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  a-i  المقدمة العامة
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  1  تمهید  
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  3 تعریف النفقة العامة. 1
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  8 التصنیفات العلمیة. 1
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  54 "وایزمان"و" بیكوك"أطروحة أثر اإلزاحة عند . 2
  Musgrave   57نموذج التنمیة وتزاید اإلنفاق العمومي لـ . 3
  60 نظریـات أخـرى. 4
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  118 نموذج سولو القاعدي. 1
  126 نموذج سولو مع الرقي التقني. 2

  .II130  االقتصاديلنظریات الحدیثة لنمو ا  
  130  نموذج رومر. 1
  132  نموذج لوكاس. 2
  134  نموذج بارو .3

  140  خالصة الفصل
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 3 الفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة 89
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  :تمهيد

األكادیمیــة الحدیثــة نتیجــة  بحــوثالفكــر االقتصــادي وال فــروعحــد أهــم تشــكل دراســة السیاســات االقتصــادیة أ
والتــي تكمــن عمومــا فــي تحقیــق  ،مواضــیع التــي تبحــث فیهــا واألهــداف التــي تســعى إلــى تجســیدهاهمیــة الأل

وتحتل السیاسة المالیة مكانة هامـة بـین السیاسـات االقتصـادیة األخـرى كونهـا . التنمیة الشاملة داخل أي بلد
حیـث تسـتخدم الدولـة األعظم في تحقیق األهداف المتعـددة التـي ینشـدها االقتصـاد الـوطني،  تضطلع بالدور

قصـد إحـداث آثـار اقتصـادیة  ،مختلـف أغـراض السیاسـة االقتصـادیة لتحقیق المتعددة أدوات السیاسة المالیة
  .أخرى غیر مرغوبة بما یتناسب وخططها التنمویةآثار تجنُب  وأأو اجتماعیة مرغوبة 

التـي ال تـزال تحتـل الجدلیـة القضـایا  واحـدا مـن منهـا تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة أو انسحابها عتبریو 
 االقتصـادیةالتیـارات الفكریـة مختلـف أن كـون  ،عبر الزمن والنقاش بین االقتصادیینمساحات هامة للدراسة 
بضـرورة التـدخل  الكالسـیكيفعلـى سـبیل المثـال نـادى التیـار . بل على العكـس تمامـا لم تحسم هذا الموضوع

التوجــه االشــتراكي بضــرورة تـــدخل  وذ أصــر التیــار الماركســي بینمــااألدنــى للدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة، 
ضـرورة تــدخل الدولـة فـي الحیــاة بأمــا التیـار الكینـزي فقــد أصـر  ؛الحیـاة االقتصـادیة مختلـف أوجــه الدولـة فـي

مسـألة فعالیـة تـدخل الدولـة  ، بینمـا اعتقـد تیـار التوقعـات الرشـیدة بـأناالقتصادیة من أجل تحفیز الطلب الكلـي
الرغم مــن تنــوع أنمــاط بــوعمومــا،  ... بمــدى صــحة توقعــات األعــوان االقتصــادیینفــي الحیــاة االقتصــادیة مرتبطــة 

الدولــة (للدولــة إال أن جمیــع هــذه األنمــاط تنــدرج ضــمن األشــكال الرئیســیة  ومنــاهج إدارة االقتصــاد الــوطني
        .)الحارسة، الدولة المتدخلة والدولة المنتجة

فقـــد تـــأثر هـــو اآلخـــر بمختلـــف   ،ولمـــا كـــان موضـــوع اإلنفـــاق العمـــومي لصـــیقا بالـــدور االقتصـــادي للدولـــة
لــدور الدولــة فــي االقتصــاد منــذ نهایــة القــرن  والسیاســیین نظــرة  االقتصــادیینتغیــرت  حیــث التیــارات الفكریــة 

 عمــوميوبالتــالي فقــد ارتفــع حجــم اإلنفــاق ال ،لصــالح التوســع فــي وظــائف الدولــة ملحــوظالتاســع عشــر بشــكل 
ا عرفـت فتـرة مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، كمـوالبلـدان النامیـة فیمـا بعـد أوال  في جمیع البلـدان الصـناعیة

حماســا غیــر مســبوق لسیاســة اإلنفــاق العمــومي النشــط إلــى جانــب  1980-1960وبشــكل خــاص مــا بــین 
   . االقتصادالنمو السریع في مشاركة الدولة في 

 هأنـــ 1959نظریـــة المالیـــة العامـــة ســـنة  (Musgrave)االقتصـــادي جـــاء فـــي كتـــاب  وفـــي هـــذا الخصـــوص
 ،..."تخصـیص المـوارد، تحقیـق االسـتقرار، إعـادة توزیـع الوظـائف:  یجب أن تكـون وظـائف الدولـة الحدیثـة"

ي كتBernard de Jouvenel) (نسـي كمـا كتــب السیاســي والفیلســوف الفر  نة اف ع س ات التوزی ھ أخالقی ب
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المالیة العامة موضـوع ممـل، ولكنهـا أصـبحت فـي أوائـل القـرن العشـرین موضـوعا خالبـا، حیـث "...  1952
 كـأداة المالیـة العامـة تسـتخدمجدیـدة، حیـث  تستخدم بطـرقأداة ثوریة  في حد ذاتهاصبح لت اتمت الثورة علیه

االجتماعیــة، كمــا أن جــزء مــن الــدخل الــوطني قــد عــرف زیــادة لتغییــر توزیــع الــدخل الــوطني بــین الطبقــات 
 ،الكبیــــرة ســـاتیة والثقافیـــةاالختالفـــات المؤسوبـــالرغم مـــن ...". كبیـــرة عـــن طریـــق التوســـع فـــي القطـــاع العــــام

أداة هامـة أصـبح اإلنفـاق العمـومي فقـد  االقتصـادیات مختلـفالتي  تفصل بین  ویةحواجز الجغرافیة واللغوال
  .مؤشرات االقتصاد الكلي التي من أهمها النمو االقتصادي مختلفللتأثیر على 

التـي الجوهریـة  تسـاؤالتالأحـد العالقة بین اإلنفاق العمـومي والنمـو االقتصـادي وبالمثل فقد أصبحت طبیعة 
واختلفـوا تبعـا للمـدارس الفكریـة التـي ینتمـون إلیهـا  طویلـة، منـذ عقـود ون فیهـااالقتصادیون ر منظّ البحث فیها 

م أنــه ال توجــد عالقــة العكــس أالعمــومي یعــزز النمــو االقتصــادي أم كــان زیــادة حجــم اإلنفــاق  حــول مــا إذا 
االقتصــادیة لــم  دبیـاتالتســاؤل إال أن األ الهــذالبالغـة  یــةهمالـرغم مــن األ وعلــى .نین المتغیــر أصـال بــین هـذی

االقتصــادیة التــي قــدمت  مســاهماتمــن ال واســعةأن هنــاك مجموعــة  حیــثتســتطع أن تحســم النقــاش حولــه، 
  . ، الذي لم یقدم هو اآلخر نتائج نهائیةالفحص التجریبي لها تتطلب تفسیرات متضاربة

 لعالقــــة بـــین هــــذینا طبیعـــة اتة قـــد حســــمیـــال النظریــــة االقتصـــادیة أو األدلــــة التجریب هالـــرغم مــــن أنـــوعلـــى 
فــــي الــــدول المتقدمــــة إلصــــالح إخفاقــــات العمــــومي ال یــــزال مطلوبــــا  ن اإلنفــــاقفــــإ ،االقتصــــادیین المتغیــــرین

كـــــون أن هـــــذه  ياالقتصـــــاد الـــــدول النامیـــــة أو الـــــدول األقـــــل نمـــــوا مـــــن أجـــــل تحفیـــــز النمـــــوالســـــوق، وفـــــي 
وغیـــاب بنـــى تحتیــــة الهیكـــل االقتصــــادي وهشاشـــة  ،انتشـــار عیـــوب الســــوقاالقتصـــادیات عـــادة مـــا تتمیــــز ب

النمـو االقتصـادي  حقیـقوبالتالي تبـرز أهمیـة اإلنفـاق العمـومي كـأداة ضـروریة لتاقتصادیة واجتماعیة قویة، 
  . مستدام

دورا فعـاال مـن أجـل أن تلعـب الدولـة  ها الـوطنيكانت من الدول النامیة التـي اختـارت غـداة اسـتقالل والجزائر
التنمویــة االقتصــادیة، وقــد تــم تصــمیم هــذا الــدور علــى المــدى الطویــل مــن أجــل ســد الفجــوة تحقیــق التنمیــة 

میــة الجزائــري علــى أســاس التن ُأنشــئ النمــوذج االقتصــاديولتحقیــق هــذا الهــدف . الهائلــة التــي كانــت تعانیهــا
تلعــــب الدولــــة دورا اقتصــــادیا هامــــا مــــن أجــــل تحقیــــق اإلقــــالع حیــــث   ،1967 ســــنةالمخططــــة المركزیــــة  

غــذي االقتصــاد الجزائــري وبالتــالي فقــد . االقتصــادي وتحســین الظــروف االقتصــادیة واالجتماعیــة لمواطنیهــا
أسـاس تیـة أ، تـم تمویلهـا عـن طریـق اإلیـرادات المتموسـعةإنفاق عمـومي بسیاسة " حربه من أجل التنمیة"في 

 %30بلغـت نسـبة اإلنفـاق العمـومي حـوالي  1980-1967فخالل الفترة لمحروقات، قطاع ا من صادرات 
ســـعار المحروقـــات والــذي ابتـــدأ مـــن ســـنة أمــن النـــاتج المحلـــي اإلجمــالي، وعلـــى الـــرغم مـــن االنخفــاض فـــي 
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ظل اإلنفاق العمومي محافظا على نفـس المسـتویات وتـم تمویلـه عـن طریـق االقتـراض المتزایـد مـن  ،1981
  . الخارج

وقــد حافظــت الســلطات العامــة علــى التوســع المــالي والنقــدي ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدالت التضــخم والــدین 
أدى هـذا إلـى حـدوث اخـتالالت هیكلیـة عمیقـة فـي االقتصـاد  الخارجي وزیادة القیود على الـواردات، وهـو مـا

قیــق ه عــن تحت عجــز بــالســلطات إلــى التخلــي عــن نمــوذج التنمیــة المخطــط الــذي أث أجبــرتالجزائــري والتــي 
هیكلیــة  إصــالحاتتنفیــذ بــرامج إلــى  1989فــي  دفــع بــالجزائرممــا ، التنمیــة االقتصــادیة والرفــاه االجتمــاعي

مــن خــالل تــدابیر  ، وذلــكتصــحیح االخــتالالت المالیــة الكلیــةبالتعــاون مــع المؤسســات المالیــة الدولیــة قصــد 
دخــال إصــالحات اقتصــادیة هیكلیــة، وتحقیــق التحــول  عــادة جدولــة الــدین الخــارجي وإ یمــة وإ مالیــة ونقدیــة حك

 .روف اقتصــادیة، اجتماعیــة وأمنیــة صــعبةظــفــي ظــل  قتصــاد الســوقازیــا إلــى االقتصــاد المخطــط مركمــن 
جـراءات، وتـم وضـع ضـوابط انسـحبت الدولـة مـن المجـال االقتصـادي وبالتالي فقد تقشـفیة مـن أجـل ترشـید  وإ

عــــادة التو  وقــــد حقــــق البرنــــامج نجاحــــا ملحوظــــا فــــي تحقیــــق . زنــــات الكلیــــة االقتصــــادیةااإلنفــــاق العمــــومي وإ
، وانخفـض العجــز % 27 حواليبـــانخفــض التضـخم  2000-1994حیــث أنـه بــین عـامي االسـتقرار الكلـي 

كمــا تقلــص الفــرق بــین ســعر ســوق الصــرف الرســمیة  ،مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي %4.4بنســبة المــالي 
تـــم تخفـــیض  فقـــد وبالمقابـــل. %3.2، وبلـــغ النمـــو االقتصـــادي معـــدال متواضــعا قـــدره %100إلـــى  والموازیــة

ممــا رفــع التكلفــة  ،شــركة عمومیــة غیــر قابلــة للحیــاة 900بغلــق أكثــر مــن  %40حجــم القطــاع العــام بنســبة 
إضــافة لــذلك فقــد تــم تخفــیض . 2000ســنة  %30التــي قاربــت االجتماعیــة حیــث تفاقمــت معــدالت البطالــة 

    .فاقم معدالت الفقر في الجزائر مما 2000و 1989إلى النصف بین  واألجور حجم الرواتب
الجتماعیــة أصــبحت الجزائــر بحلـول األلفیــة الثالثــة وبعـد عقــد مــن النـزاع الــداخلي والصــعوبات االقتصـادیة وا

 1999مســتفیدة مــن التوســع القــوي لقطــاع المحروقــات بــدًء مــن ســنة  ،مســتعدة الســتئناف العملیــة التنمویــة
ـــة فرصـــة العـــودة إلـــى اســـتثنائیا وفریـــداوبـــذلك فقـــد عرفـــت الخزینـــة العمومیـــة انتعاشـــا مالیـــا  ، ممـــا مـــنح الدول

الــذي یؤكــد علــى أن النفقــات العامــة هــي أهــم عناصــر الطلــب الكلــي  ،الفكــر الكینــزياعتمــادا علــى  الواجهــة
وفــي ظــل وجــود جهــاز أنــه یفتــرض  ، حیــث والتــي مــن شــأنها التــأثیر علــى حجــم النــاتج المحلــي اإلجمــالي

إنتــاجي مــرن، فــإن الزیــادة فــي الطلــب الكلــي التــي مــن شــأنها أن تتــوفر فــي ظــل التوســع فــي النفقــات العامــة 
الزیـادة فـي الطلـب الكلـي بمـا یـنعكس إیجابـا علـى  هـذهجهاز اإلنتاجي الـذي یسـتجیب لتعمل على تنشیط الس

   . معدالت النمو االقتصادي
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قطــاع  صــادرات والمتأتیــة مــناسـتثنائیا اإلیــرادات المرتفعــة ارتــأت السـلطات العمومیــة أن ومـن هــذا المنطلــق 
 التحتیـة األساسـیة وتخفـیض العجـز المـزمن فـي ىلمأل التأخر الكبیر في البنـفرصة فریدة تمثل  ،المحروقات
أطلقـت  مـوميالع وباسـتخدام سیاسـة اإلنفـاق .وتحسـین ظـروف معیشـة السـكان ،الخـدمات العامـة حجم ونـوع

علــــى وجــــه  مثلــــتت والتــــيعمــــار دینامیكیــــة واســــعة مــــن بــــرامج إعــــادة اال 2001ســــنة  الســــلطات العمومیــــة
 اقتصــادتعمــل علــى بنــاء أن  مــن المفتــرض، التــي یناالقتصــادی ودعــم النمــو فــي بــرامج اإلنعــاش الخصــوص

