابتداء من 25
2011 .  

  : و قرارات نذكر منهاإجراءات عدة 1998 -1995 السابقة تبنت اجلزائر خالل الفرتة األهدافلتحقيق 
  .حل وإعادة تنظيم وحىت التطهري املايل للمؤسسات العمومية مث خوصصة بعضها �
  . إنشاء شركة للتأمني على الصادرات من أجل تنويع الصادرات وترقيتها �
  .وك اخلاصة برأمسال حملي أو خمتلط أو فروع لبنوك أجنبيةإنشاء البن �
  . إنشاء بورصة القيم املنقولة لتدعيم خوصصة املؤسسات العمومية �

 البنك و الدويل النقدي الصندوق من كل يدعمه الذي اهليكلي التعديل مجابر تضمن ت،بشكل عام

ميزان  حتسني مثل ة،كلي اقتصادية أهداف يقلتحق املعدة االقتصادية السياسات إجراءات من جمموعة العاملي
 برنامج يأخذ ما غالبا، و األجل الطويل النمو معدل يف ارتفاع و اإلنتاجية، للقدرة أفضل استعمال و املدفوعات،

                                                 
  .274:  عبد ايد قدي، مرجع سابق، ص- 1
  . 123، ص1998 كرمي النشاشييب وآخرون، اجلزائر حتقيق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، واشنطن، - 2
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  لتقييم هذه السياساتختضع و .به القيام املعين البلد ينوي اليت اقتصادية سياسة إجراءات شكل التعديل

 املتغريات االقتصادية على املالية و النقدية السياسة تأثري ميكانيزمات فهم أن كما املايل، عمهد إلجازة الصندوق

 هلذه الربامج األساسية القاعدة كانت ولقد. التصحيحية الربامج هذه يف مهما دورا يلعب الرئيسية الكلية

 سياسة سعر مثل أخرى اساتبسي دعمها مت -  التثبيت سياسات عن احلديث كان ملا–  الطلب تسيري سياسات

ي و اإلنفاق العموم سياسات ،التجارية السياسة املداخيل، سياسات األسعار، سياسة: بنيوية سياسات و الصرف
 االقتصادية على السياسة املالية بشقيها اإلصالحات هذه تأثريا يف حتليلنا هو مدى نوما يهم. الضريبية السياسة

  .طلب املوايل يف املإليهطرق الضرييب واالنفاقي، وهذا ما سنت
 . االقتصاديةاإلصالحاتتدابير المالية العامة في ظل : المطلب الثالث

 أو متدهورة سواء املتعلقة باملوازنة العامة للدولة أصبحت 1986 أزمة د الوضعية املالية للجزائر بعإن  
قيات املربمة مع صندوق النقد الدويل كانت  خمتلف الربامج واالتفاحيث أنميزان املدفوعات واملديونية اخلارجية، 

هي خمتلف  االنفاقي، و السؤال املطروح ما متس بصورة واضحة جانب السياسة املالية بشقيها الضرييب و
  .اإلطار والتدابري املقرتحة من طرف صندوق النقد الدويل يف هذا اإلجراءات

 إصالحهمتيز النظام الضرييب يف اجلزائر قبل    :ادي االقتصاإلصالح تدابير السياسة الضريبية في ظل برامج -1
 عدم االهتمام الكبري الذي كانت توليه السلطات للجباية العادية، وذلك إىل، وهذا بالنظر وكفاءتهبضعف فعاليته 

 احملروقات أسعار وباخنفاض 1986 أزمة بعد أن إال البرتولية، اإليرادات اجلباية كانت من إيرادات معظم أنلكون 
 السلبيات أهمومن . كرب من اجلباية العاديةأكان لزاما على السلطات مراجعة النظام الضرييب لالستفادة بقدر 

  1: ما يليإصالحهوالعوائق اليت ميكن مالحظتها يف النظام اجلبائي قبل 
نظام ضرييب معقد، وذلك للعدد الكبري للضرائب واملعدالت، فالضرائب على الدخل لوحدها كانت  �

 .أربعة كانت اإلنفاق، وضرائب أنواع تسعة

 قوانني املالية السنوية، إطارعدم استقرار النظام الضرييب، وذلك لكثرة التعديالت احملدثة عليه سواء يف  �
 . ذات صلة بالنشاط االقتصاديأخرى قوانني إطار يف أو

 الشركات أرباحلى ثقل العبء الضرييب بسبب تعدد الضرائب وارتفاع معدالا، حيث بلغت الضريبة ع �
 .%55 نسبة 1988يف سنة 

 .1988 اليت شهدا سنة اإلصالحاتعدم مالئمة النظام اجلبائي لفرتة  �

 . فجوة التهرب والغش الضرييباتساع وضعف العدالة الضريبية  �

 .قل من الزيادة يف الناتج احملليأعدم مرونة النظام الضرييب القدمي، حيث الزيادة يف احلصيلة  �

                                                 
 دحلب، سعد الثالثة، جامعة يف األلفية اجلزائر يف اجلبائية السياسة حول الوطين امللتقى اجلبائي، النظام إصالح تقييم فارس، مسدور رزيق،  كمال- 1

  . 163:ص ، 2003  ماي12، 11البليدة أيام 
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 البرتول العاملية، حيث كانت متثل أسعار البرتولية بسبب اخنفاض اإليراداتحلصيلة اجلبائية من اخنفاض ا �
 سنة %28.56 إىل من جمموع اجلباية، لتصل % 66.4 ما يعادل 1981حصيلة اجلباية البرتولية سنة 

1986. 

 اجلزائرية بدعم من  السلطاتأقدمتنظرا ملختلف العيوب واملشاكل اليت ميزت النظام الضرييب القدمي، 
 النظام الضرييب، إصالح دفوعة من التدابري م االقتصادية باختاذ جماإلصالحات إطارصندوق النقد الدويل ويف 

  : املتعلقة بالنظام الضرييب نذكراإلصالحات هذه أهمومن .  السياسة الضريبيةإصالحوبالتايل 
 لإلدارة و فعالية استقاللية أكثر إعطاء إىل اإلجراء اهذ يهدف و: اجلبائية اإلدارة تنظيم و اهليكلة إعادة �

 فيما يتعلق باهليكل 2003 و 2002 وإصالحات، 23/02/1991 املؤرخ يف 06-91 اجلبائية، فاملرسوم
 . واستقاللية التسيري للموارد املالية والبشريةواإلدارة وحدة التوجيه إىل لالدراة اجلبائية، كلها دف اإلداري

 جبائي بسيط ومستقل يف تشريعاته، وذلك من خالل طرح قوانني واضحة ومدعمة  نظامإرساء �
 . الدور املنوط بهتأدية الغموض، وهذا ما جيعله نظاما قادرا على إلزالةبتفسريات وحتليالت خمتصني 

 الضريبية واألوعيةتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة املضافة، وذلك من خالل مراجعة املعدالت  �
 . التعريفة اجلمركيةإصالحوكذا . اهل

  1: نذكر منهااألهدافمجلة من حتقيق  إىل اإلصالحاتهذه تسعى وكانت 
، مع اإلنتاجيعن طريق ترقية االدخار وتوجيهه حنو االستثمار مرغوب فيه، وذلك  حتقيق منو اقتصادي  �

 .فاع معدالاختفيض الضغط الضرييب املفروض على املؤسسات الناتج عن تعدد الضرائب وارت

توفري املناخ املناسب لالستثمار بتوفري احلوافز للقطاع اخلاص، وخلق املنافسة وعدم عرقلة وسائل  �
 .اإلنتاج

 . حمل اجلباية البرتولية، من خالل زيادة نسبة اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامةالعادية اجلباية إحالل �

 .الضريبةتوسيع الوعاء الضرييب وختفيض معدالت  �

 توزيع املداخيل بشكل عادل، والعمل على محاية القدرة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون إعادة �
 .عامال من عوامل التحكم يف التضخم، وذلك للمعدالت املرتفعة للتضخم يف تلك الفرتة

شاكل اليت كانت  املأهم من إن : االقتصادياإلصالح الحكومي في ظل برامج اإلنفاق تدابير سياسة -2
، 1986 أزمةتواجه االقتصاد اجلزائري خالل فرتة الثمانينات، هو العجز املستمر يف املوازنة العامة خاصة بعد 

 العام اإلنفاق كانت السياسات املقرتحة من طرف صندوق النقد الدويل يف جمال سياسة األساسوعلى هذا 
 منها، وحىت ختفيض اإلنتاجيةت العامة وخاصة غري سياسات تقشفية، و ذلك من خالل الضغط على النفقا

                                                 
 2021 البليدة، الثالثة، يف األلفية اجلزائري االقتصاد حول األول الوطين امللتقى الثالثة، األلفية حتديات و اجلزائري اجلبائي النظام ،قدي ايد  عبد- 1

 .2002 ماي
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واجلدول التايل .  السلبية املنجرة عنها يف املدى املتوسط والطويلاآلثارنفقات االستثمارات العمومية بالرغم من 
  :1991 إىل 1989 التقشفية للسياسة االنفاقية من سنة اإلجراءاتيبني لنا بوضوح 

  %  الناتج الداخلي اخلاممنكنسبة  اخلزينة العمومية  تطور نفقات  :)4- 5 ( رقمجدولال

  1991  1990  1989  البيان

  % 27.1  % 25.3 % 29.6  اإلجمالية نفقات الخزينة

  % 19.4  % 16.6  % 19  نفقات جارية

  % 7.4  % 8.9  % 10.5  استثمارات عمومية

  % 0  % 0.1  % 1.6  قروض للمؤسسات

  % 3  % 0.1-  % 1.5-  أخرى

.3.p, 1993rapport , la transition vers une économie de marché, e mondiale Banqu:source  

 إىل 1989 الناتج الداخلي اخلام من سنة إىل اإلمجالية االخنفاض يف نسبة النفقات ،نالحظ من اجلدول
ات اجلارية  عدم القدرة على ختفيض النفقإىل، وهذا راجع 1991 االرتفاع  قليال يف سنة إىل، لتعود 1990سنة 

 وبذلك كانت النسبة الكبرية من ختفيض النفقات العمومية يف جمال االستثمارات 1ملا هلا من خصوصيات،
كل هذا  بوضوح، اإلمجايل الناتج احمللي إىلالعمومية والقروض املقدمة للمؤسسات، حيث نالحظ اخنفاض نسبها 

 هذا فيما خيص .نشاط االقتصادي لصاحل آليات السوقالرتاجع يف النفقات العامة يؤكد تراجع دور الدولة يف ال
 ).1991-1989( والثاين األول االئتماين الستعدادياتدابري السياسة االنفاقية خالل مرحليت االتفاق 

 فيما خيص امليزانية العامة،  األهداف نفس 1994 االئتماين الثالث الستعدادياكما كان لالتفاق 
سنة   من الناتج الداخلي اخلام% 5.9تقرار خفض عجز امليزانية من  حدد كهدف يف برنامج االسحيث

عن طريق تقليص نفقات التوظيف و املستخدمني، جتميد األجور، وذلك  ،1994 سنة % 0.3 إىل 1993
 حيث ثالث ، للمواد الضرورية من الدرجة األوىلنسبةخفض التحويالت االجتماعية وإعانات الدعم حىت بال

 ،1993لي اخلام لسنة تج احملا من الن%5يف حدود ) حليب، مسيد، فرينة(ر دعمها منتجات فقط يستم
ثر تعديل أميكن بلوغ هدف تقليص عجز امليزانية بفضل   كما  . مع اية الربنامج%2لينخفض هذا الدعم إىل 

ية وإمكانية حتسن املردود ثر حترير األسعار احمللأ إيرادات اجلباية البرتولية واإليرادات اجلمركية، وعلىسعر الصرف 
  .الضرييب على موارد امليزانية

 واصلت األسعار ففي جمـــال ،وقد تعددت التدابري اليت اختذا احلكومة يف سبيل حتقيق الشروط السابقة
ق وذلك بالتخلي املتواصل عن دعمها عن طري، واألدوية األساسية مبا فيها املواد األسعارحترير دائرة الدولة  توسيع 

                                                 
 يصعب التخفيض من النفقات اجلارية ألا متس كتلة األجور وبعض النفقات الضرورية اليت ال ميكن االستغناء عنها، عكس نفقات التجهيز اليت - 1

  .اخل... مومية، وكذا تقليص الدعم املقدم للمؤسسات االستثماريةميكن التخفيض منها من خالل إيقاف بعض املشاريع االستثمارية الع
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حتقيق   هواألساسي هدفها وهو ما كانت تتطلبه سياسة التقشف يف جمال النفقات واليت كان ،ميزانية الدولة
املديونية ء  وكـذا التخفيف من عب، هيكلة املؤسسات العمومية والبنـوكإعادةفائض يف امليزانية لتوجيهه لتمويل 

حويـالت االجتماعيـة لصاحل السكـان وكـذا الداخلية واخلارجية، كمـا مس هذا التقشف التخفيض من الت
   1.االستثمارات

تواصلت برامج اإلصالح االقتصادي وتواصلت معها سياسة التقشف يف جانب النفقات العامة، حيث   
رفع ، حيث تواصل 1998 ماي -1995الحظنا استمرار هذه السياسة يف برنامج التصحيح اهليكلي ماي 

القضاء  وتواصل كذلك .لوصول إىل التحرير الكامل ألسعار كل السلع و اخلدماتالدعم عن األسعار إىل غاية ا
نفقات التجهيز ودعم (على عجز امليزانية وتنمية االدخار العمومي، وذلك عن طريق تقليص النفقات العامة 

 وزيادة ،)األسعار، تقليص اليد العاملة يف الوظيف العمومي، التخلي عن التطهري املايل للمؤسسات العمومية
  .اإليرادات العامة عن طريق توسيع الوعاء الضرييب

 املتفق عليها مع صندوق النقد الدويل يف جانب واإلجراءات ميكن القول بأن مجيع التدابري ،بشكل عام  
 ختفيض العجز يف من خالل تقليص حجم النفقات العامة و زيادة فعالية النظام إىلاملوازنة العامة، كانت دف 

ولقد حققت هذه الربامج عدة نتائج اجيابية لالقتصاد اجلزائري كتحسن . ييب يف الرفع من احلصيلة الضريبيةالضر
  كارتفاع معدل البطالة االجتماعي سلبية وخيمة يف اجلانب آثارا خلفت أا إالاملؤشرات االقتصادية الكلية، 

  . والفقر
  .و مدى دعمها للنمو االقتصاديتطور السياسة المالية في الجزائر : المبحث الثاني

جل دفع عجلة التنمية والنمو أكباقي دول العامل الثالث أمهية كبرية للسياسة املالية من تويل اجلزائر   
االقتصادي، وبذلك فهي تركز يف سياساا املالية على هدف النمو االقتصادي، وهذا ما يقودنا إىل دراسة مدى 

 . اجلزائر دف النمو االقتصادي واحملافظة على استدامتهاهتمام برامج السياسة املالية يف

 .تطور السياسة الضريبية ومدى اهتمامها بالنمو االقتصادي: المطلب األول
إن احلديث عن السياسة الضريبية يف اجلزائر يقودنا للحديث عن اجلباية بشكل عام، حيث تتكون 

  واجلباية العادية اليت تبقى نسبتها متواضعة%50ة واليت متثل أكثر من احلصيلة اجلبائية يف اجلزائر من اجلباية البرتولي
إىل يومنا هذا، و كما نعلم فان اجلباية البرتولية مرتبطة بتغريات أسعار النفط العاملية، ولذلك ال ميكن استعماهلا 

وخاصة اجلباية الضريبية كسياسة اقتصادية من طرف الدولة للتأثري على النشاط االقتصادي، أما اجلباية العادية 
 عدة أحدثتوكما رأينا سابقا فقد .  يف النشاط االقتصادي ودعم النموللتأثريميكن استعماهلا كسياسة اقتصادية 

 يف سواء زيادة فعالية النظام الضرييب ألجل وذلك ،1992 إصالحات يف السياسة الضربيبة وخاصة إصالحات
  .االقتصادي يف جمال دعم النمو أوالتحصيل الضرييب 

                                                 
1 - C.N.E.S " Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme d’ ajustement  structurel 
"  ,Alger,(1998). 
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 دخلت اجلزائر يف 1989ابتداء من سنة :  فيهاالضريبية تطور اإليرادات العامة للدولة ومساهمة الجباية -1
 تقليص عجز املوازنة من اإلصالحات اقتصادية مربمة مع صندوق النقد الدويل، ومن أهم هذه إصالحاتبرامج 

 متعددة يف النظام الضرييب من أجل رفع بإصالحاتزائر خالل تقليص النفقات وزيادة اإليرادات، وعليه قامت اجل
تتكون من اجلباية الضريبية واجلباية غري ( احلصيلة الضريبية، وذلك قصد الرفع من حصيلة اجلباية العادية 

 العامة اإليرادات نقوم بدراسة تطور اإلصالحاتمقارنة باجلباية البرتولية، وملعرفة مدى جناعة تلك  1)الضريبية
اجلدول التايل يوضح لنا  و.  العامةاإليرادات إىلولة خالل فرتة الدراسة و حساب تطور نسبة اجلباية العادية للد

  .2012-1992 العامة للدولة للفرتة لإليراداتتطور نسبة كل من اجلباية العادية واجلباية البرتولية 
  2201 -1992 العامة للدولة للفرتة لإليراداتاجلباية البرتولية  تطور نسبة اجلباية الضريبية وغري الضريبية، و):5-5(الجدول رقم 

    اجلباية البرتولية  اجلباية غري الضريبية  اجلباية الضريبية  اإليرادات العامة
 

 السنوات
  القيمة

  ج. د610
معدل 

 % النمو

  القيمة
  ج. د610

النسبة من 
 اإليرادات

  %  العامة

معدل 
  % النمو

  القيمة
610 

  ج.د

النسبة من 
 اإليرادات

  %العامة

معدل 
  %النمو

  القيمة
  ج. د610

النسبة من 
 اإليرادات

  % العامة

معدل 
  % النمو

1992 311864   108864 34,91   9200 2,95   193800 62,14   

1993 313949 0,67 121469 38,69 10,84 13262 4,22 44,15 179218 57,09 -7,52 

1994 477181 51,99 176174 36,92 -4,58 78831 16,52 494,41 222176 46,56 23,97 

1995 611731 28,20 241992 39,56 7,15 33591 5,49 -57,39 336148 54,95 51,30 

1996 825157 34,89 290603 35,22 -10,97 38557 4,67 14,78 495997 60,11 47,55 

1997 926668 12,30 314013 33,89 -3,78 47890 5,17 24,21 564765 60,95 13,86 

1998 774511 -16,42 329828 42,59 25,67 66127 8,54 38,08 378556 48,88 -32,97 

1999 950496 22,72 314767 33,12 -22,24 75608 7,95 14,34 560121 58,93 47,96 

2000 1578161 66,04 349502 22,15 -33,13 55422 3,51 -26,70 1173237 74,34 109,46 

2001 1505526 -4,60 398238 26,45 19,44 150899 10,02 172,27 956389 63,53 -18,48 

2002 1603188 6,49 482896 30,12 13,87 177388 11,06 17,55 942904 58,81 -1,41 

2003 1974466 23,16 524925 26,59 -11,74 164566 8,33 -7,23 1284975 65,08 36,28 

2004 2229899 12,94 580411 26,03 -2,10 163789 7,35 -0,47 1485699 66,63 15,62 

2005 3082828 38,25 640472 20,78 -20,18 174520 5,66 6,55 2267836 73,56 52,64 

2006 3639925 18,07 720884 19,80 -4,67 205041 5,63 17,49 2714000 74,56 19,67 

2007 3687900 1,32 766750 20,79 4,98 209300 5,68 2,08 2711850 73,53 -0,08 

2008 2902448 -21,30 965289 33,26 59,96 221759 7,64 5,95 1715400 59,10 -36,74 

2009  3275362 12,85 1146612 35,01 5,26 201750 6,16 -9,02 1927000 58,83 12,34 

2010  3074644 -6,13 1297944 42,21 20,59 275000 8,94 36,31 1501700 48,84 -22,07 

2011  3403108 10,68 1448898 42,58 0,86 424810 12,48 54,48 1529400 44,94 1,84 

2012 * 3876300 13,90 1984300 51,19 20,23 242900 6,27 -42,82 1649000 42,54 7,82 

  المتوسط
    32,94  7,35    59,71   

  :المصدر
http://www.ons.dz/-1962-2011 إ������- ����� -.html     (27/03/2014). 

* Rapport annuel de la Banque d'Algérie , http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm. (08/09/2013).  

  .Microsoft Excel  النسب ومعدالت النمو من حساب الباحث باالعتماد على برنامج-

                                                 
حف اكحصيلة استغالل أو تأجري أو بيع أمالك الدولة، إيرادات خمتلف رسوم املت) الدومني(مالك الدولة أايرادات  : اجلباية غري الضريبية تتكون من-  1

واملناطق األثرية وبيع املنشورات واالت، إيرادات الوزارات النظامية كإيرادات التكوين املهين، اإليرادات االستثنائية كمسامهة الدفع املقدمة من طرف 
  .بنك اجلزائر و اهلبات املقدمة من اخلارج
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ا اجلزائر، واليت كانت دف أساسا إىل زيادة احلصيلة الضريبية  رغم اإلصالحات الضريبية اليت قامت
جل التقليل من االعتماد على اجلباية البرتولية، إال أن نتائج اجلدول السابق تبني لنا بقاء هيمنة اجلباية أمن 

، أما اإليرادات العادية فتمثل  59,71 %بقيت متثل يف املتوسط أكثر من امليزانية واليت البرتولية على إيرادات 
يف متوسط الفرتة، وإيرادات غري   32,94 %مقسمة بني اإليرادات الضريبية بنسبة  %40.29  النسبة املتبقية
رتولية إىل و ميكن إرجاع أسباب عدم حتقيق هدف إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية الب. 7,35 %ضريبية بنسبة 

  :عدة أسباب منها
( ضعف أداء املؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة جتاه املؤسسات الدولية  �

 . ضعف القطاع اخلاص يف جمال االستثمارإىل باإلضافة، ) االقتصادياإلصالحبرامج 

دير والشغل، مما شجع  تشجيع االستثمار والتصإىل والتخفيضات الضريبية الرامية اإلعفاءاتكثرة  �
وهذا ما أضعف التحصيل .  الغش واالحتيالإىل و املؤسسات للسعي لالستفادة من هذه املزايا حىت باللجوء األفراد

 .الضرييب

وجود توجه كبري حنو التهرب والغش الضرييب، وذلك نتيجة توسع القطاع املوازي وغياب الثقافة و  �
 .الوعي الضرييب يف اتمع

ضعف نسبة اجلباية العادية أ البرتول العاملية، مما أسعارلة اجلباية البرتولية نتيجة ارتفاع ارتفاع حصي �
 . العامةلإليرادات

 الذي يظهر تطورات ، العامة للجباية البرتولية من خالل الشكل التايلاإليراداتكما ميكن مالحظة تبعية 
 معدالت منو اجلباية الضريبية فهي مستقلة يف أما. ه الفرتة العامة واجلباية البرتولية هلذاإليراداتمعدل منو كل من 

  . العامةاإليراداتعديد من السنوات عن تغريات معدالت منو 
  . العامة للدولة مقارنة مبعدالت منو اجلباية البرتولية واجلباية الضريبيةإليراداتاالمسية لنمو ال تطور معدالت ):2- 5(الشكل رقم 
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 ).5-5(احث بناء على معطيات اجلدول رقم  من إعداد الب:المصدر
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 اإليرادات نقوم حبساب نسبة تغطية ، الضريبية يف املوازنة العامة للدولةاإليراداتملعرفة الدور الذي تلعبه 
  : الضريبية ونسبة تغطيتها للنفقات العامةاإليراداتالضريبية للنفقات العامة للدولة، واجلدول التايل يوضح لنا قيمة 

   الضريبية للنفقات العامةاإليرادات نسبة تغطية ):6- 5( رقم الجدول
   نفقات التسيير  نفقات التجهيز  النفقات العامة

  السنوات
   الضريبيةاإليرادات

× 
6
 القيمة  ج. د10

× 
6
  ج. د10

  نسبة التغطية

% 
 القيمة

×
6
  ج. د10

 نسبة التغطية
%  

 القيمة
× 

6
  ج. د10

 نسبة التغطية
%  

2007  766750 3108669 24,66 1434638 53,45 1674031 45,80 

2008  965289 4191053 23,03 1973278 48,92 2217775 43,53 

2009  1146612 4246334 27,00 1946311 58,91 2300023 49,85 

2010  1297944 4466940 29,06 1807862 71,79 2659078 48,81 

2011  1448898 5731752 25,28 1934500 74,90 3797252 38,16 

2012*   1984300 7169800 27,68 2233960 88,82 4935930 40,20 

 44,39  66,13  26,12    المتوسط

 :المصدر
 http://www.ons.dz/-1962-2011 إ������- ����� -.html      (27/03/2014). 
* Rapport annuel de la Banque d'Algérie , http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm. (11/02/2013). 

  .Microsoft Excel  النسب من حساب الباحث باالعتماد على برنامج-

من النفقات العامة،  % 26.12 إالن اإليرادات الضريبية ال تغطي أ نالحظ ب،من خالل اجلدول السابق
 بالنسبة لنفقات التجهيز، وهذا ما يدل على % 66.13 و % 44.39وال يتعدى تغطيتها لنفقات التسيري سوى 

ك هشاشة االقتصاد اجلزائري هشاشة وضعف النظام الضرييب اجلزائري يف عملية التحصيل، وهذا ما يؤكد كذل
 البرتول أسعارفلو افرتضنا ايار كبري يف .  احملروقاتأسعار تعرضه للصدمات اخلارجية املتعلقة باخنفاض وإمكانية

 حقيقية على االقتصاد اجلزائري، وكان هذا أزمة اخنفاض يف احتياطي احملروقات يف اجلزائر فسيحدث ذلك أو
2000 صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر سنة إنشاء اليت بررت باألسبا أهماالحتمال من بني 

، والذي هو عبارة 1
هم ما مييز هذه أ حسابات التخصيص اخلاص، وإىل احلسابات اخلاصة للخزينة وبالضبط إىلصندوق ينتمي "عن 

يذ املوازنة العامة،  وتنفإعداد ال ختضع لقواعد ومبادئ أا أي مستقلة عن املوازنة العامة للدولة، أااحلسابات 
 الوظيفة أن باعتبار ،البلد داخل أساسا وجمال عمل  هذا الصندوق يرتكز". كما ال ختضع لرقابة السلطة التشريعية

 مستقبال على حيدث قد عجز أي لتمويل واستعماهلا البرتولية اجلباية فوائض امتصاص يف الرئيسية له تتمثل

                                                 
، الذي حدد نوع وأهداف وجمال عمل الصندوق، كما 2000 جوان 27 مت إنشاء هذا الصندوق من خالل قانون املالية التكميلي الذي صدر يف -  1

 املتضمن قانون 2003 ديسمرب 28 املوافق لـ 1424 ذي القعدة 04يف املؤرخ 22-23 رقم ن  وفقا للقانو2004خضع لتعديالت مهمة خالل سنيت 
 املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2006 جويلية 15 املوافق لـ 1427 مجادى الثانية 19يف املؤرخ 04- 06 وفقا لألمر 2006وسنة ، 2004 املالية

2006 .   
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البلد  خارج ميتد الصندوق عمل جمال أن العلم مع .احملروقات أسعار ايار ة يف حالللدولة العامة مستوى املوازنة
              . اخلارجية العمومية املديونية وختفيض سداد يف املركزي البنك مع بالتنسيق مسامهته خالل من

 فرض ضرائب من إن:  هيكل اإليرادات الضريبية والضغط الضريبي وأثره على النشاط االقتصادي-2
 تكون مالئمة لتشجيع النشاط االقتصادي و يف نفس الوقت مسامهة يف التحصيل أنطرف الدولة يفرض عليها 

وحتقيق هذه الشروط أمر .  االقتصادينياألعوان هذه الضرائب ميكن حتملها من طرف أنالضرييب، مع مراعاة 
نسيب مدى مالئمة النظام صعب، ولكن هناك بعض املؤشرات ميكن للدولة من خالهلا معرفة و لو بشكل 

 السياسة االقتصادية بشكل عام وهدف دعم النمو االقتصادي بشكل أهدافالضرييب لظروف االقتصاد لتحقيق 
  . الضريبية وكذا نسبة الضغط الضرييب املوجود يف االقتصاداإليراداتوهذه املؤشرات تتمثل يف هيكل . خاص

 اقتصاد مهم جدا، ألي دراسة اهليكل الضرييب إن :هميته الضريبية في الجزائر وأاإليرادات هيكل - 2-1
 مواطن الضعف والقوة يف النظام الضرييب هلذا إدراك وبالتايل ، يعتمد عليها هذا االقتصاد اليتوذلك ملعرفة الضرائب

ة لفرتل الضريبية لالقتصاد اجلزائري اإليرادات هيكلالبلد، ولدراسة ذلك نستعني باجلدول التايل الذي يوضح 
2003-2012.  

  ج.مليار  د: الوحدة            .       2201-2003 الضريبية للجزائر اإليرادات تطور مكونات ):7- 5(الجدول رقم 
الضرائب 

  المباشرة

  أنواع الضرائب   الضرائب غير المباشرة

  

  

  السنوات

 اإليرادات

  الضريبية

الضرائب على   

الدخل 

  واألرباح

الضرائب على 

  السلع والخدمات

الحقوق 

  الجمركية

حقوق 

التسجيل 

  والطابع

  المجموع

نسبة الضرائب *

  المباشرة

نسبة الضرائب * 

  غير المباشرة

2003 519,90 127,9 233,9 143,8 19,3 397 24,60 76,36 
2004 580,40 148 274 138,8 19,6 432,4 25,50 74,50 
2005 640,40 168,1 308,8 143,9 19,6 472,3 26,25 73,75 
2006 720,80 241,2 341,3 114,8 23,5 479,6 33,46 66,54 
2007 766,70 258,1 347,5 133,1 28,1 508,7 33,66 66,35 
2008 965,20 331,5 435,2 164,9 33,6 633,7 34,35 65,65 
2009 1146,60 462,1 478,5 170,2 35,8 684,5 40,30 59,70 
2010 1298,00 561,7 514,7 181,9 39,7 736,3 43,27 56,73 
2011 1527,1 684,7 572,6 222,4 47,4 842,4 44,84 55,16 
2012 1984,3 885,9 684,8 355,2 58,4 1098,4 44,65 55,35 

Source : Rapport annuel de la Banque d'Algérie , http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm. (08/09/2013). 

  .Microsoft Excel  النسب من حساب الباحث باالعتماد على برنامج* 

، حيث 2012-2003 الضريبية يف اجلزائر للفرتة اإليراداتيبني لنا اجلدول السابق بوضوح هيكل 
 الضريبية األنظمة، وهذه من أهم مميزات 1ن نسبة الضرائب غري املباشرة أكرب من نسبة الضرائب املباشرةأنالحظ ب

ًفضال عن التوزيع غري العادل منخفضا  ذات الدخل املنخفض واليت يكون الدخـل الفردي فيها يف الدول النامية

                                                 
فصيل، حيث دراك الفرق بني الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة بالتإل، وذلك 82ص :  ميكن الرجوع إىل الفصل الثاين من هذه األطروحة- 1

  .مت االعتماد على املعيار القانوين يف التفرقة بني الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة
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 من إمجايل إيرادات اخلزينة %25 أقل من ول الناميةيف غالبية الد فتشكل إيرادات الضريبة املباشرة ،للثروة والدخول
 ، أما الدول املتقدمة و اليت تتميز بنظام ضرييب متطور فان الضرائب املباشرة متثل نسبة كبرية،العامة من الضرائب

وع  من جمم%70للموازنة العامة أكثر من املباشرة ًففي الواليات املتحدة األمريكية مثال تشكل إيرادات الضرائب 
   1.%50 ويف اليابان حوايل %60اإليرادات الضريبية ويف إنكلرتا تشكل حنـو 

  : جمموع الضرائب يف الدول النامية بعدة أسباب أمههاإىليفسر اخنفاض نسبة الضرائب املباشرة 
 ضعف الضرائب إىل مداخيل املؤسسات، و ذلك ما يؤدي أو األفرادضعف املداخيل سواء بالنسبة ملداخيل  �
 . تكون كنسبة من الدخلألا عليها، ةروضاملف

 الشركات، أرباح الضريبية يف عملية حتصيل الضرائب املباشرة وخاصة الضرائب املفروضة على اإلدارةضعف  �
 . السلع واخلدماتأسعارمقارنة بالضرائب غري املباشرة واليت تدرج مباشرة يف 

 الضريبية اإلدارةوتوسع السوق املوازي، مما يفوت على تفشي ظاهرة الغش والتهرب الضرييب يف الدول النامية،  �
 .حصة ال يستهان ا من الضرائب املباشرة اليت كان من املمكن حتصيلها

 .ضعف حجم االستثمارات يف هذه الدول  مما  يضعف من حجم املداخيل وبالتايل الضرائب املفروضة عليها �

 جمموع الضرائب يف إىلنسبة الضرائب املباشرة  نالحظ حتسن ملحوظ يف أننا إالرغم هذه العراقيل 
 44,84% حوايل إىل لتصل 2008 سنة % 34,35  إىل 2003 سنة % 24.6اجلزائر، حيث ارتفعت من  

 زيادة حجم االستثمارات من إىل، وكذلك األخرية املوظفني يف السنوات أجور ارتفاع إىل، وهذا راجع 2011 سنة
  .ودعم النمو االقتصادي اإلنعاشخالل برامج 

 مزيد من العدالة الضريبية إىلن النظام الضرييب يف اجلزائر يتجه أ ميكن القول ب للتحليل السابق،نتيجةك 
 أما الفقراء أو األغنياء اتمع سواء أفراد يتحملها كل ةحسب هذه النسبة، وذلك لكون الضرائب غري املباشر

 الضريبية اإلدارةوالتحدي الذي يواجه .  عدالةأكثرتايل هي  وبال، الدخولأصحابالضرائب املباشرة فيتحملها 
 ،تساهم يف زيادة احلصيلة الضريبية) ضرائب مباشرة(  الشركات أرباحهو كيفية حتديد ضرائب على الدخل وعلى 

 توجد عالقة تبادلية بني هذه ألنهويف نفس الوقت تساهم يف تشجيع االستثمار والنمو االقتصادي، وذلك 
) اإلنتاجختفيض الضرائب يدعم ( بعالقة عكسية اإلنتاج و قيمة اإلنتاج، حيث هذه الضرائب تؤثر يف الضرائب
  ). زيادة الضرائبإىل تؤدي اإلنتاجزيادة (  يؤثر يف الضرائب بعالقة طردية واإلنتاج

 اتاملؤشر أهم من الضرييب الضغط يعترب : مستوى الضغط الضريبي وأثره على النشاط االقتصادي- 2-2

 الضريبية لالقتطاعات املتاحة عن اإلمكانيات يبحث أنه حيث الضرييب، النظام مردودية لتقييم املستخدمة الكمية

 املوجودة العالقة عن الضغط الضرييب يعرب و .الوطين االقتصاد يف ضرر إحداث دون حصيلة ممكنة أكرب لتحقيق

                                                 
1 - David. L. Brumbough, the level of taxes in the United States, (1941-1999), February 11, 2000, PP.1- 4, 
internet, http//www.nie-org/nle/econ-47.htmil-43k.  25/05/2012 
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 للضغط الضرييب كالضغط أنواع وهناك عدة 1.اخلام احمللي بالناتج عنها املعرب والثروة املنتجة الضريبية تاإليرادا بني
، والضغط الضرييب باملفهوم )اإلمجايل الناتج احمللي إىل الضريبية اإليراداتميثل نسبة ( الضرييب باملفهوم الضيق 

ل نسبة الضرائب ميث(  والضغط الضرييب الفردي ،)اإلمجايل الناتج احمللي إىلميثل نسبة كل االقتطاعات ( الواسع 
  .اخل)...اليت يتحملها الفرد إىل دخله

ذلك كون نسبة كبرية من الناتج   حساب الضغط الضرييب يف اجلزائر خيضع لنوع من اخلصوصية، وإن  
كما ) 2008-2005( خالل فرتة % 50 من قطاع احملروقات، حيث فاقت هذه النسبة متأتية اإلمجايلاحمللي 

 جيب األسبابهلذه .  من اجلباية البرتوليةمتأتية العامة للدولة اإليرادات معتربة من رئينا سابقا، كما أن نسبة
واجلدول التايل ). 3، ضغط ضرييب خارج قطاع احملروقات2ضغط ضرييب عام( حساب نوعني من الضغط الضرييب 

  :يبني لنا تطور مستوى الضغط الضرييب يف اجلزائر
  ج. مليار د:         الوحدة             2012-2003الضرييب يف اجلزائر للفرتة  تطور مستوى الضغط ):8- 5(الجدول رقم 

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

 16124  14481  12034 10034 11043 9410,1 8512 7499 6126,7 5264,3  *اإلجماليالناتج الداخلي 

 9502.8 8423.1 7063.5 6143.1 5392.2 5320,7 4629,7 4146,1 3806,8 3395,4  *ا خارج قطاع المحروقات.م.ن

 3876,3 3403,1 3074,6 3275,4 2902,4 3687,9 3639,9 3082,8 2229,9 1974,5  ** العامةاإليرادات

 1984,3 1448,9 1297,9 1146,6 965,3 766,8 720,9 640,5 580,4 524,9  ** ضريبية الاإليرادات

 24,04 23,50 25,55 32,64 26,28 39,19 42,76 41,11 36,40 37,51 ***%  العام الضغط الضريبي 

الضغط الضريبي خارج قطاع 

 *** %  المحروقات

15,46 15,25 15,45 15,57 14,41 17,90 18,67 18,38 17,20 20,88 

  20algeria/country/org.albankaldawli.data://http        /2013/08                          :  قاعدة بيانات البنك الدويل*  :المصدر
  **  http://www.ons.dz/-1962-2011حوصلة-إحصائية-.html    25/09/2013 

  .Microsoft Excel النسب من حساب الباحث باالعتماد على برنامج  ***              

 ن معدل الضغط الضرييب العام مرتفع جدا مقارنة مبعدل الضغط الضرييبأ ب،نالحظ من خالل اجلدول
، ولكن هذا املعدل ال كالرك كولن رتايل األس حسب االقتصادي% 25 ال يتعدى أن والذي جيب ،النموذجي

ن اجلباية البرتولية ال تعترب اقتطاعا ضريبيا يتحمله االقتصاد الوطين، وعليه فان مؤشر الضغط  به نظرا ألنأخذ
 العادية يتحملها االقتصاد، ومستوى الضغط الضرييب اإليرادات داللة لكون أكثرالضرييب خارج قطاع احملروقات 

 فقط، وهي قيمة منخفضة مقارنة مبعدل %16.91 بلغ 2012-2003للفرتة  كمتوسط روقات خارج قطاع احمل

                                                 
 والتجارية االقتصاديةدورية علمية حمكمة سنوية تنشر األحباث التطبيقية املتعلقة بالعلوم ، اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر، جملة الباحث، مراد ناصر - 1

  .29:  ، ص2003، 02: ،  العدداجلزائر – جامعة قاصدي مرباح ورقلة، وعلوم التسيري
  100×) اإلمجايلالناتج الداخلي /  العامةاإليرادات= ( الضغط الضرييب العام - 2
  100× ) خارج قطاع احملروقاتاإلمجايل الناتج الداخلي / العاديةاإليرادات= (الضغط الضرييب خارج قطاع احملروقات - 3
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 يف الدول أما، )% 24( واملغرب )% 20( وكذلك مقارنة ببعض الدول ااورة كتونس النموذجي الضغط الضرييب
 1.%27الصناعية الكربى فيفوق 

دودية النظام الضرييب، وكذا ارتفاع التهرب ضعف مرإىل يعود اخنفاض مستوى الضغط الضرييب يف اجلزائر   
 القول بأن السياسة إىلكما أن مقارنة الضغط الضرييب يف اجلزائر باملعدل النموذجي يقودنا . والغش الضرييب

 متويل اخلزينة العامة، ولكن الواقع إىل من ميلها أكثر واإلنتاج تشجيع االستثمار إىلالضريبية يف اجلزائر متيل 
 يبني ضعف االستثمارات والنمو، وهذا ما يؤكد فرضية تسرب جزء كبري من الضرائب لفئة معينة على االقتصادي

 . من خالل الغش والتهرب الضرييباألخرىحساب الفئات 
تسعى السياسة الضريبية املطبقة يف أي :  تدابير السياسة الضريبية المدعمة لالستثمار والنمو في الجزائر-3

 األول يتمثل يف اهلدف ،دمة أو نامية إىل حتقيق هدفني رئيسيني يكونان يف الغالب متعارضنيدولة سواء كانت متق
الرئيسي الذي وجدت ألجله الضريبة و املتمثل يف متويل خزينة الدولة، و يتحقق هذا اهلدف كلما كان التحصيل 

ثانويا و املتمثل يف تشجيع االستثمار  واهلدف والثاين والذي ميكن اعتباره ،الضرييب أكرب ومعدالت الضريبة مرتفعة
والنمو االقتصادي من خالل منح امتيازات وحتفيزات ضريبية للمستثمرين ألجل تشجيعهم على زيادة االستثمار 

  .و بالتايل زيادة اإلنتاج

يفرض على القائمني عليها حتديد األولويات عند إقرار اإلجراءات ، إن تعارض هديف السياسة الضريبية
فعندما يكون عجز كبري يف املوازنة العامة للدولة فاألولية تكون لزيادة التحصيل . ابري املتعلقة ذه السياسةوالتد

الضرييب والتقليص من اإلعفاءات الضريبية واالمتيازات، أما يف حالة العكس فيمكن للسلطات تشجيع 
  . ريناالستثمارات واإلنتاج من خالل منح االمتيازات واإلعفاءات للمستثم

إن إجراءات السياسة الضريبية يف اجلزائر تكون سنوية من خالل قوانني املالية اليت تصدر كل سنة،   
باإلضافة إىل قوانني االستثمار واليت حتتوي على عدة إجراءات متعلقة مبنح االمتيازات واإلعفاءات اجلبائية دف 

 بل ،اإلجراءات املوجودة يف قوانني املالية السنويةتشجيع االستثمار، ويف حتليلنا ال ميكن االطالع على كل 
سنعطي حملة عن مدى اهتمام السياسة الضريبية بدعم االستثمار والنمو االقتصادي من خالل خمتلف قوانني 

  .   االستثمار يف اجلزائر
الرفع من مستويات مل تستطع خمتلف التشريعات السابقة اليت تبنتها اجلزائر حتقيق الغاية املرجوة منها يف جمال 

مما اضطر السلطات اجلزائرية إىل إحداث عدة إصالحات يف اال االستثمار و املسامهة يف التنمية االقتصادية، 
، وهذه اإلصالحات كانت دف إىل زيادة احلصيلة الضريبية من خالل حماربة 1992الضرييب ابتداء من سنة 

الستثمار واإلنتاج من خالل منح امتيازات و إعفاءات للمؤسسات الغش والتهرب الضرييب باإلضافة إىل تشجيع ا
  .اإلنتاجية

                                                 
  .29:  نفس املرجع، ص،مراد ناصر - 1
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 و ذلك من خالل صدور  يف اجلزائر، منعطفا هاما بالنسبة لسياسة االستثمار1993 سنة كانتلقد 
 التحفيزات الضريبية متخض عنه جمموعة من، الذي 10/1993 /05 املؤرخ يف 12 /93املرسوم التشريعي رقم 

 بالرسم على 19 منها بالضرائب املباشرة و27 بني إلغاء و تعديل و إمتام، يتعلق إجراءا 45 جمملها بلغت يف
القيمة املضافة، و توجه هذه االمتيازات لنوعني من األنظمة املتعلقة باالستثمار و هي النظام العام و النظام 

  1:اخلاص و تتمثل هذه االمتيازات تبعا لكل نظام فيما يلي
  : و ميكن إمجال أهم هذه االمتيازات يف العناصر التالية: المتعلقة بالنظام العامضريبيةمتيازات الاال - 3-1

  . من ضريبة نقل امللكية على كل املشرتيات املنجزة يف إطار االستثماراإلعفاء �
 رأس فيما خيص عقود اإلنشاء و رفع ‰ 5 ـتطبيق رسم ثابت يف جمال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر ب �

 .ملالا
  . من تاريخ احلصول عليهابتداء االستثمار من الرسم العقاري إطارإعفاء امللكيات العقارية اليت تدخل يف  �
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات اليت توظف مباشرة يف إجناز املشروع، سواء  �

 هذه السلع و اخلدمات إىل إنتاج مواد و  شرط أن توجهاحمللية، حمصل عليها من السوق أوكانت مستوردة 
 .املضافةخدمات ختضع للرسم على القيمة 

تدخل مباشرة يف إجناز حلقوق اجلمارك بالنسبة للمواد املستوردة اليت  % 3تطبيق نسبة منخفضة تقدر ب  �
قية و متابعة االستثمارات ميكن التنازل عن هذه املواد املستوردة باالتفاق مع الوكالة الوطنية لدعم و تر و االستثمار،

)APSI.( 
   و من الدفع اجلزايف IBS الشركات أرباحإعفاء ملدة ترتاوح بني سنتني و مخس سنوات من الضريبة على  �

VF  و من الرسم على النشاط املهينTAP. 
  .على األرباح عند إعادة استثمارها %33: ـبعد انقضاء مدة اإلعفاء ميكن تطبيق معدل منخفض يقدر ب �
يف حالة تصدير املنتجات، املؤسسة املصدرة تستفيد من إعفاء تام و دائم من الضريبة على أرباح  �

الشركات، و الدفع اجلزايف، و الرسم على النشاط املهين، و ذلك بالنسبة لرقم األعمال عند الصادرات على رقم 
  .األعمال اإلمجايل

 و املوجهة لتموين املنتجات املعدة ،لدى اجلماركتستفيد املشرتيات من السوق احمللية للسلع املودعة  �
  .للتصدير من إعفاء لكل احلقوق و الرسوم

                                                 
  .59: ، ص1999  طبوعات اجلامعية، اجلزائر، كمال عليوش قربوع ، قانون االستثمارات يف اجلزائر ، ديوان امل- 1
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  علىضريبيةيطبق النظام اخلاص باالمتيازات ال:  المتعلقة باألنظمة الخاصةضريبية االمتيازات ال- 3-2

، كذلك ) Zones à Promouvoir(االستثمارات اليت تقوم ا املؤسسات االقتصادية يف املناطق املعدة للرتقية 
 .)Zones Franches(املؤسسات اليت متارس نشاطاا يف املناطق احلرة 

تستفيد  : المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المناطق المعدة للترقيةضريبيةالتحفيزات ال -1- 3-2
 اإلعفاءات من 1993لسنة  قانون االستثمارات إطاراملؤسسات اليت متارس نشاطاا يف الناطق املعدة للرتقية يف 

  :التاليةضريبية ال
ضريبية  الاإلعفاءات عند بداية اجناز مشروع استثماري يستفيد املستثمرون من :رخالل فترة انجاز االستثما -أ

  : التالية
  .إعفاء من حقوق التحويل فيما خيص العقارات الضرورية لالستثمار �
 املال، و رفع رأس اإلنشاءوق التسجيل عند بالنسبة حلق %1 عوضا عن ‰5بـ معدل منخفض يقدر  �

  .2001 الصادر يف سنة 01/03 لألمروفقا  ‰ 2 إىلكما عدلت هذه النسبة لتصل 
 لألمر سنوات من تاريخ االجناز تبعا 10 ب أيضا دائم من الرسم العقاري ، كما حددت املدة هنا إعفاء �

  .2001 لسنة 01/03
  . و التجهيزاتاألولية استرياد املواد أود شراء  من الرسم على القيمة املضافة عنإعفاء �
  . بالنسبة حلقوق اجلمارك % 3معدل منخفض يقدر بــ  �

 ضريبية يف هذه الفرتة تستفيد املؤسسات املنتجة للسلع و اخلدمات من حتفيزات :خالل فترة االستغالل  -ب
  1:فيما يلي حتفيزا مقارنة بالنظام العام، وتتمثل هذه التحفيزات أكثرإضافية، و 
 سنوات منذ بداية النشاط الفعلي من الضريبة على 10 سنوات و ال تزيد عن 05 ملدة ال تقل عن إعفاء �

 10 الشركات، الدفع اجلزايف، و من الرسم على النشاط املهين، وقد عدلت املدة لتصبح ثابتة و حمددة بـ أرباح
  .2001 لسنة 01/03 رقم لألمرسنوات وفقا 

 من الربح املعاد % 50 تستفيد املؤسسات يف املناطق اخلاصة من ختفيض قدره اإلعفاء بعد انقضاء فرتة �
  .% 33استثماره و اخلاضع ملعدل منخفض 

، و الدفع اجلزايف، والرسم على النشاط األرباح دائم و تام من الضريبة على إعفاءيف حالة التصدير،  �
  . اإلعفاء و ذلك بعد فرتة اإلمجايل عمالاأل املصدر على رقم األعمال، و ذلك بنسبة رقم املهين

تكتسي االمتيازات : المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المنطق الحرةضريبية التحفيزات ال -2- 3-2
  :ما يلي، و تتمثل هذه االمتيازات فياألخرىكرب من تلك املمنوحة يف املناطق أ أمهيةاملمنوحة يف املناطق احلرة 

                                                 
  .10/1993 /05 املؤرخ يف 12 /93املرسوم التشريعي رقم  - 1
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 تقام يف املناطق احلرة بسبب نشاطها من مجيع الضرائب و الرسوم و االقتطاعات تعفى االستثمارات اليت �
  :ذات الطابع اجلبائي و اجلمركي باستثناء

   .احلقوق و الرسوم املتعلقة بالسيارات السياحية غري املرتبطة باستغالل املشروع - 
  . النظام القانوين للضمان االجتماعيمسامهات االشرتاكات يف - 

  .ئدات رأس املال املوزعة الناجتة عن نشاطات اقتصادية متارس يف املناطق احلرةتعفى عا �
 من مبلغ أجورهم، يف حني %20 بنسبة اإلمجايل لنظام الضريبة على الدخل األجانبخيضع العمال  �

  .خيضع العمال اجلزائريني ملبادئ القانون العام
  1: املالية السنوية واليت نذكو منهاكما منحت عدة امتيازات وإعفاءات ضريبية من خالل قوانني

 لفائدة املؤسسات % 15 ختفيض الضريبة على أرباح الشركات لنسبة -  :2004قانون المالية  �
 % 20ختفيض الضريبة على أرباح الشركات لنسبة  - . والصناعات الصغرية واملتوسطة املتواجدة يف اهلضاب العليا

  . توسطة املتواجدة يف اجلنوبلفائدة املؤسسات والصناعات الصغرية وامل
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين لفائدة العمليات املنجزة بني الشركات -: 2005قانون المالية  �

 سنوات، 5 اإلعفاء املؤقت من الضريبة على أرباح الشركات ملدة –. األعضاء التابعة لنفس جمموعة الشركات
 تقليص الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح –. أمسال اخلطراعتبارا من بداية النشاط لفائدة شركات ر

   . سنوات5 على االستثمارات املتواجدة يف واليات أدرار، اليزي، تندوف ، متنراست ملدة %50الشركات بنسبة 
  اإلعفاء الدائم من الرسم على النشاط املهين والضريبة على أرباح الشركات- : 2006قانون المالية  �

  . إلغاء الدفع اجلزايف–. بالنسبة لعمليات بيع السلع واخلدمات املوجهة للتصدير

 تعديل االقتطاعات املرخص ا لتحديد األرباح اخلاضعة للضريبة على أرباح - : 2007قانون المالية  �
ائدة  تقليص الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب احلالة لف–.  الشركات

 سنوات اعتبارا من 4ويطبق هذا اإلجراء ملدة . املؤسسات اليت تستحدث مناصب شغل جديدة وحتافظ عليها
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين لفائدة العمليات املنجزة بني الشركات األعضاء –. 2007الفاتح جانفي 

  . حلسم األعباءالتابعة لنفس جمموعة الشركات، وإلغاء شرط التحديد املرخص به 

، %19 إىل % 25تقليص النسبة العادية للضريبة على أرباح الشركات من : 2008قانون المالية  �
   .بالنسبة لبعض النشاطات اإلنتاجية والسياحية

 5 سنوات إىل 3 متديد فرتة اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات من -: 2009قانون المالية  �
 متديد فرتة اإلعفاء –.  منصب شغل عند انطالق النشاط100 تستحدث أكثر من سنوات لفائدة املؤسسات اليت

                                                 
 ،2010 التدابري املتخذة لفائدة التشغيل واالستثمار و النمو االقتصادي، بوابة الوزير األول، ديسمرب -  1

   2013/08/28            dz.gov.ministre-premier.www        
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من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات ملدة سنتني لفائدة املقاولني الشباب القابلني 
  .دة غري حمددةلالستفادة من صندوق دعم تشغيل الشباب الذين يلتزمون بتوظيف ثالثة مستخدمني على األقل مل

 اإلعفاء من -.  اإلعفاء من حقوق التسجيل يف عمليات الدخول يف البورصة-: 2010قانون المالية  �
الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات على املنتجات وفائض قيمة التنازل عن األسهم 

 ختفيض الرسم على النشاط املهين –. يف البورصةوالسندات املشاة اليت يتم حتقيقها يف إطار عملية الدخول 
 –.  خبصوص عمليات البيع اليت يقوم ا املنتجون و البائعون باجلملة واملتعلقة باألدوية املصنعة حمليا%30بنسبة 

 إمكانية تقسيم مبلغ حقوق التسجيل، وكذا –. الرتخيص بالتسوية اجلمركية عند استرياد جتهيزات اإلنتاج اددة
  .رسم على الشهر العقاري، املستحقة عند إعداد عقود منح االمتياز على أمالك الدولة، يف إطار تطوير االستثمارال

 تعترب كأمثلة عن التحفيزات واإلعفاءات الضريبية املقدمة  سابقا،إن التدابري واإلجراءات الضريبية اليت ذكرناها
 يف د املبذولة حيث كل سنة يتم تعديل تعترب كل اجلهووال. من طرف الدولة ألجل تشجيع االستثمار واإلنتاج

النظام الضرييب حسب الظروف االقتصادية السائدة، ويف كل تعديل من هذه التعديالت يكون هناك اهتمام 
، وخاصة يف السنوات األخرية من خالل برامج الدعم املقدمة للشباب يف إطار زيادة معدل تبتشجيع االستثمارا

  . تثمار، حيث يرافق هذه الربامج مجلة من التسهيالت الضريبية حىت تنجح هذه املشاريع الصغريةالتشغيل واالس
ن الدولة منحت عدة تسهيالت و إعفاءات ضريبية ألجل الرفع أميكن القول بللتحليل السابق، كنتيجة 

 الضرييب املنخفض يف من حجم االستثمارات وبالتايل الرفع من النمو االقتصادي، وهذا ما يبينه معدل الضغط
كما ساعد الدولة على منح كل هذه .  سابقاارئيناجلزائر مقارنة بالدول األخرى سواء املتقدمة أو النامية كما 

التسهيالت واالمتيازات الضريبية اعتمادها الكبري على اجلباية البرتولية يف متويل نفقاا، حيث تعترب اإليرادات 
-1992( كمتوسط للفرتة % 15 حىت  يومنا هذا إيرادات استثنائية ال  متثل إال الضريبية العادية يف اجلزائر

  . من اإليرادات اإلمجالية) 2012
  ئرسياسة اإلنفاق العام والعجز الموازني في الجزا: المطلب الثاني

ثل نسبة كبرية  اجلباية البرتولية، وذلك لكوا متإىل األوىلختضع سياسة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر بالدرجة   
 أسعار اخنفاض أزمةوميكن مالحظة ذلك من خالل السياسة االنفاقية التقشفية املتبعة بعد .  امليزانيةإيراداتمن 

 إىل االقتصادية، مث تتحول اإلصالحاتواليت كانت بدعم من صندوق النقد الدويل يف ظل ، 1986البرتول 
  لتدخل اجلزائر يف برامج انفاقية 2000 من سنة ابتداءقات  احملروأسعارسياسة انفاقية توسعية بعد ارتفاع 

   . االقتصادي وبرنامج دعم النمواإلنعاش من خالل برناجمي 2001ضخمة ابتداء من 

تعد ظاهرة تزايد النفقات العامة ظاهرة موجودة يف مجيع : الجزائر وأسبابها ظاهرة تزايد النفقات العامة في –1
 وهذه 1.لنامية، وهلذه الزيادة عدة أسباب منها ما هو ظاهري ومنها ما هو حقيقيالدول سواء املتقدمة أو ا

                                                 
  .90:  للتفصيل يف األسباب الظاهرية واحلقيقية لتزايد النفقات العامة، ميكن العودة للفصل الثاين من هذه األطروحة،  ص- 1
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ولذلك وجب علينا دراسة ظاهرة تزايد النفقات . الظاهرة قد تؤدي إىل إحداث عجز يف املوازنة العامة للدولة
  .العامة يف اجلزائر، وكذا العجز املوازين املتسبب عنها

شهدت اجلزائر كغريها من الدول زيادات معتربة يف النفقات : لنفقات العامة الظاهرية لتزايد ا األسباب- 1-1
العامة، خاصة يف السنوات األخرية ولذلك سنحاول دراسة أهم األسباب الظاهرية اليت أدت إىل زيادة حجم 

تطور : امة ومهاالنفقات العامة يف اجلزائر، وسنقتصر يف هذا التحليل على دراسة سببني رئيسيني لتزايد النفقات الع
 . املستوى العام لألسعار وتطور النمو الدميغرايف

  : اجلدول التايل يبني لنا تطور النفقات العامة االمسية واحلقيقية وكذا تطور نصيب الفرد من هذه النفقات
      صيب الفرد من النفقات احلقيقية   تطور النفقات العامة االمسية واحلقيقية ون):9- 5(الجدول رقم 

النفقات    

  1االسمية 

10
  ج. د9

معدل 

  4النمو

 2الرقم القياسي

  لألسعار

النفقات 

  4الحقيقية 

10
  ج. د9

معدل 

  4النمو

نصيب الفرد من   3عدد السكان 

  4النفقات الحقيقية 

  ج.د

معدل نمو نصيب 

الفرد من النفقات 

  4الحقيقية 

1989  124,50   100 124,50   25576596 4867,73   
1990  136,50 9,64 117,88 115,80 -6,99 26239708 4412,996 -9,34 
1991  212,10 55,38 148,41 142,91 23,42 26893663 5314,073 20,42 
1992  420,10 98,07 195,43 214,96 50,41 27535151 7806,817 46,91 
1993  476,60 13,45 235,54 202,34 -5,87 28157560 7186,118 -7,95 
1994  566,30 18,82 303,84 186,38 -7,89 28752749 6482,197 -9,80 
1995  759,60 34,13 394,37 192,61 3,34 29315463 6570,287 1,36 
1996  724,60 -4,61 468,13 154,79 -19,64 29845208 5186,295 -21,06 
1997  845,10 16,63 494,82 170,79 10,34 30345466 5628,168 8,52 
1998  876,00 3,66 519,55 168,61 -1,28 30820435 5470,639 -2,80 
1999  961,70 9,78 533,04 180,42 7,00 31276295 5768,521 5,45 
2000  1178,10 22,50 534,65 220,35 22,13 31719449 6946,834 20,43 
2001  1321,00 12,13 557,10 237,12 7,61 32150198 7375,407 6,17 
2002  1550,60 17,38 565,07 274,41 15,73 32572977 8424,421 14,22 
2003  1752,70 13,03 589,14 297,50 8,42 33003442 9014,255 7,00 
2004  1891,80 7,94 612,53 308,85 3,81 33461345 9230,059 2,39 
2005  2052,00 8,47 621,00 330,43 6,99 33960903 9729,859 5,41 
2006  2453,00 19,54 635,38 386,07 16,84 34507214 11188,042 14,99 
2007  3108,50 26,72 658,72 471,90 22,23 35097043 13445,579 20,18 
2008  4191,00 34,82 690,70 606,78 28,58 35725377 16984,446 26,32 
2009  4246,30 1,32 730,36 581,40 -4,18 36383302 15979,809 -5,92 
2010  4466,90 5,20 758,92 588,59 1,24 37062820 15880,778 -0,62 
2011  5853,50 31,04 793,22 737,94 25,38 37762962 19541,411 23,05 
2012  7169,80 22,49 863,74 830,09 12,49 38481705 21570,971 10,39 

 7,64   9,57   20,76   ���و�طا
1- Rapport annuel de la Banque d'Algérie , http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm. (11/02/2013).         :المصدر                    