  .    منتجمتنوع و 

  :طرح اإلشكالية
الرئیسـیة لفهـم كافـة األبعـاد التـي تـؤثر  قضـایامسألة تأثیر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي من ال تعد

 .مالیـةالسیاسـیة مـن أدوات الأداة بسبب الدور الرئیسي والحیـوي الـذي یلعبـه كـ ذلكعلى النمو االقتصادي، و 
، فإن حجم هذا اإلنفاق وكفاءة تخصیصه یعكسان وبدرجـة كبیـرة فعالیـة هـذه األداة هذاوعلى الرغم من  لكن

ابتــداء لسیاســة االقتصــادیة بتوســع غیــر مســبوق وقــد اســتخدمت الجزائــر هـذه ا .فـي تحفیــز النمــو االقتصــادي
 فــإن إشــكالیةهــذا المنطلــق  ومــن .النمــو االقتصــادير إلنعــاش ودعــم كمحــرك مباشــ لتعمــل 2001مــن ســنة 
خـالل النمـو االقتصـادي فـي الجزائـر علـى  العمـومي اإلنفـاقسیاسـة حدثـه تاألثـر الـذي بحـث ب تُعنـىالدراسة 

   : وعلیه فإن التساؤل الرئیسي لإلشكالیة هووعلیه فإن   ،2011-2001الفترة 
وبصـیغة  ؟خـالل هـذه الفتـرة علـى النمـو االقتصـادي فـي الجزائـر عمـوميأثـر التغیـر فـي اإلنفـاق الهو ما 

  أخرى ما هي انعكاسات التغیر في حجم وهیكل النفقات العامة على االقتصاد الجزائري؟ 

 تســعى الدراسـة إلــى اإلجابـة عنهــاالرئیسـیة، هنــاك مجموعـة مــن التسـاؤالت الفرعیـة  اإلشــكالیة إلـى باإلضـافة
  :وهي

 فیما تتمثل المعالم األساسیة للنفقات العامة، وما المقصود بظاهرة نمو النفقات العامة؟ -

  ما محل العالقة بین سیاسة اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي في الفكر االقتصادي؟ -
  ما هي مختلف المراحل التي مر بها االقتصاد الجزائري وما موقع سیاسة اإلنفاق العمومي منها؟ -
 علـــى مختلـــف القطاعـــات االقتصـــادیة ومـــا هـــي اآلثـــار امـــةســـاس یـــتم توزیـــع النفقـــات العأي أ علـــى -

  المترتبة عنها؟
 التي یمر من خاللها أثر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي؟  القنوات الرئیسیةما هي  -
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فـي شـقها المتعلـق باإلنفـاق العمـومي علـى واقـع االقتصـاد  ما مدى انطباق السیاسـة المالیـة الكینزیـة -
 الجزائري؟

مــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا حتــى تــؤدي النفقــات العمومیــة دورهــا فــي زیــادة النمــو االقتصــادي،  -
  متوفرة في الجزائر؟    وهل هذه الشروط

   :فرضيات الدراسة
  :التالیة اإلشكالیة المطروحة، سنعتمد الفرضیات نقصد اإلجابة ع

 ؛في الجزائر العمومي والنمو االقتصادي اإلنفاقهناك عالقة ایجابیة بین  -
 ؛في قطاع المحروقاتالحاصلة تغیرات الیتأثر اإلنفاق العمومي في الجزائر مباشرة ب -
علــــى هیكــــل الجهــــاز اإلنتــــاجي یـــؤثر حقــــن الریــــع البترولــــي فــــي االقتصــــاد الجزائـــري بشــــكل ســــلبي  -

 الجزائري؛
اإلنفــاق العمــومي إلــى زیــادة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي إذا مــا تــوفر جهــاز إنتــاجي تــؤدي زیــادة  -

 مرن؛
 لة وارتفاع معدالت التضخم؛اساهمت برامج اإلنعاش االقتصادي في تخفیض معدالت البط -
  .من اإلنفاق العمومي إلى الخارج من خالل الواردات معتبریتسرب جزء  -

  :ف الدراسةاهدأ
  والنمــو االقتصــادي وميبــین اإلنفــاق العمــ العالقــةطبیعــة تهــدف هــذه الدراســة فــي المقــام األول إلــى دراســة 

 ج  ضــمن بــرامج اإلنعــاش االقتصــاديومي المــدر عمــلا اإلنفــاقسیاســة  ثــر الــذي أحدثــه التغیــر فــيومعرفــة األ
اإلنفـــاق سیاســـة تطـــور   تتبـــعالدراســـة إلـــى هـــذا تهـــدف  إضـــافة إلـــى علـــى النمـــو االقتصـــادي فـــي الجزائـــر،

یتخــــذه مـــن أجـــل تحقیــــق أهـــداف السیاســــة فـــي الجزائــــر ودراســـة طبیعـــة مكوناتــــه، والتوجـــه الـــذي  العمـــومي
  .االقتصادیة

   :أهمية الدراسة
الفكـر و ، عمومـا تناول موضوعا یحتل مكانـة وأهمیـة ممیـزة فـي الفكـر االقتصـاديتأتي أهمیة الدراسة كونها ت

حیـث أن المعرفـة بتـأثیر سیاسـة اإلنفـاق العمـومي علـى مسـار النمـو االقتصـادي، سـوف  ،خصوصـا التنموي
 أهمیـة هــذه الدراســةنبــع كمــا ت. تسـهم بــال شـك فــي توجیــه سیاسـة اإلنفــاق العمــومي للدولـة الوجهــة الصـحیحة

الـذي  بها سیاسة اإلنفـاق العمـومي وأهـم النقاشـات الحـادة حـول الـدور ضطلعالوظیفة التي تمن خالل  أیضا
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یلعبــه فــي التــأثیر علــى مختلــف أغــراض السیاســة االقتصــادیة والتــي مــن أهمهــا النمــو االقتصــادي، والــدور 
ورفـع معـدالت النمـو فـي الجزائـر بصـفة خاصـة، وهـو مـا یتجلـى الجزائري  كأداة لتنشیط االقتصادلعبه الذي 

   . رة الدراســةالغــرض خـالل فتــ هــذالتحقیـق هامــة إمكانیـات مــن  مومیــةته السـلطات العلنـا مــن خـالل مــا رصــد
كمـا تظهــر أهمیــة الدراســة كــون أن اإلنفــاق العمــومي یمثـل أهــم أداة مــن أدوات السیاســة المالیــة فــي الجزائــر 

الدولـة وبالتـالي فهـو یمثـل أهـم متغیـر تحكمـي یمكـن أن تـتحكم بـه  ،في ظل ضعف األدوات المالیـة األخـرى
نحو تحقیق أهـم أهـداف السیاسـة االقتصـادیة وهـو تحقیـق نمـو  في مسار النشاط االقتصادي للبالد وتوجهیه

   .اقتصادي مستدام

  :منهجية ومرجعية الدراسة
 تمسـی المتبنـاة، الفرضـیات صـحة اختبـار وكـذا الدراسـة، هـذه فـي المطروحـة شـكالیةاإل على اإلجابة من أجل
 المبنــي) النظـري( االسـتداللي المـنهج بـین الجمـع علـى أساســا یعتمـد الـذي التحلیلـي األسـلوب علـى االعتمـاد

 بعـــد النتـــائج اســـتنباط علـــى المبنـــي) التطبیقـــي( االســـتقرائي والمـــنهج ونظریـــا، تاریخیـــا ظـــاهرةال دراســـة علـــى
مـن نمـوذج قیاسـي لبنـاء كمـا سـیتم اسـتخدام األسـلوب الكمـي . البحـث قید للظاهرة االقتصادي الواقع استقراء

وذلـك مـن خـالل نمـوذج انحـدار متعـدد  ؛كأحـد محـددات النمـو االقتصـادي عمـوميثـر اإلنفـاق الأجل قیـاس أ
كمتغیـر تـابع ومجموعـة مـن  الحقیقي الناتج المحلي اإلجماليالتغیر في ب عبرا عنهیشمل النمو االقتصادي م

 عنصـر العمـل ،واالنفتـاح االقتصـادياالستثمار المحلـي، و المتغیرات المستقلة والتي تشمل اإلنفاق العمومي 
  .االستثمار األجنبي المباشرو 
لبیانـات مـن أجـل الوصـول إلـى بیانـات أكثـر دقـة، حیـث اعتمـدت امصـادر  اعتمدت الدراسة على عـدد مـنو 

والموقــع الــوطني لــوزارة لمالیــة، ، لــدیوان الــوطني لإلحصــائیات فــي الجزائــرالموقــع االلكترونــي ل الدراســة علــى
تقـاریر بنـك الجزائـر حـول التطـورات االقتصـادیة اعتمـدنا أیضـا علـى  كمـا .وموقـع الجریـدة الرسـمیة الجزائریـة

مختلــف التقــاریر التــي یصــدرها صــندوق النقــد الــدولي، وقاعــدة البیانــات الخاصــة بصــندوق النقــد و والنقدیــة، 
  .    الدولي

  :دود الدراسةح
بالنسـبة للجانـب المكـاني فیـؤدي بنـا إلـى االهتمـام  .زماني ومكـاني: لهذا الموضوع من جانبینتتحدد دراستنا 

فــي الجزائــر وأثرهــا علــى النمــو االقتصــادي، أمــا بالنســبة  ات العامــةبظــاهرة النفقــبمختلــف الجوانــب المحیطــة 
فیهـا الجزائـر دینامیكیـة واسـعة  تعرفـالتـي ، وهي الفتـرة )2011-2001(للجانب الزماني فهو محدد بالفترة 
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ذا حدث أي رجـوع إلـى فتـرة سـابقة فإنمـا هـو توضـیح لـبعض القضـایا ضـمن سـیاقها  ،لإلنعاش االقتصادي وإ
   .   لمختلف المتغیرات االقتصادیة التاریخي من أجل فهم أفضل

  :ع الدراسةو دوافع اختيار موض
  :یمكن تلخیص مبررات اختیار الموضوع في العناصر التالیة

تجسیدا صحیحا لها عن طریق قرارات واضحة المعالم أهمیة سیاسة اإلنفاق العمومي والتي تتوجب  -
  االقتصادیات المختلفة؛على منطق علمي یراعي الواقع الحقیقي ویأخذ بخصوصیة  ةتأسسمو 

اعتماد االقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وما لذلك من خصوصیات تنعكس على السیاسة  -
  ؛اإلنفاقیة

وهو ما  2001القفزة الكمیة التي عرفتها سیاسة اإلنفاق العمومي في الجزائر ابتداء من سنة  -
  ؛على النمو االقتصادي هذه الزیادة الهامة األثر المترتب عن وخصوصا فيیستوجب البحث 

برامج اإلنعاش ودعم النمو االقتصادیین مقارنة  في ظلتحسن معدالت النمو االقتصادي في الجزائر  -
 ؛اهنا لبحث تأثیر اإلنفاق العمومي في ذلكترة التسعینیات وهو ما استرعى انتببف

محاولة إثراء الموضوع نتیجة لندرة الدراسات القیاسیة التي تبحث في العالقة بین اإلنفاق العمومي  -
  .وغیاب المراجع في هذا الموضوع باللغة العربیة عامة ،خاصة الجزائروالنمو االقتصادي في 

  :ت السابقةلدراساا
وعــــن مــــدى تــــأثیره علــــى النمــــو  عمــــوميالمتتبــــع للدراســــات الســــابقة فــــي مجــــال اإلنفــــاق الالباحــــث یســــتطیع 

 علــى النمــو االقتصــادي هــو موضــع للجــدل األكــادیمي، عمــوميأن تــأثیر اإلنفــاق ال االقتصــادي، أن یالحــظ
 لعمــــومياق اكمـــا أن حصـــیلة المعرفــــة النظریـــة والبحثیـــة المتاحــــة عـــن الجوانـــب التــــي قـــد یـــؤثر فیهــــا اإلنفـــ

  . یغلب علیها طابع التشتت وعدم التركیز إضافة إلى االختالف في النتائج والعوامل التي یتأثر بها
  :والنمو االقتصادي العمومي اإلنفاقفي ما یتعلق بتحدید العالقة بین  صیلةومن بین الدراسات األ 

ـــــار العالقـــــة بـــــین حجـــــم الحكومـــــة والنمـــــو  :)Ram 1986(دراســـــة    - واهتمـــــت هـــــذه الدراســـــة باختب
واستخدم الباحـث معـادلتین لتحدیـد النمـو ). 1980-1960(دولة للفترة  115لعینة شملت االقتصادي 
وقـــد خلـــص . األولـــى تســـتخدم النفـــاق الحكـــومي والثانیـــة اإلنفـــاق الخـــاص كمحـــدد للنمـــو االقتصـــادي،

ــادة الحدیــــة لإلنفــــاق الحكــــومي بالنســــبة للنمــــو االقتصــــادي موجبــــة، وأن لإلنفــــاق  الباحــــث إلــــى أن الزیــ
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العمومي آثارا ایجابیة على النمو االقتصادي في جمیع الحـاالت التـي تعرضـت لهـا الدراسـة، باإلضـافة 
االنســجام الكبیــر بــین التقــدیرات التــي تــم الحصــول علیهــا مــن بیانــات السالســل الزمنیــة والبیانــات  إلــى

  .المقطعیة
ة - واع دولــة نامیــة وعــدة أنــ 65علــى بیانــات وقــد اعتُمــد فــي هــذه الدراســة  :)Landau 1986( دراس

لإلنفــاق الحكــومي لدراســة العالقــة بــین كــل مــن هــذه األنــواع مــن ناحیــة والنمــو االقتصــادي مــن ناحیــة 
معــــادالت االنحــــدار المتعــــددة فــــي إطــــار بیانــــات واســــتخدم الباحــــث ). 1980-1960(أخــــرى للفتــــرة 

علــى النمــو  العمــومي اإلنفــاقمقطعیــة لجمیــع هــذه الــدول وذلــك لمعرفــة أثــر العدیــد مــن متغیــرات أنــواع 
 كمــا اســتخدم بعــض المحــددات السیاســیة وكــذلك بعــض المحــددات األخــرى. االقتصــادي كمتغیــر تــابع
ــــى أن هنــــاك عالقــــة ســــلبیة بــــین  .مثــــل رأس المــــال البشــــري  عمــــوميال اإلنفــــاقوخلــــص فــــي النهایــــة إل

ــ اإلنفــاقاالســتهالكي والنمــو االقتصــادي ماعــدا  ى النمــو علــى التعلــیم، حیــث كــان لــه تــأثیر إیجــابي عل
    .والعسكریة لم یكن لها أثر ملموس على النمو االقتصادياالقتصادي، وأن النفقات التحویلیة 