  .O.N.S الديوان الوطين لإلحصائيات -2
  20/01/2013http://data.albankaldawli.org/country/algeria           : قاعدة بيانات البنك الدويل-3
  .Microsoft Excelى  من حساب الباحث باالعتماد عل-4
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باالعتماد على اجلدول السابق ميكن توضيح األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة يف اجلزائر، واملتمثلة يف 
 . وكذا زيادة النمو الدميغرايف" التضخم"ارتفاع املستوى العام لألسعار 

  .2012- 1989ة للفرتة  الشكل التايل يبني لنا تطور كل من النفقات العامة االمسية واحلقيقي
  

  2012-1989 تطور النفقات العامة واالمسية واحلقيقية للفرتة ):3- 5(الشكل رقم 
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 ).9-5( من إعداد الباحث بناء على معطيات اجلدول رقم :المصدر

 يتبني لنا الفرق الواضح بني زيادة النفقات االمسية و النفقات احلقيقية، وعلى ،من خالل الشكل السابق
كرب بكثري من زيادة النفقات احلقيقية، حيث بلغ أ فان كال النفقات يف تزايد، إال أن زيادة النفقات االمسية العموم

 مقارنة مبتوسط معدل منو النفقات العامة % 20.76ة متوسط معدل منو النفقات العامة االمسية خالل هذه الفرت
د فرضية تزايد النفقات العامة بسبب ارتفاع  وهذا ما يؤك فقط،% 9.57احلقيقية لنفس الفرتة والذي بلغ 

 ميثل معدل )%11.19(ن الفرق بني املعدلني أ، حيث ميكن اعتبار ب)حدوث تضخم( املستوى العام لألسعار 
نه ميكن تفسري الزيادة يف النفقات أ، أي النمو الظاهري للنفقات العامة املفسر بارتفاع املستوى العام لألسعار

 وهي نسبة معتربة نظرا %53.90الل فرتة الدراسة بسبب ارتفاع املستوى العام لألسعار بنسبة العامة باجلزائر خ
  1.الرتفاع معدل التضخم خالل فرتة الدراسة

 النمو واملتمثل يف ،كما ميكن استنتاج سبب ظاهري آخر مفسر لتزايد النفقات العامة من اجلدول السابق
كرب من معدل منو نصيب الفرد من هذه أنفقات العامة احلقيقية دائما ن معدل منو الأالدميغرايف، حيث نالحظ ب

 قدرالنفقات، وهذا دليل على أن جزء من الزيادة يف النفقات احلقيقية كان سببه زيادة النمو الدميغرايف، حيث 
ات  أما متوسط معدل منو مصيب الفرد من النفق% 9,57متوسط معدل منو النفقات احلقيقية لفرتة الدراسة 

 مبثل الزيادة الظاهرية % 1.93وبالتايل الفرق بينهما والذي يقدر بـ . %7.64احلقيقية لنفس الفرتة فكان 
ن األسباب الظاهرية لتزايد أوكنتيجة من هذا التحليل ميكن القول ب. للنفقات العامة املفسرة بزيادة النمو الدميغرايف

                                                 
  .20.76 من 11.19 حسبت هذه النسبة كنسبة مئوية  لـ - 1
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ليأيت ) % 50بنسبة تفوق ( ى العام لألسعار بالدرجة األوىل النفقات العامة يف اجلزائر تفسر بارتفاع املستو
  .%20قل ال تتعدى أبعدها النمو الدميغرايف بدرجة 

تطرقنا سابقا إىل األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة يف :  الحقيقية لتزايد النفقات العامة األسباب- 1-2
   هذه النفقات، وما أسباب هذه الزيادة إن وجدت؟ هل هناك زيادة حقيقية يفةاجلزائر، إال انه جيب معرف

 جيب تتبع تطور نصيب الفرد من ،ملعرفة ما إذا كانت هناك زيادة حقيقية يف النفقات العامة يف اجلزائر
الن النفقات حقيقية (  العام لألسعار من التحليل ىالنفقات العامة احلقيقية وذلك إلقصاء تأثري ارتفاع املستو

ألننا أخذنا نصيب الفرد من النفقات وليس تطور إمجايل ( ، وكذلك إقصاء تأثري النمو الدميغرايف )وليست امسية
والشكل البياين التايل يبني لنا تطور نصيب الفرد من النفقات العامة احلقيقية يف اجلزائر للفرتة ). النفقات العامة

1989-2012.  
  )2012- 1989 (عامة احلقيقية يف اجلزائر للفرتة  تطور نصيب الفرد من النفقات ال):4- 5(الشكل رقم 
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  ).9-5( من إعداد الباحث بناء على معطيات اجلدول رقم :المصدر

ن نصيب الفرد من النفقات العامة احلقيقية يف تزايد مستمر ما عدا فرتة أ ب،نالحظ من خالل الشكل أعاله
ثر كثريا يف زيادة نصيب الفرد من النفقات ، وبذلك ميكن القول بان النمو الدميغرايف مل يؤ1992-1998

 بينما متوسط معدل منو النفقات العامة احلقيقية %1.79العامة، حيث كان معدل منو السكان كمتوسط للفرتة 
و كنتيجة هلذا التحليل ميكن القول بأنه هناك زيادة حقيقية يف حجم النفقات العامة يف . %9.57لنفس الفرتة 

  .، وهذا ما جيعلنا نتساءل عن األسباب احلقيقية هذه الزيادة1999نة اجلزائر وخاصة بعد س
ملعرفة األسباب احلقيقية لتزايد النفقات العامة جيب التمييز بني فرتتني يف حتليلنا، حيث نالحظ من خالل 

ة الشكل تناقص يف نصيب الفرد من النفقات احلقيقية وذلك خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية، أما بعد سن
: وعليه منيز بني فرتتني أساسيتني.  ففي العموم هناك زيادة مستمرة يف نصيب الفرد من النفقات احلقيقية1999
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- 1999(وفرتة ما بعد اإلصالحات ) 1998- 1989(فرتة اإلصالحات االقتصادية مع صندوق النقد الدويل 
  .، حيث لكل فرتة سياستها االنفاقية اخلاصة ا)2012

 اتبعت اجلزائر سياسة مالية تقشفية خالل فرتة ):1998- 1989( االقتصادية فترة اإلصالحات �
، واخنفاض يف النفقات احلقيقية يف بعض 1اإلصالحات االقتصادية مما أدى إىل منو متواضع يف النفقات االمسية

، وهذه السياسة كانت دف ختفيض عجز املوازنة 1998، 1996، 1994، 1993، 1989السنوات 
عن طريق تقليص نفقات التوظيف و املستخدمني، جتميد األجور، وذلك  عدالت التضخم املرتفعة،وختفيض م

 واصلت وبذلك . للمواد الضرورية من الدرجة األوىلنسبةخفض التحويالت االجتماعية وإعانات الدعم حىت بال
التخلي املتواصل عن دعمها عن طريق وذلك بواألدوية،  األساسية مبا فيها املواد األسعارحترير دائرة الدولة  توسيع 

حتقيق فائض   هواألساسي هدفها وهو ما كانت تتطلبه سياسة التقشف يف جمال النفقات واليت كان ،ميزانية الدولة
املديونية الداخلية ء  وكـذا التخفيف من عب، هيكلة املؤسسات العمومية والبنـوكإعادةيف امليزانية لتوجيهه لتمويل 

و  .2ـا مس هذا التقشف التخفيض من التحويـالت االجتماعيـة لصاحل السكـان وكـذا االستثماراتواخلارجية، كم
ن مجيع التدابري واإلجراءات املتفق عليها مع صندوق النقد الدويل  يف جانب املوازنة أبشكل عام ميكن القول ب

جم النفقات العامة و زيادة فعالية  من خالل تقليص ح املوازنة العامةالعامة كانت دف إىل ختفيض العجز يف
ولقد حققت هذه الربامج عدة نتائج اجيابية لالقتصاد اجلزائري . النظام الضرييب يف الرفع من احلصيلة الضريبية

كتحسن املؤشرات االقتصادية الكلية، إال أا خلفت آثارا سلبية وخيمة يف اجلانب االجتماعي  كارتفاع معدل 
  .لتايل يف هذه الفرتة مل يكن هناك تزايد حقيقي للنفقات العامة إال يف بعض السنواتو با. البطالة والفقر
متيزت هذه  ):2012-1999) (اإلنعاش االقتصادي(فترة ما بعد اإلصالحات االقتصادية  �

ة بسياسة مالية توسعية دف إنعاش االقتصاد ودعم النمو، وتبنت اجلزائر خالل هذه الفرتة برامج انفاقيالفرتة 
حيث نالحظ زيادة معتربة يف نصيب الفرد من . ضخمة مما أدى إىل زيادة معتربة يف النفقات االمسية وكذا احلقيقية

 حيث كان هناك اخنفاض بسبب اخنفاض أسعار البرتول 2010 و 2009النفقات العامة احلقيقية ما عدا سنيت 
 :ت العامة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة فيما يليوميكن تلخيص أهم األسباب احلقيقية لتزايد النفقا. 2009سنة 

 و املتمثلة أساسا يف ارتفاع اإليرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار البرتول يف أسباب اقتصادية -
 دوالر 50 دوالر للربميل أثناء فرتة اإلصالحات االقتصادية لريتفع إىل أكثر من 20هذه الفرتة، حيث مل يتعدى 

 .وهذا ما أتاح للدولة إنفاقا اكرب لتلبية متطلبات األفراد واالقتصاد على السواء. 2012- 1999كمتوسط للفرتة 
 و املتمثلة يف تلبية خمتلف طلبات أفراد اتمع، حيث متيزت هذه الفرتة أسباب اجتماعية -

 األجور واملرتبات، بإضرابات من خمتلف القطاعات االقتصادية ألجل الرفع من القدرة الشرائية هلم من خالل زيادة
 . السكن وخمتلف متطلبات احلياةضافة إىل زيادة االحتجاجات علىباإل

                                                 
قية التقشفية يف إطار برامج  اإلصالحات االقتصادية املربمة مع صندوق النقد الدويل، و بالتايل هذه السياسة  انتهجت اجلزائر هذه السياسة االنفا- 1

ة للحصول على القروض واإلعانات ألجل اخلروج من األزمة اليت يمل تكن سياسة مستقلة،  بل كانت  عبارة عن تطبيق لشروط املؤسسات املالية الدول
  .1986بعد مست االقتصاد اجلزائري 

2 - C.N.E.S " Rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme d’ajustement  structurel 
"  ,Alger,(1998). 
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 حيث متيزت كذلك السنوات األخرية باضطرابات يف خمتلف الدول العربية أسباب سياسية -
خمتلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية،وهذا ما أدى بالدولة إىل توسيع حجم نفقاا العامة يف جماالت جديدة و

. ألجل التخفيف من الضغط االجتماعي ولو لفرتة مؤقتة، حىت ولو مل تكن هذه النفقات ذات مردودية وإنتاجية
كما ميكن إدراج ضمن األسباب السياسية اجلانب األمين حيث الظروف األمنية الصعبة اليت تعيشها الدول ااورة 

  . ة احلال يتطلب زيادة يف نفقات األمن والدفاعأجربت اجلزائر على تكثيف تامني احلدود و هذا بطبيع
 قسمني رئيسيني نفقات جارية إىلتقسم النفقات العامة يف اجلزائر :  تطور هيكل النفقات العامة في الجزائر–2
  .أخرى أقسام عدة إىلقسم ن وبطبيعة احلال كل قسم ي1،"نفقات التجهيز " رأمساليةونفقات " نفقات التسيري" 

 سابقا كانت هناك زيادة رأيناكما  :هيكل النفقات العامة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيزتطور  -2-1
 دراسة تطور كل من إىل، و هذا ما يقودنا 1999معتربة يف قيمة النفقات العامة يف اجلزائر خاصة بعد سنة 

 و نفقات التسيري اإلمجاليةعامة  واجلدول التايل ينب لنا تطور قيمة النفقات ال.نفقات التسيري ونفقات التجهيز
  .2012-1990والتجهيز يف اجلزائر خالل الفرتة 

  ج.مليار د: الوحدة).                 2012-1990( تطور هيكل النفقات العامة يف اجلزائر ):10- 5(الجدول رقم 
  معدل نموها  بتها للنفقات العامةنس  نفقات التجهيز  معدل نموها  نسبتها للنفقات العامة  نفقات التسيير  النفقات  العامة  

1990  136,50 88,80 65,05 / 47,70 34,95 / 

1991  212,10 153,80 72,51 73,20 58,30 27,49 22,22 

1992  420,10 276,10 65,72 79,52 144,00 34,28 147,00 

1993  476,60 291,40 61,14 5,54 185,20 38,86 28,61 

1994  566,30 330,40 58,34 13,38 235,90 41,66 27,38 

1995  759,60 473,70 62,36 43,37 285,90 37,64 21,20 

1996  724,60 550,60 75,99 16,23 174,00 24,01 -39,14 

1997  845,10 643,50 76,14 16,87 201,60 23,86 15,86 

1998  876,00 664,10 75,81 3,20 211,90 24,19 5,11 

1999  961,70 774,70 80,56 16,65 187,00 19,44 -11,75 

2000  1178,10 856,20 72,68 10,52 321,90 27,32 72,14 

2001  1321,00 963,60 72,94 12,54 357,40 27,06 11,03 

2002  1550,60 1097,60 70,79 13,91 452,90 29,21 26,72 

2003  1752,70 1199,00 68,41 9,24 553,70 31,59 22,26 

2004  1891,80 1251,10 66,13 4,35 640,70 33,87 15,71 

2005  2052,00 1245,10 60,68 -0,48 806,90 39,32 25,94 

2006  2453,00 1437,90 58,62 15,48 1015,10 41,38 25,80 

2007  3108,50 1673,90 53,85 16,41 1434,60 46,15 41,33 

2008  4191,00 2217,70 52,92 32,49 1973,30 47,08 37,55 

2009  4246,30 2300,00 54,16 3,71 1946,30 45,84 -1,37 

2010  4466.94 2659.07 59,53 15,61 1807.86 40,47 -7,11 

2011  5853.56 3879.20 66,27 45,89 1974.36 33,73 9,21 

2012  7169.89 4935.93 68,84 27,24 2233.96 31,16 13,15 

            SOURCE : 1-Rapport annuel de la Banque d'Algérie.     
  .Microsoft Excelمن حساب الباحث باالعتماد على برنامج ومعدالت النمو النسب  -

                                                 
  .88:  للتفصيل أكثر حول تقسيمات النفقات العامة يف اجلزائر ميكن الرجوع إىل الفصل الثاين من هذه األطروحة ص- 1
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 حول تطور نسبة كل من نفقات أكثر لتوضيح الصورة ،ميكن متثيل اجلدول السابق يف الشكل التايل  
  .معدالت منومها للفرتة املدروسةالتسيري ونفقات التجهيز و

  .لنفقات العامة ومعدل منهماا  من تطور نسب نفقات التسيري والتجهيز):5- 5(الشكل رقم 
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  ).10-5( من إعداد الباحث بناء على اجلدول رقم :المصدر

 جموع النفقات، وهذا ما يدل على تغري إىل عدم ثبات نسبة نفقات التسيري ،أعالهيوضح الشكل   

ياسات املتبعة من طرف الدولة خالل فرتة الدراسة، ومن خالل التمثيل البياين ميكن تقسيم طبيعة السياسات الس

  1: أربعة مراحل أساسية وهيإىلاالنفاقية املتبعة يف اجلزائر 

 متيزت هذه الفرتة مبحاولة ختفيض عجز املوازنة العامة من ):1994- 1989( المرحلة األولى  �

قات التسيري، خاصة مع مرحلة  الشروع يف تنفيذ إجراءات التخلي عن سياسة الدعم و خالل الضغط على نف

 وأيضا بفعل سياسة تسريح العمال إلعادة هيكلة القطاع العام و تنفيذ برنامج ،حترير األسعار و جتميد األجور

 إىل 1991 سنة % 72.52 الخنفاض نسبة نفقات التسيري من أدىوهذا ما . خصخصة املؤسسات العامة

 وبالتايل ارتفاع نسبة نفقات التجهيز، كما نالحظ كذلك تواضع معدالت منو نفقات 1994 سنة % 58.34

 تدهور يف إىل أدت السياسة االنفاقية املتبعة يف هذه الفرتة إن .التسيري مقارنة بنفقات التجهيز يف هذه الفرتة

  -  العمال األجراء–راء وأصحاب الدخول احملدودة  فئة الفقإىل وخاصة بالنسبة ،مؤشرات التوازن االجتماعي

 . حيث كانت هذه الفئات السكانية األكثر تضررا

                                                 
) 1994-1989(ماد تقسيم فرتة الدراسة إىل أربعة مراحل وفقا لطبيعة السياسة االنفاقية املتبعة خالل كل فرتة، حيث يف الفرتة األوىل  مت اعت- 1

كان هناك ارتفاع لنسبة نفقات التسيري إىل ) 1999- 1994(كان هناك اخنفاض لنسبة نفقات التسيري إىل النفقات العامة، وخالل الفرتة الثانية 
ارتفعت نسبة ) 2012-2008(عاد اخنفاض هذه النسبة، ويف الفرتة الرابعة و األخرية ) 2008-1999(فقات العامة، أما خالل الفرتة الثالثة الن

  .نفقات التسيري إىل النفقات العامة من جديد، وخالل كل هذه الفرتات مل تتعدى نفقات التجهيز نفقات التسيري
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متيزت هذه الفرتة باستمرار سياسات التقشف املايل، ولكن نظرا ): 1999-1994(المرحلة الثانية  �

ات املتضررة من برامج  اتمع غريت احلكومة سياستها نوعا ما اجتاه الفئألفرادلتدهور الظروف االجتماعية 

عن طريق تقدمي عالوات نقدية لعدميي الدخل  من خالل برامج محاية اجتماعية ، وذلك االقتصادياإلصالح

 سنة % 29 إىل ارتفاع معدل التضخم ليصل إىل أدى األسعار سياسة حترير إتباع أن، كما ولذوي الدخل احملدود

 إىل أدتكل هذه السياسات .  محاية قدرم الشرائيةألجل  املوظفنيأجور الرفع من إىل أدى وهذا ما ،1995

التجهيز كما هو مبني يف الشكل السابق، وبذلك ارتفعت نسبة  ارتفاع نسبة منو نفقات التسيري مقارنة بنفقات

 نسبة هلا خالل هذه أعلى وهي 1999سنة % 80 حدود إىلنفقات التسيري مقارنة بنفقات التجهيز لتصل 

 .الفرتة

 الثالثة األلفيةللجزائر يف بداية املالية أدى التحسن يف الوضعية ): 2008-1999(لة الثالثة المرح �

 احلكومي خاصة، حيث اإلنفاق حتول جذري يف السياسة املالية عامة وسياسة إىل احملروقات أسعارنتيجة ارتفاع 

وبذلك ارتفع .  االقتصاديةالحاتلإلص السلبية التبعاتاتبعت اجلزائر سياسة انفاقية توسعية قصد اخلروج من 

أن ما مييز  إالحجم النفقات العامة بشقيه اجلاري واالستثماري كما يوضحه معدالت النمو يف الشكل السابق، 

 احلكومي يف هذه الفرتة االرتفاع الكبري يف نفقات التجهيز مقارنة بنفقات التسيري، حيث كانت سياسة اإلنفاق

وهذه الزيادة املعتربة يف نفقات . 2008 سنة %47.08 إىل لتصل % 27.32 تقدر بـ  2000نسبتها سنة 

، حيث ركزت اجلزائر يف )2009-2001( االقتصادي ودعم النمو اإلنعاشالتجهيز كانت نتيجة تطبيق برامج 

على  احملروقات، حيث خصصت املوارد لإلبقاء أسعار من ارتفاع املتأتيةهذه الفرتة على استثمار عائدات البرتول 

ّاألولويات القطاعية اليت حددا احلكومة كقطاع الفالحة والري والسكن والتعليم والكهرباء الريفية، الغاز . اخل...ّ

وذلك لالستجابة أكثر إىل متطلبات الشعب املتعددة، وخاصة الشغل والسكن مع إعطاء األولوية إىل إاء الربامج 

و . اخل... غرب-اء مرتو اجلزائر، مطار اجلزائر، الطريق السريع شرقاجلارية قبل االنطالق يف مشاريع جديدة كإ

 شهدت ارتفاعا ملحوظا وهذا األخريةارتفاع نفقات التجهيز يف هذه الفرتة ال يعين اخنفاض نفقات التسيري، فهذه 

 .ما يعكسه معدل منوها خالل هذه الفرتة

ودة ارتفاع نسبة نفقات التسيري مقارنة أهم ما ميز هذه الفرتة ع): 2012-2008(المرحلة الرابعة  �

بنفقات التجهيز، وهذا راجع أساسا إىل ارتفاع نفقات األجور والرواتب نتيجة االحتجاجات و اإلضرابات اليت 

وبالتايل ارتفعت نفقات التسيري مبعدالت عالية ما أدى إىل ارتفاع نسبتها إىل . قامت ا خمتلف النقابات العمالية

 . ةالنفقات العام
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 أصناف مخسة إىلتقسم نفقات التسيري يف اجلزائر حسب حسابات امليزانية :  تطور هيكل نفقات التسيير- 2-2

  :رئيسية، واجلدول التايل يبني لنا تطور نفقات التسيري حسب هذا التقسيم
  ج.مليار د: حدة                الو).2011-1993(اجلزائر للفرتة  هيكل نفقات التسيري يف ):11- 5(الجدول رقم 

    فوائد الدين العام  التحويالت  وأدواتمعدات   منح ااهدين  واألجورالرواتب 

  %النسبة   القيمة  %النسبة   القيمة  %النسبة   القيمة  %النسبة   القيمة % النسبة  القيمة

1993  121,5 41,70 10,00 3,43 16,70 5,73 113,70 39,02 27,00 9,27 
1994  151,7 45,91 12,8 3,87 18,2 5,51 120,9 36,59 41,1 12,44 
1995  187,5 39,58 15,6 3,29 29,4 6,21 149,7 31,60 62,2 13,13 
1996  222,8 40,46 18,9 3,43 34,7 6,30 185,3 33,65 89 16,16 
1997  245,2 38,10 25 3,89 43,5 6,76 220,4 34,25 109,4 17,00 
1998  268,6 40,45 37,9 5,71 47,5 7,15 199,3 30,01 110,8 16,68 
1999  286,1 36,93 59,9 7,73 53,6 6,92 248,7 32,10 126,4 16,32 
2000  289,6 33,82 57,7 6,74 54,6 6,38 292 34,10 162,3 18,96 
2001  324 33,62 54,4 5,65 46,3 4,80 391,4 40,62 147,5 15,31 
2002  301,1 27,43 74 6,74 69,8 6,36 387,7 35,32 143 13,03 
2003  329,9 27,51 63,2 5,27 58,5 4,88 556,9 46,45 114 9,51 
2004  391,4 31,28 69,2 5,53 71,7 5,73 633,6 50,64 85,2 6,81 
2005  418,5 33,61 79,8 6,41 76 6,10 597,6 48,00 73,2 5,88 
2006  447,8 31,14 92,5 6,43 95,7 6,66 733,3 51,00 68,6 4,77 
2007  616.2 36,81 101.6 6,07 93.8 5,60 781.8 46,71 80.5 4,81 
2008  838.7 37,82 103.0 4,64 111.7 5,04 1102.9 49,73 61.4 2,77 
2009  910.9 39,60 130.7 5,68 112.5 4,89 1108.5 48,20 37.4 1,63 
2010  1212.6 45,60 151.3 5,69 121.7 4,58 1140.2 42,88 33.2 1,25 
2011  1774,7 45,75 163,2 4,21 129,7 3,34 1773,9 45,73 37,7 0,97 
2012  1955,7 39,62 193 3,91 120,7 2,45 2620,3 53,09 46,1 0,93 

1- Rapport annuel de la Banque d'Algérie , http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.htm. (08/08/2013).     :المصدر  
 .Microsoft Excelباالعتماد على برنامج  النسب من حساب الباحث -

 

  :ميكن متثيل اجلدول السابق لتوضيح تطورات نسب مكونات نفقات التسيري من خالل الشكل البياين التايل
   تطور هيكل نفقات التسيري):6- 5(الشكل رقم 
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فرتة :  فرتتنيإىل اإلمجالية ما قسمنا الفرتة وإذاتغري واضح يف هيكل نفقات التسيري، السابق يوضح الشكل 
، فإننا نالحظ التغري )2012- 2001(  االقتصادي اإلنعاشوفرتة ) 2000- 1993( االقتصادية اإلصالحات

 هي املسيطرة على ميزانية واألجورلرواتب  كانت نفقات ااألوىل حيث يف الفرتة ،الواضح يف هيكل نفقات التسيري
 مث  % 33,92  لتأيت بعدها نفقات التحويالت بنسبة % 39,62التسيري حيث بلغت نسبتها يف املتوسط 

 و  %6.37 ونفقات ااهدين بنسبة واألدوات وأخريا نفقات املعدات %14.99فوائد الدين العام بنسبة 
فقد تغري هيكل نفقات التسيري، حيث )  2012- 2001(ة الثانية  أما خالل الفرت1. على التوايل 4.73%

نالحظ من خالل الشكل منو معترب يف نسبة الرواتب واألجور وذلك نتيجة الزيادة املعتربة يف أجور املوظفني، أما 
 مث استقرت يف الفرتة األخرية أما 2006 -2000نسبة التحويالت خالل هذه الفرتة فقد ارتفعت بني سنيت 

يما خيص نفقات فوائد الدين العام فنسبتها من جمموع نفقات التسيري اخنفضت بشكل ملحوظ حيث أصبحت ف
وكمتوسط لنسب هيكل نفقات . 2001سنة  %15 بعدما كانت متثل أكثر من 2011 سنة % 0.97متثل 

بعدها ، لتأيت % 46,53فقد مثلت نسبة التحويالت اكرب نسبة بقيمة ) 2012- 2001(التسيري للفرتة 
ونفقات  ويف األخري نفقات ااهدين 5,64% مث فوائد الدين العام بنسبة % 35,82الرواتب واألجور بنسبة 

  . على التوايل%  5,04 و ,5%52املعدات واألدوات بنسبة 
 كقيمة أو املالحظ كذلك هو اخنفاض حصة نفقات فوائد الدين العام سواء كنسبة من نفقات التسيري 

سنة ) ج. مليار د46,1 (إىللترتاجع ) ج. مليار د162.3 (2000انت بلغت قيمتها سنة  حيث ك،مطلقة
 كما ميكن تفسري زيادة حصة التحويالت من نفقات التسيري . وهذا نتيجة التسديد املسبق للدين اخلارجي2012

هليئات الدولية  وذلك من خالل اإلعانات للجماعات احمللية وكذا مسامهات يف ا، التدخالت العموميةلزيادة
  إعانات املصاحل العمومية واالقتصادية و إىل باإلضافة، )كاملنح الدراسية(  ونفقات النشاط الثقايف والرتبوي

 .مسامهة الدولة يف خمتلف صناديق املعاشات

ن نفقات التجهيز كانت يف زيادة أ رأينا ب،من خالل التحليل السابق:  تطور هيكل نفقات التجهيز- 2-3
، فهل هذا االرتفاع يف نفقات التجهيز 2000 خاصة خالل فرتة اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو بعد مستمرة

 ولإلجابة على هذا التساؤل جيب دراسة ؟نه كان موجه إىل بعضها فقطأمس مجيع مكونات نفقات التجهيز أم 
  .تطور نسب خمتلف مكونات نفقات التجهيز

                                                 
  ).2012- 2001( باالعتماد على اجلدول السابق، وبنفس الطريقة حسبت نسب الفرتة .2000-1993لفرتة  مت حساب هذه النسب كمتوسط ل- 1
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الزراعة والصيد البحري، الري واملوارد :  عشرة أبواب، واملتمثلة فيما يلينفقات التجهيز يف اجلزائر منتتكون   
املائية، الصناعة والطاقة، السياحة، البنية التحتية االقتصادية، البنية التحتية االجتماعية، البنية التحتية اإلدارية، 

 1:ر نسب مكونات نفقات التجهيز يف اجلزائرواجلدول التايل يبني لنا تطو. البناء، التهيئة العمرانية، الرتبية والتعليم
   من نفقات التجهيز%: الوحدة).     1201-1993( تطور هيكل نفقات التجهيز يف اجلزائر للفرتة ):12-5(الجدول رقم 

  األبواب           
  السنوات

ا�زرا#" وا�!�د ا� �ري 
  وا��وارد ا���%�"

ا�!��#" 
  وا�ط�&"

 وا��)�%" ا� ��ء  ا� ��" ا�����"  ا�����"
  ا�(�را��"

  ا��ر �" وا��(��م

1993 16,49 6,36 1,16 31,84 27,06 17,10 
1994 16,74 5,53 0,87 32,56 27,46 16,85 
1995 15,87 6,15 0,20 35,13 23,59 19,06 
1996 16,38 4,35 6,05 32,83 22,12 18,27 
1997 20,21 4,74 0,14 33,96 21,27 19,68 
1998 16,99 3,93 5,01 25,38 33,42 15,27 
1999 15,85 3,55 5,40 25,81 34,78 14,61 
2000 16,20 2,28 1,91 28,21 36,42 14,97 
2001 12,67 1,40 27,31 22,21 24,77 11,65 
2002 21,75 1,61 11,46 25,80 27,49 11,88 
2003 20,07 1,43 3,14 32,33 28,52 14,51 
2004 15,93 36,75 0,33 21,56 15,33 10,11 
2005 16,45 29,69 4,75 29,15 10,69 9,26 
2006 21,18 15,16 2,80 34,62 16,42 9,81 
2007 15,51 15,59 1,33 37,15 20,59 9,83 
2008 17,09 1,66 6,91 46,58 18,40 9,37 
2009 15,72 7,46 20,82 30,77 17,17 8,07 
2010 14,41 8,03 24,76 27,73 17,56 7,51 
2011 17,57 9,55 20,09 34,57 10,78 7,43 
 12,91 22,83 30,96 7,60 8,69 17,00 ا���و�ط

  :اءا على املصادر التاليةنمن إعداد الباحث ب: المصدر
Algeria; statistical appendix IMF Country report no 98/87 September 1998.  
Algeria; statistical appendix IMF Country report no 01/163 September 2001.  
Algeria; statistical appendix IMF Country report no07/95 march 2007.  
Algeria; statistical appendix IMF Country report no12/21 january2012.  
Algeria; statistical appendix IMF Country Report No. 13/49  February 2013 

 

، كرب نسبة لنفقات التجهيز كانت من نصيب البنية التحتيةأ بأن ، السابقوليتضح لنا من خالل اجلد 
، وهذا نتيجة املشاريع الضخمة خاصة يف جمال يئة البنية )% 46.58 (2008سنة تها نسبحيث بلغت 

بعدها مث تليه نفقات البناء والتهيئة العمرانية، و. اخل...التحتية االقتصادية من طرق و جسور  ومطارات وموانئ
 بعد ذلك نفقات الرتبية لتأيتنفقات الزراعة والصيد البحري واملوارد املائية ملا هلا عالقة مباشرة بقطاع الفالحة، 

 كأعلى 1997 سنة % 19.68، حيث مثلت نسبة أخرى إىلوالتعليم واليت نالحظ اخنفاض نسبتها من سنة 
 كان نتيجة وإمنا اخنفاض نفقات الرتبية والتعليم ، ولكن هذا ال يعين2009 سنة % 8.07 إىلنسبة هلا، لتصل 

                                                 
، كما مت دمج نفقات التهيئة العمرانية )البنية التحتية( قمنا  بدمج نفقات البنية التحتية االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية يف باب واحد مسيناه -  1

( ،  كما قمنا بدمج نفقات الزراعة والصيد البحري مع نفقات الري واملوارد املائية مسيناه )البناء والتهيئة العمرانية( احد مسيناه مع نفقات البناء يف باب و
  .وذلك قصد تسهيل عملية التحليل). الزراعة والصيد البحري واملوارد املائية
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 قطاعي الصناعة والسياحة فنسبها منخفضة نسبيا وغري مستقرة، حيث مثال أما.  لنفقات التجهيزرياالرتفاع الكب
املوالية إىل  من نفقات التجهيز ليصل يف السنة2003 سنة % 1,43اإلنفاق على قطاع الصناعة كان ميثل 

إلنفاق على قطاع السياحة فقد لقي اهتماما كبريا يف الثالث سنوات األخرية حيث فاقت  ، أما ا% 36,75
، وهذا ألن هذه القطاعات مملوكة بنسبة كبرية للقطاع % 7,60 ومل متثل يف متوسط الفرتة سوى % 20نسبته 

  . بدعم فقط من طرف الدولةحتضاخلاص وبذلك فهي 

ل بان هيكل نفقات التجهيز بقي مستقرا بشكل عام ومدعم   وكنتيجة عامة هلذا التحليل ميكن القو
 على التوايل،  وذلك متاشيا مع % 23,85 و % 30,93للبنية التحتية والبناء، حيث مثلتا كمتوسط للفرتة 

 اليت توقفت نوعا ما واإلسكانطبيعة السياسة االقتصادية املتبعة وكذا تلبية االحتياجات من مرافق البنية التحتية 
  . االقتصادياإلصالحفرتات يف 

يعرب العجز املوازين عن تلك الوضعية اليت تكون فيها :  العجز الموازني في الجزائر أسبابه وكيفية تمويله–3
كرب من اإليرادات العامة، وهو مسة تكاد تعرفها معظم الدول سواء املتقدمة أو النامية، وقد يكون أالنفقات العامة 

سببه قصور الدولة يف حتصيلها لبعض " ، أو غري مقصود " من أدوات السياسة املاليةأداة" هذا العجز مقصودا 
  1".الضرائب

 لقد كانت مشكلة عجز املوازنة من أهم املشاكل املالية اليت : تطور العجز الموازني في الجزائر وأسبابه- 3-1
درجة يف إطار اإلصالحات ، وكانت من أهم النقاط امل1986كانت تعاين منها اجلزائر خاصة بعد أزمة 

و لتحليل عجز املوازنة العامة يف اجلزائر نستعني . االقتصادية املربمة مع صندوق النقد الدويل يف بداية التسعينات
  2012.2-1994طور العجز املوازي يف اجلزائر للفرتة تباجلدول التايل الذي يوضح لنا 

  2012-4919دولة خالل الفرتة تطور رصيد املوازنة العامة لل): 13- 5(الجدول رقم 
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SOURCE : 1-Rapport annuel de la Banque d'Algérie.     

 ).13-5(و ) 6-4(من حساب الباحث باالعتماد على اجلدول رقم  -2

                                                 
  .105- 99: لثاين من هذه األطروحة، ص للتفصيل أكثر حول العجز املوازين ميكن الرجوع إىل الفصل ا 1 - 

  .حمسوب على أساس دمج مسامهة صندوق ضبط املوارد يف إيرادات املوازنة العامة للدولة العجز املوازين  رصيد- 2
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جز، فرغم اإلصالحات ن رصيد املوازنة كان يف بعض السنوات يف حالة عأ نالحظ ب،من خالل اجلدول

 إال أن العجز بقي مستمر يف بعض السنوات، ولذلك وجب 1989االقتصادية اليت باشرا اجلزائر منذ سنة 

  التساؤل عن أسباب هذا العجز، هل كان نتيجة ارتفاع حجم النفقات أم نتيجة قصور يف اإليرادات؟

- 1998- 1995- 1994 (حاتن العجز املوازين كان خالل فرتة اإلصالأنالحظ من اجلدول ب

ئينا سابقا فان منو النفقات العامة خالل هذه الفرتة كان متواضعا يف القيمة االمسية وسالبا يف ر، وكما )1999

اخنفاض  ( كثري من السنوات يف القيمة احلقيقية، وبذلك ميكن إرجاع هذا العجز إىل قصور اإليرادات العامة

 املوازنة العامة وبعدها  البرتول ينخفض العجز املسجل يفأسعارا ارتفعت  كلمبأنه،  حيث نالحظ )أسعار البرتول

نقوم بإجراء مقارنة بني تطورات رصيد امليزانية وتطورات أسعار البرتول، حيث وإلثبات ذلك  .يصبح موحبا

) 1999، 1998، 1995 ، 1994( دوالر يف سنوات 20نالحظ بان اخنفاض أسعار البرتول إىل أقل من 

 دوالر إىل حدوث فائض يف املوازنة، 20,46اىل 1996 حدوث عجز يف املوازنة، مث ارتفاعه سنة  أدى إىل

 األخرية السنوات أما.  لنفس السبب واملتمثل يف اخنفاض أسعار البرتول1999 و 1998ليعود العجز سنيت 

 إىل 2008 سنة 91.48 البرتول من أسعار اخنفاض إىل عجز املوازنة إرجاع الذي ميكن  (2009 ماعدا سنة 

 رغم انتعاش أسعار البرتول إىل ظهور نفقات غري متوقعة ، فيمكن إرجاع عجز املوازنة)2009 سنة 53.56

كزيادات األجور يف الفرتة األخرية، وكذلك إعادة تقييم بعض املشاريع السابقة مما استوجب زيادة اعتمادات 

ال يعترب (  بان العجز املوازين يف اجلزائر هو عجز غري مقصود كنتيجة من هذا التحليل ميكن القول.  إضافية هلا

، وإمنا هو عجز مفروض ألسباب خارجية واملتمثلة يف تغريات أسعار البرتول يف )أداة من أدوات السياسة املالية

ع أسعار  فيعود الفضل إليه يف ارتفا2000كما أن الفائض الذي عرفته امليزانية ابتداء من سنة . السوق العاملية

  .البرتول، حيث قيمة الفائض عن امليزانية يوجه إىل صندوق ضبط املوارد

 طرق أهملقد قمنا سابقا يف الفصل الثاين بدراسة :  كيفية تمويل العجز في الموازنة العامة في الجزائر - 3-2

عرفة لة االقتصاد اجلزائري، وملمتويل عجز املوازنة العامة، واآلن سنحاول دراسة طرق متويل عجز املوازنة العامة يف حا

، )2012- 1994( العامة وخمتلف طرق متويلها لفرتة الدراسة املوازنة حتليل على تطور عجز بإجراء سنقوم ذلك

 :وذلك من خالل اجلدول التايل
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  ).2012-1994( للفرتة  تطور عجز املوازنة العامة وطرق متويلها ):14- 5(الجدول رقم 
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SOURCE : -Rapport annuel de la Banque d'Algérie.     

  

:  ميكن حتليل كيفية متويل عجز املوازنة يف اجلزائر، واليت تتم بثالثة طرق رئيسية،من خالل اجلدول السابق  

ركزي، طريقة التمويل غري البنكي من خالل طريقة التمويل البنكي من خالل اإلصدار النقدي من طرف البنك امل

املديونية ( إصدار سندات اخلزينة العامة لالكتتاب، وطريقة التمويل اخلارجي من خالل القروض اخلارجية 

بالدرجة األوىل كان االعتماد يف متويل عجز املوازنة  1998و  1995 و 1994 فمثال يف سنيت ).اخلارجية

من خالل املساعدات والقروض اليت كان مينحها صندوق النقد الدوىل للجزائر يف  وذلك ،على التمويل اخلارجي

 حدوث عجز يف املوازنة فلم يكن اعتماد متويل هذا  فرغم1999  سنة أما يف.إطار برامج التصحيح االقتصادي

 واستمرت .العجز على التمويل اخلارجي بل كان من خالل إصدار اخلزينة العامة لسنداا وطرحها يف السوق

اجلزائر يف التخلي عن التمويل اخلارجي للميزانية يف السنوات األخرية، وهذا ما يظهر التمويل اخلارجي بقيم صغري 

 و 2011ويف سنيت ) 2012-2011- 2010- 2009( بقيمة العجز يف السنوات األخرية ةجدا مقارن

 .س االعتماد عليها كأداة للتمويل كانت بقية سالبة مما يعين تسديد ديون اخلزينة اخلارجية ولي2012
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 .2012-2001برامج اإلنفاق الحكومي المدعمة للنمو االقتصادي للفترة :  المطلب الثالث

 االقتصادية واليت اإلصالحات مرحلتني، مرحلة إىل احلكومي يف اجلزائر اإلنفاقميكن تقسيم مراحل سياسة 
 توازن إعادة(  االقتصاد اجلزائري إىل االستقرار إعادة إىل و كانت دف 1999 إىل 1989امتدت من 

 يومنا إىل 2000 االقتصادي واليت امتدت من اإلنعاش، واملرحلة الثانية هي مرحلة )املؤشرات االقتصادية الكلية
وعليه .  مؤشرات االقتصاد الكليإىل بعد عودة االستقرار وإنعاشه دعم النمو االقتصادي إىلهذا، واليت دف 

 توفري الشروط وإمنا دعم النمو اإلصالحات احلكومي خالل فرتة اإلنفاقن اهلدف الرئيسي لسياسة فلم يك
 سلبية على النشاط آثار النمو االقتصادي، وذلك من خالل ختفيض معدالت التضخم ملا له من إلطالقاملناسبة 

 % 2.6 إىل معدالت التضخم  متكنت اجلزائر من ختفيضوبالفعل. االقتصادي وبالتايل على النمو االقتصادي
 مل األخرى بقية املؤشرات االقتصادية أن إال. 1992 سنة %31.7 كان يف حدود بعدما 2000سنة 

 إىل باإلضافة، 2000 سنة % 29.8 لتبلغ 1990 سنة % 19.7تتحسن، حيث ارتفعت معدالت البطالة 
نمو خارج قطاع احملروقات فكانت يف  معدالت الأما ،%3بقاء معدالت النمو احلقيقية متواضعة ال تتعدى 

 إىل حيث وصلت 2000 البرتول سنة أسعار ونظرا الرتفاع األسبابوهلذه . بعض القطاعات مبعدالت سالبة
 االقتصاد الوطين وإنعاش النفطية اإليرادات برامج اقتصادية الستغالل إطالق دوالر للربميل، قررت اجلزائر 27.4

برنامج  " األولن ركود، من خالل بعث برامج اقتصادية انفاقية واملتمثلة يف الربنامج ودعم النمو الذي كان يعاين م
- 2005 لدعم النمو الربنامج التكميلي"و الربنامج الثاين املكمل " 2004- 2001 االقتصادي اإلنعاش
 ". 2014- 2010"برنامج التنمية اخلماسي " لثالث، باإلضافة إىل الربنامج ا"2009

 السبب 1999  يعترب ارتفاع أسعار البرتول ابتداء من سنة :2004-2001نعاش االقتصادي  برنامج اإل-1
الرئيس واحلافز على الشروع يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، باإلضافة إىل الظروف االقتصادية اليت كانت 

وكذا معدالت منو ،  )%29.8( سائدة يف تلك الفرتة، حيث كان معدل البطالة مرتفعا إىل أقصى قيمة له 
، باإلضافة إىل معدل تضخم 1)%1.57- (والصناعة )  % 1.15- ( سالبة يف إنتاج قطاعات الفالحة

وكل هذه الظروف كانت .  وهو معدل مناسب لتطبيق سياسة انفاقية توسعية2000 سنة %0.3منخفض بلغ 
اسا لدعم نفقات التجهيز ج وجه أس. مليار د525مساعدة على تطبيق الربنامج االنفاقي والذي خصص له 

  .خالل فرتة التنفيذ

 مرتكز على النظرية الكنزية من خالل زيادة يإن برنامج دعم اإلنعاش االقتصاد : خصائصه وأهدافه- 1-1
وجناح .  وبالتايل زيادة العرض الكلي ومستوى التشغيل مما يرفع من معدل النمو االقتصادي،الطلب الكلي الفعال

بتطبيق إصالحات القطاع املصريف واملايل وكذا قطاع الطاقة، والقطاع االقتصادي العام، هذا الربنامج مرهون 
كما أن تطبيق هذا الربنامج ال يؤدي إىل حدوث . وإصالح قوانني االستثمار وكذا التشريعات الضريبية واجلمركية

                                                 
 .(O.N.S)، و اإلحصائيات مأخوذة من الديوان الوطين لإلحصائيات 2000-1999 ميثل هذا املعدل متوسط سنيت - 1
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إىل أن قدرات االقتصاد تضخم كبري باعتبار معدل التضخم كان منخفضا جدا قبل تطبيق الربنامج باإلضافة 
  1:ولقد كان يهدف هذا الربنامج إىل حتقيق مجلة من النقاط أمهها. الوطين غري مستغلة استخداما كامال

  .تنشيط الطلب الكلي �
 من خالل دعم القطاع الفالحي واملؤسسات ،دعم النشاطات املنتجة للقيمة املضافة ومناصب الشغل �

 .الصغرية واملتوسطة

اكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات االقتصادية، وتغطية االحتياجات الضرورية يئة واجناز هي �
 .للسكان فيما خيص تنمية املوارد البشرية

هذه أهم األهداف الرئيسية للربنامج باإلضافة إىل أهداف أخرى تتحقق على املدى املتوسط والطويل، 
تنشيط االستثمارات احمللية واألجنبية مما يدعم النمو كتكوين رأس مال بشري كفء، وتوفري بنية حتتية مالئمة ل

  .االقتصادي وحيافظ على استدامته
ميكن تناول مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي من خالل استعراض خمتلف القطاعات :  مضمونه- 1-2

  :امجواجلدول التايل يبني لنا خمتلف القطاعات املستفيدة من الربن. املستفيدة من هذا الربنامج
  ج.مليار د:               الوحدة           2001/2004دي  دعم اإلنعاش االقتصاج هيكل برنام):15- 5(الجدول رقم 

  النسبة من اموع  اموع  2004  2003  2002  2001  القطاع             السنوات

  40.1 %  210.5  2  37.6  70.2  100.7  أشغال كربى وهياكل قاعدية

  38.8 %  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  ريةتنمية حملية وبش

دعم قطاع الفالحة والصيد 
  البحري

10.6  20.3  22.5  12  65.4  % 12.4  

  8.6  %  45  /  /  15  30  دعم اإلصالحات

 % 100  525  20.5  113.2  185.9  205.4  اموع

  / %100  3.91%  21.56% 35.40% %39.13  النسبة من اموع

، 2001، تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر، السداسي الثاين (C.N.E.S)صادي و االجتماعي الس الوطين االقت: المصدر
  .87:ص

 نسبة من بأكربنالحظ من خالل اجلدول أن قطاع األشغال الكربى و اهلياكل القاعدية قد استفاد   
يف فرتة اإلصالحات االقتصادية حيث ، وذلك كون هذا القطاع كان تقريبا يف حالة ركود )%40.1(الربنامج 

 التحتية، وذاك نتيجة سياسة التقشف البينتوقفت جل املشاريع االستثمارية العمومية يف جمال األشغال الكربى و 
ولذلك ارتأت الدولة إعادة بعث هذه املشاريع  لتوفري مناخ استثماري .  اليت كانت متبعة خالل تلك الفرتة

جل تقليص النازحني للمدن و أ من وهذا  %38.8ال التنمية احمللية والبشرية بنسبة مث يأيت بعدها جم. أحسن

                                                 
1 - document sur le plan de relance économique "2001-2004". http://membres.lycos.fr/algo/download/plan 

relance.doc. 25/10/2007. 
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ذلك من خالل إحداث تنمية حملية يف مجيع أحناء الوطن دون متييز، وكذلك دعم التنمية البشرية من خالل 
فالحة والصيد البحري فلم ل الأما جما. اخل...الثقافيةاالهتمام برأس املال البشري بتوفري التعليم والصحة واملراكز 

خصص لدعم اإلصالحات حيث وجه لتمويل ) %8.6( والباقي من الربنامج 1،%12.4 إال بنسبة حيض
اإلجراءات و السياسات املرافقة هلذا الربنامج اليت دف إىل دعم وترقية القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية 

  .  اخل... ةريبيالعامة واخلاصة، وكذا تطوير و عصرنه اإلدارة الض
 من % 75كرب من أن أأما فيما خيص مدة تنفيذ املشروع فكانت أربعة سنوات، إال أننا نالحظ ب  

الربنامج كانت مقررة يف السنة األوىل والثانية من الربنامج، وهذا ما يؤكد حرص الدولة على تنفيذ الربنامج يف 
جتماعية للبلد، واليت عرفت تدهورا يف مجيع امليادين جل حتسني الظروف االقتصادية واالأاقصر مدة ممكنة من 
  ).فرتة التسعينات(  خالل العشرية السوداء

 هو حتفيز النمو يإن اهلدف الرئيسي لربنامج دعم اإلنعاش االقتصاد:  أثره على النمو االقتصادي- 1-3
ستوى املعيشي للسكان، و االقتصادي يف خمتلف القطاعات، باإلضافة إىل أهداف أخرى اجتماعية كتحسني امل

 إال أن حتليل معدالت النمو .بطبيعة احلال ال ميكن معرفة مدى تأثري هذا الربنامج على النمو االقتصادي بدقة
.  نظرة حول مدى تأثري هذا الربنامج على النمو االقتصادي يف املدى القصريسيعطىاالقتصادي يف هذه الفرتة 

  ).2004- 2001(الت النمو االقتصادي للفرتة اجلدول التايل يبني لنا تطور معد
 %:          الوحدة           ).2004-2001( تطور مؤشرات النمو االقتصادي للجزائر للفرتة ):16- 5(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  املؤشرات                                              السنوات

  5,20  6,90  4,70  2,60  يل احلقيقيمعدل منو الناتج احمللي اإلمجا

  3.3  8.8  3.7  1.6 -  معدل منو الناتج احلقيقي يف قطاع احملروقات

  6.2  5.9  5.2  5.0  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خارج قطاع احملروقات
Source : Rapport annuel de la Banque d'Algérie. http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  08/08/2013. 

 

يوضح لنا اجلدول حتسن مؤشر النمو االقتصادي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالل فرتة برنامج دعم   
 سنة % 6.9، وبالتايل اخنفاض معدل النمو اإلمجايل من % 6.2 حيث ليصل إىل ،قتصادياإلنعاش اال

، و الذي مل يكن يتعدى هذا املعدل % 5.2 إىل 2001 سنة % 2.6انتقل من  سنة %5.2 إىل 2003
كما نالحظ حتسن كبري يف مؤشر منو الناتج احمللي خارج .  ويف بعض السنوات يكون بإشارة سالبة%2سابقا 

، وبالتايل اخنفاض معدل 2004 سنة %6.2 إىل 2001 سنة %5قطاع احملروقات الذي انتقل بدوره من 

                                                 
الربنامج الوطين "  من برنامج خاص 2000ادة هذا القطاع سنة  هذا ال يعين عدم االهتمام ذا القطاع بل ترجع هذه النسبة الضئيلة إىل استف- 1

  .وهو برنامج مستقل متاما عن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي" PNDAللتنمية الريفية 
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 كان نتيجة اخنفاض أسعار البرتول وليس 2004 سنة %5.2 إىل 2003 سنة %6.9النمو اإلمجايل من 
  .الخنفاض معدل منو الناتج احمللي خارج قطاع احملروقات

ن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي قد حقق هدفه يف جانب الرفع من أإن التحليل السابق يؤكد لنا ب  
معدل النمو االقتصادي، ولكن هذا التحليل غري كايف إال إذا تعرفنا على خمتلف القطاعات املسامهة يف هذا النمو 

نفسها االقتصادي، ولعرفة ذلك نستعني باجلدول التايل الذي يوضح لنا تطور معدالت النمو القطاعية للفرتة 
2001-2004.  

 % :             الوحدة             2004-2001 تطور معدالت النمو احلقيقية القطاعية للفرتة ):17- 5(الجدول رقم 

 السنوات                              

           القطاعات                     

  متوسط الفترة  2004  2003  2002  2001

 3,55  3.3  8.8  3.7  1.6 -   المحروقات

 8,67  3.1  19.7  1.3 -   13.2  الفالحة

 0,72  1.0 -   0.6  6.1  2.8 -   المناجم

 5,42  5.8  6.6  4.3  5.0  الطاقة والمياه

 0,05  1.3 -  3.5  1.0 -  1.0 -   صناعات مصنعة

 3,75  2.5  2.9  6.6  3.0  صناعات القطاع الخاص

 6,12  8.0  5.5  8.2  2.8  بناء وأشغال عمومية

 5,25  7.7  4.2  5.3  3.8  دارة العامةخدمات خارج اإل

 3,37  4.0  4.5  3.0  2.0  خدمات اإلدارة العامة

 8,5  10.2  2.3  16.7  4.8  حقوق وضرائب على الواردات
Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie. http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  08/08/2013. 

 من سنة و من قطاع آلخر الت النمو القطاعية كانت متباينةن معدأ ب،نالحظ من خالل اجلدول  
 ولكن هذا % 8.67رب مبتوسط ن منو القطاع الفالحي كان هو األكأألخرى، إال انه كمتوسط للفرتة نالحظ ب

 غري مستدام حيث نالحظ تذبذب من سنة واملعدل املعترب كمتوسط ال يعين قوة هذا القطاع وذلك الن هذا النم
، وهذا ما يدل 2003 سنة % 19.7 ليصبح موجبا مبعدل كبري 2002ألخرى، حيث كان سالبا يف سنة 

ناخية أكثر من خضوعه للسياسة الفالحية املتبعة من طرف على أن القطاع الفالحي يف اجلزائر خيضع للظروف امل
 وهذا املعدل املعترب دليل على %8.5مث يأيت بعد القطاع الفالحي حقوق وضرائب على الواردات مبعدل . الدولة

ارتفاع حجم الواردات يف اجلزائر خالل هذه الفرتة، وهذا ما يدل على أن جزء معترب من مبالغ الربنامج وجهت 
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وهي ) %5.42(مث قطاع الطاقة واملياه ) % 6.12(ليأيت بعده قطاع البناء واألشغال العمومية . دستريالال
أما قطاع الصناعات املصنعة فنالحظه مبعدل متواضع جدا ال . قطاعات تابعة مباشرة  لتمويل امليزانية العامة للدولة

أما صناعات القطاع اخلاص فقدرت ، 2003 و كان يف ثالثة سنوات سالب ما عدا سنة % 0.05يتعدى 
  .  للفرتة% 3.75مبتوسط 
ن النمو االقتصادي الذي حتقق خالل الفرتة كان يف القطاعات أ ميكن القول ب،من خالل التحليل السابق  

، أما قطاع الصناعة والفالحة اللذان يعتربان أساس )قطاعات عمومية(التابعة للتمويل املباشر من طرف الدولة 
ن هذا النمو االقتصادي ما هو أوهذا ما جيعلنا نفرتض ب. د الرأمسايل، فال يزال معدل منومها متواضع جدااالقتصا

إال منو مؤقت متزامن مع السياسة املالية التوسعية خالل هذه الفرتة، وميكن أن يتالشى بتوقيف هذا الربنامج 
  .االنفاقي الضخم

-2001 لربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  استكماال:2009-2005 البرنامج التكميلي لدعم النمو -2
، حيث خصص له مبلغا 2009-2005 أقرت الدولة برنامج آخر مسي بالربنامج التكميلي لدعم النمو 2004

 حتسن على اثرج، وخصص هذا املبلغ . مليار د4202.7 أضعاف الربنامج األول حيث قدر بـ 8ضخما يعادل 
  .ة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار البرتولاحتياطي الصرف من العملة الصعب

 مبا أن هذا الربنامج تكميلي للربنامج األول فان أهدافه كذلك مكملة ألهداف برنامج دعم : أهدافه- 2-1
  1:اإلنعاش االقتصادي األول، يومكن تلخيص جممل أهداف هذا الربنامج فيما يلي

 . الصحة و التعليم وتوفري األمن وذلك من خالل حتسني خدمات،حتسني مستوى معيشة األفراد �

توسيع وحتديث اخلدمات العامة ألجل توفري الظروف املناسبة لتشجيع االستثمار، وكذا زيادة  �
 .اإلنتاجية من خالل تقليص الوقت املخصص لتسوية املعامالت اإلدارية

من خالل االستعانة  من خالل ترقية املستوى التعليمي واملعريف لألفراد ، وذلك تطوير املوارد البشرية �
 .بالوسائل التكنولوجية احلديثة وكذا اخلرجات العلمية للدول ذات كفاءة علمية

مع العنصر البشري، حيث  التحتية واليت متثل يف العصر احلديث أهم مورد اقتصادي البنيةتطوير  �
 خالل تسهيل عملية  التحتية احلديثة يدعم النشاط االقتصادي سواء العام أو اخلاص، وذلك منتوفر البنية

 .املواصالت واالتصاالت

 والذي يعترب اهلدف الرئيسي للربنامج التكميلي لدعم النمو، والذي ،رفع معدل النمو االقتصادي �
ميكن حتقيقه من خالل حتقيق األهداف السابقة الذكر، وبالتايل رفع معدل النمو االقتصادي يأيت كنتيجة لتحقيق 

 .أهداف هذا الربنامج

                                                 
  : ، وثيقة حمملة من موقع بوابة الوزير األول على املوقع2009-2005 الربامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفرتة - 1

http://www.premier-ministre.gov.dz//arabe/media/PDF/texteEssentiels/progBilan/progcroissance.PDF   25/05/2009.      
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) ج. مليار د4202.7( مليار دوالر 55لقد خصص هلذا الربنامج مبلغ ضخم يقارب : ضمونه م- 2-2
، ولقد وجه يف معظمه إىل التنمية احمللية والقطاعات 2009- 2005إلعادة إنعاش االقتصاد خالل الفرتة 

كان، باإلضافة إىل الواعدة واإلسرتاتيجية كقطاع البناء واألشغال العمومية، وكذلك حتسني الظروف املعيشية للس
اجلدول التايل يبني لنا أهم ااالت املستفيدة من هذا . برنامج تطوير وحتديث التكنولوجيات اجلديدة لالتصال

  :الربنامج
  .2009-2005 ااالت املستفيدة من الربنامج التكميلي لدعم النمو ):18- 5(الجدول رقم 

 (%)النسبة   )ج.مليار د(المبلغ      القطاعات

 45,41  1908.5  رنامج تحسين ظروف معيشة السكانب

 40,52  1703.1  برنامج تطوير المنشآت األساسية

 8,02  337.2  برنامج دعم التنمية االقتصادية

 4,85  203.9  تطوير الخدمة العمومية وتحديثها

 1,19  50  برنامج تطوير التكنولوجيات الجديدة لالتصال

  100  4202.7  المجموع

Source: http://www.premier-ministre.gov.dz//arabe/media/PDF/texteEssentiels/progBilan/progcroissance.pdf     
     25/05/2009. 

 من جموع الربنامج خصصت لتحسني ظروف معيشة % 45.41ن أ ب،نالحظ من خالل اجلدول  
 وذلك قصد اجناز مليون وعشرة ،ج. مليار د555 حيث كانت احلصة الكبرية لبناء السكنات بقيمة .السكان

آالف سكن منها سكنات اجتماعية اجيارية وسكنات البيع باإلجيار وسكنات اجتماعية تسامهية باإلضافة إىل 
ج وذلك قصد اجناز . مليار د200كما خصص لربامج البلدية للتنمية ما قيمته .ن الريفيالسكن الرتقوي والسك

مشاريع للتزويد باملاء الشروب والتطهري، وكذلك اجناز الطرق البلدية لفك العزلة، وإعادة تأهيل املرافق الرتبوية 
 150كما مت ختصيص حوايل .  ضريوإنشاء املنشات الثقافية والرياضية، باإلضافة إىل عمليات حتسني احمليط احل

ج للقطاع اجلامعي ألجل إنشاء . مليار د141ج لتنمية مناطق اجلنوب، كما خصص حوايل .مليار د
والباقي خصص االت .  مطعم جامعي26 سرير وكذا اجناز 185000 مقعد بيداغوجي و 231000

  .اخل...  والتكوين املهين والصحة العموميةةخمتلفة كالرتبية الوطني
 من الربنامج الكلي، % 40.5 األساسية حصة معتربة مثلت حوايل املنشآتكما مثل برنامج تطوير   

ج لقطاع األشغال العمومية، باإلضافة إىل قطاع . مليار د600ج لقطاع النقل و . مليار د700حيث خصص 
  .ج. مليار د393املاء بقيمة 

 من قيمة الربنامج اإلمجايل، وخصص % 8ا سوى  فلم خيصص هلةأما برامج دعم التنمية االقتصادي  
لربامج الفالحة والتنمية الريفية، أما قطاعات الصناعة والصيد البحري والسياحة وترقية )  %89حوايل ( غلبها أ

  .االستثمار فخصص هلم مبالغ ضئيلة
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مجايل  من إ% 4.8(ج . مليار د203.9أما برامج تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها فخصص هلا   
. اخل... ، وذلك قصد تطوير اخلدمات يف خمتلف القطاعات كقطاع العدالة، الداخلية، املالية، التجارة)الربنامج

  . من الربنامج الكلي% 1.1كما مثل برنامج تطوير التكنولوجيات اجلديدة لالتصال 
 وبالتايل ناملعيشية للسكان هذا الربنامج ركز على جمالني أساسيني ومها حتسني الظروف أكنتيجة نالحظ ب  

 الرئيسية ألي نشاط اقتصادي، و ةاالهتمام برأس املال البشري، وكذا جمال تطوير املنشات األساسية باعتباره الركيز
 يف حمتواه ال خيتلف عن برنامج دعم 2009- 2005ن الربنامج التكميلي لدعم النمو أاملالحظ كذلك ب

 األولوية إىل قطاع املنشات األساسية وكذا ا أعطو بالربناجمني، حيث كال2004- 2001اإلنعاش االقتصادي 
) املستدمي( االهتمام برأس  املال البشري، وهاذين القطاعني مهمني جدا يف حفز النمو االقتصادي طويل األجل 

  1.كما رأينا يف الفصل الثالث من هذه األطروحة

 الحظنا بأنه ، الربنامج التكميلي لدعم النمومن خالل دراسة مضمون:   أثره على النمو االقتصادي- 2-3
ركز كذلك على القطاعات الرئيسية يف دعم النمو االقتصادي، وملعرفة مدى تأثري هذا الربنامج على النمو 

معدل ( االقتصادي نقوم بدراسة تطورات معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة، سواء بشكل عام 
واجلدول التايل يبني لنا تطور مؤشر معدالت ). حسب القطاعات( أو بشكل مفصل ) ايلالنمو احلقيقي اإلمج

  :النمو احلقيقي
 %: الوحدة                    .)2009-2005( تطور معدالت النمو االقتصادي احلقيقي للفرتة ):19- 5(الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005                                                                المؤشرات                                  السنوات       

 1.4  2.4  3.0  2.0  5.1  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

  7.8-  2.3-  0.9-  2.5-  5.8  معدل نمو الناتج الحقيقي في قطاع المحروقات

  5.2  6.1  6.3  5.6  4.7  ارج قطاع المحروقاتمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خ

Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie. http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  08/08/2013. 
 