كمتغیــر مســتقل  عمــوميوهــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــدیر أثــر اإلنفــاق ال :)Bairam 1990(دراســة  -
وقـد . دراسـتهعلـى نظریـة الطلـب الكالسـیكیة فـي واسـتخدم بیـرام نمـوذج یعتمـد . على النمـو االقتصـادي

). 1975-1960(طبقــت هــذه الدراســة علــى عشــرین دولــة افریقیــة حیــث اســتخدم سلســلة زمنیــة للفتــرة 
والنمـو االقتصـادي فـي إحـدى عشـر دولـة،  عمـوميوتشیر النتائج إلى وجود عالقة سلبیة بین اإلنفاق ال

  .الدول محل الدراسة ووجود عالقة إیجابیة ذات معنویة إحصائیة بین هذین المتغیرین بالنسبة لبقیة

  :هيكل الدراسة
التسلســـل  ســـنحاول فـــي دراســـتنا هـــذه اإلحاطـــة بالموضـــوع مـــن جانبیـــه النظـــري والتطبیقـــي، محـــافظین علـــى

  :فصول خمسةإلى ، ومن أجل هذا قمنا بتقسیم البحث المنطقي والتدرج في طرح األفكار قدر اإلمكان
ألهــــم القضــــایا قــــد خصــــص العمــــومي وآثــــاره االقتصــــادیة و اإلنفــــاق مقاربــــة نظریــــة لسیاســــة  :الفصــــل األول

وتحلیــل لظــاهرة الفكــر االقتصــادي،  هتطــور مــن حیــث مفهــوم اإلنفــاق العمــومي و المتعلقــة باإلنفــاق العمــومي 
   .اإلنفاق العموميتزاید النفقات العامة، ومختلف اآلثار االقتصادیة لسیاسة 

لدراســة  وقــد خصصــناه ،المقاربــات التقلیدیــة والنظریــات المتضــاربة :النمــو االقتصــادي بعنــوان لفصــل الثــانيا
  . تي حاولت تفسیر النمو االقتصادي والعوامل التي تحكمهوالنظریات ال المفاهیم العامة
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نتعـرض مـن خاللـه بعنـوان بحـث العالقـة بـین اإلنفـاق العمـومي والنمـو االقتصـادي ف وبالنسبة للفصل الثالـث
العمـــــومي والنمـــــو  اإلنفـــــاقالتـــــي اســـــتخدمت أســـــالیب مختلفـــــة  فـــــي تحلیـــــل العالقـــــة بـــــین هـــــم  الدراســـــات أل

   .االقتصادي بصفة عامة أو على مكون من مكوناته
ویعنـى : االنفتـاح االقتصـادي مـن التخطـیط المركـزي نحـو :سیاسة التنمیة الجزائریـةالفصل الرابع هو بعنوان 

لجزائــر منـــذ فتــرة االقتصـــاد الموجــه وحتـــى بــرامج االنعـــاش بدراســة الوضـــع العــام للسیاســـة االقتصــادیة فـــي ا
  . االقتصادي

قیــاس األثــر علــى النمــو  :فــي الجزائــر االنفــاق العمــوميسیاســة : واألخیــر فهــو بعنــوان الفصــل الخــامسأمــا 
النمـــوذج القیاســـي وتوصـــیفه مـــن و  ویعنـــى بدراســـة تطـــور ظـــاهرة اإلنفـــاق العمــومي عبـــر الـــزمن. االقتصــادي
   .القیاسیة واالقتصادیة ،حصائیة، إضافة إلى نتائج االختبارات اإلالمتغیرات التي یتضمنهاحیث أهم 

 :صعوبات الدراسة
تتمثل أهم الصعوبات التي واجهتنا في عدم وجود اإلحصائیات الكافیة إلعداد البحث وتضاربها أحیانا 

من أجل اختیار أدق المعطیات وأقربها  وقتا معتبرینو  االشيء الذي تطلب جهد ،نتیجة اختالف المصادر
 .إلى الصحة وأكثرها مصداقیة

  



 
 
 
 

:ولالفصل األ  

 
 

مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـاق العمومي      
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        :تمهيد  

بهــا، تحــدد المهــام  إن طبیعــة وأهــداف الــنظم السیاســیة المختلفــة والخصــائص التــي تمیــز المراحــل التــي تمــر
المطلوب إشباعها مـن السـلطات العمومیـة، ممـا یلزمهـا أعبـاء متزایـدة یتطلـب مواجهتهـا  األساسیة والحاجات

 میینیمتزایدا مـن قبـل السیاسـیین واألكـاد اهتماماامة عرفت النفقات العقد و  .حجم اإلنفاق العموميفي زیادة 
أنهــا مــا فتئــت  ث، حیــتــدخلها فــي الحیــاة االقتصــادیةمــدى و  ةفــي دور الدولــ ةالحاصــل اتلتطــور هتــه ال نتیجــة

التـي تسـتخدمها الدولـة للتـأثیر  التحلیل اإلقتصادي كونها أحد أهم المتغیرات االقتصـادیة منتأخذ حیزا هاما 
    .االقتصادیة تهاتحقیق أهداف سیاسلعلى متغیرات النشاط االقتصادي و 

مـومي، فقـد عرفـت هـذه وباعتبار أن الدولة تعتمد في تنفیذ مختلف خططها التنمویة على سیاسة اإلنفـاق الع
األخیرة نصیبا هاما من الدراسات والبحـوث األكادیمیـة باعتبارهـا ركنـا هامـا فـي الدراسـات المالیـة وخصوصـا 

  .مع توسع دور الدولة في االقتصاد وازدیاد عدد الوظائف المنوطة بها

فــي  العمـومي، سـنتعرضسیاسـة اإلنفـاق المتعلقـة ب لعامـةانـب او قصـد اإلحاطـة بـأهم الجو ومـن هـذا المنطلـق 
 ا وتقســیماتهمفهـوم النفقــة العامـة أهــم المفـاهیم والمبـادئ النظریــة المتعلقـة بإلـى بأســلوب تحلیلـي هـذا الفصـل و 

لـى مختلــف   التطــور نتتبـع مـن ثــمو  .القواعـد التــي تحكـم اإلنفـاق العمــومي والعوامـل المــؤثرة علیـهالمختلفـة، وإ
لـــى عبـــر الـــزمن امـــةالتـــاریخي للنفقـــات الع لتزایـــد  والمقدمـــة مـــن عـــدد مـــن االقتصـــادیین النظریـــات المفســـرة وإ

 هـار دو و للنفقـات العامـة االقتصـادیة  هـم اآلثـارأل نظریا تطرقنوأخیرا س هاسباب تزایدإضافة أل النفقات العامة
     .  في تحقیق أهم أهداف السیاسة االقتصادیة
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  :ولالمبحث األ

   المفهوماألساسية لتحديد  شكاليات  اإل: اإلنفـاق العمومي

تطـور دور   مـع فقـات العامـةنتطور حجـم الفقد  ،مختلف األدوار التي تقوم بها الدولة امةتعكس النفقات الع
أحــد أهــم أدوات  امــةالنفقــات الع ، كمــا أصــبحت)لــة فالمنتجــةخمــن الدولــة الحارســة إلــى الدولــة المتد(الدولــة 

مــع تطــور  مفهــوم النفقــات العامــةولهــذا فقــد تطــور ، التــي تســتخدمها الدولــة لتحقیــق أهــدافها السیاســة المالیــة
ـنُ واخـتالف مــع اتسـاع  ت تقسـیماتهاوتزایـد تتعـددو  دورهـا بنـاء علـى هـذا ســنتناول و  .هااتاســتخدام وأوجـه قُط

    .وأهم تقسیماتها امةلنفقات العا في هذا المبحث مختلف الجوانب المحددة لمفهوم

I .  النفقة العامة"مفهوم  تحدید دعو إلى الوضوح فيتقضایا" :  
بشـكل دقیـق مـن " النفقـة العامـة"مصـطلح یمثـل تحدیـد مـا تبـین لنـا التي و  قضایاهناك مجموعة متعددة من ال

  :1ومن بینها .للتحلیل االقتصاديأهمیة 
حیــث أنــه فــي أي مقارنــة  ،مــن واقــع اخــتالف االقتصــادیات للنفقــة العامــةتنشــأ مشــكلة تحدیــد دقیــق   -

إال إذا كـان نطـاق اإلنفـاق المسـتخدم هـو  ،مـن المـرجح أن تكـون مضـللةالنفقـات العامـة یستخدم فیها 
مقارنــة المالیــة العامــة بــین المملكــة البریطانیــة والتــي تمــول  :فمــثال تحقیقــهوهــو األمــر الصــعب  ،نفســه

ریكیـــة التـــي تمـــول أقـــل مـــن نصـــف معظـــم الخـــدمات الصـــحیة فـــي المجتمـــع والوالیـــات المتحـــدة األم
وهــو األمــر الواجــب أخــذه بعــین االعتبــار عنــد إجــراء أي . قــد یعطــي نتــائج مظللــة الخــدمات الصــحیة

 مقارنة؛  
الیــوم مــع النفقــات  امــةصــعوبات مماثلــة فــي الدراســات التاریخیــة، حیــث أن مقارنــة النفقــات العتتولــد   -

النفقــات لــیس نفســه بــین الماضــي والحاضــر، كــون أن نطــاق  ،الماضــي قــد تكــون مضــللة فــي امــةالع
فمــثال عــرف القــرن الواحــد والعشــرون تزایــدا ملحوظــا فــي النفقــات المخصصــة للبنــى التحتیــة الخاصــة 

الحضــري، وهــو مــا یجــب أخــذه بعــین االعتبــار فــي  وســعنتیجــة للت مــع القــرن العشــرینبالنقــل مقارنــة 
 تحدید حجم الدولة والنفقات العامة تاریخیا؛

                                   
1 - Lowell Harriss, Government Expenditure: Significant Issues of Definition, The Journal of 
Finance,Vol. 9, N° 4, December, 1954, p 351-353. 
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وذلــك لكــل مــن األكــادیمیین والسیاســیین مــن  النفقــة العامــةدقیــق لمــا یشــمله مفهــوم مــن توضــیح  البــد -
كمــا یجــب تحدیــد ذلــك بالنســبة . مصــداقیة أي دراســات أو سیاســات اقتصــادیة مســتقبلیة تحقیــقأجــل 

أن تــوفر فكــرة واضــحة  إذ :التزامــاتهمأهمیــة الضــرائب بالمكلفــین ب مــن أجــل تحســیس مــواطنینلعامــة ال
كـون مختلف بنود اإلنفاق العمومي أمر ضروري لتحقیق الكفاءة وبالتـالي ترشـید النفقـات العامـة،  عن

التوسـع فـي فرضـها  ، ولمـا قـد یكـونأن للضرائب تأثیرات متعـددة علـى مختلـف المتغیـرات االقتصـادیة
 .المكلفین بهامن أعباء على 

وتبعـا لهـذا نتنـاول تحدیـدا . تحدید الدقیق لما تشـملهاإلحاطة بمفهوم النفقة العامة قصد الوبالتالي فال بد من 
  . مختلف أركانها، لنقوم بتحدید من عدد من الجوانب المحددة "النفقة العامة"لمفهوم 

   :تعریف النفقة العامة .1
  :تعریفها من الجوانب التالیةلنفقة العامة، نتناول بمفهوم اقصد اإلحاطة 

   :التعریف اللغوي. أ
ـــق"أن الشـــخص  یقـــالو وهـــو اإلخـــراج،  "اإلنفـــاق"مشـــتقة مـــن لغـــة  "النفقـــة" جـــه مـــن حوزتـــه  أي المـــال "أنفَ أْخرَ

فه ْذُل المال ونحِوه في وجٍه مـن وجـوه ال: لغة "اإلنفاق"یعنيو  .وَصرَ نفـاق وأوجـه اإل الحیـاة،فـي شـؤون خیـر و بَ
  .عامةالالنفقات ب سمیتالدولة أو أحد أعوانها  طرف ، فإذا تم بذل هذه النفقات من1هذه تسمى بالنفقات

   :التعریف القانوني. ب
ویبـین هـذا التعریـف جانبـا واحـدا  .2"نیـة العمومیـةامبلـغ نقـدي یرصـد ویجـاز فـي المیز  كـل" امةتمثل النفقة الع

النفقــات العامــة یجـدر بنــا الــذكر أن و  .وهــو وجـوب ظهورهــا فــي المیزانیــة العمومیــة امــةالنفقــة الع مـن جوانــب
 اتالتـي تحـددها السـلطواخـتالف الحاجـات  األنظمة السیاسـیة للـدوللتنوع من دولة إلى أخرى وذلك تختلف 

                                   
  .31/11/2014، تاریخ الزیارة http://www.almaany.com: المعاني الجامع، معجم إلكتروني على الموقع معجم - 1
  .27، ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، الوجیز في المالیة العامة، لي ناشد، دسوزي ع  - 2
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دراجها فـي میزانیتهـا العمومیـة العامة أعبـاء الدولـة التـي تسـتوجب وعـادة مـا تحـدد  .1والتي تستدعي إنفاقها وإ
   .اإلنفاق العمومي بشكل واضح بقانون المالیة

                                                                          :التعریف االقتصادي. جـ
وم بدفعـــه قـــمبلـــغ نقـــدي ی"  :مـــنهم مـــن یعرفهـــا علـــى أنهـــاففـــي تعریـــف النفقـــات العامـــة  ختلـــف االقتصـــادیونی

كـــل األمـــوال التـــي تصـــرفها الدولـــة مـــن أجـــل إشـــباع " أو  .2"شـــخص عـــام مـــن أجـــل إشـــباع حاجـــات عامـــة
حیــث أنــه یمكـــن أن تتمثــل فـــي : الحاجــات العامــة للمـــواطنین، وتأخــذ هــذه الحاجـــات العامــة أشــكاال متعـــددة

   ..".اإلعاناتنفقات مرتبات الموظفین أو دفع أجور المقاولین أو منح 
حــدى إأو  الدولـة(لیــة لشـخص معنـوي عــام نقـدي یخــرج مـن الذمـة المامبلــغ "أنهـا كمـا یعرفهـا الــبعض علـى  

  "  .3قصد تحقیق منفعة عامة) تنظیماتها
تســتخدمه الدولــة أو أي شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام فــي ســبیل تحقیــق المنــافع مــالي مبلــغ " أنهــا أو

   ."العامة
مــا تنفقــه الحكومــة المركزیــة "صــطلحات االقتصــادیة واإلحصــائیة النفقــة العامــة كونهــا موتعــرف موســوعة ال 

والسلطات المحلیة والمشروعات العامة على السلع والخـدمات بمـا فیهـا اإلنفـاق الرأسـمالي واإلعانـات والمـنح 
   ".4والمدفوعات المحولة مثل فوائد الدین العام ومعاشات التقاعد

للنفقـــة  نقتـــرح التعریـــف التـــالي )القـــانوني واالقتصـــادي(عتبـــار كـــال الجـــانبین ذ االأخـــوبوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق 
  : العامة