بأن معدل النمو احلقيقي لالقتصاد اجلزائري اخنفض بشكل ملحوظ من  ،أعالهيوضح لنا اجلدول   
، وهذا نتيجة معدالت منو الناتج احمللي السالبة يف قطاع 2009 فقط سنة  %1.4 إىل 2005 سنة 5.1%

، ورغم )2009 إىل 2006من (يل احملروقات، حيث كان هذا املعدل سالب وملدة أربعة سنوات على التوا
ج قطاع احملروقات إال أن هذا مل يؤدي إىل حتسن ارمعدالت النمو املعتربة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خ

  . ن قطاع احملروقات ميثل احملرك الرئيسي لالقتصاد اجلزائريل النمو االقتصادي الكلي، وذلك ألملحوظ يف معد

                                                 
ستثمار يف البنية التحتية وكذا االستثمار يف رأس املال البشري والبحث وتطوير رأس املال التكنولوجي من  أثبتت نظريات النمو الداخلي بان اال- 1

  .أهم العوامل احملددة للنمو االقتصادي طويل األجل واملستدمي
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هل هناك حتسن : ربة املسجلة خارج قطاع احملروقات تقودنا إىل طرح السؤال التايلإن معدالت النمو املعت  
أم هذا النمو ظريف ناتج عن سياسات الدعم فقط؟ لإلجابة ) خارج احملروقات( حقيقي يف خمتلف القطاعات 

  :على هذا التساؤل نستعني باجلدول التايل الذي يوضح لنا معدالت النمو ملختلف القطاعات
  %:  الوحدة    .)2009-2005( تطور معدالت النمو االقتصادي احلقيقي لبعض القطاعات الرئيسية للفرتة ):20-5(ل رقم الجدو

  متوسط الفترة  2009  2008  2007  2006  2005  القطاعات            السنوات

 1,54- 7.8-  2.3-  0.9-  2.5-  5.8  المحروقات

 5,58 21.4  5.3-  5.0  4.9  1.9  الفالحة

 9,84 3.4  9.8  8.0  15.1  12.9  جمالمنا

 6,8 7.2  7.9  6.0  3.4  9.5  الطاقة والمياه

 1,42- 1.6  1.9  3.9-  2.2-  4.5-  صناعات مصنعة قطاع عام

 2,33 /  /  3.2  2.1  1.7  صناعات القطاع الخاص

 9,3 8.2  9.8  9.8  11.6  7.1  بناء وأشغال عمومية

 7,06 8.2  7.8  6.8  6.5  6.0  خدمات خارج اإلدارة العامة

 5,3 5.5  8.4  6.5  3.1  3.0  خدمات اإلدارة العامة

 5,76 7.0  7.7  5.5  2.7  5.9  حقوق وضرائب على الواردات
Source: Rapport annuel de la Banque d'Algérie. http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm  08/08/2013. 

ن قطاع احملروقات حقق معدالت منو حقيقية سالبة خالل الفرتة أ ب،نالحظ من خالل اجلدول أعاله  
ت منو أما معدال. ، وهذا ما جعل معدالت منو الناتج احمللي احلقيقي ضعيفة خالل هذه الفرتة2006-2009

الناتج خارج قطاع احملروقات فكانت مقبولة خالل هذه الفرتة، إال أا كانت يف القطاعات العمومية املمولة من 
طرف الدولة كقطاع املناجم، قطاع البناء واألشغال العمومية، قطاع الطاقة واملياه، قطاع اخلدمات العامة، حقوق 

 % 7.06دمات خارج اإلدارة العامة والذي كان متوسط معدله باإلضافة إىل قطاع اخل. وضرائب على الواردات
أما القطاعات اإلنتاجية كقطاع الفالحة وقطاع الصناعة فنالحظ بأما هشان جدا، فقطاع الفالحة إنتاجه غري 
مستقر و مستدمي فهو خيضع للظروف املناخية حيث ال يزال بدائيا نوعا ما، فنجده مبعدل منو سالب سنة 

، وهذا ما يدل على أن )% 21.4 (2009ليتحول إىل معدل موجب ومرتفع سنة ) % 5.3 -  (2008
أما القطاع الصناعي فال . سياسات الدعم املقدمة من طرف الدولة مل يكن هلا تأثري كبري على القطاع الفالحي

ة يف الثالث  كذلك ضعيف وهش، حيث نالحظ الصناعات املصنعة التابعة للقطاع العام مبعدالت منو سالبليزا
 إال أا ضعيفة، أما الصناعة التابعة للقطاع اخلاص 2009 و 2008سنوات األوىل لتصبح موجبة سنيت 

  .فمعدالت منوها موجبة إال أا ضعيفة كذلك مقارنة مبعدل النمو اإلمجايل



  2012-1989القتصادي في الجزائر ثر السياسة المالية على النمو اأ     :  الخامس الفصل

 

 258 

ت له كان) 2009- 2005(ن الربنامج التكميلي لدعم النمو أ ميكن القول ب،كنتيجة من هذا التحليل  
آثار اجيابية يف دعم النمو، إال أن هذا األثر مل ميس بشكل كبري القطاعات اإلنتاجية الرئيسية كالصناعة والفالحة، 
بل مس القطاعات التابعة مباشرة للدولة واليت منوها مرهون مبدى حجم النفقات عليها، وهذا ما جيعل معدل 

  .النمو االقتصادي يف اجلزائر متذبذب و غري مستدمي
 الوطين اإلعمار إعادة ديناميكية ضمن الربنامج هذا يندرج :2014-2010 برنامج التنمية الخماسي -3

 قدر على 2001 سنة مباشرته متت الذي االقتصادي اإلنعاش دعم سنوات بربنامج عشر قبل اليت انطلقت

، ليأيت بعدها برنامج التنمية )2009-2005(اليت كانت متاحة، مث الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة  املوارد
 يعادل ما أو) دج  مليار21.214( ، والذي خصص له حوايل )2014- 2010( اخلماسي للفرتة         

  1:مها اثنني يشمل شقني وهو دوالر مليار 286
 والطرق واملياه احلديدية السكك قطاعات يف اخلصوص على اجنازها اجلاري الكربى املشاريع استكمال �

  .دوالر مليار 130 يعادل ما دج مليار 9.700 مببلغ
  .دوالر مليار 156 حوايل يعادل ما أي دج مليار 11.534 مببلغ جديدة مشاريع إطالق �

 إن الدوافع اليت أدت إىل إحداث برنامج :2014-2010 دوافع تبني برنامج التنمية الخماسي - 3-1
هو متعلق باستكمال املشاريع الكربى اجلارية ومنها ما تنموي ذا احلجم الكبري تعود إىل عدة أسباب، منها ما 

 .هو متعلق بإطالق مشاريع جديدة

 إن جزء مهم من حجم الربنامج خصص : األسباب المتعلقة بالمشاريع الجاري انجازها-1- 3-1
با  أي تقري%45.45 ويقدر كنسبة من احلجم اإلمجايل للربنامج ،الستكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازها

، 2010نصف قيمة الربنامج، وهذا ما يطرح تساؤال حول عدم كفاية االعتمادات السابقة الجناز املشاريع قبل 
 2:يف النقاط التالية" الربنامج اجلاري"ويف هذا اإلطار فقد بررت احلكومة أسباب املتبقي من الربنامج 

  :  وتتمثل فيما يلي:أسباب موضوعية �
، ولقد "الربنامج اجلاري"  يعتربا امتدادا للربنامج السابق حتت تسمية إن أي برنامج عمومي للتنمية •

ج من الربنامج اجلاري إىل . مليار د1216يف حد ذاته، يتضمن ) 2009- 2005(كان برنامج 
  .2004اية سنة 

قد شهد عمليات توسعة مسحت ا اإليرادات ) 2009- 2005(الربنامج اخلماسي السابق  •
 .ا ما استوجب اعتمادات مالية جديدة إلكمال هذه املشاريع اإلضافيةلخزينة، وهذلاجليدة 

                                                 
ملتضمن برنامج التنمية اخلماسي ، ا2010مايو 24 املوافق لـ هـ 1431 مجادى الثانية 10 االثنني الوزراء، املنعقد يوم جملس اجتماع  بيان- 1

  .02:، ص2010-2014
  :وثيقة حمملة من موقع.  38:، ص2010 ملحق بيان السياسة العامة، مصاحل الوزير األول، أكتوبر - 2

 http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf     8/09/2013.    
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 هامة لتجهيزات مت القيام ا منذ مطلع م احتسب عمليات تسلي2009الربنامج اجلاري إىل اية  •
، وميكن على سبيل املثال أن نذكر بعض التسليمات اسدة خالل السداسي األول 2010سنة 

 .اخل... سدود، خطوط للسكك احلديدية 3لطرق السريعة،  كلم من ا250: 2010من سنة 
  : وتتمثل فيما يلي:أسباب متعلقة بنقائص في التحكم �

ندرة : التأخر املسجل يف بعض املشاريع، وذلك نتيجة ألمهية الربنامج يف حد ذاته مما أفضى إىل •
  .ات العموميةالعقار، تشبع أداة الدراسة واالجناز، متديدات يف آجال املوافقة على الصفق

النقص يف إنضاج الدراسات، ارتفاع أسعار املواد : احلجم الكبري لعمليات إعادة التقييم النامجة عن •
" 2009-2005"األولية وغريها من املدخالت، وكمثال على ذلك فقد شهد الربنامج اجلاري 

  . فقط2010ج برسم سنة . مليار د815إعادة تقييم مببلغ 
ميكن إدراج عدة أسباب اليت أدت إىل تبين برنامج : قة بالمشاريع الجديدةاألسباب المتعل -1- 3-1

  1:للمشاريع اجلديدة، واليت تعترب مربرات له واملتمثلة فيما يلي
هذا الربنامج ضروري، وذلك لتدارك التأخر املوروث منذ عقدين من التوقف عن نفقات االستثمار  �

 .ات البشرية اليت يف معظمها شبابالعمومي، باإلضافة إىل احلاجة لتنمية القدر

هذا الربنامج سيتم متويله بالكامل من موارد وطنية، وال يعتمد على أي استدانة، ومن هذا املنطبق لن  �
يرتتب على هذا الربنامج أي اثر سليب على ميزان مدفوعات البالد، وال على استقالليتها املالية اجتاه اخلارج، يف 

 .املستقبل

، 2000لعمومية على ادخار كبري، وذلك بفضل إقامة صندوق ضبط اإليرادات سنة توفر اخلزينة ا �
 .والذي بدوره سيساهم يف متويل الربنامج اخلماسي وفقا ملا ينص عليه القانون

متويل هذا الربنامج واحلفاظ على توازنات امليزانية، سيكونان أكثر يسرا، وخاصة بفضل اعتماد الصرامة  �
، وبروز إمجاع وطين حول التوجه التدرجيي حنو معايري اقتصادية كفيلة باحلد من التبذير، وتعزيز يف النفقات العمومية

  . تنافسية االقتصاد الوطين، دون املساس بالعدالة االجتماعية
كما يتمثل السبب الرئيسي يف تبين هذا الربنامج إىل توفر املوارد الالزمة لذلك، فلو مل تتوفر هذه   
كن تبين هذا الربنامج من خالل القروض، ولكن توفر املوارد املالية بسهولة قد يؤدي إىل عدم ترشيد املوارد فال مي

جل التحكم يف اإلنفاق العمومي يف إطار هذا أاإلنفاق العمومي، ويف هذا الصدد اختذت عدة إجراءات من 
 العقاري له، كما أن أي إعادة الربنامج، حيث ال ميكن تنفيذ أي مشروع ما مل تستكمل دراسته وتوفر الوعاء

تقييم لرخصة برنامج قد تبني أا ضرورية جيب أن تكون مسبوقة بشطب مشاريع مببلغ معادل من مدونة القطاع 
جل تسريع إجراءات الصفقات العمومية وكذا احرتام اإلجراءات يف جمال النفقات العمومية فقد أعيد أومن . املعين

 تفريعها إىل أكثر من فرع ومت تعزيز دور املراقبني املاليني يف جمال الرقابة القبلية تنظيم جلنة الصفقات من خالل
                                                 

  .40: ملحق بيان السياسة العامة، نفس املرجع، ص- 1
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كما مت توسيع رقابة املفتشية العامة للمالية وجملس احملاسبة إىل املؤسسات العمومية ومت تعزيز إجراءات . والبعدية
  .مكافحة الفساد ألجل الوقاية من أعمال املساس باألموال العمومية

 ةإن برنامج االستثمارات العمومي: 2014-2010 مخصصات البرنامج الخماسي للتنمية - 3-2
، ) مليار دوالر أمريكي286(ج أو ما يعادل . مليار د21.214ميثل تصورا لنفقات مببلغ ) 2010-2014(

دوالر،  مليار 130 يعادل ما دج مليار 9.700 مببلغ رناجما الستكمال املشاريع اجلارية مببلغ  ئينا بويشمل كما ر
 وحسب ملحق بيان .دوالر مليار 156 حوايل يعادل ما أي دج مليار 11.534 ومشاريع جديدة مببلغ

  :توزيع اعتمادات هذا الربنامج حسب اجلدول التايلياسة العامة للوزير األول فقد مت الس
  .2014-2010 توزيع اعتمادات الربنامج اخلماسي للتنمية ):21- 5(الجدول رقم 

  ج.مليار د: القيمة %سبة الن

 التنمية البشرية 10122 49,59

 المنشات األساسية 6448 31,59

 تحسين الخدمة العمومية 1666 8,16

 التنمية االقتصادية 1566 7,67

 مكافحة البطالة 360 1,76

 البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة لالتصال 250 1,22

 1المجموع 20412 100
  ،2010إعداد الباحث اعتمادا على ملحق بيان السياسة العامة، مصاحل الوزير األول، أكتوبر  من :المصدر

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf     8/09/2013.    

  

 توزيع االعتمادات هلذا الربنامج بأنه أوىل أمهية كبرية للتنمية  اجلدول أعاله،نالحظ من خالل  
 وذلك استكماال ملا حققته اجلزائر يف جمال التنمية البشرية ، حيث خصص هلا تقريبا نصف قيمة الربنامج2البشرية،

 قطاع الرتبية،  من وتتضمن التنمية البشرية كل.تصادي مستدميباعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية وإحداث منو اق
كما ). كل متطلبات احلياة الضرورية(اخل ...والتعليم العايل، والتكوين املهين، الصحة، السكن، املياه، الطاقة 

ع  األساسية أمهية كذلك حيث قدرت نسبة االعتمادات املخصصة هلذا القطااملنشآتأعطى هذا الربنامج لقطاع 

                                                 
دج، وهذا   مليار21.214 واملقدر بـ 2014-2010ال يساوي قيمة الربنامج اخلماسي للتنمية ) 20412( نالحظ بان جمموع االعتمادات -1

 وهذا ما أعطى لنا جمموع تقرييب غري مطابق ،) اخل...حوايل، أكثر(مة مل يعطي قيمة النفقات بالضبط ولكن أعطاها تقريبية  العاةالن بيان السياس
  .لقيمة الربنامج

 على البنية األساسية واملنشات القاعدية بالدرجة األوىل، لتأيت بعدها التنمية) 2010- 2005 و 2004-2001(  ركزا الربناجمني السابقني  -2
  .البشرية
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أما .  لتشجيع االستثمارات وحتفيز النموة وهذا لتحسني البينة التحتية حىت تكون مواتي،%31.59ع بـ القطا
بقية ااالت فقد خصصت هلا مبالغ متفاوتة و لكنها ضئيلة مقارنة مبخصصات التنمية البشرية واملنشات 

  . من حجم الربنامج%80األساسية اللذين مثال يف جمموعهما أكثر من 
من خالل االعتمادات املخصصة هلذا الربنامج نالحظ  : 2014-2010هداف البرنامج الخماسي  أ- 3-3

  1:بأنه ركز على األهداف التالية
حيث خصص هلذا اال تقريبا :  التركيز على التنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لهذا البرنامج-1- 3-3

 مدرسة 3000اع الرتبية موجهة الجناز أكثر من ج لقط. مليار د852نصف قيمة الربنامج، حيث خصص 
 وحدة بني داخليات ومطاعم 2000 ثانوية، وكذا أكثر من 850 اكمالية وحوايل 1000ابتدائية وأكثر من 

 600000ج وذلك ألجل توفري . مليار د868ونصف داخليات، كما خصص لقطاع التعليم العايل حوايل 
ج للتكوين والتعليم . مليار د178مطعما جامعيا، ومت ختصيص  44 سريرا و400000مقعدا بيداغوجيا و 

ج . مليار د3700 داخلية، كما مت ختصيص 58 مركزا للتكوين و 82 معهدا و 220املهنيني موجهة الجناز 
 مليون 1.2لقطاع السكن من اجل إعادة تأهيل النسيج احلضري واجناز مليوين مسكن، حيث سيتم تسليم 

 619ومت ختصيص . 2017-2015على أن يستكمل الباقي بني ) 2014- 2010(سكن خالل الفرتة 
 عيادة متعددة 377 مركبا صحيا متخصصا و 45 مستشفى و 172ج لقطاع الصحة ألجل اجناز .مليار د

 مليار 2000كما مت ختصيص كذلك قرابة .  مدرسة للتكوين شبه الطيب17 قاعة عالج و 1000اخلدمات و 
 عملية 3000 حمطة للتصفية وأكثر من 34 عملية حتويل للمياه و 25 سدا و 35اجناز ج لقطاع املياه قصد .د

دون أن ننسى بقية القطاعات كقطاع الطاقة، . تزويد باملاء الشروب وتطهري ومحاية بعض املدن من الفيضانات
  .ع وحتسني خدمااالشباب والرياضة، ااهدين، الثقافة، االتصال، واليت خصصت هلم مبالغ معتربة ألجل توسي

 31.59والذي خصصت له نسبة :  األساسية وقطاع األشغال العموميةالمنشآت التركيز على -2- 3-3
جل استكمال أ لقطاع األشغال العمومية من 3132 من حجم الربنامج اإلمجايل، حيث خصصت منه %

 700 على طول ةالطرق الوطني كلم من الطرق، وازدواجية 830غرب واستكمال وربطه بـ  -الطريق السيار شرق
 كلم من 8000 كلم من الطرق اجلديدة، وحتديث و إعادة تأهيل أزيد من 2500كلم، واجناز أكثر من 

 2816كما خصصت كذلك .  ميناء للصيد البحري، وتعزيز ثالثة مطارات20الطرق، واجناز وحتديث حوايل 
  . قليم والبيئة مليار دج لقطاع يئة اإل500ج بقطاع النقل، و.مليار د

من حجم الربنامج، وهذا ألا يف % 8.16خصصت هلذا البند نسبة  :تحسين الخدمة العمومية -3- 3-3
 من هذه % 50جمملها متعلقة جبانب التسيري وليس االستثمار يف البناء والتشييد، حيث خصص أكثر من 

                                                 
، املتضمن برنامج التنمية اخلماسي 2010مايو 24 املوافق لـ هـ 1431 مجادى الثانية 10 االثنني الوزراء، املنعقد يوم جملس اجتماع  بيان-1

  .02:، ص2010-2014
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 من % 22.75 يستفيد قطاع العدالة من املخصصات للجماعات احمللية واألمن والوطين واحلماية املدينة، كما
، أما % 2.34، أما قطاع التجارة فيستفيد من % 17.71هذه املخصصات، وقطاع املؤسسات املالية من 

  .% 3.36قطاع إدارة العمل فيستفيد من 
 حجم إنباعتبار الدول متابع ومدعم للنشاط االقتصادي ف:  المساهمة في دعم التنمية االقتصادية-3- 3-3
  من حجم الربنامج اإلمجايل، كما مت الرتكيز يف هذا% 7.67خصصات هلذا البند مل يكن كبريا حيث مثل امل

 من خمصصات دعم التنمية االقتصادية، باإلضافة % 63اال على قطاع الفالحة والذي خصص له أكثر من 
دعم املؤسسات الصغرية  ألجل % 6.39 ألجل حتديث املؤسسات العمومية، وكذا نسبة % 25.54إىل نسبة 
  .واملتوسطة

 من الربنامج اإلمجايل ألجل % 1.76حيث خصصت له نسبة : البرنامج لم يغفل ملف البطالة -4- 3-3
مكافحة البطالة، وذلك من خالل إدماج حاملي شهادات التعليم العايل والتكوين املهين، وكذا استحداث 

  .ملؤقتمؤسسات ونشاطات مصغرة، باإلضافة إىل التشغيل ا
 250 حيث خصصت له : البرنامج دعم البحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة لالتصال-5- 3-3

 50ج لتطوير البحث العلمي و . مليار د100، حيث مت ختصيص ) من حجم الربنامج% 1.22(ج .مليار د
ومة التعليم والتكوين، ج للتجهيزات املوجهة لتعميم اإلعالم اآليل ضمن كامل املنظومة الرتبوية ومنظ.مليار د

  .ج  إلقامة احلكامة االلكرتونية. مليار د100باإلضافة إىل 
ن جزء مهم منه مل يتم إنفاقه حلد اآلن، كما أن هلذا قييم الربنامج فال يزال مبكرا، ألأما بالنسبة إىل ت  

  .الربنامج آثار على املدى املتوسط والطويل، ال ميكن إدراكها يف هذه الفرتة
  
  .دراسة اثر أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر: حث الثالثالمب

ثر السياسة املالية على النمو االقتصادي سواء يف األجل أ إىلتطرقنا يف الفصل الثالث من هذه األطروحة 
دى التأثري الذي القصري أو األجل الطويل، ويف هذا املبحث سنحاول إجراء دراسة قياسية هلذا األثر ملعرفة م

 يف البداية إعطاء لذلك ارتأينا.  واحلفاظ على استدامته حفز النمو االقتصادييفمتارسه السياسة املالية يف اجلزائر 
ثر سياسيت أنظرة على بعض الدراسات حول العالقة بني أدوات السياسة املالية والنمو االقتصادي، مث نقوم بتقدير 

، ويف األخري حناول تقدير أثر )النموذج األول (  عام على النمو االقتصاديب بشكلاإلنفاق العام والضرائ
 .)النموذج الثاين ( اإلنفاق على رأس املال البشري والبنية التحتية على النمو االقتصادي

  .بعض الدراسات حول عالقة مؤشرات السياسة المالية والنمو االقتصادي: المطلب األول

اإليرادات، ( ثني االقتصاديني بدراسة العالقة بني أدوات السياسة املالية هتم العديد من الباحالقد 
والنمو االقتصادي، حيث مت تطوير العديد من النماذج التطبيقية لدراسة هذه العالقة، فمنهم من اهتم ) النفقات
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ب اإلنفاق العام بدراسة جانب اإليرادات فقط ومدى تأثريها على النمو االقتصادي، ومنهم من اهتم بدراسة جان
بشقيه االستهالكي واالستثماري ومدى تأثريمها على النمو، باإلضافة االهتمام البعض اآلخر بدراسة متغري عجز 

 . املوازنة العامة للدولة وأثرها على النمو

 إن عالقة الضرائب بالنمو االقتصادي يف خمتلف النظريات االقتصادية:  عالقة الضرائب بالنمو االقتصادي-1
عالقة غري مباشرة، فقد تؤثر مستويات الضرائب على حجم رأس املال املتاح عن طريق تشجيع أو تثبيط 

وتؤثر الضرائب أيضا . املدخرات احمللية، كما أا قد تؤثر على ختصيص االستثمارات ومستويات العمالة وإنتاجيتها
  .كاليف املدخالت وسلوك اإلدارةعلى قدرة الشركات على التنويع و التوسع عن طريق تأثريها على ت

تتوقع النظرية االقتصادية عالقة سلبية بني الضرائب والنمو االقتصادي، وذلك من خالل تأثريها على   
حمددات النمو الرئيسية كاالستثمار والعمالة والصادرات، وقد تأكد ذلك من خالل دراسات كل من 

(Marsden, 1983)، (Ved Ghandi, 1987) ،(Barro, 1989) ،(Rebelo, 1991) إال أن هذا ،
التأثري قد يكون موجبا أي تكون اإليرادات الضريبية منشطا للنمو االقتصادي وذلك اعتمادا على الطريقة اليت 

 ،(Helms, 1985):تنفق ا هذه اإليرادات، ولقد تأكد هذا األثر كذلك من خالل دراسات كل من
(Ram, 1986)، (Cashin, 1995) .1  

ثر الضرائب على النمو االقتصادي فاختلفت حسب أما خيص النماذج املستخدمة يف تقدير أما في
، والذي قام بقياس مدى تأثر )Paul Cashin,1995(وكمثال على هذه الدراسات نأخذ دراسة الدراسات، 

عها لتشمل  مع توسيSolowولقد استخدم لذلك دالة اإلنتاج لـ . النمو االقتصادي باإلنفاق العام، والضرائب
  :متغريات السياسة املالية و كان النموذج كما يلي

( ) ( ) ( ) ( )InitCurrevSocIgovGrw lnlnseclnlnln 4321 ββββ +++=  
  .معدل النمو االقتصادي احلقيقي للفرد: Grw : حيث

        Igov :نسب االستثمار العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل.  
    Socsec :ويالت احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايلحنسبة الت.  

    Currev :نسبة اإليرادات الضريبية إىل الناتج احمللي اإلمجايل.  
         Init : مستوى الدخل عند مرحلة النمو املضطرد)Steady State.(  

 %1 الضريبية بـ اإليرادات معدل التغيري يف أنوكانت نتائج التحليل بالنسبة مبتغري الضرائب، تفيد ب
  .)%1( وعند مستوى معنوية مقدراه %0.02قتصادي احلقيقي مقداره  سليب على النمو االتأثري إىلسيؤدي 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، جامعة )"1995- 1970(دراسة قياسية حتليلية "  حممد امحد عبد القادر صباحني، الضرائب و النمو االقتصادي يف األردن -  1

  .91: ، ص1989الريموك، األردن، 
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لقد اهتم االقتصاديون عند دراستهم ألثر السياسة املالية على النمو االقتصادي بأثر جانب اإلنفاق العام   
ة ثر السياسأ، وذلك لكون األثر األول يكون يف الغالب أثر مباشر أما )الضرائب( على حساب جانب اإليرادات 

 مرتبط بأثر جانب النفقات )الضرائب( ثر جانب اإليرادات أكما أن .  فيكون غري مباشر كما رأينا سابقايبيةالضر
 .ن الضرائب ستتحول إىل إنفاقوذلك أل

 إن العالقة النظرية اليت تربط اإلنفاق احلكومي بالنمو : عالقة اإلنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي-2
أما فيما خيص الدراسات . ، و هذا ما توصلنا إليه يف الفصل الثالث من هذه األطروحةاالقتصادي عالقة موجبة

الرائدة يف هذا اال فهي عديدة ومتنوعة، حيث كل دراسة كانت تسعى لتحقيق هدف معني، فهناك عدة 
                                                                                                        1:دراسات لتحديد العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي ونذكر منها

حول حتديد العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي حيث ) Ram 1986(الدراسة اليت قام ا  •
كومي والثانية استخدم فيها قام باستخدام معادلتني لتحديد النمو االقتصادي، األوىل استخدم فيها اإلنفاق احل

 1980- 1960 دولة وذلك للفرتة 115اإلنفاق اخلاص كمحدد للنمو، ويف كلتا املعادلتني استخدم بيانات لـ 
لدراسة العالقة بني املتغريات حمل الدراسة لكل دولة مشمولة يف تلك الدراسة على حدا، كما استخدم أيضا بيانات 

 :وكان من أهم النتائج اليت توصل الباحث. للدول املعنية لدراسة مقطعية 1970- 1960للفرتة 

  . أن لإلنفاق احلكومي آثار اجيابية على النمو االقتصادي يف مجيع احلاالت اليت تعرضت إليها الدراسة- 1 
 . أن الزيادة احلدية لإلنفاق احلكومي بالنسبة للنمو االقتصادي موجبة- 2 

 حيث استخدم عدة أنواع لإلنفاق احلكومي وإحصائيات )Landau 1986(الدراسة اليت  قام ا الندو  •
 لدراسة العالقة بني كل نوع من أنواع اإلنفاق احلكومي من ناحية والنمو 1980- 1960 دولة للفرتة 65

وقام الندو مستخدما معادالت االحندار املتعدد بدراسة العالقة املذكورة لكل دولة . االقتصادي من ناحية أخرى
أيضا جلميع الدول املشمولة يف البحث مستخدما لذلك دراسة تقاطعية جلميع هذه الدول، واىل جانب  واعلى حد

استخدامه للعديد من أنواع اإلنفاق احلكومي استخدم كذلك بعض احملددات األخرى مثل رأس املال البشري 
قة سلبية بني اإلنفاق احلكومي وكان من أهم النتائج املتوصل إليها أن هناك عال. وكذلك بعض احملددات السياسية

والنمو االقتصادي، و أن اإلنفاق العسكري ) فيما عدا اإلنفاق على التعليم واإلنفاق العسكري( االستهالكي 
ثر ملموس على النمو االقتصادي، و أن اإلنفاق احلكومي الرأمسايل على التنمية مل أوالتحويالت مل يكن هلا أي 

 .لية التنمية حسب ما جاء يف النتائج اليت توصل إليها الندوثر يف تسريع عمأي أيكن له 

 حيث استخدم دالة كوب دوجالس مع منوذج التأثريات الثابتة على )Guseh 1997(دراسة جوسي  •
دخل بعض احملددات السياسية مثل أ، وقد 1985- 1960 دولة من الدول متوسطة الدخل وذلك للفرتة 59

                                                 
، جملة جامعة امللك عبد )1998-1970( زين العابدين بري، العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية للفرتة - 1

  .52: ، ص2001، 2، عدد 15العزيز، االقتصاد واإلدارة، جملد 
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هم النتائج املتوصل إليها أن لدرجة التقدم  أثرة يف النمو االقتصادي، وكان منالدميقراطية كأحد العوامل املؤ
ثر سليب  ومعنوي ألثر اإلنفاق العام أثر اجيايب ومعنوي يف حتديد درجة النمو االقتصادي، وكان هناك أالدميقراطي 

لما انتقلنا من الدول األكثر على النمو االقتصادي يف مجيع الدول املشمولة يف دراسة جوسي، ويزداد هذا األثر ك
 .تطبيقا ملبادئ الدميقراطية إىل الدول األقل تطبيقا هلذه املبادئ

س منوذجا يشبه ر وهي من الدراسات الرائدة يف هذا اال، وقدم كا)Karrs 1996(دراسة كارس  •
كان الوصول إىل بعض  إال أن الطريقة اليت قدم ا هذا النموذج جعل يف اإلم )Ram(النموذج الذي قدمه رام 

حيث قام . االستنتاجات املتعلقة حبجم اإلنفاق احلكومي من ناحية ومبدى إنتاجية هذا األخري من ناحية أخرى
كارس بدراسة العالقة بني اإلنفاق احلكومي و اإلنتاج احمللي اإلمجايل واحلجم املناسب لذلك اإلنفاق وذلك لـ 

وقد استند . 1985-1960ارات مستخدما إحصائيات للفرتة  دولة متقدمة ونامية مقسمة حسب الق118
نسبة إىل املعايري اليت وضعها روبرت " قانون بارو" كارس يف حتليله للنتائج اليت توصل إليها إىل ما أصبح يعرف بـ 

 :وميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصل إليها كارس فيما يلي. بارو يف دراسته

منتج بصورة ملموسة، وهذا أمر طبيعي ومتوقع الحتواء هذا اإلنفاق على اإلنفاق احلكومي االستهالكي  -1
  .نفقات قطاعي األمن والدفاع

قل مما ينبغي يف آسيا ومقدم أكرب مما ينبغي يف إفريقيا، وأإن اإلنفاق االستهالكي احلكومي يف املتوسط  -2
 .باحلجم املناسب يف بقية القارات

 هذا % 23املتوسط وذلك كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل هو إن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف  -3
 . يف املتوسط يف دول أمريكا اجلنوبية% 33 يف الدول األوربية إىل % 14املتوسط يتزايد من 

إن القطاع احلكومي أكثر إنتاجية عندما يصغر حجم ذلك القطاع، حيث أن اإلنتاجية احلدية لإلنفاق العام  -4
   .لما كرب حجم ذلك اإلنفاقاالستهالكي تصغر ك

 )النموذج األول ( تقدير أثر أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر: المطلب الثاني

تطرقنا سابقا إىل تطور السياسة املالية يف اجلزائر، وحاولنا إبراز اجلهود املبذولة من طرف أصحاب القرار 
يق هذه السياسة، سواء خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية من خالل يف دعم وحتفيز النمو االقتصادي عن طر

ترشيد السياسات االقتصادية الكلية و حماربة التضخم للحصول على منو اقتصادي حقيقي موجب ومرتفع، أو 
وهلذا سنحاول دراسة أثر السياسة . 2001خالل فرتة برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو ابتداء من  سنة 

  . على النمو االقتصادي يف اجلزائر عن طريق دراسة قياسية لدالة اإلنتاج كوب دوغالس املوسعة) بشقيها(ية املال
من خالل الدراسات السابقة لعالقة كل من الضرائب واإلنفاق احلكومي على النمو سنستخدم يف 

  :الة كما يلي املوسعة حيث تشمل عدة متغريات، ويكون شكل الدSolowدراستنا دالة اإلنتاج لـ 
( )ργδβα PIBTGFGELAKP /IB =

   



  2012-1989القتصادي في الجزائر ثر السياسة المالية على النمو اأ     :  الخامس الفصل

 

 266 

، نقوم جالنموذ الدالة السابقة غري خطية والستعمال طريقة املربعات الصغرى يف تقدير أننالحظ ب
  : التاليةاخلطية اللوغاريتم لطريف الدالة، لنحصل على الدالة بإدخال دالة خطية إىلبتحويل الدالة السابقة 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )PIBTLOGGFLOGGELOGLLOGKLOGALOGPLOG /IB ργδβα +++++=  
 .لدالة األخرية هي اليت سنقوم بتقديرها بطريقة املربعات الصغرىوهذه ا

يتكون النموذج من مخسة متغريات مفسرة ملتغرية  :النموذجاالقتصادية الخاصة بمتغيرات ال دراسة تطور -1
 ملناستعا وABFFP1  للقطاع اخلاصوتتمثل هذه املتغريات يف الرتاكم اخلام لألصول الثابتةالناتج احمللي اإلمجايل، 

، وكذا نفقات GE، و نفقات التجهيز L، واليد العاملة K هذه املتغرية لعدم توفر إحصائيات خمزن رأس املال
 أما املتغري التابع فيتمثل يف الناتج .(T/PIB)، باإلضافة إىل نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل GFالتسيري 

 2).2012- 1989( للفرتة  بالقيم احلقيقيةور هذه املتغرياتواجلدول التايل يبني تط. PIBاحمللي اإلمجايل 
  ج. مليون د:الوحدة). النموذج األول( البيانات املستخدمة يف تقدير أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي  ):22-5(الجدول رقم 

 PIB r ABFF p r L GF r GE r (Tr/PIBr) % 
1989 211804,00 30938,96 4,4710 37172,65 19441,76 14,12 
1990 213498,43 33765,02 4,5170 34915,27 15759,22 13,09 
1991 210936,45 30967,37 4,5380 48033,98 11276,81 12,24 
1992 214733,31 21246,48 4,5780 65491,31 21884,83 12,02 
1993 210223,91 17194,94 5,0420 57346,36 24556,17 11,37 
1994 208331,90 18590,21 5,1540 50402,42 23369,65 12,90 
1995 216248,50 21913,08 5,4360 55673,69 21305,58 13,15 
1996 225114,69 32557,63 5,6250 54515,53 12173,68 12,78 
1997 227590,95 30840,93 5,7080 60283,36 14248,23 12,92 
1998 239198,09 33035,76 5,7170 59224,65 13541,34 12,30 
1999 246852,44 36509,69 5,7260 67364,78 11325,00 11,09 
2000 252283,19 30487,54 6,1800 74226,30 18495,18 12,01 
2001 263919,81 31621,52 6,2288 80174,47 18585,77 12,55 
2002 278699,32 32005,15 6,4116 90042,41 22017,89 14,21 
2003 298765,67 33598,52 6,6841 88334,74 23179,70 13,82 
2004 311612,60 34861,69 7,7984 94656,42 26515,56 14,09 
2005 329997,74 34636,48 8,0440 92935,56 31589,57 14,49 
2006 335607,70 34400,83 8,8688 104893,53 36593,50 15,67 
2007 347018,36 32530,56 8,5942 117794,11 45421,21 15,55 
2008 353958,73 33274,71 9,1460 148829,98 52316,34 18,30 
2009 359976,03 54312,84 9,4720 145966,48 56677,50 20,21 
2010 372935,17 71359,74 9,7360 162398,34 50729,63 21,26 
2011 382631,48 78065,95 9,5990 221877,27 56232,36 22,13 
2012 395258,32 81434,00 9,8500 264777,54 66294,14 26,93 

  ).5(و ) 4(نظر امللحق أ :المصدر     

                                                 
 ومت حساب االستثمار .مدرج يف النموذج) االستثمار العام( نا بالفصل بني االستثمار اخلاص واالستثمار العام، وذلك الن نفقات التجهيز  قم-  1

 .ABFFP = ABFF- GE : اخلاص كما يلي
  . كسنة أساس1980 القيم احلقيقية حمسوبة على أساس سنة -  2
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  :ميكن تتبع تطور هذه املتغريات من خالل األشكال التالية
  .2012-1989النموذج للفرتة تطور متغريات ):7- 5(الشكل رقم 
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T/PIB_R  
  ).22-5( من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات اجلدول :املصدر

 يف تزايد مستمر وخاصة PIB_Rلشكل أعاله، نالحظ بأن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من خالل ا
، وذلك 2003 كذلك يف ارتفاع مستمر خاصة بعد Lخالل السنوات األخرية، كما أن حجم اليد العاملة 

مجايل فهي غري أما نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلبفضل سياسات التشغيل املعتمدة يف السنوات األخرية، 
ن معدل  أل( زيادة احلصيلة الضريبية نتيجةمستقرة ومتذبذبة إال أننا نالحظ زيادا يف السنوات األخرية وذلك 

 جانب اإلنفاق احلكومي فنالحظ زيادة يف كل من أما فيما خيص). %3 االقتصادي كان مستقر يف حدود والنم
 أما فيما 1.كرب خاصة يف السنوات األخريةأكانت  فقات التسيرينفقات التسيري ونفقات التجهيز، إال أن زيادة ن

وكذلك توفق تقارب بني قيمة االستثمار العمومي واالستثمار اخلاص،  جانب االستثمار فإننا نالحظخيص 
متبادل خالل فرتة الدراسة، كما ميكن استنتاج اثر املزامحة بني االستثمار العام واخلاص، حبيث نالحظ زيادة 
                                                 

  .247-236:  ميكن الرجوع إىل املبحث الثاين من هذا الفصل، ص  للتفصيل يف تطور اإلنفاق احلكومي بشقني-  1
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 من أدق ذلك بشكل إثباتتثمار العمومي مرتافقة مع اخنفاض االستثمار اخلاص والعكس صحيح، وميكن االس
ومعدالت منو االستثمار العمومي ) ABFFP_R(خالل تطور معدالت منو كل من االستثمار اخلاص 

)GE_R (وهذا ما يوضحه الشكل البياين التايل:  
  ).2012-1990(ار اخلاص واالستثمار العام يف اجلزائر ثر املزامحة بني االستثمأ ):8- 5( الشكل رقم
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 GE_R  دل ��و�� ABFFP_R  دل ��و��

  
  ).22-5(من إعداد الباحث وفقا ملعطيات اجلدول رقم: المصدر

 

  :تغريات النموذج نقوم اآلن بتقدير دالة اإلنتاج التاليةم تطوربعد دراسة : هتقديرصياغة النموذج القياسي و -2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )PIBTLOGGFLOGGELOGLLOGKLOGALOGPLOG /IB ργδβα +++++=

، وبعد إدخال البيانات وتقدير Eviews-7ربعات الصغرى باستخدام برنامج وذلك بتطبيق طريقة امل  

كبري جدا املصحح ، ووفقا لنتائج التقدير فإن معامل التحديد )05( حتصلنا على النتائج حسب امللحق رقم الدالة

  وهذه إشارة على أن، فهي صغرية مقارنة مبعامل التحديد)0.8976 (أما قيمة دربن واتسن) 0.9694(

االحندار زائف ورمبا يرجع ذالك إىل الصياغة اخلاطئة للنموذج أو عدم استقرارية املتغريات الداخلة يف النموذج وهلذا 

، ونقصد هنا معامل نفقات التسيري  بالتدريجحناول إعادة الصياغة مرة أخرى، وذلك بإقصاء املتغريات غري املعنوية

)5(c.  

، حيث ارتفعت إحصائية دربن واتسن، إال )06(ب امللحق رقم  حسجبعد إعادة التقدير حتسن النموذ  

، ورغم حتسن النموذج املقدر إال أن %10 معنوية عند لهأن متغري نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 ج مبعامل التحديد، و بالتايل ميكن أن يتحسن النموذD-W=1.0089(1( إحصائية دربن واتسن صغرية مقارنة

  .ل البواقيعند حتلي

                                                 
  .du=1.78 وdl=1.01 اجلدوليتني، حيثdu و dl إن القيمة احملسوبة غري حمصورة بني -  1
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 احنراف 1.2جند أن كل القيم تقع بني ) 07(حسب منحىن البواقي املعيارية املمثل يف امللحق رقم 

 اليت تنحرف عن 2003 و2002 احنراف معياري من األسفل، ما عدا املشاهدة يف 1.2- معياري من األعلى و 

إلقصاء تأثري .  مقارنة بباقي املشاهداتالوسط احلسايب بأكثر من هذه القيمة، وعليه تبدو هذه املشاهدة شاذة

 يت يف سن1 يف كل السنوات والقيمة 0الذي يأخذ القيمة  Mهذه املشاهدة على النتائج ندخل املتغري الصوري 

، والذي حتسنت فيه خمتلف املؤشرات )08(وفقا للملحق رقم النموذج نتائج تقدير كون لت ،2003 و 2002

  .ائية للنموذجوهذا ما ستوضحه الدراسة اإلحص

  : بعد تقدير النموذج ميكن كتابة دالة اإلنتاج املقدرة كما يلي
 
LOG(PIB_R)=8.6249+0.2057*LOG(ABFFP_R)+0.5730*LOG(L) 
+0.1544*LOG(GE_R) - 0.3377*LOG(T_PIB_R)+0.0756*M 
 

دراسة اإلحصائية بعد تقدير معلمات النموذج نقوم اآلن بال:  الدراسة اإلحصائية واالقتصادية للنموذج-3

 ).08( له، وذلك بطبيعة احلال للتقدير األخري للنموذج ونتائجه املمثلة يف امللحق رقم واالقتصادية

 وذلك probنقوم أوال بدراسة معلمات النموذج من خالل أدىن مستوى معنوية :  الدراسة اإلحصائية- 3-1

  .%5عند مستوى معنوية 

 لكل معامالت Prob(t-Statistic)  بأن نالحظ :المستقلةدراسة معنوية المتغيرات االقتصادية  �

) GER(و )L(و) ABFFP_R( كل من أن، مما يعين 0.05قل من أ) PIBR (املتغريات املفسرة للمتغري التابع

قتصادي خالل الفرتة، وبالتايل  يف تفسري معدل النمو اال%5معنوية إحصائية عند مستوى هلم ) T/PIBR(و 

 .PIBr يف املتغري التابع تؤثر ةل املستقاتاملتغريف

 :DW واختبار Fاختبار فيشر   وR2من خالل معامل التحديد : دراسة المعنوية الكلية للنموذج ����

   R2=0.9839إن القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد يساوي : R2 معامل التحديد -

 من التغريات اليت حتدث يف %98.39وهي قريبة جدا من الواحد، حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 

لي اإلمجايل و ، مما يدل على أن هناك ارتباط قوي جدا بني الناتج احمل)الناتج احمللي اإلمجايل( تغري التابع امل

 فتفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد %1.61، أما الباقي املتغريات املفسرة

  .اخلطأ

ن هناك أو بالتايل ميكن القول بprob (F-static)=0.0000  نأنالحظ ب: Fاختبار فيشر  -

 .عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة، وبالتايل النموذج ككل له معنوية
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  جندD-W، ولدينا من خالل جدول  DW=1.240054 قيمة أننالحظ ب: DWاختبار -

dl=0,93   وdu=1,90قيمة   وبالتايل DWبة حمصورة بني  احملسوdl و duن النموذج أ، وبالتايل ميكن القول ب

  .ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء

 جند بأن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي) 09(األخطاء وطبيعتها، فحسب امللحق رقم كما ميكن اختبار 

 وبذلك ال %5عنوية  وهي أكرب من مستوى امل،Jarque-Bera (P-value( = 0.412214حيث أن 

كما  .، وعليه األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي)h0 : Normal(نستطيع رفض الفرضية األساسية للتوزيع الطبيعي

 ال ختتلف عن 16 إىل 1نالحظ بأن ارتباط البواقي لإلبطاء من ) 10(األخطاء مستقرة حسب امللحق رقم ن أ

انه ال يوجد ارتباط ذايت واضح الداللة عند مستوى  ف%5 واليت هي أكرب من P-valueالصفر، وحسب قيم 

 ، كما أن األخطاء هلا نفس التباين )11(قودفري حسب امللحق رقم - وهذا ما يؤكده اختبار براتش.%5معنوية 

 ).12(قودفري، وهذا ما يوضحه امللحق رقم -باقن - حسب اختبار براتش

 يتبني عودية ال معاملتقديرات واختبار CUSUMأما اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج، فحسب اختبار 

  .أن املعامل مستقرة عرب الزمن) 14(و ) 13(خالل امللحقني  من

بالرجوع إىل الدراسة اإلحصائية للنموذج جند أن األخطاء حتقق فرضيات املربعات الصغرى، كما أن املعامل 

  . التنبؤ وتطبيق السياسة االقتصاديةمستقرة عرب الزمن، وبالتايل ميكن االعتماد على هذا النموذج يف

  

 بدراسة اآلنبعد التأكد من صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية، نقوم :  الدراسة االقتصادية- 3-2

  :النموذج من الناحية االقتصادية

، كان موجب وبقيمة )ABFFP_R(بالنسبة ملعامل الرتاكم اخلام لألصول الثابتة للقطاع اخلاص  ����

 سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ %1 يعين بأن زيادة االستثمار يف القطاع اخلاص بـ  و هذا0.2057

 .االقتصادية إال أن املعامل ضعيفيتوافق مع النظرية وهذا . 0.2057%

وهذا يعين بأن زيادة اليد العاملة بـ  0.5730، كان موجبا وبقيمة )L(بالنسبة ملعامل اليد العاملة  ����

 .وهذا مقبول من الناحية االقتصادية. %0.5730  إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ  سيؤدي1%

نفقات  وهذا يعين بأن زيادة 0.1544، كان موجبا وبقيمة )GE_R (نفقات التجهيزبالنسبة ملعامل  ����

لناحية مقبول من اكذلك وهذا . % 0.1544  بـ سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل%1بـ التجهيز 

 .االقتصادية
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 0.3377، كان سالبا وبقيمة )T_PIBR(بالنسبة ملعامل نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل  ����

وهذا . % 0.3377 سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ %1وهذا يعين بأن اخنفاض معدل الضريبة بـ 

إال أن العقبة . ة بني الضرائب و اإلنتاج احمللي اإلمجايلكذلك يتوافق مع النظرية االقتصادية لوجود عالقة عكسي

 الضريبية منخفضة جدا مقارنة بإيرادات اجلباية البرتولية، وهذا تأمام السياسة الضريبية يف اجلزائر هي أن اإليرادا

ما يصعب من عملية ختفيض معدالت الضريبة، وبالتايل جيب البحث عن مصادر جديدة لفرض الضرائب 

فة إىل حماربة الغش والتهرب الضرييب لزيادة احلصيلة الضريبية وبالتايل إمكانية ختفيض الضرائب، كما جيب باإلضا

 .منح امتيازات وإعفاءات ضريبية للمشاريع املنتجة للقيمة املضافة، وذلك ملا هلا من أثر على حتفيز وزيادة اإلنتاج

 بينها وبني الناتج احمللي اإلمجايل، و بالتايل نفقات بالنسبة لنفقات التسيري مل تكن هناك معنوية إحصائية ����

 .التسيري ليس هلا تأثري على اإلنتاج احمللي اإلمجايل، وبالتايل ليس هلا تأثري على النمو االقتصادي

 امينحو أنمن خالل النتائج املتوصل إليها جيب على القائمني على السياسة املالية يف اجلزائر   

 وجيب كذلك العمل على استقرار كرب، وذلك إلنعاش االستثمار املنتج يف اجلزائر،أريبية تسهيالت وامتيازات ض

النظام الضرييب سواء من ناحية القوانني املنظمة له أو املعدالت املفروضة، حيث عدم االستقرار يف النظام الضرييب 

فاق احلكومي وجعلها أكثر إنتاجية،  كما جيب كذاك  ترشيد سياسة اإلن. حيدث عدم ثقة بني املستثمرين والدولة

وذلك من خالل تقليص نفقات التسيري وضبطها ألا متثل اجلزء األكرب من النفقات احلكومية، وكذلك عدم 

كما جيب كذلك مراقبة تنفيذ امليزانية مراقبة قبلية وبعدية، أما بالنسبة لنفقات االستثمار فرغم إنتاجيتها . إنتاجيتها

ايف، مقارنة بالربامج الضخمة املربجمة واليت من املفرتض أن تكون هلا آثار قوية على حفز النمو إال أن هذا غري ك

  .االقتصادي وتوفري املناخ املناسب للنشاط االقتصادي

  

          البنية التحتية على النمو االقتصاديو  رأس المال البشري ثر اإلنفاق علىأتقدير : المطلب الثالث

 )يالنموذج الثان( 

ثر اإلنفاق على البنية أبعد تقدير أثر أدوات السياسة املالية على النمو االقتصادي، سنحاول اآلن تقدير 

 أن االستثمار يف البنية التحتية واالستثمار  باعتبار،التحتية واإلنفاق على رأس املال البشري على النمو االقتصادي

، وذلك وفقا لنظريات )املستدمي( ادي يف األجل الطويل يف رأس املال البشري من أهم حمددات النمو االقتص

 .النمو الداخلي كما رأينا يف الفصل الثالث من هذه األطروحة

نفقات ، وكذا لرأس املال البشريمؤشر ك)Ged+san( على التعليم والصحة نفقات التسيريسنعتمد على 

إن . )Ginf (لبنية التحتيةية واالجتماعية كمؤشر ل القاعدية االقتصادية واالجتماعية والثقافاملنشآت على التجهيز
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 مقيمة بالقيمة االمسية إحصائيات كل من اإلنفاق احلكومي على رأس املال البشري واإلنفاق على البنية التحتية

  .)15( مبينة يف امللحق رقم والقيمة احلقيقية

 نفس ري على النمو االقتصادي أثر اإلنفاق على البنية التحتية ورأس املال البشسنستعمل يف تقدير  

، وبالتايل تكون دالة  احلكومياإلنفاق أنواع خمتلف بإدراج، و ذلك ) لسولو املوسعةاإلنتاجدالة (النموذج السابق 

) : كما يلياإلنتاج )
ρσγδβα

sanedGFGEGFGELAKP += infIB  

  .Ginfمتثل نفقات التجهيز خمصوما منها نفقات البنية التحتية : GE :حيث

  GF :الصحة والتعليم التسيري علىري خمصوما منها نفقاتنفقات التسي   G (ed+san).    

  : اللوغاريتم للدالة جلعلها دالة خطية تصبح من الشكلإدخالبعد 

    
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )sanedGFLOGGELOG

GFLOGGELOGLLOGKLOGALOGPLOG

+++

++++=

ρσ
γδβα

inf

IB

  
  .Eviews باستخدام طريقة املربعات الصغرى، وباالستعانة بربنامج أعالهو عليه سنقوم بتقدير الدالة 

  

 متغريات مفسرة ملتغرية سبعيتكون النموذج من  :النموذجاالقتصادية الخاصة بتغيرات مال دراسة تطور -1

وتتمثل هذه املتغريات يف الرتاكم اخلام لألصول الثابتة للقطاع اخلاص ، PIB rالناتج احمللي اإلمجايل

ABFFPهذه املتغرية لعدم توفر إحصائيات خمزن رأس املال ستعملناا و K واليد العاملة ،L ، و نفقات

 خمصوما منها نفقات الصحة GF، وكذا نفقات التسيري Ginf   خمصوما منها نفقات البنية التحتيةGEالتجهيز  

 Ged+san ونفقات الصحة والتعليم Ginf، باإلضافة إىل نفقات البنية التحتية Ged+san والتعليم 

. PIB التابع فيتمثل يف الناتج احمللي اإلمجايل أما املتغري. اليت نريد تقدير أثرمها على الناتج احمللي اإلمجايل

  1).2012-1989(واجلدول التايل يبني تطور هذه املتغريات بالقيم احلقيقية للفرتة 

  

  

  

  

  
                                                 

  . كسنة أساس1980 القيم احلقيقية حمسوبة على أساس سنة -  1
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الجدول رقم (5- 23): البيانات املستخدمة يف تقدير أثر اإلنفاق على رأس املال البشري والبنية التحتية على النمو االقتصادي 

 (النموذج الثاين).                                                                                            الوحدة: مليون د.ج  
 PIB r ABFFP r L GF r GE r Ginf r Ged+san r 

1989 211804,00 30938,96 4,4710 24351,79 14592,29 4849,47 12820,86 
1990 213498,43 33765,02 4,5170 21598,53 11270,98 4488,24 13316,74 
1991 210936,45 30967,37 4,5380 30426,13 7862,82 3413,99 17607,85 
1992 214733,31 21246,48 4,5780 47941,53 17539,78 4345,05 17549,78 
1993 210223,91 17194,94 5,0420 39568,73 20552,09 4004,08 17777,63 
1994 208331,90 18590,21 5,1540 33130,19 20372,25 2997,40 17272,23 
1995 216248,50 21913,08 5,4360 40456,27 18921,10 2384,48 15217,42 
1996 225114,69 32557,63 5,6250 38591,18 9326,37 2847,31 15924,35 
1997 227590,95 30840,93 5,7080 43524,16 10951,88 3296,35 16759,20 
1998 239198,09 33035,76 5,7170 42177,98 9861,45 3679,89 17046,67 
1999 246852,44 36509,69 5,7260 46723,60 7992,68 3332,32 20641,18 
2000 252283,19 30487,54 6,1800 55350,07 14048,75 4446,43 18876,23 
2001 263919,81 31621,52 6,2288 58811,33 11936,04 6649,73 21363,14 
2002 278699,32 32005,15 6,4116 67200,45 15550,39 6467,50 22841,96 
2003 298765,67 33598,52 6,6841 62426,87 16308,51 6871,19 25907,87 
2004 311612,60 34861,69 7,7984 69556,95 19285,74 7229,82 25099,47 
2005 329997,74 34636,48 8,0440 64926,08 20050,39 11539,18 28009,48 
2006 335607,70 34400,83 8,8688 76045,38 13689,54 22903,96 28848,15 
2007 347018,36 32530,56 8,5942 82400,41 21655,74 23765,47 35393,70 
2008 353958,73 33274,71 9,1460 107016,61 31923,43 20392,91 41813,37 
2009 359976,03 54312,84 9,4720 98884,12 29896,42 26781,08 47082,36 
2010 372935,17 71359,74 9,7360 97666,25 13982,80 36746,83 64732,09 
2011 382631,48 78065,95 9,5990 155339,33 17088,10 39144,26 66537,94 
2012 395258,32 81434,00 9,8500 183811,91 33946,95 32347,19 80965,63 

 .)15(وامللحق رقم ) 22-5( اجلدول رقم اعتماد على الباحث إعداد من :المصدر

 
 فتم دراستها يف النموذج السابق، وبالتايل L و ABFFP  وPIB rبالنسبة لتطور املتغريات االقتصادية 

  التسيريتطور كل من نفقاتبني لنا  يالتايل الشكل البياين ، ودية اجلديدةصاسنقوم بدراسة تطور املتغريات االقت

 الصحة والتعليم نفقات البنية التحتية، باإلضافة إىلباستثناء  نفقات الصحة والتعليم، ونفقات التجهيز ستثناءبا

  : وكذا نفقات البنية التحتية خالل فرتة الدراسة
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 ج. مليون د:الوحدة ).2012-1989(ية التحية بالقيم احلقيقية للفرتة ن نفقات الب، تطور نفقات الصحة والتعليم ):9-5(الشكل رقم 
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  ).23-5( من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم:المصدر

، 2000بعد سنة نالحظ ارتفاع واضح لنفقات الصحة والتعليم احلقيقية خالل سنوات الدراسة وخاصة   
نهوض بقطاع حيث نالحظ زيادة كبرية يف هذه النفقات وذلك نتيجة جهود الدولة الكبرية يف السنوات األخرية لل

الصحة والتعليم، باإلضافة إىل ارتفاع عدد الطلبة والتالميذ يف السنوات األخرية، وكذا ارتفاع الكتلة األجرية 
وكنتيجة ميكن القول بان السياسة املالية اهتمت يف السنوات األخرية برأس ملوظفي قطاع الرتبية والتعليم العايل، 
  .لقطاعي التعليم والصحة ة يف النفقات احلكومية املخصصةاملال البشري من خالل الزيادة الواضح

أما اإلنفاق على البنية التحتية بالقيمة احلقيقية فقد كان متواضعا ومستقرا خالل فرتة التسعينات 
، وهذا نتيجة السياسة املالية التقشفية اليت كانت مطبقة خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية، )1989-2000(

 اإلنعاشنالحظ ارتفاع واضح يف النفقات املخصصة للبنية التحتية، و هذا نتيجة برامج  2000وبعد سنة 
املبحث الثاين من هذا الفصل، ورغم االخنفاض الذي شهدته نفقات  يف رأيناا مم النمو املطبقة كعاالقتصادي ود
 . كانت مرتفعة جدا مقارنة بفرتة التسعيناتأا إالالبنية التحتية 
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 فكانت متذبذبة خالل فرتة الدراسة وخاصة يف  لنفقات التجهيز باستثناء نفقات البنية التحتيةأما بالنسبة  
كما نالحظ . السنوات األخرية، وهذا راجع لالهتمام الكبري بنفقات البنية التحتية مقارنة ببقية نفقات التجهيز

    .را وعدم القدرة على التخفيض منها وهذا لضروتزايد مستمر لنفقات التسيري باستثناء نفقات الصحة والتعليم

  :تغريات النموذج نقوم اآلن بتقدير دالة اإلنتاج التاليةم تطوربعد دراسة : هتقديرصياغة النموذج القياسي و  -2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )sanedGFLOGGELOG

GFLOGGELOGLLOGKLOGALOGPLOG

+++

++++=

ρσ
γδβα

inf

IB

  

ة ، وبعد إدخال البيانات وتقدير الدالEviews-7وذلك بتطبيق طريقة املربعات الصغرى باستخدام برنامج   
وهلذا  ،معنويةغلب املتغريات ليست هلا أ إن ف، ووفقا لنتائج التقدير)16( على النتائج حسب امللحق رقم حتصلنا