ــ اعتمــادا تمثــل النفقــة العامــة یقــوم بتنفیــذها ، العمومیــةالمیزانیــة فــي  مــن الســلطة التشــریعیة وأجیــز أقــر امالی
العامـــة ومؤسســــات الحكومـــة المركزیــــة والســـلطات المحلیـــة والمؤسســـات والهیئـــات شـــخص عـــام ممثـــل فـــي 
  .مسبقا في قانون المالیة حدد عام حتیاجإشباع اتحقیق منفعة عامة أو بهدف  ،القطاع العام التابعة للدولة

                                   
  .258، ص 1998دار الفكر العربي، القاهرة، المالیة العامة، السید عبد المولى،   - 1
  .117، ص2007الطبعة األولى، دار المسیرة، األردن،  مبادئ المالیة العامة،محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام،  - 2
  .182، ص 1995مكتبة عین شمس، مصر،  دراسة تحلیلیة،: ، المالیة العامةعلي لطفي - 3
تحلیل النفقات في المیزانیة العامة باستخدام أسلوب التحلیل إلى مركبات أساسیة حالة كماسي محمد األمین، دادن عبد الغـاني،  - 4

  .71، ص  01/2002، مجلة الباحث، عدد  2000 -1970الجزائر في الفترة الممتدة بین 
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                                                                             :أركان النفقة العامة. 2
ات العامـة تتكـون مـن ثالثـة أركـان أو عناصـر أساسـیة تتمثـل یتضح لنا من التعاریف السالفة الذكر أن النفقـ

فــي كــون النفقــات العامــة مبلــغ نقــدي، وكونهــا تصــدر عــن شــخص معنــوي وكــون الغــرض منهــا هــو تحقیــق 
  .وفیما یلي توضیح للعناصر السابقة. المنفعة العامة

   :عامةالشكل النقدي للنفقة ال. أ
ویترتــب علــى ذلــك اســتبعاد جمیــع  :طابعــا نقــدیا، أي أنهــا تــتم فــي صــورة تــدفقات نقدیــة تتخــذ النفقــة العامــة

وبالتـالي ال یعـد مـن قبیـل . الوسائل الغیر نقدیة التي كانت تسـتخدم سـابقا مـن وسـائل عینیـة أو مزایـا معنویـة
داد إیجـــار مـــا تدفعـــه الدولـــة فـــي صـــورة عینیـــة، كتقـــدیم خـــدمات دون مقابـــل كاإلعفـــاء عـــن ســـ امـــةالنفقـــة الع

  .1المساكن أو نفقات العالج والتعلیم وأجور المواصالت بالنسبة لبعض موظفي الدولة
المـواطنین بـأداء خـدمات معینـة مقابـل  إلـزامللنفقة العامة هي بخالف ما كان یتبع سـابقا مـن والصفة النقدیة 

عامـة، إذ اختفـى الحصول على مقابل مادي أو معنوي، كأن تمنحهم هیئـة عمومیـة معینـة جـزءا مـن أمـالك 
هــذا الوضــع بعــد انتهــاء مرحلــة اقتصــاد المقایضــة إلــى االقتصــاد النقــدي حیــث أصــبحت النقــود هــي الوســیلة 

 .2وأصبح اإلنفاق العمومي یتم بشكل نقديالوحیدة ألداء كامل المعامالت االقتصادیة 

   :الدولة أو أحد تنظیماتها عنامة صدور النفقة الع. ب
أو عـن هیئـة عمومیـة أو مفـوض  ،شخص معنوي أي أنه یخضع للقـانون العـامیشترط أن تصدر النفقة عن 

وتبعـــا لهـــذا فإنـــه ال تعتبـــر نفقـــة عامـــة مـــا یصـــرف األشـــخاص الطبیعیـــون أو المعنویـــون الخاضـــعون . عنهـــا
 ..مثل شق طرق أو توفیر الكهرباء أو المیاه 3للقانون الخاص حتى لو كان هدفهم تحقیق منفعة عامة

                                   
    .50، ص 2007الطبعة األولى، دار الحامد، األردن،  المالیة العامة والتشریع الضریبي،عادل فلیح العلي،  - 1
دراسـة تحلیلیـة لـدور اإلنفـاق العـام فـي تحقیـق : ترشید سیاسة اإلنفاق العام باتباع منهج اإلنضـباط باألهـدافمحمد بن عزة،   - 2

ة، كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم أطروحة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي العلـوم االقتصـادیأهداف السیاسة االقتصادیة في الجزائر، 
  .18، ص 2015-2014التسییر، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .29سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 3
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یسـتند إلـى  معیـارأولهمـا أساسـیین  نیر المـالي معیـار اعتمـد الفكـلتفریق بین النفقـة العامـة والخاصـة قصد او  
یرتكـز  معیـارالثـاني تقلیـدي و القـانوني أو الطبیعة القانونیة  التي تصدر عنهـا أو تقـوم بالنفقـة وهـو المعیـار ال

  .يالوظیفعلى أساس طبیعة الوظیفة التي تؤدیها النفقة وهو المعیار 

تخضـــع معنویـــة شخصـــیات إذا كانـــت صـــادرة عـــن  امـــةتعـــد عومفـــاده أن النفقـــة : المعیـــار القـــانوني. 1.ب
وتعـــد خاصـــة إذا صـــدرت عـــن شخصـــیات معنویـــة أو طبیعیـــة تخضـــع  ) ســـبق ذكرهـــا والتـــي(للقـــانون العـــام 

   .النفقةتؤدیها بصرف النظر عن الوظیفة التي للقانون الخاص، هذا 

طبیعــة ال إلــىوالنفقــة الخاصــة  امــةیعتمــد هــذا المعیــار فــي التفرقــة بــین النفقــة الع :المعیــار الــوظیفي  .2.ب
وتبعـا لهـذا المعیــار ال تعتبـر جمیـع النفقــات . ال علــى الطبیعـة القانونیـة لمـن یقــوم بهـاالعامـة  للنفقـةة یـالوظیف

أشـخاص مفوضـین  أو ، بـل فقـط تلـك التـي تقـوم بهـا الدولـةعامـةم بها األشخاص العمومیون نفقات التي یقو 
ــــةأ .بصــــفتها الســــیادیة عنهــــا أخــــرى ألهــــداف  أو إحــــدى هیئاتهــــا العمومیــــة مــــا النفقــــات التــــي تنجزهــــا الدول

  . 1، فهي وفقا لهذا المعیار تعتبر نفقة خاصة ولیس عامةمثال كمشاریعها االقتصادیة

 كـــون أن الغـــرض :ةامـــنهمـــا ال یفیـــان بغـــرض لتعریـــف النفقـــة العكو  علـــى كـــال المعیـــارین الســـابقین یؤخـــذو 
في الحیاة االقتصـادیة وتقـدیر آثارهـا تقـدیرا  ومیةاألساسي من التعریف هو قیاس مدى مساهمة الهیئات العم

دور تباطــه بــالفكر التقلیــدي الــذي یحصــر فالمعیــار القــانوني یضــیق مــن نطــاق هــذه النفقــات نظــرا الر  ؛ســلیما
ولهــــذا فمــــن . امــــةات العمــــن نطــــاق النفقــــ كثیــــرا بینمــــا ضــــیق المعیــــار الــــوظیفي ،فــــي إطــــار محــــدود الدولــــة

لعامـة بحیـث یشـمل النفقـات التـي تقـوم بهـا الدولـة، والهیئـات ا امـةالضروري األخذ بتعریف أوسـع للنفقـات الع
، بغـــض النظــر عـــن الصــفة الســـیادیة أو الســلطة اآلمـــرة أو طبیعــة الوظیفـــة والمحلیــة والمؤسســـات العمومیــة

     . 2في ذلك من مواكبة ومعاصرة لتطور دور الدولة لما اإلنفاق،التي یصدر عنها 

  

                                   
  .120 -119محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مرجع سابق، ص - 1
، دیوان المطبوعات المیزانیة العامة للدولة -العامة اإلیرادات -النفقات العامة: اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس،  - 2

  .72، ص 2003الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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    :امةحاجة ع إشباعهو  امةالهدف من النفقة الع. جـ
منفعـــة العامـــة أو المصـــلحة العامـــة، الحاجـــات العامـــة ومـــن ثـــم تحقیـــق ال إشـــباعإلـــى  امـــةتهـــدف النفقـــات الع

وبالتـالي، ال یعتبـر أي مبلـغ نقـدي یـتم صـرفه . ''*السلع العامة'وبعبارة أخرى ضرورة توفیر ما یطلق علیه بـ 
مبـــدأ العدالـــة وتبریـــر هـــذا یعـــود إلـــى ضـــرورة ســـیادة  . 1امـــةعحاجـــة أو منفعـــة خاصـــة كنفقـــة  إشـــباعبهــدف 

ـومـن ثـم فَ أفـراد المجتمـع متسـاوون فـي تحملهـم لألعبـاء العامـة  والمساواة داخل المجتمع، حیـث أن جمیـع ُ  مْ ه
   .امةالعفیما یخص استفادتهم من النفقات  كذلك

.II امةلنفقات العاات تقسیم:  

 یوجــدحیــث  ،امــةهــو العــدد المــذهل لتصــنیفات النفقــات الع عمــومينفــاق الإن أهــم مــا یمیــز تطــور نظریــة اإل
هـي عملیـة قدیمـة  امـةمحاولـة تصـنیف النفقـات العو  .تـاب فـي مجـال المالیـة العامـةتصـنیفات بعـدد الكُ  تقریبا

نظرا لكونهـا أول خطـوة فـي البحـث  نیفاتتصالفي أهمیة وضع  الباحثونحیث اكتشف  قدم الموضوع نفسه،
  . امةوتصنیف النفقات الع مومينفاق العإلونظرا للعالقة الوثیقة بین تطور نظریة ا العلمي،

امـة ظهرت فـي كـل مـن إیطالیـا وفرنسـا، حیـث قسـمت النفقـات الع امةاألولى لتصنیف النفقات الع المحاوالت
إلــى عادیــة وغیــر عادیــة، صــنفت النفقــات أخــرى  محــاوالتعــدة ، ثــم بــرزت النفقــة علــى أســاس الهــدف مــن

األخـــرى  التقســـیماتكمـــا ظهـــرت العدیـــد مـــن .. .2ضـــروریة واختیاریـــةنفقـــات منتجـــة وغیـــر منتجـــة، نفقـــات 
  . فرضه الواقع العمليیكنتیجة حتمیة للتطور التاریخي نظرا لجهود الباحثین االقتصادیین أو بسبب ما 

: ، بحســب الهــدف المرجــو مــن هــذا التقســیمكبیــرتینوبالتــالي، یمكننــا تجزئــة هــذه التقســیمات إلــى مجمــوعتین 
  . علمي أو عملي

                                   
نفــس المســتوى مــن  بكونهــا تـوفر تتصــف حیــث أنهـا  حاجـات عامــة،  إلشــباع بإنتاجهــاالســلع العامــة هـي الســلع التــي تقـوم الدولــة  - *

المنفعـــة لكـــل شـــخص مـــن الســـكان بغـــض النظـــر عـــن عـــدد المســـتخدمین لهـــذه الســـلعة، علـــى ســـبیل المثـــال الـــدفاع الـــوطني، أو البـــث 
  .یستفید منها جمیع المقیمین في الدولة بنفس المستوى من المنفعة السلعةفمتى تم تقدیم مثل هذه  ...نظام القضاء  التلفزیوني،

دار الجامعة الجدیدة للنشـر، اإلسـكندریة، المالیة العامة، : مقدمة في االقتصاد العامیش، مصطفى رشدي شیحة، عادل أحمد حش - 1
  .150، ص 1998

2- Harold W. Guest , Classifications of Public Expenditures ,The American Economic Review, Vol 
20, N° 1, Marsh 1930, p 37. 
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                                                                             :التصنیفات العلمیة. 1
قصــد وذلــك  امــةالعالقــات الفعلیــة بــین مختلــف مكونــات النفقــات الع إظهــارتهــدف التصــنیفات العلمیــة إلــى 

ــ. مجمــوع الحقــائق المالیــة المتعــددة والمتداخلــةتســهیل التحلیــل ودراســة التغیــر فــي  هــي  ةوالتصــنیفات العلمی
المـــادي للنفقـــات بـــل بترتیـــب العالقـــات المنطقیـــة والصـــالت المختلفـــة بـــین بـــالتوزیع غیـــر معنیـــة  تصـــنیفات

    :نذكر ومن أهم التصنیفات العلمیة الحدیثة. النفقات العامةمختلف مكونات 

  :تصنیف كوهین  .أ
 منهــــــا ةلمنفعــــــة المتوخــــــالمعیــــــار ا وفقــــــاة امــــــالنفقــــــات الع تصــــــنیفا *جوســــــتاف كــــــوهین االقتصــــــادي وضــــــع

  :1التاليوفق الشكل 
وهـي النفقــات التـي تعــود بالمنفعـةعلى كافــة : كافــة أفــراد المجتمــععلـى العامــة  منفعــةالتعــود ب نفقـات. 1.أ

  ... السلطة التشریعیة، الدفاعالعامة،  اتاإلدار : مثل دون استثناء، أفراد المجتمع
لفئــات مــن المجتمــع  هــي النفقــات العامــة التــي تعــود بــالنفع :فئــات خاصــةعلــى  تعــود بالمنفعــة نفقــات .2.أ

 .أكثر من غیرها، مثل العدالة والشرطة
 هـــي تلـــك: مجتمـــععلـــى الغیـــر مباشـــرة المنفعـــة الو  خاصـــة اتفئـــعلـــى مباشـــرة ال تعـــود بالمنفعـــة نفقـــات .3.أ

مثـل . المالیة الموجهة مباشرة لمساعدة فئات مجتمعیة معینـة، ولهـا تـأثیر غیـر مباشـر علـى المجتمـع الموارد
 ...الضمان االجتماعي، الرعایة العامة، تعویضات البطالة

 مثـــل الـــدعم المقــدم لصـــناعات معینـــة، المســـاكن :فئـــات محـــدودةعلـــى  خاصـــة تعـــود بمنفعـــة نفقـــات. 4.أ
  ...  الوجبات المدرسیة ة التكالیف،ضلمنخفا

یبــین طبیعــة المنــافع التــي یتمیــز التصــنیف الــذي قدمــه كــوهین كونــه یغطــي مســألة تشــتت المنــافع، كمــا أنــه 
احتمـــال تعــــارض التقســــیمات الســـابقة مــــع بعضــــها انتقـــد مــــن حیــــث ، غیــــر أنــــه یتحصـــل علیهــــا المواطنـــون

خــرى، أو تلــك التــي یســتفید منهــا أدون الــبعض، إضــافة إلــى صــعوبة تحدیــد النفقــات التــي تســتفید منهــا فئــة 

                                   
* - Gustav Cohen : )1840- 1919 (خبیر مالي  واقتصادي ألماني.  

1- Cauvery and Others, Public Finance: Fiscal Policy, Third Edition, Rajendra Ravndra Printers, 
India, 2007, p 31.   
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ن أالمنفعـة دون  شـتتهذا التصـنیف قـد عـالج مسـألة ت أن یضاف إلى هذا كون .المجتمع ككل بصفة دقیقة
  . 1األخرى االقتصادیةیتطرق إلى قضایا المنفعة 

  : روشرتصنیف  .ب
  :ثالث مجموعات إلى  )الضرورة(درجة االستعجال  لنفقات العمومیة على أساسلتقسیما  *قدم روشر

 .اإلداریةهي النفقات التي ال یمكن تأجیلها مثل النفقات : نفقات ضروریة . 1.ب
  .هي النفقات التي یمكن تأجیلها لمدة معینة :نفقات مفیدة . 2.ب
 .هي نفقات غیر مستعجلة وغیر مجدیة :نفقات غیر ضروریة  3.ب

  : تصنیف دالتون. جـ
مــن خــالل ق العمــومي، انفــبشــأن المنفعــة المرجــوة مــن اإل هتمــاملالالمثیــرة  االقتراحــاتبعــض  **ندالتــو   قــدم

حیـــث أشـــار إلـــى أنـــه مثلمـــا الضـــریبة قـــد تكـــون بعـــض نقـــاط الصـــلة بـــین النفقـــة العمومیـــة والضـــریبة؛  إبـــراز
 .قـــد تكـــون كـــذلك امـــةفـــإن النفقـــات الع علـــى متحملهـــا فـــي أثرهـــا اتراجعیـــ ا أوتقادمیـــ إمـــاتناســـبیة مـــع الـــدخل 

الــذي تحدثــه هــذه النفقــة متناســبا إمــا تصــاعدیا أو  يالــدخل الحقیقــ فــي تكــون النفقــة تناســبیة إذا كــان التغیــرو 
تصــاعدیة إذا أدت إلــى حــدوث انخفــاض فــي الــدخل كلمــا ارتفــع حجــم الزیــادة فــي الــدخل الحقیقــي، : تنازلیــا

  .2فردوتراجعیة إذا انخفض حجم هذه الزیادة كلما تضائل دخل ال

 منفعـةفـي كـون أنـه یركـز علـى اإلنفـاق مـن حیـث كـون األفـراد علـى درایـة بـأي  تصـنیفوتكمن أهمیة هذا ال
ُجـَب أن یـتم تحلیلهـا وبرهنـة  تكان ي فكرةیمكنهم تحقیقها من اإلنفاق العمومي، وه أساسا لدراسـات جدیـدة، وَ

  . 3صحتها

  

                                   
1 - Harold W. Guest, Op.cit, p 40. 

*  -  Wilhelm Georg Friedrich Rosche ):1817 - 1894 (اقتصادي ألماني.  
* *- Hugh Dalton) :1887 - 1962 (سیاسي واقتصادي بریطاني.  

2 - Harold W. Guest, Op.cit,  p 43. 
3 -J.R Gupta, Public Economics in India: Theory and practice, Atlantic publication, India, 2007, p 
153.  
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  :لسوننیكتصنیف . د
التــــــي تحصــــــل علیهــــــا الدولــــــة یــــــرادات العامــــــة اإلوفقــــــا لحجــــــم  العامــــــةتصــــــنیفا للنفقــــــات  *ن نیكلســــــو قــــــدم 

، فقــــد میــــز بــــین أربــــع فئــــات دالتــــونبــــدال مــــن الــــدخل الخــــاص كمــــا فعــــل ، خــــدماتهامــــا تقدمــــه مــــن مقابــــل 
  :1یلي العمومیة كما اإلیراداتوفقا لتأثیرها حول العائد على  امةللنفقات الع

 ...عانات، اإلوالحربیة كالنفقات العسكریة :یراداتإ لیس لهانفقات . 1.د
 المـــــواطنین وزیـــــادة تثقیـــــفنفقـــــات التعلـــــیم التـــــي تهـــــدف إلـــــى : ةغیـــــر مباشـــــر  إیـــــرادات ذاتنفقـــــات . 2.د

نتیجــــة زیــــادة مـــــداخیلها  الدولـــــة خزینــــة علــــى مباشــــر بشـــــكلیــــؤثر وهـــــو مــــا  ؛اإلنتاجیــــة وقــــدراتهم كفــــاءتهم
 . من الضرائب

 .مثل نفقات برامج التعلیم الممولة جزئیا من الدولة :جزئیة یراداتإنفقات ذات . 3.د
 . نشطة التجاریة التي تقوم بها الدولةوأبرز مثال علیها هو األ :ربحیة یراداتإنفقات ذات . 4.د

إن هذا التصنیف لـیس سـوى مجـرد صـقل للتمییـز القـدیم بـین النفقـات المنتجـة والغیـر منتجـة الـذي قدمـه آدم 
، النفقـات العامـةمیـزة الكشـف عـن قـدرة الدولـة علـى تحمـل أي نـوع مـن  لهذا التقسیم الجدیـدغیر أن . سمیث

الحاجات العامة ولیس الحصـول علـى إیـرادات مالیـة،  إشباعكون أن الغرض األساسي من هذه النفقات هو 
اه وبالتــــالي فهــــو علــــى قــــدر مــــن األهمیــــة لصــــناع السیاســــات االقتصــــادیة الــــذین یســــعون إلــــى تحقیــــق الرفــــ

  . االجتماعي

  :تصنیف آدمز. ه
إلــــــى نفقــــــات وفقــــــا لمعیــــــار طبیعــــــة النفقــــــة  یجــــــب تقســــــم  امــــــةالع فــــــإن النفقــــــات **هنــــــري آدمــــــز  وفقــــــا لـــــــ

  . 2التجاریة والنفقات التنمویةالحمایة، النفقات 
ــــــي .األفــــــراد ســــــالمةالغــــــرض منهــــــا هــــــو صــــــون ممتلكــــــات و  :نفقــــــات الحمایــــــة. 1.ه  مثــــــل النفقــــــات الت

 تدفع للشرطة والجیش والمخابرات؛

                                   
*  - John Shield Nicholson :اقتصادي ألماني.  

1 -Harold W. Guest, Op.cit, p 43. 
Henry Carter Adams -**) :1851- 1921:( اقتصادي أمریكي.  

2 - J.R Gupta, Op.cit, p 104. 
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وأبــرز  األعمــال،إلــى تطــویر كــل مــن القطــاع الصــناعي والتجــاري وقطــاع هــدف ت :تجاریــةنفقــات الال. 2.ه
ــــدفع مقابــــل مراقبــــة ومــــنح حــــوافز للمؤسســــات الصــــناعیة والتجاریــــة  ــــك التــــي ت ــــى هــــذه النفقــــات تل ــــال عل مث

  ؛ومؤسسات األعمال
لنفقات لتحقیق التنمیـة الشـاملة فـي الـبالد، مثـل مشـاریع تطـویر البنـى تخصص هذه ا :نفقات التنمیة. 3.ه

  ...1التحتیة، تحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة، وشبكة النقل والمواصالت

النفقـــات صــعوبة التمییـــز بــین مــن حیـــث وضــعه آدمـــز التصــنیف الـــذي  وقــد انتقــد العدیـــد مــن االقتصـــادیین
أنـه مـن الخطـأ تصـور عالقـة واضـحة انتقـد أیضـا مـن حیـث  كمـا. ةتنمیـال التجارة أو أو المخصصة للحمایة

جـزء مـن الفلسـفة  فهـي جریبیة أما وظـائف الدولـة نفاق حقیقة تاإل إذ أنومثالیة بین هذه الوظائف والنفقات، 
علــى األنشــطة  لتــأثیرات الجدیــدةانظــرا الســتخدام  للتغیــر مــن وقــت آلخــر عرضــة االجتماعیــة وبالتــالي فهــي

 متســاویة ن هــذه التغییــرات لیســت متزامنــة أووبمــا أ. الكتشــافات الفكریــةلأو المســاهمات الجدیــدة  یــةالحكوم
هــي عالقــة غامضــة وعرضــیة بــدال مــن واضــحة  عمــوميوظــائف الحكومــة واإلنفــاق ال فــإن أي عالقــة بــین

    .2ومحددة

نمــــا، و قــــاد ال ینطبــــق فقــــط علــــى تصــــنیف آدمــــزإن هــــذا االنت القائمــــة علــــى هــــذا نیفات علــــى جمیــــع التصــــ إ
ــــة لتــــالي ملخصــــا بســــیطا ا ویوضــــح الشــــكل .االفتــــراض العالقــــة بــــین وظــــائف الدولــــة والنشــــاطات الحكومی

  . للتصنیفات السابقة
  
  
  
  
  
  

                                   
1- Maria John Kennedy, Public Finance, Eastern Economy Edition, India, 2012, p 39.  
2- Harold W. Guest, Op.cit, p 44.   
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  :)1(رقم البیاني كل شال
 امةالتصنیفات العلمیة للنفقات الع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الطالبة اعتمادا على عدة مراجع سابقة :لمصدرا

ةیـمــــالعل صنیــــفـــاتالت  

روشـــر تصنیف تصنیف دالتون تصنیف كوهین  تصنــیف آدمــز تصنیف نیكلسون 

تعود  نفقات
 بالمنفعة

العامة على  كافة 
 أفراد المجتمع

 

 تعود بمنفعة نفقات
على فئات  مباشرة

خاصة ومنفعة 
غیر مباشرة على 

 المجتمع
 

نفقات تعود 
بمنفعة خاصة 
 .لفئات محدودة

 

فقات ن
 ضروریة
 

فقات ن
 مفیدة

 

 فقاتن
 غیر

 ضروریة
 

نفقات 
  تناسبیة
 تصاعدیا

  

نفقات 
  تناسبیة
 تنازلیا

 

نفقات لیس لها 
 إیرادات

نفقات ذات 
إیرادات 
غیر  
  مباشرة

نفقات ذات 
رادات یإ

  جزئیة
  

 نفقات ذات
ربحیة یراداتإ  

نفقات 
  الحمایة

 

النفقات 
  التجاریة

  

نفقات 
 التنمیة
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  :التصنیفات العملیة. 2
لیســت مصــممة للمســاعدة حیــث أنهــا  ،حصــائیة ومیزانیــةإعــدادها ألغــراض إتم یــالتــي  هــي تلــك التصــنیفات 

هـــذه التصــنیفات ال عالقـــة لهــا مـــع أهـــداف و . یـــةلفــي قضـــایا التحلیــل العلمـــي، ولكـــن مــن أجـــل أغــراض عم
 إلــى اإلنفــاقنــود مختلــف ب، لكــن تــم وضــعها لــبعض الحاجــات العملیــة بســبب صــعوبة تقســیم النفقــات العامــة

 بنـــاء عالقـــة وظیفیـــة فعلیـــة بـــین البیانـــات المالیـــةتهـــدف إلـــى  ، فهـــيألســـاس موضـــوعيفئـــات محـــددة وفقـــا 
لحكومــــة، وتســــهیل تصــــنیف وأنشــــطة ا مختلــــف مصــــالحوتصــــنیفها مــــن خــــالل تــــأمین التــــوازن الســــلیم بــــین 

مــن فــي اســتعراض المراحــل الســابقة والبســاطة  واالتســاق حصــاءات المالیــة مــع رفــع درجــة الدقــةومراجعــة اإل
   : یلي ما العملیة التصنیفات برزومن أ. المصلحة العمومیة وتحقیق التخطیط للمستقبلأجل 

        :التصنیف الوظیفي .أ
بكیفیـــة مســـتقلة عـــن الهیكـــل التنظیمـــي أنشـــطة الحكومـــة وفقـــا ألغراضـــها یهـــتم التصـــنیف الـــوظیفي بتنظـــیم 

   ...). 1سكانالتعلیم، الضمان االجتماعي، اإل: على سبیل المثال(الحكومي 
إضــافة إلـى المســاهمة  بـین القطاعــات المختلفـة المالیــة فــي تحلیـل تخصــیص المـواردولهـذا التصــنیف أهمیـة 

عطــــاء تصــــنیف و ومقارنــــة البیانــــات،  عمــــوميمســــح تــــاریخي لإلنفــــاق الإعــــداد فــــي  إلجــــراء محــــدد  معیــــاريإ
   .2مقارنات دولیة

   :دارياإلنیف صالت.ب
 .اریة للدولـة التـي تتـولى إنفاقهـاالعامة حسب الوحدات اإلدمها یتقسب ةامالع التصنیف اإلداري للنفقاتیسمح 

كمــا أنــه یبــرز ) ...والمــدیریاتالــوزارات (التنظیمــي لوحــدات الدولــة اإلداریــة  الهیكــلهــذا التصــنیف ویعكــس 
   .3تتطلب ذلكات اإلداریة هي األدوات التي هذه الوحدمشروعیة هذا اإلنفاق كون 

تحدیـــد مســـؤولیة ب یســمحلتصــنیف اإلداري للنفقـــات أهمیــة بالغـــة فــي تنفیـــذ الموازنـــة العامــة مـــن حیــث أنـــه ول
ــــة ا ــــذ  لعمومیــــةالوحــــدات اإلداری أو تقــــدیم الخــــدمات المســــؤولة عنهــــا،  ســــتثماراتاالعــــن تقصــــیرها فــــي تنفی

                                   
  .71كماسي محمد األمین، دادن عبد الغاني، مرجع سابق، ص  - 1

2 - W. Dorotinsk, Budget Systems And Expenditure Classification, Public Financial Management 
Technical Guidance Note, International Financial Fund Fiscal Affairs Department, p 20, 21. 
3- W. Dorotinsk , Op.cit, p 27. 
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هـي التـي تعقـد الصـفقات، وتجـري العملیـات المالیـة، وتقـوم بإعـداد المسـتندات والســجالت  امـةعال مـدیریاتفال
كمــا  .1لالتــي تقــوم بهــذه األعمــا والتقــاریر المتعلقــة بهــذه العملیــات، فهــي تشــكل أصــًال الوحــدات المحاســبیة

 ُ  .مكن التصنیف اإلداري مـن متابعـة التغیـرات التـي تطـرأ علـى نشـاطات الوحـدات اإلداریـة بـین سـنة وأخـرىی
إال أن هــذا ال یعكــس التكلفــة الحقیقیــة للوظیفــة التــي تباشــرها الدولــة، إذا كــان هنــاك أكثــر مــن دائــرة حكومیــة 

  . حدة حكومیةو على نفس التتولى اإلنفاق 

  :صاديالتصنیف االقت. جـ
 القطاعــــاتمختلــــف االقتصـــادیة ل لعملیــــاتلوفقــــا  امـــة وفقـــا للتصــــنیف االقتصــــادي، یـــتم تقســــیم النفقــــات الع