نفقات الصحة جند أن حيث  بعض احلقائق االقتصادية االعتبارحناول إعادة الصياغة مرة أخرى واألخذ بعني 
ول يكون متأخرا، وعليه سوف حنتأثريها ل النمو، بل ؤثر فوريا يف معدت ال التحتيةوالتعليم وكذا نفقات البنية 

  . وبعد ذالك نقصي املتغريات غري املعنوية،ستاتيكيالنموذج الالنموذج إىل منوذج ديناميكي بدال من 
، حيث ارتفعت إحصائية دربن واتسن، )17( حسب امللحق رقم جبعد إعادة التقدير حتسن النموذ

  . %5ملتبقية هلا معنوية عند  كل املتغريات االقتصادية اوأصبحت
 احنراف 1.6جند أن كل القيم تقع بني ) 18( يف امللحق رقم ةحسب منحىن البواقي املعيارية املمثل

 اليت تنحرف عن 2005 و2003 احنراف معياري من األسفل، ما عدا املشاهدة يف 1.6- معياري من األعلى و 
إلقصاء .  مقارنة بباقي املشاهداتتني شاذتني املشاهداتني هالوسط احلسايب بأكثر من هذه القيمة، وعليه تبدو

 يف 1 يف كل السنوات والقيمة 0 الذي يأخذ القيمة Mتأثري هذه املشاهدة على النتائج ندخل املتغري الصوري 
، والذي حتسنت خمتلف مؤشراته )19(، لتكون نتائج تقدير النموذج وفقا للملحق رقم 2005 و 2003سنيت 

  . وهذا ما سنبينه يف الدراسة اإلحصائية للنموذجاإلحصائية
  : بعد تقدير النموذج ميكن كتابة دالة اإلنتاج املقدرة كما يلي

 
LOG(PIB_R)=10.307+0.0748*LOG(ABFFP_R)+0.5339*LOG(L)+0.1484*LOG(GF_R)

+0.0862*LOG(GINF_R(-1))-0.1967*LOG(GEDSAN_R(-1))+0.08562*M 

 
بعد تقدير معلمات النموذج نقوم اآلن بالدراسة اإلحصائية : واالقتصادية للنموذج الدراسة اإلحصائية -3

 ).19(واالقتصادية له، وذلك بطبيعة احلال للتقدير األخري للنموذج ونتائجه املمثلة يف امللحق رقم 

ذلك  وprobنقوم أوال بدراسة معلمات النموذج من خالل أدىن مستوى معنوية :  الدراسة اإلحصائية- 3-1
  .%5عند مستوى معنوية 
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لكل معامالت Prob (t-Statistic)  نالحظ بأن :دراسة معنوية المتغيرات االقتصادية المستقلة �
 )ABFFP_r( ،)L(، A الثابت ، مما يعين أن كل من0.05أقل من ) PIB_r(املتغريات املفسرة للمتغري التابع 

،) Gf_r (، Ginf_r(-1) ،Ged+san_r(-1)، يف تفسري معدل النمو %5إحصائية عند مستوى  هلم معنوية 
 .PIB_rاالقتصادي خالل الفرتة، وبالتايل فاملتغريات املستقلة تؤثر يف املتغري التابع 

 :DW واختبار F واختبار فيشر R2من خالل معامل التحديد : دراسة المعنوية الكلية للنموذج ����

   R2=0.9922 التحديد يساوي إن القيمة املتحصل عليها ملعامل: R2 معامل التحديد -

 من التغريات اليت حتدث يف %99.22وهي قريبة جدا من الواحد، حيث أن املتغريات املفسرة تتحكم بـ 
، مما يدل على أن هناك ارتباط قوي جدا بني الناتج احمللي اإلمجايل و )الناتج احمللي اإلمجايل( التغري التابع 

 فتفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد %0.78املتغريات املفسرة، أما الباقي 
  .اخلطأ

و بالتايل ميكن القول بأن هناك prob (F-static)=0.0000 نالحظ بأن : F اختبار فيشر -
 .عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع واملتغريات املفسرة، وبالتايل النموذج ككل له معنوية

 D-W، ولدينا من خالل جدول  DW=1.7847يمة نالحظ بأن ق: DW اختبار-

، وبالتايل ميكن القول بأن du و dl احملسوبة حمصورة بني DW قيمة   وبالتايلdu=2,21و     dl=0,71جند
  .النموذج ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء

خطاء تتبع التوزيع الطبيعي جند بأن األ) 20(كما ميكن اختبار األخطاء وطبيعتها، فحسب امللحق رقم 
 وبذلك ال %5 وهي أكرب من مستوى املعنوية ،Jarque-Bera (P-value( = 0.897974حيث أن 

كما  .، وعليه األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي)h0 : Normal(نستطيع رفض الفرضية األساسية للتوزيع الطبيعي
 ال ختتلف عن 16 إىل 1اط البواقي لإلبطاء من نالحظ بأن ارتب) 21(أن األخطاء مستقرة حسب امللحق رقم 

 فانه ال يوجد ارتباط ذايت واضح الداللة عند مستوى %5 واليت هي أكرب من P-valueالصفر، وحسب قيم 
، كما أن األخطاء هلا نفس ) 22(قودفري حسب امللحق رقم -وهذا ما يؤكده اختبار براتش .%5معنوية 

 ).23(ودفري، وهذا ما يوضحه امللحق رقم ق- باقن-التباين حسب اختبار براتش

 يتبني عوديةالمعامل  واختبار تقديرات CUSUMأما اختبار االستقرار اهليكلي للنموذج، فحسب اختبار 
  .أن املعامل مستقرة عرب الزمن) 25(و ) 24(خالل امللحقني  من

ربعات الصغرى، كما أن املعامل بالرجوع إىل الدراسة اإلحصائية للنموذج جند أن األخطاء حتقق فرضيات امل
  .مستقرة عرب الزمن، وبالتايل ميكن االعتماد على هذا النموذج يف التنبؤ وتطبيق السياسة االقتصادية
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بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية، نقوم اآلن بدراسة :  الدراسة االقتصادية- 3-2
  :النموذج من الناحية االقتصادية

، كان موجب وبقيمة )ABFFP_R( ملعامل الرتاكم اخلام لألصول الثابتة للقطاع اخلاص بالنسبة ����
 سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ %1 و هذا يعين بأن زيادة االستثمار يف القطاع اخلاص بـ 0.0748
 .وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية إال أن املعامل ضعيف. % 0.0748

 وهذا يعين بأن زيادة اليد العاملة بـ 0.5339، كان موجبا وبقيمة )L(امل اليد العاملة بالنسبة ملع ����
 .وهذا مقبول من الناحية االقتصادية. %0.5339 سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ  1%

ات  وهذا يعين بأن زيادة نفق0.1484، كان موجبا وبقيمة )Gf_R(بالنسبة ملعامل نفقات التجهيز  ����
وهذا . % 0.1484 سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ %1 بـ سيري خارج نفقات الصحة والتعليمالت

 .كذلك مقبول من الناحية االقتصادية

 وبقيمة موجبا، كان )Ginf_R)1-(( نفقات البنية التحتية بتأخري سنة واحدةبالنسبة ملعامل  ����
 سيؤدي إىل %1بـ  Ginf_R))1-((ية التحتية بتأخري سنة واحدة نفقات البن زيادة وهذا يعين بأن 0.0862

وهذا مقبول اقتصاديا إال أن املعامل ضعيف، وميكن إرجاع ذلك . % 0.0862زيادة اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ 
 اجناز إىل أن اثر االستثمار يف البنية التحتية على اإلنتاج والنمو يكون يف األجل الطويل، باإلضافة إىل أن مدة

 ،غلب مشاريع البنية التحتية تفوق السنة مما يؤخر يف أثرها على زيادة ودعم اإلنتاج وبالتايل النمو االقتصاديأ
كما ميكن إرجاع ضعف إنتاجية هذه النفقات إىل إعادة تقييم النفقات املخصصة ملشاريع البنية التحتية وبالتايل 

 . إنتاجية هذه املشاريعارتفاع التكاليف من سنة ألخرى، وعليه تنخفض

، كان سالبا وبقيمة )Ged+san_R(-1)(بالنسبة ملعامل نفقات الصحة والتعليم بتأخري سنة واحدة  ����
 %1بـ ) Ged+san_R(-1)(بتأخري سنة واحدة الصحة والتعليم  وهذا يعين بأن زيادة نفقات 0.1967

 النتيجة متعارضة مع النظرية االقتصادية وهذه .% 0.1967 اإلنتاج احمللي اإلمجايل بـ اخنفاضسيؤدي إىل 
حيث زيادة نفقات الصحة و التعليم تؤدي إىل حتسن مستوى رأس املال البشري، وهذا األخري يساهم يف الرفع 

وميكن إرجاع هذه النتيجة العكسية املتوصل إليها . من إنتاجية العمال وبالتايل الرفع من اإلنتاج والنمو االقتصادي
األول يتمثل يف أن اثر نفقات الصحة والتعليم يكون على املدى الطويل وبالتايل من : سينيإىل سببني رئي

 كون أن زيادة اإلنفاق املخصص للصحة والتعليم جيب أن يرتافق مع الصعوبة مبا كان تقديره، والسبب الثاين
ميذ والطالب، إذ ال يكفي الرفع جودة التعليم املقدم للتالحتسني اخلدمات الصحية املقدمة ألفراد اتمع، وكذا 

من اإلنفاق على التعليم لكي يتحسن يف رأس املال البشري بل جيب االهتمام كذلك بنوعية التعليم املقدم ألفراد 
  . اتمع
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  خالصة الفصل
  

حلتني ولذلك وجدنا بأا مرت مبرترتبط السياسة املالية يف اجلزائر ارتباطا وثيقا بأسعار البرتول العاملية، 
مرحلة السياسة املالية التقشفية خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية مع صندوق النقد الدويل : أساسيتني

، حيث متيزت 2000 ، ومرحلة السياسة املالية التوسعية وذلك بعد ارتفاع أسعار البرتول سنة)1989-1999(
ادي وإصالح النظام الضرييب، وذك بغرض النشاط االقتصتقليص تدخل الدولة يف فرتة اإلصالحات االقتصادية ب

إعادة التوازن للمؤشرات االقتصادية الكلية، وهذا ما مت بالفعل حيث حتسنت أغلب املؤشرات االقتصادية 
اخل، إال انه كان هلذه السياسة آثار سلبية يف اجلانب ...كالتضخم، ختفيض عجز املوازنة، التوازن اخلارجي

كما أن هذه السياسة التقشفية أثرت على االستمارات . الة وتفشي ظاهرة الفقراالجتماعي الرتفاع معدل البط
  .  العمومية بالسلب خاصة يف جانب االستثمار يف البنية التحتية مما أعاق النمو االقتصادي الحقا

ش أما فرتة السياسة املالية التوسعية واليت متيزت بعدة برامج انفاقية ضخمة كانت دف إىل إعادة إنعا
الربنامج التكميلي ، )2004- 2001( ودعم النمو، وتتمثل هذه الربامج يف برنامج اإلنعاش االقتصادي داالقتصا

، حيث تضاعفت النفقات )2014- 2010( ،برنامج التنمية اخلماسي )2009- 2005(لدعم النمو 
كما متيت  يشية للسكان،احلكومية خالل هذه الفرتة وخاصة نفقات البنية التحتية ونفقات حتسني الظروف املع

 ضريبية هامة للمستثمرين سواء احملليني أو األجانب، وهذا كله قصد تهذه الفرتة بإطالق تسهيالت وامتيازا
  .إنعاش االقتصاد و النهوض بالقطاعات املنتجة للقيمة املضافة للخروج من اقتصاد الريع

األول : و االقتصادي، فقد قمنا بتقدير منوذجنيفيما خيص الدراسة القياسية ألثر السياسة املالية على النم
على النمو االقتصادي، ) السياسة الضريبية، سياسة اإلنفاق احلكومي( خيص دراسة أثر السياسة املالية بشقيها 

ولقد خلصت نتائج . والثاين خيص دراسة اثر اإلنفاق على رأس املال البشري البنية التحتية على النمو االقتصادي
األول إىل وجود عالقة طردية بني نفقات التجهيز و اإلنتاج احمللي اإلمجايل حيث وجدانا بأن زيادة النموذج 

، أما نفقات التسيري فلم تكل هلا %0.1544 تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل بـ %1نفقات التجهيز بـ 
ثر يف النمو االقتصادي، أما السياسة الضريبية فقد معنوية اجتاه الناتج احمللي اإلمجايل وبالتايل نفقات التسيري ال تؤ

 %1وجدنا بان هناك عالقة عكسية بني معدل الضريبة والناتج احمللي اإلمجايل حيث أن ارتفاع معدل الضريبة بـ 
أما النموذج الثاين فقد خلصنا إىل وجود عالقة .  يتوافق مع النظرية االقتصاديةوهذا % 0.3377يؤدي إىل 
والناتج احمللي اإلمجايل حيث كلما ارتفعت هذه النفقات ) خارج نفقات البنية التحتية(نفقات التجهيز طردية بني 

، وكذا وجود عالقة طردية بني نفقات البنية التحتية بتأخري % 0.1484 يرتفع الناتج احمللي اإلمجايل بـ %1بـ 
 0.0862 يرتفع الناتج احمللي اإلمجايل بـ %1سنة والناتج احمللي اإلمجايل حيث كلما ارتفعت هذه النفقات بـ 

فلقد ) املتعلقة برأس املال البشري(  وهذا مقبول اقتصاديا إال أن املعامل ضعيف، أما نفقات الصحة والتعليم %
 تؤدي إىل اخنفاض الناتج %1كانت إنتاجيتها سالبة حيث توصلنا إىل أن زيادة هذا النفقات بتأخري سنة  بـ 

وهذه النتيجة متعارضة مع النظرية االقتصادية حيث زيادة نفقات الصحة و  % 0.1967 بـ احمللي اإلمجايل
 .التعليم تؤدي إىل حتسن مستوى رأس املال البشري وبالتايل زيادة اإلنتاج والنمو االقتصادي
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  :الخاتمة

تعترب العالقة بني السياسة املالية والنمو االقتصادي من املوضوعات اليت حتظى باهتمام واسع يف 

ولقد . ثر على النمو االقتصادي سواء يف األجل القصري أو الطويلأوهذا ملا هلا من الدراسات املالية واالقتصادية،  

، واليت ركزت )الذايت(  االقتصادي بظهور نظريات النمو الداخلي  بعالقة السياسة املالية بالنموأكثرازداد االهتمام 

يف بعض مناذجها على السياسة املالية بشكل عام وسياسة اإلنفاق العام بشكل خاص ومدى تأثريها على النمو 

 املالية عتمد بشكل كبري على السياسةتاجلزائر كغريها من الدول النامية   و).املستدمي(االقتصادي يف املدى الطويل 

يف حفز النمو االقتصادي نظرا لضعف القطاع اخلاص، وكذلك لتوفر املوارد املالية الالزمة لتطبيق السياسات املالية 

 واملتتبع لتطور السياسة املالية يف اجلزائر يالحظ بشكل واضح توجه هذه السياسة يف السنوات األخرية .التوسعية

، وذلك بقصد التخلص من التبعية اظ على استدامته يف األجل الطويلإىل دعم النمو االقتصادي وحماولة احلف

عليه حاولنا يف هذه األطروحة اإلجابة على  و. )االعتماد على النفط كمحرك للنمو االقتصادي ( القتصاد الريع

 ،اجلزائر يف يالنمو االقتصاد على املالية السياسة تأثري مدى واملتمثل يف السؤال الرئيسي الذي طرحناه يف املقدمة

  .مستدمي اقتصادي منو حتقيق أجل من السياسة هذه تفعيل يةوكيف
 

  :الدراسة نتائج

، واليت تعترب إجابات على التساؤالت الفرعية واختبارا للفرضيات السابقة املطروحة ميكن إدراج خمتلف نتائج حبثنا

  :يف النقاط التالية يف مقدمتنا

 باعتباره احملرك ؤشرات االقتصادية اليت تعكس تطور اقتصاديات الدوليعترب النمو االقتصادي من أهم امل - 

هناك اختالف و    حيث ال ميكن إحداث تنمية اقتصادية بدون منو اقتصادي مقبول،،الرئيسي للتنمية االقتصادية

 ، اإلمجايلاملعيار املعتمد يف حساب هذا املعدل فمنهم من يعتمد مؤشر منو الناتج احمللي بني االقتصاديني يف 

، كما عرفه اقتصاديون آخرون بأنه زيادة مستمرة اإلمجايل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي مؤشرومنهم من يعتمد 

ورغم هذه االختالفات إال أن خمتلف التعاريف جتمع على . يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي مع مرور الزمن

  .  السلع واخلدمات اليت تنعكس على حتسن الدخل احلقيقي للفردالنمو االقتصادي هو الزيادة احلقيقية يف إنتاج

 تطور مفهوم النمو االقتصادي والعوامل احملددة له، فحسب إىل أدى ةإن تطور النظريات االقتصادي - 

 النظرية الكنزية أما باعتباره احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي، الرأمسايلالنظرية الكالسيكية ركزت على الرتاكم 

زيادة االدخار إلحداث منو اقتصادي حيث أن زيادة االدخار ستؤدي إىل زيادة االستثمار الذي يعترب كزت على فر

احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي، أما النظرية النيوكالسيكية فأضافت عامال جديدا للنمو االقتصادي واملتمثل يف 

كن سولو من ّ النموذج مل مييا يف خارجدم التقين عامالالتقدم التقين من خالل منوذج سولو، إال أن اعتبار التق

 وبظهور نظريات النمو الداخلي مت االهتمام بعامل التقدم التقين حيث مت .إعطاء تفسريا حقيقيا للنمو االقتصادي
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شري،  إىل عدة عوامل جديدة واملتمثلة يف التكنولوجيا وتراكم املعرفة وكذا البحث والتطوير ورأس املال البفصيلهت

باإلضافة إىل خمتلف السياسات االقتصادية وخاصة السياسة املالية اليت أوىل هلا بارو اهتماما كبريا يف تفسري النمو 

 .االقتصادي يف األجل الطويل

تعترب السياسة املالية من أهم السياسات االقتصادية املعتمدة يف التأثري على النشاط االقتصادي وخاصة  - 

 املباشر على املتغريات التأثري والنفقات، وكذا اإليرادات املتمثلة يف أدواا استعمال ةذلك لسهوليف الدول النامية، و

ختتلف أهداف السياسة املالية يف الدول املتقدمة عن الدول النامية، فالدول املتقدمة تسعى من . االقتصادية الكلية

القطاع اخلاص دون التدخل املباشر يف النشاط خالل السياسة املالية إىل إحداث استقرار اقتصادي ومساندة 

االقتصادي، أما الدول النامية فتسعى من خالل السياسة املالية إىل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية و حل 

خمتلف املشاكل االقتصادية، وباعتبار النمو االقتصادي يف الدول النامية ضعيف وغري مستقر فان هذه الدول 

 ا ودعمه من خالل أدوات السياسة املالية، واجلزائر كغريها من الدول النامية تسعى إىل حتقيق هذتسعى إىل حتفيزه

 .اهلدف

 واملتمثلة يف السياسة الضريبية أدواا تؤثر على النمو االقتصادي من خالل أناسة املالية يميكن للس - 

يف األجل القصري من خالل املنظور الكنزي االنفاقية، وذلك يف األجلني القصري والطويل، فيكون األثر والسياسة 

عن طريق املضاعف بالتأثري يف جانب الطلب الكلي، وكذلك التأثري قصري األجل على جانب العرض الكلي، 

وكذا جيب جتنب إزاحة القطاع اخلاص عند  وحىت يكون هذا التأثري فعاال جيب أن يكون اجلهاز اإلنتاجي مرنا

 بني السياسة املالية والنقدية لزيادة فعالية السياسة املالية يف التأثري على قما جيب التنسيك  السياسة املالية،لاستعما

أما أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي يف األجل الطويل فهي مستمدة من نظريات النمو . النمو االقتصادي

ها على حمددات النمو االقتصادي يف  اليت ركزت بشكل خاص على سياسة اإلنفاق احلكومي ومدى تأثريالداخلي

كاالستثمار يف رأس املال البشري من خالل اإلنفاق على التعليم والصحة، واإلنفاق ) املستدمي( األجل الطويل 

على البحث والتطوير والتكنولوجيات اجلديدة، باإلضافة إىل األنفاق على االستثمار يف البنية التحتية ملا هلا من 

 .ز القطاع اخلاص والنمو االقتصاديأثر اجيايب يف حف

إن حتليل بعض املعطيات اإلحصائية فيما خيص احملددات احلديثة للنمو االقتصادي، بينت لنا مدى  - 

اهتمام الدول املتقدمة ذه احملددات احلديثة عكس الدول النامية، حيث وجدنا مثال أن نسبة اإلنفاق احلكومي 

 يف الدول املتقدمة عكس الدول النامية، بالرغم من أن ةلي اإلمجايل مرتفععلى التعليم والصحة إىل الناتج احمل

التعليم والصحة يف الدول املتقدمة يساهم فيه القطاع اخلاص بنسبة معتربة عكس الدول النامية اليت تعتمد يف متويل 

عدمة يف العديد من  أما نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير فتكاد من. القطاعني على اإلنفاق احلكوميينهذ

اليت تويل اهتماما كبريا فهذا اإلنفاق سواء من خالل اإلنفاق احلكومي أو تقدمة الدول النامية عكس الدول امل
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ل املتقدمة قامت بإشراك القطاع ون الدأ أما فيما خيص اإلنفاق على البنية التحتية فنجد ب.إنفاق القطاع اخلاص

 . الدول النامية اليت ال يزال هذا القطاع من اختصاص القطاع العاماخلاص يف تنمية البنية التحتية عكس

بني لنا تباين واضح يف ) 2012- 1989(إن دراسة وحتليل األداء االقتصادي يف اجلزائر للفرتة   - 

حيث الحظنا ارتفاع املؤشرات االقتصادية الكلية، وذلك حسب السياسات االقتصادية املطبقة خالل كل فرتة، 

 سنة 29,8 ليصل إىل أعلى قيمة له م خالل بداية فرتة اإلصالحات االقتصادية نتيجة حترير األسعارمعدل التضخ

فقد كان يف تزايد  أما مؤشر معدل البطالة .2012 سنة 8.9 يف حدود ليصل تدرجييا  بعدها ينخفضو  1995

صالحات االقتصادية على املستوى مستمر خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية نتيجة اآلثار السلبية اليت خلفتها اإل

لينخفض بعدها نتيجة تطبيق ) %29.77( أعلى قيمة له 2000االجتماعي، حيث بلغ معدل البطالة سنة 

أما . 2012 سنة %9.7السياسة املالية التوسعية من خالل برامج دعم النمو واإلنعاش االقتصادي ليصل إىل 

كرب أت أسعار البرتول العاملية حيث الزالت متثل صادرات احملروقات  خاضع لتغريافإنهفيما خيص التوازن اخلارجي 

 من الصادرات اإلمجالية، إال أننا الحظنا حتكم واضح يف تسيري املديونية اخلارجية بفضل التسديد %97من 

 .املسبق للمديونية اخلارجية

ستدمي، حبيث يتغري من إن دراسة تطور معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر بينت بأنه متذبذب وغري م - 

كما الحظنا من خالل دراسة مدى التنويع االقتصادي يف اجلزائر بأنه . سنة ألخرى تبعا لتغريات قطاع احملروقات

ضعيف جدا حيث يهيمن على اإلنتاج احمللي اإلمجايل إنتاج قطاع احملروقات، كما أن نسبة مسامهة القطاع اخلاص 

 مقارنة بالقطاع العام رغم اهودات املبذولة من طرف الدول للتوجه ةال منخفضيف اإلنتاج احمللي اإلمجايل ال تز

 .  حنو اقتصاد السوق وتشجيع القطاع اخلاص

من خالل املربع ) 2012-1989( خالل فرتة الدراسة ر األداء االقتصادي يف اجلزائمقمنا بتقيي  - 

حسب الظروف االقتصادية والسياسات االقتصادية ة إىل أربعة فرتات سالسحري لكالور، وذلك بتقسيم فرتة الدرا

 الفرتة املثلى لألداء االقتصادي يف اجلزائر، حيث خالهلا كانت) 2012-2006( الفرتة أناملطبقة، واستنتجنا ب

داء  بينت لنا تراجع يف األ2012حتسنت خمتلف املؤشرات االقتصادية الكلية األربعة، ولكن تتبع مؤشرات سنة 

 ). 2012-2006(االقتصادي مقارنة بأداء الفرتة 

، وجدنا بأا مرتبطة )2012-1989(من خالل تتبع تطور السياسة املالية يف اجلزائر خالل الفرتة  - 

بتغريات أسعار البرتول، باعتبار املورد الرئيسي للميزانية هو اإليرادات البرتولية، حيث الحظنا تغري واضح يف 

، وذلك بتطبيق اجلزائر لسياسات مالية تقشفية 1986ة بعد أزمة اخنفاض أسعار البرتول سنة السياسة املالي

 غريت اجلزائر من سياستها املالية حيث 2000للقضاء على عجز املوازنة، مث بعد ارتفاع أسعار البرتول سنة 

يم السياسة سك ميكن تق، وبذل دعم النمو و االقتصادياإلنعاشدخلت يف سياسة مالية توسعية من خالل براج 
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متيزت بسياسة مالية تقشفية، فرتة ) 1999- 1989(فرتة : املالية يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة إىل فرتتني

  .يت متيزت بسياسة مالية توسعيةلوا) 2000-2012(

قد متيزت السياسة املالية التقشفية املعتمدة خالل فرتة اإلصالحات االقتصادية املربمة مع صندوق الن - 

الدويل بتقليص تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وسحب جزئي لدعم األسعار الذي كان يقدم للمستهلكني 

، ولقد كانت هلذه السياسة 1992يف بعض السلع الضرورية، باإلضافة إىل إصالح النظام الضرييب ابتداء من سنة 

اخل، ...تضخم، توازن امليزانية، التوازن اخلارجيغلب املؤشرات االقتصادية الكلية كالأآثار اجيابية منها حتسن 

، وكذا اآلثار السلبية اليت خلفتها باستثناء اآلثار السلبية يف اجلانب االجتماعي كارتفاع معدل البطالة وتفشي الفقر

 .لفرتةغلب املشاريع االستثمارية يف البىن التحتية خالل تلك اأالسياسة التقشفية على البنية التحتية وذلك بتوقف 

إن السياسة املالية التقشفية اليت متيزت ا فرتة اإلصالحات االقتصادية كانت دف إىل إعادة التوازنات  - 

، وهذا ما حدث بالفعل، ةاالقتصادية الكلية، وذلك بقصد إعادة إطالق النمو االقتصادي يف الفرتة الالحق

ت إىل إتباع برامج اقتصادية ضخمة إلنعاش  أدى بالسلطا2000فتحسن األوضاع املالية للجزائر بعد سنة 

االقتصاد و دعم النمو االقتصادي، حيث تضاعفت النفقات احلكومية خالل هذه الفرتة كما منحت امتيازات و 

 .إعفاءات ضريبية قصد تشجيع االستثمار اخلاص يف القطاعات املولدة للقيمة املضافة

أنه كان قتصادي ودعم النمو اليت طبقت يف اجلزائر، بني ب االشّويل ملختلف برامج االنتعاإن التقييم األ - 

 على النمو االقتصادي يف األجل القصري، حيث حتسن معدل النمو االقتصادي خالل فرتة  اجيايبهلذه الربامج أثر

ات  هذا النمو كان يف القطاعأنب الربامج، إال أن دراسة القطاعات املسامهة يف النمو االقتصادي أثبتت هتطبيق هذ

 أما قطاعي  وقطاع اخلدمات العامةالتابعة مباشرة لتمويل احلكومة كقطاع األشغال العمومية وقطاع الطاقة واملياه،

 .الصناعة والفالحة فمعدالت منومها ضعيفة و غري مستقرة

اسة املالية على النمو االقتصادي حسب النموذج األول، وجود عالقة  السيألثر الدراسة القياسية أثبتت - 

و الناتج احمللي اإلمجايل، أما نفقات التسيري فلم تكن هلا معنوية إحصائية ) االستثمار( بني نفقات التجهيز  رديةط

أما فيما خيص عالقة معدل . هذه النفقات غري مؤثرة يف النمو االقتصاديفيف تفسري النمو االقتصادي، وبالتايل 

 .ية متوافقة مع النظرية االقتصاديةالضريبة بالناتج احمللي اإلمجايل فكانت عالقة عكس

أثبتت الدراسة القياسية ألثر نفقات البنية التحتية ونفقات الصحة والتعليم على النمو االقتصادي  - 

بني النفقات املخصصة للبنية التحتية بتأخري سنة واحدة والناتج احمللي حسب النموذج الثاين، وجود عالقة طردية 

 بـ اإلمجايل زيادة الناتج احمللي إىل يؤدي %1ف حيث زيادة هذه النفقات بـ  ضعيالتأثري أن إال اإلمجايل

فكانت العالقة عكسية مع الناتج احمللي ) املتعلقة برأس املال البشري( نفقات الصحة والتعليم أما. 0.0862%

كن أن يكون على ثر هذه النفقات ميأاإلمجايل، وهذا ما يتعارض مع النظرية االقتصادية، وميكن تفسري ذلك كون 

 . املدى الطويل حبيث ال ميكن إدراكه ببساطة
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 :توصيات البحث

  : إليها من هذا البحث، ميكن اقرتاح التوصيات التاليةليت توصلنامن خالل النتائج ا

 اإلنتاجية، وتساهم األنشطةضرورة االستغالل األمثل للموارد النفطية، بتطبيق سياسة مالية فعالة تزيد من  - 

وتشجيع القطاع اخلاص، وذلك من خالل مرافقة كل املشاريع املدعمة من طرف الدول منذ إطالقها إىل يف دعم 

  .قادرة على متويل نفسهاأن تصبح 

 ضرورة ترشيد اإلنفاق احلكومي وخاصة االستهالكي منه، باعتباره غري منتج خاصة يف األجل القصري، و - 

 .ياالقتصاد، الذي يعيق بدوره النمو  إىل حدوث تضخمملا له من آثار سلبية على االقتصاد كونه يؤدي

والتوجه حنو الضرائب املباشرة، حيث ال تزال الضرائب غري املباشرة متثل  النظام الضرييب إصالحجيب  - 