؛ حیــث 2االقتصــادیة المختلفــة نشــطةتوزیــع هــذه المهــام حســب تــدخل الدولــة فــي األیــتم ن بشــرط أ، حكومیـةال
رأســـمالیة والنفقــــات الیـــتم تنظـــیم االعتمـــادات المالیـــة بحكـــم طبیعتهـــا االقتصــــادیة مـــع التمییـــز بـــین النفقـــات 

توزیـــع المـــوارد ویهـــدف هـــذا التصـــنیف إلـــى تحلیـــل القضـــایا العامـــة المتعلقـــة بالمیزانیـــة العمومیـــة ك. الجاریـــة
كمــــا أن التصــــنیف   ؛التوظیــــفو  الــــدخلتوزیــــع المالیــــة المحــــدودة، ومــــدى تأثیرهــــا علــــى اســــتقرار األســــعار، 

ربــط خــالل االقتصــادي یســهم فــي تقــدیم المعلومــات إلعــداد بــرامج الخطــط التنمویــة المختلفــة وتنفیــذها، مــن 
البیانــات والمعلومــات الخاصــة بالقطــاع الحكــومي بالبیانــات واإلحصــائیات الخاصــة بالقطاعــات االقتصــادیة 

عطائه صورة متكاملة عن الو للمجتمع ككل    .3عملیات المالیة الحكومیة، ودورها في االقتصاد الوطنيإ

  :التصنیف حسب البرامج ـد
وفـي العدیـد مـن   ".مجموعـة مـن األنشـطة التـي تلبـي نفـس المجموعـة مـن األهـداف"البرنامج هو عبارة عن 

البرنــامج حیــث یــتم تصــمیم البرنــامج االقتصــادي المــراد تنفیــذه،  ببحســ امــةالــدول یــتم تصــنیف النفقــات الع
ها مجموعــة مــن المشــاریع أو األنشــطة، لــیعكس النفقــات المالیــة التــي یــتم تخصیصــ علــى أســاس تراكمــي مــن

                  ..والتي بدورها تعكس كلفة البرنامجحسب هذه المشاریع واألنشطة في المیزانیة العامة 

                                   
  .71كماسي محمد األمین، دادن عبد الغاني، مرجع سابق، ص  - 1
  .56، ص2007، دار المسیرة، األردن، العامةاقتصادیات المالیة محمد طاقة، هدى العزاوي،  - 2

3- Richard Allen, Daniel Tommasi , Managing Public Expenditure: A Reference Book for 
Transition Countries Organisation for Economic Co-operation and Development  Publication , 
France,  2001, p 124. 
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تبـاین النشـاطات واألعمـال الحكومیـة تبـاین لبـرامج نتیجـة لمـن حیـث   نتقـدغیر أن هذا النوع من التصـنیف ی
واجبـــات والســـلطات حســـب البـــرامج یتطلـــب دراســـة المهـــام والب النفقـــات العامـــةوبالتـــالي فـــإن عملیـــات تقســـیم 

  . 1الخاصة لكل مدیریة

   :تصنیفات أخرى. ه
 العامــةالنفقــات تصــنیف  ومنهــا األخــرى،تصــنیفات العملیــة العدیــد مــن الإلــى اســتخدام  أحیانــاتــدعو الحاجــة 

التصــنیف حســـب  وأ، مــنح، حســابات الخزینـــة إن وجــدت، مــوارد محلیــة، قـــروض :بحســب مصــدر التمویـــل
بهــدف عـــرض حجــم التمویـــل الــذي تتلقـــاه ن البرلمـــان قــد یطلـــب هــذا النـــوع مــن التصـــنیف أالمنطقــة، حیــث 

قـادرا علـى تجمیـع  ویستلزم هذا النوع من التقسیم تـوفر نظـام معلومـاتي یكـون. ومقارنته مع المناطق األخرى
  . 2مختلف البیانات المالیة المجزأة على مستوى القطر

وفهـــم حـــدود یســـمح لنـــا بمعرفـــة  ،المختلفـــة نیفاتالقـــول أن هـــذا العـــدد مـــن التصـــ یمكننـــاانطالقـــا ممـــا ســـبق، 
حیــث أن كــل تصــنیف جدیــد یضــیف إلــى  ؛ومــدى ترابطهــا وتــداخلها مــع بعضــها الــبعض تومكونــات النفقــا

   .العمومیة وآثارها المختلفة للنفقاتواألساسیة  الوظائف الهیكلیةطبیعة  فهمنا

III .والعوامل المؤثرة علیه القواعد التي تحكم اإلنفاق العمومي:  

یخضــع تحدیــد النفقــات العامــة للدولــة لعــدد مــن األســس والضــوابط التــي یجــب مراعاتهــا وعــدم تجاوزهــا مــن 
كمـــا . ألساســـي المرجــو منهــا وهـــو إشــباع الحاجـــة العامــةأجــل أن تحقــق سیاســـة اإلنفــاق العمـــومي الهــدف ا

.  یحكم سیاسة اإلنفاق العمومي مجموعة من العوامل والتي تساهم فـي تحدیـد حجـم النفقـات المـراد القیـام بهـا
  .والعوامل المتحكمة فیه موميومن هذا المنطلق سوف نتطرق إلى أهم ضوابط اإلنفاق الع

  

                                   
1 - W. Dorotinsk, Op.cit, p 21. 
- Brian Olden, The role of Budget Classifications in budgetary reforms, 5th Senior Budget 
Officials Meeting , St. Petersburg, 25-26 June 2009, p 27. 
2 - W. Dorotinsk, Op.cit, p 29, 30. 
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 :ضوابط اإلنفاق العمومي. 1
عنــد  ) أو مــا ینــوب عنهــا( العمومیــة القائمــة بهــا ســالمة سیاســة اإلنفــاق العمــومي تســتوجب التــزام الهیئــةإن 

المقارنـــة بـــین مختلـــف أوجـــه اإلنفـــاق المتعـــددة وتفضـــیل بعضـــها علـــى بعضـــها اآلخـــر وذلـــك حســـب تقـــدیر 
ولـة فـي اعتبارهـا كافـة وتأخـذ الد. الحاجات العامـة المتعـددة والمنـافع التـي مـن الممكـن أن تعـود علـى األفـراد

حتـــى . 1العوامـــل السیاســـیة واالقتصـــادیة والتـــي تعطـــي أكبـــر قـــدر مـــن المنـــافع مقابـــل أقـــل قـــدر مـــن النفقـــات
  :هي من المبادئ والضوابط یتحقق هذا البد من احترام مجموعة

  ؛ضابط المنفعة العامة -
  ؛اإلجراءات الواجب إتباعها عن القیام بالنفقة مراعاةضابط  -
  .أكبر قدر من االقتصاد في النفقاتضابط تحقیق  -

  .من التفصیل شيءب هذه الضوابط وتناول فیما یلي

  :ضابط المنفعة العامة :الضابط األول .أ
یقصـــد بضـــابط المنفعـــة العامـــة أن یكـــون الغـــرض مـــن اإلنفـــاق العمـــومي تحقیـــق أكبـــر منفعـــة ممكنـــة، إذ ال 

تترتـب علیهـا، وبالتـالي فـإن قیـام الدولـة باإلنفـاق العمـومي یمكن تبریر النفقة العامـة إال بمقـدار المنـافع التـي 
  . 2ال مبرر لها في مجال معین  بدون تحقیق المنفعة القصوى للمجتمع واألفراد  فإن هذه المنفعة

ومــن المعــروف أن أي دولــة مهمــا تعــددت وتوســعت مواردهــا المالیــة ال یمكــن أن تقــوم بتقــدیم جمیــع الســلع 
أفــراد المجتمــع الحصــول علیهــا، لــذا فــإن الدولــة تواجــه مشــكلة االختیــار والمفاضــلة االجتماعیــة التــي یرغــب 

ومــن هنــا ظهــرت أهمیــة وضــع بعــض المعــاییر للمفاضــلة بــین أوجــه اإلنفــاق المختلفــة . بــین مختلــف الســلع
  . لتحقیق أقصى كفاءة من موارد الدولة

ــافع العامــة والنفقــات. 1.أ ــل المن باصــطالح تحلیــل المنــافع والنفقــات فــي یقصــد فــي العــادة  :ضــرورة تحلی
ــــة هــــو كیفیــــة قیــــاس المنــــافع االقتصــــادیة الصــــافیة نتیجــــة لحــــدوث تغیــــر معــــین فــــي  مجــــال السیاســــة المالی

  .تخصیص الموارد

                                   
  .35، ص 1980السعودیة، ر والتوزیع، ، الدار السعودیة للنشالنفقات العامةمدیحة الدغیدي،  - 1
  .51سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 2
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ویعتبــر تحلیــل المنــافع والنفقــات أحــد األســالیب التــي یمكــن اســتخدامها فــي تقیــیم بــرامج اإلنفــاق العمــومي،  
ذا األســـلوب متنـــاهي البســـاطة حیـــث یقـــوم علـــى حصـــر جمیـــع المنـــافع وجمیـــع كـــون أن المبـــدأ األساســـي لهـــ

النفقات بالنسبة لوجه معین مـن أوجـه النفقـات ومقارنتهـا مـع منافعـه، فـإذا مـا زادت المنـافع عـن النفقـات فـإن 
ــــذ النفقــــة هــــو  ــــا للمــــوارد، أمــــا إذا زادت النفقــــات عــــن المنــــافع فهــــو یعنــــي أن تنفی هــــذا یعنــــي تخصیصــــا كفئ

     .1أقل كفاءة للموارد تخصیص
النفقـــات ''و  ''حقیقیــةالنفقــات والمنـــافع ال'' :إن عملیــة حســاب النفقـــات والمنــافع تتطلـــب التمییــز بـــین كــل مـــن

  .''والمنافع المالیة
ــــافع الحقیقیــــة. 1.1.أ إذا كانــــت النفقــــة الحقیقیــــة للســــلع تتمثــــل فــــي حجــــم المــــوارد التــــي :  النفقــــات والمن

. استخدمت في إنتاج تلك السلع فـإن المنـافع الحقیقیـة تتمثـل فیمـا یضـیفه تـوفیر تلـك السـلع لرفاهیـة المجتمـع
ولــذلك فقــد اكتســب تحلیــل النفقـــات والمنــافع الحقیقیــة أهمیــة خاصــة الختالفـــه عــن تحلیــل المنــافع والنفقـــات 

  . 2المالیة
   :3الحقیقیة إلىویمكن تقسیم النفقات والمنافع 

  : المنافع والنفقات المباشرة وغیر المباشرة -
تهــدف االســـتثمارات العامـــة إلـــى تحقیـــق بعـــض األهـــداف المحـــددة والتـــي یجـــب أخـــذها بعـــین اإلعتبـــار عنـــد 

معظـم االسـتثمارات العامـة تكـون لهـا عـادة بعـض اآلثـار الجانبیـة  ولكـن. حساب منـافع ونفقـات كـل اسـتثمار
فالمنـافع المباشـرة كإنشـاء السـدود مـثال یمكـن أن . والتـي ال بـد أن تؤخـذ فـي االعتبـار كمنـافع ونفقـات مباشـرة

ـــدائم،  ـــدة، ومســـاحات األراضـــي المستصـــلحة، ومســـاحة األراضـــي المحولـــة إلـــى الـــري ال تقـــاس بالطاقـــة المول
أمــا عــن المنــافع الغیــر مباشــرة فهــي . وهكــذا... راضــي مــن الفیاضــانات وتــوفیر المــاء الشــروب وحمایــة األ

كســابها معرفــة فنیــة وهــذه المعرفــة بطبیعــة الحــال . تحقــق بطــرق غیــر مباشــرة مثــل تــدریب األیــدي العاملــة وإ

                                   
الـدار المصـریة اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق دراسة في اتجاهات اإلصالح المالي االقتصـادي، العنـاني،  أحمد حمدي - 1

  .203، ص 2003اللبنانیة، مصر، 
 ، 1987مصـر،  لـدار المصـریة اللبنانیـة، ا، اقتصادیات المالیة العامـة فـي ظـل نظـم المشـروعات الخاصـةحمدي أحمد العناني،  - 2

  .96ص 
  .100-96نفس المرجع، ص - 3
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خطـاء األقـل هـي ستؤدي إلى أخطاء أقل ونفقات أقل فـي مجـال بنـاء السـدود مسـتقبال، وبالتـالي فـإن هـذه األ
  .عبارة عن منافع غیر مباشرة

  :المنافع والنفقات الملموسة وغیر الملموسة -
تلــك المنــافع والنفقــات التــي تتحــدد قیمتهــا فــي األســواق، أمــا '' المنــافع والنفقــات الملموســة''یقصــد باصــطالح 

  .األسواقعن النفقات والمنافع الغیر ملموسة فهي التي ال یمكن التعرف على قیمتها من خالل 
 قیاس النفقات والمنافع الملموسة:  
شــروط المنافســة الكاملــة فــإن المنــافع الملموســة مــن النفقــات العامــة ســتتحدد علــى أســاس  افتــراضفــي حالــة 

األثمـــان التـــي تتحقـــق فـــي الســـوق، كـــذلك فـــإن النفقـــة ســـوف تتحـــدد علـــى أســـاس األثمـــان الســـوقیة للمـــوارد 
فــــي حالــــة عــــدم تــــوفر شــــروط المنافســــة الكاملــــة فــــإن الــــثمن الســــوقي لــــن یعكــــس القیمــــة  أمــــا. المســــتخدمة

  . االجتماعیة للنفقات والمنافع
فعلى سبیل المثال الضرائب السـلعیة أو ضـرائب المبیعـات سـوف تشـوه القیمـة الحقیقیـة لنفقـة الفرصـة البدیلـة 

.  ممــا یــؤثر علــى اتجــاه تخصــیص المــوارد كــذلك االحتكــار قــد یتســبب فــي تشــویه األســعار النســبیة،. لإلنتــاج
مجمــل األجــور إلــى ملیــون دینــار بینمــا فــي حالــة المنافســة الكاملــة فــإن فمــثال إذا رفعــت االتحــادات العمالیــة 

فـــإن نفقــة الفرصـــة البدیلـــة الحقیقیــة ســـتكون مجمـــل  وبالتـــالي دینـــار فقــط،ألـــف  800مجمــل األجـــور یعــادل 
كــذلك إذا كــان ســعر صــرف الــدینار . فــي االعتبــار عنــد القیــاس األجــور المنخفضــة وهــو الــذي یجــب أخــذه

 1.2فــإن النفقــة الحقیقیــة للــواردات قیمتهــا واحــد ملیــون دینــار ســیتم تعــدیلها إلــى  %20مغــالى فیــه بمقــدار 
  . ملیون دینار مثال

توزیـع  والغـرض منهـا هـو ".*أسـعار الظـل"ویطلق على عملیة تعدیل قـیم السـوق لتتناسـب مـع القـیم الحقیقیـة 
  .الموارد على االستثمارات المختلفة طبقا للنفقات الحقیقیة التي یتحملها المجتمع

 قیاس النفقات والمنافع الغیر ملموسة:  
مشـكلة أساســیة فـي حسـابها كـون أن نظــام یعتـرض قیـاس النفقـات والمنـافع الغیــر ملموسـة لإلنفـاق العمـومي 

  .فقات والمنافع سوف یخضع لرغبات الجماهیرالسوق ال یقوم بتحدیدها، وعلى هذا فإن قیم الن

                                   
* - Shadow prices  
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سـبیل المثــال قـد یكـون لبــرامج اإلسـكان التـي تقــوم بهـا الدولـة منــافع ملموسـة مثـل زیــادة عـدد الوحــدات  فعلـى
كـذلك قـد یكـون لهـا نفقـات ملموسـة  ممثلـة فـي  مـدخالت . السكانیة وبالتالي انخفاض عـدد طـالبي المسـاكن

سـن ظـروف السـكن ممـا قـد أمـا عـن المنـافع الغیـر الملموسـة فقـد تتمثـل فـي تح. إقامة تلك الوحـدات السـكنیة
العمل، كذلك قد تكون لها نفقات غیر ملموسـة مثـل تقلیـل مسـاحات الحـدائق العامـة  إنتاجیةیؤدي إلى زیادة 

  . أو انخفاض مستوى خدمات المواصالت والمرافق العامة وزیادة تلوث البیئة
                                                                           :المنافع النهائیة والوسیطة -

إذا كــان الهــدف مــن النفقــة العامـــة هــو الحصــول علــى ســلعة نهائیـــة فإنــه یــتم اســتخدام األســالیب الســـالفة 
الــذكر، أمــا فــي حالــة الســلع الوســیطة فــإن حســاب المنــافع والنفقــات یكــون أكثــر ســهولة، خاصــة إذا كانــت 

فعلــى ســبیل المثــال مشــروعات الــري أو الصــرف الزراعــي یمكــن . ع النهائیــة لهــا قیمــة ســوقیة محــددةالســل
یمكــن  كمــا. تحدیــد قــیم منافعهــا بــالفرق بــین قیمــة الزیــادة فــي اإلنتــاج والزیــادة فــي قیمــة مســتلزمات اإلنتــاج

كــذلك یمكــن حســاب . هــاقیـاس المنــافع الناتجــة مــن شــق قنـاة بقیمــة الزیــادة فــي إنتاجیــة األراضـي التــي تروی
قیمــة المنـــافع إلنفـــاق معــین إذا كـــان یـــؤدي إلـــى تخلــص المجتمـــع مـــن نفقـــة یتحملهــا، مـــثال یمكـــن حســـاب 

  . من خالل االنخفاض في نفقات العالج سابقا وهكذا اونز لالمنافع من اإلنفاق على لقاح أنف

یتطــرق التحلیــل المــالي لإلنفــاق للمنــافع والنفقــات التــي یســتفید منهــا أو  :1النفقــات والمنــافع المالیــة. 1.2.أ
. یتحملهــا مجموعــة معینــة مــن األفــراد نتیجــة التغیــرات فــي األســعار النســبیة للســلع ولخــدمات عوامــل اإلنتــاج

فعنــدما تقــوم الدولــة بتقــدیم الخــدمات العامــة قــد تســتفید مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع بینمــا تخســر مجموعــات 
خرى، ولكن بالنسبة للمجتمع ككل فهي ال تعكس أیة منفعة أو خسائر، فمثال قـد یـؤدي زیـادة اإلنفـاق علـى أ

أســعار  ارتفــاعاالســتثمارات الســكنیة إلــى زیــادة الطلــب علــى العمالــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال وبالتــالي 
فـــي نفـــس الوقـــت یتطلـــب  .ممـــا یترتـــب علیـــه اســـتفادة  تلـــك المجموعـــة التـــي تـــزاول هـــذه األنشـــطة ،خـــدماتهم

تمویل هذه االستثمارات في رفع مستوى الضرائب مما قـد یترتـب عنـه تخفـیض الطلـب الخـاص، وبالتـالي قـد 
تــنخفض دخــول بعـــض الفئــات العاملـــة فــي أنشـــطة أخــرى، والنتیجــة النهائیـــة لزیــادة اإلنفـــاق العمــومي علـــى 

الت اإلسـكان علـى حسـاب الفئـات األخـرى فـي االستثمارات اإلسكانیة هو استفادة فئة مـن العـاملین فـي مجـا
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ة أخـرى، فلـن تكـون وطالما أن المنافع المالیة ستقتصر على مجموعة معینة على حسـاب مجموعـ .المجتمع
إال فـي حالـة واحـدة هـي إذا مـا كـان توزیعـا معینـا  ،عند التطرق لحساب النفقات والمنـافع الحقیقیـة ذات فائدة

لتــالي ال بـــد مــن تــرجیح تلـــك المنــافع والنفقــات الحقیقیـــة حتــى یمكــن تقیـــیم وبا. للــدخل یعتبــر كســـبا للمجتمــع
  .اإلنفاق العمومي

قیـاس المنـافع المترتبـة عـن  إمكانیـةفـي حالـة افتـراض  :توزیع الموارد المالیـة فـي ظـل مـوارد محـدودة. 2.أ
اإلنفــاق العمـــومي فــإن المشـــكلة التــي تواجـــه متخــذي القـــرار المــالي هـــو كیفیــة توزیـــع قــدر معـــین مــن المـــال 

  .   العامة المختلفة االستثماراتعلى  لإلنفاق
قـــدمت المدرســـة الحدیثـــة آراء بهـــذا الخصـــوص مقتضـــاها أن إحـــالل المنفعـــة المنفعـــة  مفهـــوم وقصـــد تحدیـــد

  .1"خیرة من وحدات اإلنفاق العموميمنفعة الوحدة األ"محل المنفعة الكلیة على أساس  الحدیة
  :نذكر منها موميالع محققة من اإلنفاقبقیاس المنفعة وقد اهتم عدد من التیارات الفكریة االقتصادیة 

الل قیـــاس المنفعـــة المتولـــدة عـــن اإلنفـــاق العمـــومي مـــن خـــوفقـــا لهـــذا التیـــار یـــتم   :التیـــار الشخصـــي  -
الوصــول إلــى المســتوى الــذي تتســاوى فیــه المنفعــة العامــة الحدیــة مــع التضــحیة الجماعیــة الناتجــة عــن 

ویتضــــح هنــــا أن اإلشــــارة إلــــى المســــاواة مطلوبــــة فــــي هــــذا الضــــابط . تحمــــل العــــبء الضــــریبي الحــــدي
  .  2باعتبارها تحكم توزیع الدخل الوطني بین الدولة واألفراد

االتجــاه علــى أســاس مالحظــة نســبة النمــو فــي الــدخل الــوطني ومقارنتهــا  یقــوم هــذا :التیــار الموضــوعي -
مـع نســبة تزایــد النفقــات العامـة، فــإذا كــان هنــاك تزایـد فــي نســبة النمــو بالمسـایرة مــع تزایــد نســبة النفقــات 
العامة فإن هذا اإلنفاق یعتبر ذو منفعة، والعكس إذا كان تزاید النفقات العامـة لـیس لـه أثـر علـى النمـو 

 .3قتصادي فهذا یعتبر إنفاق في غیر محله كون أنه لم یحقق منفعة للمجتمعاال
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                                       :تحقیق أكبر قدر من االقتصاد من النفقات: نيالضابط الثا. ب
یعــد ضــابط االقتصــاد ، حیـث 1قــل نفقـة ممكنــة ألداء نفــس الخدمــةالمقصـود مــن هــذا الضـابط هــو اســتخدام أ

مـن أجـل تحقیــق المنفعـة العامـة حیـث أن المنفعـة الجماعیــة ال   النفقـة العامـة شـرطا ضــروریا ال بـد منـه فـي
  . یمكن أن تتحقق بدون االقتصاد في النفقات العامة حفاظا على المال العام

بــل حســن التــدبیر وتجنــب اإلســراف  ،غیــر أن االقتصــاد فــي النفقــات العامــة ال یعنــي الحــد أو التقلیــل منهــا
وغیــر ذلــك مــن مظــاهر اإلســراف والتبــذیر والــذي یــؤدي إلــى ضــیاع األمــوال العامــة فــي أوجــه غیــر مجدیــة 

تضــمن تفــادي ازدواج اإلنفـــاق  ل عمــوميلــذا ینبغــي وجــود رقابــة حازمــة علـــى عملیــات اإلنفــاق ال  .المعروفــة
اعـات علـى أسـاس الحاجـات الحقیقیـة والفعلیـة، بحیـث ال ومراعاة ضبط النفقات العامة للدولة فـي شـتى القط

  .2تتحمل الدولة نفقات عامة إال إذا كانت ضروریة وبالقدر الالزم فقط

                                                      :مراعاة اإلجراءات القانونیة: الضابط الثالث. جـ
ضـــابط المنفعـــة العامـــة وضـــابط االقتصـــاد فـــي (كر تحقـــق الضـــوابط الســـابقة الـــذحتـــى یمكـــن التحقـــق مـــن 

القــانوني إلجــراء النفقــات العامــة فـي كامــل مراحلهــا ، وتحدیــد صــالحیات  یتوجــب وضــوح الجانــب) النفقـات
یجــب أن تكـــون النفقــات العامـــة مــستوفیة إلجـــراءات تحقیقهــا وصـــیاغتها وتنفیــذها علـــى  كــل ســلطة ، كمــا

هــذا مـــن جهــة أمــا مــن جهــة أخــرى، یجـــب . 3القـوانین واللـوائح والقـرارات المالیـة األخـرى المبـــین فـي النحــو
، حیـــث تعتبـــر الرقابـــة علـــى النفقـــات العامـــة ركیـــزة أساســـیة الرقابــــة علــــى تنفیــــذ هــــذه النفقــــات العامــــة إحكــــام

مكـــن فصــله عـــن األعمــال اإلداریـــة الكبـــرى لتســییر النفقـــات بطریقــة ســـلیمة كمـــا أنهــا تعتبـــر جــزءا هامـــا ال ی
ـــة ـــذا فقـــد ح ،للدول ي هـــذا الجانـــب بقـــدر كبیـــر مـــن الســـلطات واإلمكانیـــات علـــى أســـاس أن الرقابـــة هـــي ظـــل

فالرقابـة المالیـة تسـمح باإلشـراف  :المقیاس األساسـي لتصـحیح األخطـاء وتقویمهـا أثنـاء تنفیـذ النفقـات العامـة
حـــق علـــى االطـــالع علـــى صـــیرورة العمـــل والتأكـــد مـــن اســـتخدام والمراجعـــة مـــن قبـــل جهـــات مختصـــة لهـــا ال
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یجاد حلول لها  بغرض المحافظة على األمـوال العمومیـة . 1الوسائل المادیة بشفافیة والكشف عن الـخطاء وإ
وتأخذ أغلب الدول الحدیثة بثالث صـور للرقابـة مـن حیـث السـلطة المخولـة لهـا هـذا الحـق علـى رقابـة تنفیـذ 

وتتجسـد هـذه . نظرا ألهمیتها، حیث یمكن للرقابة أن تكـون سـابقة للتنفیـذ أو أثنـاءه أو الحقـة النفقات العامة 
  :2الصور في

وهـــي الرقابـــة التـــي تتوالهـــا وزارة المالیـــة علـــى بـــاقي المصـــالح الحكومیـــة بواســـطة  :الرقابـــة اإلداریـــة. 1.ـجـــ
وتنحصــر مهــامهم فـــي . والهیئــات مــراقبین والمــوظفین الحســابیین العـــاملین فــي مختلــف الــوزارات والمصـــالح

عــدم الســماح بصــرف أي مبلــغ إال إذا كــان فــي وجــه وارد فــي المیزانیــة العامــة وفــي حــدود االعتمــاد المقــرر 
  .فالرقابة اإلداریة هنا رقابة سابقة على اإلنفاق العمومي. له

یــة والتشــریعیة، ویمارســها وهــي الرقابــة التــي تمارســها الســلطات النیاب :)البرلمانیــة(الرقابــة السیاســیة . 2.جـــ
البرلمان للتأكد مـن تنفیـذ المیزانیـة قـد تـم وفقـا لالعتمـادات المـرخص بهـا، ویـتم عـن طریـق لجـان برلمانیـة أو 
عنــد فحــص ومناقشــة مشــروع قــانون ضــبط المیزانیــة، فــدور البرلمــان هنــا ال یقتصــر علــى الرقابــة فــي تنفیــذ 

ویرجـع هـذا إلـى . ضـا لیشـمل حجـم اإلنفـاق العمـومي وتخصیصـهاالعتمادات المقدرة في المیزانیة بل یمتد أی
حق البرلمان في السؤال واالسـتجواب والتحقـق وسـحب الثقـة مـن الـوزیر أو الـوزارة كلهـا وحـق طلـب البیانـات 
قرارهـــا وحـــق إقـــرار أو رفـــض االعتمـــادات  والوثـــائق عـــن ســـیر التنفیـــذ، وحـــق فحـــص الحســـابات الختامیـــة وإ

 . هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد المیزانیة والحساب الختامي وتظهر أهمیة. اإلضافیة

قــد یكــون قلیــل الفعالیــة خاصــة فــي الــدول النامیــة فغیــر أن هــذا النــوع مــن الرقابــة وعلــى الــرغم مــن أهمیتــه 
    . حیث یلجأ البرلمان إلى مناصرة اإلدارة ولو كانت على خطأ

ي الرقابة التي تقـوم بهـا أجهـزة متخصصـة مهمتهـا األساسـیة الرقابـة هو  :الرقابة المحاسبیة المستقلة. 3.جـ
علــى أوجــه اإلنفــاق العمــومي بصــورة خاصــة، وتتــولى التأكــد مــن أن جمیــع عملیــات اإلنفــاق قــد تمــت بشــكل 

وتكـون هـذه الرقابـة سـابقة لعملیـة صـرف النفقـات . قانوني وفي حدود قانون المیزانیة والقواعد المالیة الساریة

                                   
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ماجستیر، تخصص الحقوق األساسیة النفقات العامةألیات الرقابة اإلداریة على تنفیذ نصیرة عباس،  - 1

  . 3، ص 2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
  .57-56سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 2
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                                                                                       . حقة لهاأو ال
وممــا ال شــك فیــه أن هــذا النــوع مــن الرقابــة یعتبــر أكثــر فعالیــة نظــرا لتخصــص القــائمین بــه، وتــوفر إمكانیــة 

بـــداء الـــرأي فـــي المتابعـــة والتحلیـــل والحـــق فـــي الرقابـــة الســـابقة والالحقـــة وحـــق المخافـــة وا ألخطـــاء المالیـــة وإ
  . اإلجراءات التي یتعین اتخاذها لتصحیح المسار