وبالتايل ترتفع ، تنويع اإليرادات خارج إيرادات احملروقاتوبذلك ميكن النسبة األكرب من اإليرادات الضريبية، 

ريبية مما يتيح تطبيق سياسة ضريبية مالئمة لتشجيع االستثمار من خالل منح اإلعفاءات الضريبية احلصيلة الض

 . دون التأثري على احلصيلة الضريبيةواالمتيازات ألصحاب املشاريع اجلديدة

حيث بالرغم من معدالت الضرائب املرتفعة جيب تطبيق سياسة صارمة يف حماربة الغش والتهرب الضرييب،  - 

قة إال أن احلصيلة الضريبية تبقى متواضعة جدا، وهذا ما يعكسه معدل الضغط الضرييب املنخفض يف اجلزائر املطب

 وهو ضعيف مقارنة مبعدل الضغط الضرييب النموذجي )2012- 2003( خالل فرتة %17والذي مل يتعدى 

التهرب ظاهريت شي ورغم ذلك فهو غري مشجع لالستثمار ألنه ناتج عن ضعف التحصيل الضرييب لتف .25%

 .والغش الضرييب

جيب االعتماد على نظام ضرييب عادل ومستقر، حيث أن التغريات الكثرية يف القوانني الضريبية ومعدالا  - 

سيحدث عدم ثقة بني املستثمرين والدولة، وخاصة بالنسبة للمستثمرين األجانب، فرغم الضغط الضرييب املنخفض 

 . جدامتواضعبقي   األجنبية واحمللية الضرييب النموذجي إال أن حجم االستثماراتيف اجلزائر مقارنة مبعدل الضغط

جيب االهتمام أكثر جبانب رأس املال البشري، من خالل حتسني الظروف املعيشية للسكان وتوفري  - 

س املال الصحة والتعليم كما وكيفا، ألنه ليس بالضرورة زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم سيؤدي إىل حتسني رأ

 .البشري، إال بالتوازي مع حتسني املناهج التعليمة و مواكبة التطورات العلمية سواء يف جمال الصحة أو التعليم

جيب االهتمام أكثر بالبحث والتطوير ملا له من أثر اجيايب على دعم النمو االقتصادي يف األجل الطويل،  - 

هتمام مبجال البحث الهلذا املال، حيث الحظنا عدم اوذلك من خالل ختصيص جزء معترب من اإلنفاق احلكومي 

 . كبريا ذا االاوالتطوير يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة اليت تويل اهتمام

ية التحتية من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي املخصص هلذا اال، نجيب العمل على مواصلة حتسني الب - 

يف األجل القصري، و دعم النمو االقتصادي يف األجل والنمو زيادة التشغيل ثر اجيايب على أوذلك ملا له من 

 .الطويل من خالل توفري البيئة االقتصادية املالئمة لتطوير القطاع اخلاص
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 العمومية خاصة الضخمة منها، ألننا الحظنا ة القيام بدراسات دقيقة لكل املشاريع االستثماريضرورة - 

شاريع نتيجة إعادة التقييم من فرتة ألخرى، وكذا التأخر احلاصل يف مدة االجناز مما تضخم كبري يف نفقات هذه امل

 . وبذلك كلما زادت تكاليف االجناز كلما اخنفضت إنتاجية هذه املشاريع.يزيد من تكاليف االجناز

 

 :آفاق الدراسة

  : منها ويفتح هذا البحث اال للخوض يف حبوث أخرى ذات صلة مبوضوعنا،

دراسة حالة برامج اإلنعاش " االستثمارات العمومية يف دعم النمو االقتصادي يف اجلزائر دور  - 

  ".االقتصادي ودعم النمو 

  . خالل فرتة برامج اإلنعاش االقتصادي اخلاص يف اجلزائررتشجيع االستثمادور السياسة املالية يف   - 

  .اجلزائر  سياسات التحفيز الضرييب وأثرها على النمو االقتصادي يف - 

-1970دراسة حالة اجلزائر للفرتة ( ثر رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف األجل الطويل أ - 

2014.(  

- 2001(دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لربامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو خالل الفرتة   - 

2014.(  

  ).دراسة حالة اجلزائر( الدول النامية نظريات النمو الداخلي ومدى مالئمتها القتصاديات  - 

  .التنسيق بني السياسة املالية والنقدية وأثرها على حتفيز النمو االقتصادي يف الدول النامية - 
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                 . الدخل الوطينإىل تطور املديونية اخلارجية ونسبتها :)01(الملحق رقم 
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  ج. مليون د:الوحدة   )النموذج األول ( املستعملة يف الدراسةاالقتصادية املتغريات تطور  ):03(الملحق رقم 

 1PIB r 1ABFF n 1ABFF r 2 L 2Gfon n 2Geq n 2T n  2IPC 3IPP 

1980 162500,00 54900,00 54900,00 3,1570 26789 17227 20362 100,00 100,00 

1981 167375,00 63000,00 56656,80 3,2843 34205 23450 25760 114,66 111,20 

1982 178087,00 71500,00 58243,19 3,4250 37996 34449 27990 121,75 122,76 

1983 187703,71 80300,00 61213,59 3,5770 44391 40434 37141 129,09 131,18 

1984 198215,11 89600,00 63417,28 3,7150 50272 41326 46968 139,66 141,29 

1985 205549,06 94500,00 64875,88 3,8680 54660 45181 46992 154,33 145,66 

1986 206371,26 103200,00 60788,70 4,2470 61154 40663 52656 173,32 169,77 

1987 204926,66 96100,00 50758,57 4,1380 63761 40216 58215 186,42 189,33 

1988 202877,39 91700,00 48119,12 4,3160 76200 43500 58100 197,36 190,57 

1989 211804,00 114800,00 50380,72 4,4710 80200 44300 64500 215,75 227,86 

1990 213498,43 149900,00 49524,24 4,5170 88800 47700 71100 254,33 302,68 

1991 210936,45 218400,00 42244,18 4,5380 153800 58300 82700 320,19 516,99 

1992 214733,31 283800,01 43131,31 4,5780 276131 144000 108864 421,63 657,99 

1993 210223,91 314899,99 41751,11 5,0420 291417 185210 121469 508,17 754,23 

1994 208331,90 423600,00 41959,86 5,1540 330403 235926 176174 655,53 1009,54 

1995 216248,50 580000,02 43218,66 5,4360 473694 285923 241992 850,84 1342,01 

1996 225114,69 639400,02 44731,31 5,6250 550596 174013 290603 1009,98 1429,42 

1997 227590,95 638099,98 45089,16 5,7080 643555 201641 314013 1067,55 1415,20 

1998 239198,09 728799,97 46577,10 5,7170 663855 211884 329828 1120,91 1564,72 

1999 246852,44 789800,03 47834,69 5,7260 774695 186987 314767 1150,00 1651,10 

2000 252283,19 852600,03 48982,72 6,1800 856193 321929 349502 1153,49 1740,61 

2001 263919,81 965462,50 50207,29 6,2288 963633 357395 398238 1201,92 1922,95 

2002 278699,32 1111309,30 54023,04 6,4116 1097716 452930 482896 1219,11 2057,10 

2003 298765,67 1265164,50 56778,22 6,6841 1122761 516504 524925 1271,03 2228,26 

2004 311612,60 1476902,60 61377,25 7,7984 1250894 638036 580411 1321,51 2406,27 

2005 329997,74 1691640,30 66226,05 8,0440 1245132 806905 640472 1339,78 2554,34 

2006 335607,70 1969457,90 70994,33 8,8688 1437870 1015144 720884 1370,79 2774,11 

2007 347018,36 2462124,40 77951,77 8,5942 1674031 1434638 766750 1421,15 3158,52 

2008 353958,73 3228343,20 85591,05 9,1460 2217775 1973278 965289 1490,14 3771,82 

2009 359976,03 3811419,10 110990,34 9,4720 2300023 1946311 1146612 1575,72 3434.01 

2010 372935,17 4350922,30 122089,37 9,7360 2659078 1807862 1297944 1637,38 3563,72 

2011 382631,48 4620114,90 134298,31 9,5990 3797252 1934500 1448898 1711,42 3440,19 

2012 395258,32 4978102,40 147728,14 9,8500 4935930 2233960 1984300 1864,18 3369,77 

  .20/05/2014http://data.albankaldawli.org/country/algeria  .                بيانات البنك الدويلقاعدة -1 :المصدر   

  .ONS لإلحصائيات الديوان الوطين -2

3- IPP100 :  الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج حمسوب بالطريقة التالية×=
ABFFr

ABFFn
IPP.  

الرتاكم اخلام لألصول : ABFFrالرتاكم اخلام لألصول الثابتة االمسي، : ABFFnالناتج  احمللي اإلمجايل احلقيقي، : PIBr :التعريف بالمتغيرات

الرقم : IPCالضرائب االمسية،  : Tnنفقات التجهيز االمسية، : Geq nنفقات التسيري االمسية، : Gfon n، اليد العاملة: Lالثابتة احلقيقي، 

 .الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج: IPP  ر االستهالك،االقياسي ألسع
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  ج. مليون د:الوحدة  )النموذج األول( تطور املتغريات االقتصادية املستعملة يف الدراسة بالقيم احلقيقية  ):40(الملحق رقم 

 PIB r 5ABFF p r L 1Gfon r 2Geq r 3T r 4
 Tr/PIBr 

1980 162500,00 37673,00 3,1570 26789,00 17227,00 20362,00 12,53 

1981 167375,00 35568,67 3,2843 29831,68 21088,13 22466,42 13,42 

1982 178087,00 30181,12 3,4250 31208,21 28062,07 22989,73 12,91 

1983 187703,71 30390,29 3,5770 34387,64 30823,30 28771,40 15,33 

1984 198215,11 34168,22 3,7150 35995,99 29249,06 33630,24 16,97 

1985 205549,06 33857,76 3,8680 35417,61 31018,12 30449,04 14,81 

1986 206371,26 36836,88 4,2470 35283,87 23951,82 30380,80 14,72 

1987 204926,66 29517,35 4,1380 34202,88 21241,22 31227,87 15,24 

1988 202877,39 25292,86 4,3160 38609,65 22826,26 29438,59 14,51 

1989 211804,00 30938,96 4,4710 37172,65 19441,76 29895,71 14,12 

1990 213498,43 33765,02 4,5170 34915,27 15759,22 27955,81 13,09 

1991 210936,45 30967,37 4,5380 48033,98 11276,81 25828,41 12,24 

1992 214733,31 21246,48 4,5780 65491,31 21884,83 25819,79 12,02 

1993 210223,91 17194,94 5,0420 57346,36 24556,17 23903,22 11,37 

1994 208331,90 18590,21 5,1540 50402,42 23369,65 26875,05 12,90 

1995 216248,50 21913,08 5,4360 55673,69 21305,58 28441,54 13,15 

1996 225114,69 32557,63 5,6250 54515,53 12173,68 28773,14 12,78 

1997 227590,95 30840,93 5,7080 60283,36 14248,23 29414,36 12,92 

1998 239198,09 33035,76 5,7170 59224,65 13541,34 29425,02 12,30 

1999 246852,44 36509,69 5,7260 67364,78 11325,00 27371,04 11,09 

2000 252283,19 30487,54 6,1800 74226,30 18495,18 30299,53 12,01 

2001 263919,81 31621,52 6,2288 80174,47 18585,77 33133,49 12,55 

2002 278699,32 32005,15 6,4116 90042,41 22017,89 39610,54 14,21 

2003 298765,67 33598,52 6,6841 88334,74 23179,70 41299,18 13,82 

2004 311612,60 34861,69 7,7984 94656,42 26515,56 43920,29 14,09 

2005 329997,74 34636,48 8,0440 92935,56 31589,57 47804,27 14,49 

2006 335607,70 34400,83 8,8688 104893,53 36593,50 52588,95 15,67 

2007 347018,36 32530,56 8,5942 117794,11 45421,21 53952,78 15,55 

2008 353958,73 33274,71 9,1460 148829,98 52316,34 64778,41 18,30 

2009 359976,03 54312,84 9,4720 145966,48 56677,50 72767,50 20,21 

2010 372935,17 71359,74 9,7360 162398,34 50729,63 79269,56 21,26 

2011 382631,48 78065,95 9,5990 221877,27 56232,36 84660,57 22,13 

2012 395258,32 81434,00 9,8500 264777,54 66294,14 106443,58 26,93 

=×100: مت حساا كما يلي: سيري احلقيقيةنفقات الت -1
IPC

nGfon
Gfonr.  

=×100 .:مت حساا كما يلي: نفقات التجهيز احلقيقية -2
IPP

nGeq
Geqr 

=×100: مت حساا كما يلي: الضرائب احلقيقية -3
IPC

Tn
Tr. 

=×100: نسبة الضرائب إىل الناتج احمللي اإلمجايل -4
PIBr

Tr
PIBr

Tr. 

rrr :الرتاكم اخلام لألصول الثابتة للقطاع اخلاص -5 GEABFFABFFP −=. 
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 )النموذج األول (  نتائج تقدير دالة اإلنتاج):05(الملحق رقم 
Dependent Variable: LOG(PIB_R)  
Method: Least Squares  
Date: 04/19/14   Time: 21:10  
Sample: 1989 2012  
Included observations: 24  
LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GE_R)
 +C(5)*LOG(GF_R)+C(6)*LOG(T_PIB_R)  

  
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 8.668420 0.729936 11.87558 0.0000 
C(2) 0.184080 0.065566 2.807567 0.0116 
C(3) 0.557232 0.094747 5.881249 0.0000 
C(4) 0.130526 0.059781 2.183412 0.0425 
C(5) 0.035702 0.052015 0.686376 0.5012 
C(6) -0.316735 0.160357 -1.975187 0.0638 

        
R-squared 0.976064 Mean dependent var 12.51524 
Adjusted R-squared 0.969415 S.D. dependent var 0.228818 
S.E. of regression 0.040017 Akaike info criterion -3.386720 
Sum squared resid 0.028824 Schwarz criterion -3.092206 
Log likelihood 46.64064 Hannan-Quinn criter. -3.308585 
F-statistic 146.8021 Durbin-Watson stat 0.897600 
Prob(F-statistic) 0.000000    

  
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر  

  
 R_GF و c)1( بعد إقصاء الثابتاإلنتاج نتائج تقدير دالة ):60(الملحق رقم 

Dependent Variable: LOG(PIB_R)
Method: Least Squares
Date: 04/19/14   Time: 21:43
Sample: 1989 2012
Included observations: 24
LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GE_R)
+C(6)*LOG(T_PIB_R)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 8.805248 0.692345 12.71800 0.0000 
C(2) 0.193871 0.063098 3.072533 0.0063 
C(3) 0.595930 0.075080 7.937297 0.0000 
C(4) 0.139986 0.057355 2.440706 0.0246 
C(6) -0.318050 0.158098 -2.011727 0.0586 

R-squared 0.975438  Mean dependent var 12.51524 
Adjusted R-squared 0.970267  S.D. dependent var 0.228818 
S.E. of regression 0.039456  Akaike info criterion -3.444217 
Sum squared resid 0.029579  Schwarz criterion -3.198789 
Log likelihood 46.33060  Hannan-Quinn criter. -3.379105 
F-statistic 188.6357   Durbin-Watson stat 1.008901 
Prob(F-statistic) 0.000000    

          
 Eviews خمرجات برنامج :المصدر  
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  )األول نموذجال(بواقي املعيارية  التمثيل البياين  لل):70(رقم الملحق 
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  Eviews  خمرجات برنامج:المصدر

  

  )النموذج األول(  النموذج بعد حتسني دالة اإلنتاج  نتائج تقدير):80(الملحق رقم 
Dependent Variable: LOG(PIB_R)  
Method: Least Squares  
Date: 04/19/14   Time: 21:50  
Sample: 1989 2012  
Included observations: 24  
LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GE_R)
+C(6)*LOG(T_PIB_R)+C(7)*M  

 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

  
C(1) 8.624867 0.577325 14.93935 0.0000 
C(2) 0.205719 0.052487 3.919436 0.0010 
C(3) 0.573025 0.062725 9.135565 0.0000 
C(4) 0.154420 0.047810 3.229868 0.0046 
C(6) -0.337731 0.131315 -2.571914 0.0192 
C(7) 0.075569 0.024383 3.099257 0.0062 

 
R-squared 0.983984     Mean dependent var 12.51524 
Adjusted R-squared 0.979535     S.D. dependent var 0.228818 
S.E. of regression 0.032733     Akaike info criterion -3.788523 
Sum squared resid 0.019287     Schwarz criterion -3.494009 
Log likelihood 51.46227     Hannan-Quinn criter. -3.710388 
F-statistic 221.1785     Durbin-Watson stat 1.240054 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر

  )النموذج األول (  املقدرج طبيعة األخطاء يف النموذ):90(الملحق رقم 
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Series: Residuals
Sample 1989 2012
Observations 24

Mean      -3.77e-15
Median   0.003873
Maximum  0.045687
Minimum -0.042203
Std. Dev.   0.028958
Skewness   0.011904
Kurtosis   1.668888

Jarque-Bera  1.772426
Probability  0.412214

 
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر
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  )النموذج األول ( لألخطاءجدول االرتباط الذايت  ):10(الملحق رقم 

 
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر

  

  )النموذج األول( قودفري -ء حسب اختبار براتشلألخطا االرتباط الذايت ):11(الملحق 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 1.630230     Prob. F(2,16) 0.2268 
Obs*R-squared 4.062782     Prob. Chi-Square(2) 0.1312 

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/19/14   Time: 22:15
Sample: 1989 2012
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 0.254127 0.605737 0.419533 0.6804 
C(2) -0.013557 0.052220 -0.259610 0.7985 
C(3) 0.018827 0.063158 0.298094 0.7695 
C(4) -0.036494 0.056328 -0.647889 0.5262 
C(6) 0.082988 0.144809 0.573085 0.5746 
C(7) -0.003081 0.023723 -0.129876 0.8983 
RESID(-1) 0.477650 0.269395 1.773049 0.0953 
RESID(-2) 0.014054 0.304528 0.046150 0.9638 

R-squared 0.169283     Mean dependent var -3.77E-15 
Adjusted R-squared -0.194156     S.D. dependent var 0.028958 
S.E. of regression 0.031644     Akaike info criterion -3.807322 
Sum squared resid 0.016022     Schwarz criterion -3.414637 
Log likelihood 53.68786     Hannan-Quinn criter. -3.703142 
F-statistic 0.465780     Durbin-Watson stat 1.930057 
Prob(F-statistic) 0.845178    

     
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر
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  )النموذج األول ( قودفري-باقن-تباين األخطاء حسب اختبار براتش ):12(الملحق 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.853060     Prob. F(5,18) 0.1531 
Obs*R-squared 8.155685     Prob. Chi-Square(5) 0.1479 
Scaled explained SS 1.534286     Prob. Chi-Square(5) 0.9091 

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/19/14   Time: 22:22
Sample: 1989 2012
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.001901 0.001592 1.194012 0.2480 
ABFFP_R -1.02E-08 2.39E-08 -0.426104 0.6751 
L -0.000152 0.000178 -0.853722 0.4045 
GE_R 5.14E-08 3.58E-08 1.437167 0.1678 
T_PIB_R -7.49E-05 0.000175 -0.427742 0.6739 
M -0.000598 0.000476 -1.258185 0.2244 

R-squared 0.339820     Mean dependent var 0.000804 
Adjusted R-squared 0.156437     S.D. dependent var 0.000671 
S.E. of regression 0.000617     Akaike info criterion -11.73230 
Sum squared resid 6.84E-06     Schwarz criterion -11.43779 
Log likelihood 146.7877     Hannan-Quinn criter. -11.65417 
F-statistic 1.853060     Durbin-Watson stat 2.745483 
Prob(F-statistic) 0.153117    

          
  Eviews خمرجات برنامج :المصدر

  

  )النموذج األول (  لدراسة االستقرار الكليCUSUMاختبار  ):31(الملحق 
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  Eviewsخمرجات برنامج : المصدر
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  )النموذج األول(  العودية  معامل تقديرات استقرار اختبار):14(الملحق 
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  Eviews خمرجات برنامج :المصدر

  دج610 :الوحدة .)2012-1989(البنية التحتية للفرتة ، مي على الصحة والتعليم احلكواإلنفاق ):15(الملحق رقم 
2

R)G inf( 2

R)Ged+san(  IPP  IPC  
1

N)G inf( 1

N)Ged+ Gsan(    

4849,47 12820,86 227,86 215,75 11050 27661 1989 
4488,24 13316,74 302,68 254,33 13585 33868,47 1990  

3413,99 17607,85 516,99 320,19 17650 56378,57 1991  

4345,05 17549,78 657,99 421,63 28590 73995,13 1992  

4004,08 17777,63 754,23 508,17 30200 90340,58 1993  

2997,40 17272,23 1009,54 655,53 30260 113224,66 1994  

2384,48 15217,42 1342,01 850,84 32000 129475,87 1995  

2847,31 15924,35 1429,42 1009,98 40700 160832,76 1996  

3296,35 16759,20 1415,2 1067,55 46650 178912,84 1997  

3679,89 17046,67 1564,72 1120,91 57580 191077,84 1998  

3332,32 20641,18 1651,1 1150 55020 237373,56 1999  

4446,43 18876,23 1740,61 1153,49 77395 217735,45 2000  

6649,73 21363,14 1922,95 1201,92 127871 256767,91 2001  

6467,50 22841,96 2057,1 1219,11 133043 278468,6 2002  

6871,19 25907,87 2228,26 1271,03 153108 329296,82 2003  

7229,82 25099,47 2406,27 1321,51 173969 331691,97 2004  

11539,18 28009,48 2554,34 1339,78 294750 375265,39 2005  

22903,96 28848,15 2774,11 1370,79 635381 395447,51 2006  

23765,47 35393,70 3158,52 1421,15 750637 502997,53 2007  

20392,91 41813,37 3771,82 1490,14 769184 623077,74 2008  

26781,08 47082,36 3434,01 1575,72 919665 741886,15 2009  

36746,83 64732,09 3563,72 1637,38 1309554 1059910,26 2010  

39144,26 66537,94 3440,19 1711,42 1346637 1138743,55 2011  

32347,19 80965,63 3369,77 1864,18 1090026 1509345,1 2012  

  .ة قوانني املالية، والقوانني التكميلية، مستخرجة من اجلريدة الرمسي-1 :المصدر            

) :حيث حساب الباحث  من-2             ) ( )
100×

+
=+

IPC

GsanGed
GsanGed N

R و ( ) ( )
100

inf
inf ×=

IPP

G
G N

R  
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 ) النموذج الثاين( دالة اإلنتاج نتائج تقدير ):61(الملحق رقم 
Dependent Variable: LOG(PIB_R)
Method: Least Squares
Date: 04/20/14   Time: 09:54
Sample: 1989 2012
Included observations: 24
LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GF_R)
        +C(5)*LOG(GE_R)+C(6)*LOG(GINF_R)+C(7)*LOG(GEDSAN_R)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 10.08375 0.481519 20.94153 0.0000 
C(2) 0.065779 0.047023 1.398860 0.1798 
C(3) 0.510294 0.096089 5.310639 0.0001 
C(4) 0.077976 0.056954 1.369088 0.1888 
C(5) 0.005792 0.031635 0.183094 0.8569 
C(6) 0.072739 0.027383 2.656316 0.0166 
C(7) -0.076637 0.075552 -1.014358 0.3246 

R-squared 0.979039     Mean dependent var 12.51524 
Adjusted R-squared 0.971641     S.D. dependent var 0.228818 
S.E. of regression 0.038534     Akaike info criterion -3.436083 
Sum squared resid 0.025242     Schwarz criterion -3.092484 
Log likelihood 48.23299     Hannan-Quinn criter. -3.344926 
F-statistic 132.3361     Durbin-Watson stat 1.184201 
Prob(F-statistic) 0.000000    

  Eviews خمرجات برنامج :المصدر
  

   بعد حتسينه)النموذج الثاين( دالة اإلنتاج  نتائج تقدير ):71(الملحق رقم 
Dependent Variable: LOG(PIB_R)

Method: Least Squares

Date: 04/22/14   Time: 23:17

Sample (adjusted): 1990 2012

Included observations: 23 after adjustments

LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GF_R)

        +C(6)*LOG(GINF_R(-1))+C(7)*LOG(GEDSAN_R(-1))

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 10.45809 0.365642 28.60199 0.0000 

C(2) 0.070584 0.031820 2.218236 0.0404 

C(3) 0.600487 0.078615 7.638346 0.0000 

C(4) 0.141287 0.057006 2.478446 0.0240 

C(6) 0.075779 0.023998 3.157760 0.0057 

C(7) -0.202098 0.079305 -2.548361 0.0208 

R-squared 0.981419     Mean dependent var 12.52619 

Adjusted R-squared 0.975954     S.D. dependent var 0.227442 

S.E. of regression 0.035269     Akaike info criterion -3.632180 

Sum squared resid 0.021146     Schwarz criterion -3.335964 

Log likelihood 47.77007     Hannan-Quinn criter. -3.557682 

F-statistic 179.5835     Durbin-Watson stat 1.231092 

Prob(F-statistic) 0.000000    

  Eviews خمرجات برنامج :المصدر
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   البواقي املعيارية للنموذج الثاين):81(الملحق رقم 
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 Eviews خمرجات برنامج :المصدر

  

   ) النموذج الثاين( دالة اإلنتاج النهائية  نتائج تقدير):91(الملحق رقم 
Dependent Variable: LOG(PIB_R)

Method: Least Squares  

Date: 04/22/14   Time: 23:30  

Sample (adjusted): 1990 2012  

Included observations: 23 after adjustments  

LOG(PIB_R)=C(1)+C(2)*LOG(ABFFP_R)+C(3)*LOG(L)+C(4)*LOG(GF_R)

        +C(6)*LOG(GINF_R(-1))+C(7)*LOG(GEDSAN_R(-1))+C(8)*M
 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
 

C(1) 10.30738 0.245878 41.92069 0.0000 

C(2) 0.074843 0.021235 3.524457 0.0028 

C(3) 0.533865 0.054287 9.834142 0.0000 

C(4) 0.148370 0.038039 3.900508 0.0013 

C(6) 0.086226 0.016153 5.338060 0.0001 

C(7) -0.196683 0.052889 -3.718767 0.0019 

C(8) 0.085615 0.018154 4.715960 0.0002 
 

R-squared 0.992226     Mean dependent var 12.52619 

Adjusted R-squared 0.989310     S.D. dependent var 0.227442 

S.E. of regression 0.023515     Akaike info criterion -4.416524 

Sum squared resid 0.008848     Schwarz criterion -4.070939 

Log likelihood 57.79003     Hannan-Quinn criter. -4.329610 

F-statistic 340.3401     Durbin-Watson stat 1.784768 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

 Eviews خمرجات برنامج :المصدر
 

   الثاينج طبيعة األخطاء يف النموذ):20(الملحق رقم 
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Series: Residuals
Sample 1990 2012
Observations 23

Mean      -4.48e-15
Median   0.000693
Maximum  0.045451
Minimum -0.043198
Std. Dev.   0.020054
Skewness   0.222240
Kurtosis   3.164386

Jarque-Bera  0.215227
Probability  0.897974

 
 Eviews خمرجات برنامج :المصدر
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  ) الثاينج النموذ( جدول االرتباط الذايت لألخطاء ):12(الملحق رقم 

 
 Eviews خمرجات برنامج :المصدر

 

  )لنموذج الثاينا  (قودفري-ر براتشاالرتباط الذايت لألخطاء حسب اختبا: )22(الملحق رقم 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

      
F-statistic 1.700937     Prob. F(2,14) 0.2181 

Obs*R-squared 4.496247     Prob. Chi-Square(2) 0.1056 
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/23/14   Time: 23:59   

Sample: 1990 2012   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero.
          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

C(1) -0.100346 0.244148 -0.411006 0.6873 

C(2) 0.019531 0.023008 0.848908 0.4102 

C(3) 0.003562 0.052617 0.067702 0.9470 

C(4) -0.004823 0.036869 -0.130802 0.8978 

C(6) -0.008251 0.017256 -0.478171 0.6399 

C(7) 0.001585 0.051860 0.030560 0.9761 

C(8) -0.006567 0.020569 -0.319272 0.7542 

RESID(-1) 0.154548 0.305609 0.505704 0.6209 

RESID(-2) 0.503902 0.276998 1.819156 0.0903 
     

R-squared 0.195489     Mean dependent var -4.48E-15 

Adjusted R-squared -0.264232     S.D. dependent var 0.020054 

S.E. of regression 0.022548     Akaike info criterion -4.460132 

Sum squared resid 0.007118     Schwarz criterion -4.015808 

Log likelihood 60.29152     Hannan-Quinn criter. -4.348386 

F-statistic 0.425234     Durbin-Watson stat 1.889253 

Prob(F-statistic) 0.886938    

 Eviewsخمرجات برنامج : المصدر
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 )لنموذج الثاينا(قودفري -باقن-تباين األخطاء حسب اختبار براتش ):32(الملحق رقم 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

          
F-statistic 0.685818     Prob. F(6,16) 0.6640 
Obs*R-squared 4.705112     Prob. Chi-Square(6) 0.5822 
Scaled explained SS 2.464104     Prob. Chi-Square(6) 0.8725 

          
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/23/14   Time: 23:56   
Sample: 1990 2012   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 0.000234 0.000828 0.282411 0.7812 

ABFFP_R 2.22E-09 1.98E-08 0.111797 0.9124 
L 1.21E-05 0.000149 0.081652 0.9359 

GF_R 9.99E-09 1.52E-08 0.658035 0.5199 
GINF_R(-1) -5.12E-08 4.44E-08 -1.154075 0.2654 

GEDSAN_R(-1) -2.99E-09 5.68E-08 -0.052576 0.9587 
M -0.000612 0.000485 -1.261092 0.2254 
          

R-squared 0.204570     Mean dependent var 0.000385 
Adjusted R-squared -0.093716     S.D. dependent var 0.000579 
S.E. of regression 0.000605     Akaike info criterion -11.73636 
Sum squared resid 5.86E-06     Schwarz criterion -11.39077 
Log likelihood 141.9681     Hannan-Quinn criter. -11.64944 
F-statistic 0.685818     Durbin-Watson stat 1.886071 
Prob(F-statistic) 0.663962    

 Eviewsرجات برنامج  خم:المصدر
 

  )لنموذج الثاينا (  لدراسة االستقرار الكليCUSUMاختبار  ):24(الملحق 
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  )لنموذج الثاينا ( معامل العودية تقديرات  استقراراختبار ):25(الملحق 
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