  :لعوامل المؤثرة على اإلنفاق العموميا. 2

تمثـل النفقــات العامـة فــي جوهرهـا مبــالغ تقتطعهـا الدولــة مـن الــدخل الـوطني لتقــوم بإشـباع مختلــف الحاجــات 
، تحقیــق مجموعــة مــن أهــداف السیاســة االقتصــادیةتســتخدمها الدولــة مــن أجــل وســیلة هامــة  العامــة، فهــي
ـــم حــــدود بمثابــة مــرآة عاكســة لــدور الدولــة فــي االقتصــاد، إذ أن  حیــث أنهــا  ـــات العامــــة ترسـ ـــشاطالالنفقـ ات نـ
عنـدما ینحصـر  لـذلك فهـي تتـسع عنـدما یـزداد دور الدولـة في النـشاط االقتــصادي وتــضیق ،لدولــةالمختلفة ل
  . رهذا الدو 

  :موضحة من خالل الشكل التاليمومي تؤثر على اإلنفاق العالتي  عوامل مجموعة من الوبالتالي هناك 

  ):2( رقمالبیاني شكل ال
العوامل المؤثرة على اإلنفاق العمومي

 
األولـى، دار المنـاهج، الطبعـة المدخل الحدیث في المالیـة العامـة، نوازده عبد الرحمن الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، : المصدر
  .43، 2005عمان، 

العوامل المؤثرة  على اإلنفاق العمومي 

المقدرة المالیة للدولة
المقدرة التكلیفیة  -

المقدرة اإلفتراضیة   -

تقلبات مستوى النشاط 
االقتصادي وعالقته 
بالدورة االقتصادیة 

اإلیدیولوجیة االقتصادیة  للدولة
اإلیدیولوجیة الفردیة -
اإلیدیولوجیة التدخلیة -
اإلیدیولوجیة الجماعیة  -
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  :1االقتصادیة للدولةیدیولوجیة اإل. أ
أوضحنا في األجزاء السـابقة لدراسـتنا أن تحدیـد مـا یعتبـر حاجـة عامـة ومـن إشـباعها مـن الدولـة عـن طریـق 

تدخلیـة أو  فردیـة أو: دیولوجیة السائدة فـي الدولـةیاإلنفاق العمومي یخضع لحد كبیر للفلسفة المذهبیة أو اإل
  . جماعیة فهو إذن قرار ذو طابع سیاسي

حیـث الفلسـفة الذائعـة هـي تـرك األفـراد أحـرارا فـي في ظل اإلیدیولوجیـة الفردیـة   :الفردیة اإلیدیولوجیة. 1.أ
والتوزیـــع فیمـــا بیـــنهم باعتبارهـــا الوســـیلة المثلـــى لتحقیـــق التـــوازن االقتصـــادي  اإلنتـــاجإقامـــة وتنظـــیم عالقـــات 

فـــإن حجـــم  وفـــي إطـــار هـــذه الدولـــة. یقتصـــر دور الدولـــة علـــى القیـــام بمهـــام الدولـــة الحارســـة  واالجتمـــاعي،
النفقات العامة یتحدد بالنسبة للدخل الوطني بالقدر الضروري للقیام بالوظـائف التقلیدیـة ممـا یترتـب علیـه أن 

  . یخفض حجم النفقات العامة ونسبتها إلى الدخل الوطني من ناحیة وأن تقلل أنواعها من ناحیة أخرى

لتـي توجـب ضـرورة تـدخل الدولـة فـي مجـاالت الدولـة المتدخلـة وافـي ظـل أي   :اإلیدیولوجیة التدخلیة. 2.أ
النشــــاط االقتصــــادي واالجتمــــاعي، فــــإن دور النفقــــات العامــــة یــــزداد أهمیــــة، فباإلضــــافة إلــــى قیــــام الدولــــة 
بالوظائف التقلیدیة فإنها تقوم أیضا بنشاطات اقتصادیة واجتماعیة مختلفـة، األمـر الـذي یترتـب علیـه ارتفـاع 

  .رتفاع نسبتها إلى الدخل الوطني أیضاحجم النفقات العامة وتنوعها وا

كبــرى ذلــك أن قیــام الدولــة الجماعیــة أهمیــة ذات  النفقــات العامــة هنــا تعتبــر : اإلیدیولوجیــة الجماعیــة. 3.أ
بعملیـــات اإلنتـــاج والتوزیـــع یســـتبعد اعتبـــار كافـــة النفقـــات ) أو الدولـــة المنتجـــة ذات الـــنمط االشـــتراكي عـــادة(

ــــى اخــــتالف أنوع ــــى النفقــــات االقتصــــادیة عل ــــة نفقــــات عامــــة باإلضــــافة إل هــــا والخاصــــة بالوحــــدات اإلنتاجی
     .. لكافة المواطنین بعض الحاجات األساسیة دعم أسعار االجتماعیة التي تستهدف بها الدولة 

  :الدورات االقتصادیةتقلبات مستوى النشاط االقتصادي وحركة . ب
لح الـدورة ویشـیر مصـط. ةـــسمى بالـــدورة االقتـــصادیوالتـي ترة یتعــرض االقتــصاد الـــوطني إلـى تقلبـــات مـــستم

، حیــث ''تلـك التقلبـات المنتظمـة التـي تـؤثر علـى مجمـل النشـاط االقتصـادي للدولـة'':  أنهـااالقتصـادیة علـى 
مرحلة رواج والتي تحدث تقریبـا فـي كافـة القطاعـات االقتصـادیة، تتبـع بركـود، فانكمـاش ثـم ''أنها تتكون من 

                                   
  .37، 36 صمرجع سابق، مدیحة الدغیدي،   - 1
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 ةویختلـــف االقتـــصادیون فــي تحدیـــد مـــد. ''1اش حیــث تتكــرر جمیــع المراحــل الســابقة فــي الــدورة الموالیــةانتعــ
دورات االقتصادیة  دورة محـددة انطالقـا مـن مرحلـة تأخـذ أنهـا یتفـق معظمهـم علـى  وأسـباب حـدوثها ولكـنال

فــي مرحلــة الكســاد لیعـــود الــرواج التــي یلیهــا االنتعــاش االقتصـــادي، بعــدها الركــود وأخیــر دخــول االقتصـــاد 
 :الشكل التالي كما یوضح ...مجددا لیدخل مرحلة الرواج وهكذا

  ): 3( الشكل البیاني رقم
  مراحل الدورة االقتصادیة

    

  

  

  

 

Source : Marc Montoussé, Dominique Chamblay, 100 fiches pour comprendre les sciences 
économiques,  3 ème  édition, Editions Bréal, France,  p 79.  

علـى حجـم  والركـود االزدهـارحركـة الـدورة االقتـصادیة وتبـاین مـستوى النـشاط االقتـصادي بـین فـترات تؤثر و 
اســتجابة لتقلبــات  ویبــرز هــذا بقــدر مــا تعكســه النفقـــات العامـــة مـــن درجـــة زیــادة أو نقصــانا، النفقــات العامــة

هـذه الحساسـیة وتختلـف مسـارات  ." حساسـیة النفقـات العامـة" ـمسـتوى النشـاط االقتصـادي والـذي یوصـف بـ
  :2مومي على الشكل التاليتبعا لنوعیة اإلنفاق الع

                                   
1 - Marc Montoussé, Dominique Chamblay, 100 fiches pour comprendre les sciences économiques,  
3 ème  édition, Editions Bréal, France,  p 79. 

  .31مرجع سابق، ص  محمد بن عزة، - 2

 انتعاش
 توسع

 االتجاه العام

 كساد

 أزمة

 الزمن

 اإلنتاج
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الجــاري علــى  موميمسـار حساسـیة اإلنفــاق العــ یأخـذ: حساسیة اإلنفاق الجاري على اإلدارة العامـة. 1.ب
االقتصــادي ، أي أنــه عنــدما یرتفــع مســتوى النشــاط  لمـــسار مـــستوى النـــشاط بهااإلدارة العامـــة مـــسارا مـــشا

اإلنفـــاق الجــاري علــى اإلدارة العامـــة ســوف یـــزداد  حالـــة الــــرواج واالنتعـــاش فـــإن إلـــىاالقتـــصادي لیـــصل 
  .والعكس صحیح

 یأخـذ لعمـومي االقتصـادين اإلنفـاق اإفـفـي ظـل اقتصـادیات السـوق : اسیة اإلنفاق االقتصـاديحس. 2.ب
 2007وهـو مـا تجلـى بشـكل واضـح فـي األزمـة االقتصـادیة العالمیـة لسـنة  للحالة االقتصـادیة معاكساشكال 

عــم المؤسســات زیــادة اإلنفــاق لتنشــیط الطلــب الكلــي ود: أیــن ظهــر الــدور الهــام للدولــة  بعــدة أوجــه مــن بینهــا
العمـومي مـن  اإلنفـاقفـإذن یزیـد .. والبنوك الخاصـة والتـي تعتبـر المحـرك الرئیسـي لالقتصـاد فـي تلـك الـدول

  .االنتعاش یقل فتتخذ إجراءات انكماشیة مواجهـة مظـاهر حالـة الكـساد والعكـس في حالـةأجل 

كـــسا االجتمــاعي اتجاهــا معا مــوميیأخــذ مســار حساســیة اإلنفــاق الع :حساســیة اإلنفــاق االجتمــاعي. 3.ب
ن إي أنـه فــي حالـة تصـاعد مسـتوى النشـاط االقتصــادي إلـى حالـة االنتعـاش فــأ ،لمــسار النــشاط االقتــصادي

ملزمـــة بزیـــادة التخصیـــصات المالیـــة لتمویـــل اإلنفـــاق االجتمـــاعي، أمـــا فــي  غـــیر لســلطات الحكومیــة تكــونا
تجـــد نفـــسها  عمومیــةفــإن الســلطات الوصـــوال إلــى حالـــة الكـــساد ادي االقتصــ مـــستوى النـــشاط انخفــاضحالـــة 

بطالـــة الســلبیة علـــى المجتمــع كارتفـــاع معــدالت الالكســـاد آثــار نفــــاق االجتمـــاعي لمواجهــــة ملزمـــة بزیـــادة اإل
  . الموجهة للفئات المتضررة عن طریق اإلعاناتوذلك ... وانتشار الفقر 

  :المقدرة المالیة للدولة. جـ

ن البدیهي أن یتحدد حجم النفقات العامة بناء على مدى قدرتها المالیة فـي الحصـول علـى اإلیـرادات التـي م
تكفـــل تغطیتهـــا، حیـــث أن الدولـــة مـــن شـــأنها أن تكـــون مقیـــدة شـــأن األفـــراد مـــن حیـــث تحدیـــد حجـــم اإلنفـــاق 

یـر مـن المرونـة لمـا لهـا مـن ولكن وعلى عكس األفراد، فـإن الدولـة تتمتـع بقـدر كب. العمومي بمقدرتها المالیة
ولهـذا تشـكل  . 1سلطة وسیادة في فرض مختلف الضرائب والرسوم، واالقتراض من مختلف األسـواق المالیـة

                                   
النفقــات العامــة، اإلیــرادات العامــة، المیزانیــة العامــة، دار العلــوم للنشــر : العامــة  محمــد الصــغیر بعلــي، یســري أبــو العــال، المالیــة - 1

  .27، ص  2001والتوزیع، عنابة، 
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المقــدرة المالیــة للدولــة عــامال هامــا فــي رســم حــدود اإلنفــاق العمــومي كونهــا بمثابــة الســیولة المالیــة المتاحــة 
. 1ولة إقرار التخصیصات المالیة المتاحـة لإلنفـاق العمـوميوالتي على ضوئها یتحدد إلى أي مدى یمكن للد

  .ویوضح الشكل الموالي العوامل المحددة للمقدرة المالیة للدولة

  ):4(الشـكل الـبیاني رقـم 
  العوامل المحددة للمقدرة المالیة للدولة

  
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

دراسـة تطبیقیـة قیاسـیة لنمـاذج التنمیـة االقتصـادیة، : اآلثـار االقتصـادیة الكلیـة لسیاسـة اإلنفـاق العمـومي ولید عبد الحمید عایـب، 
  . 119 ،2010الطبعة األولى، مكتبة حسین العصریة ، بیروت، 

                                   
دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة االقتصادیة، : اآلثار االقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق العمومي ولید عبد الحمید عایب،  - 1

  .118ص   ،2010حسین العصریة ، بیروت، الطبعة األولى، مكتبة 

المقدرة المالیة للدولة

المقدرة االقتراضیة

االدخار الخارجي

المقدرة التسدیدیة  -
سمعة الدولة -

االقتراض الداخلي

المقدرة االدخاریة

حجم االدخار -
طرق التوزیع -

الحصیلة الضریبیة ضمن المقدرة التكلیفیة

المستوى الجزئي

الدخل الفردي

طبیعة الدخل وطرق 
االستخدام

المستوى الكلي

الدخل الوطني

الحصیلة الضریبیة 
المثلى



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

28 
 

                                                         :)الطاقة الضریبیة( المقدرة التكلیفیة. 1.جـ
قـــدرة االقتـــصاد علـــى تحمـــل األعبـــاء الـــضریبیة دون اإلضـــرار  وطنيلالقتـــصاد الــ فیــةیالتكلبالمقـــدرة قـــصد ی

أمـا المقـدرة التكلیفیــة للفــرد فتعــني  ،)المــستوى الكلــيأي علـى (بمـستوى معیــشة األفــراد أو المقــدرة اإلنتاجیــة 
  . 1)مـستوى الجزئـيالأي على ( قـدرة الفـرد علـى تحمـل العـبء الـضریبي

وتعتبر اإلیرادات الضـریبیة أهـم بنـود اإلیـرادات العامـة والتـي تمثـل الشـق الثـاني للسیاسـة المالیـة، كمـا تعتبـر 
الضــرائب فــي عصــرنا الــراهن مــن أهــم مــوارد الدولـــة علــى اإلطــالق حیــث أنهــا تمــول ثالثــة أربــاع اإلنفـــاق 

ت الضـریبیة فـي تكـوین الـدخل الـوطني فـي بلـدان الســوق العمـومي فـي الـدول المتقدمـة وتشـكل نسـبة اإلیـرادا
  . 2%45 -%35األوروبیة المشتركة مابین 

وتنطلــق السیاســة الضــریبیة مــن مفهــوم المقــدرة التكلیفیــة حیــث أنــه كلمــا زادت هــذه المقــدرة كلمــا أمكــن زیــادة 
تحدیـــد معـــدل  قـــد حـــاولوا العدیـــد مـــن االقتصـــادیین وفـــي هـــذا الصـــدد یلفـــت انتباهنـــا أن.  اإلنفـــاق العمـــومي

 %20ن الـذین نـادوا بـأال یتعـدى االقتطـاع الضـریبي معـدل انطالقا من الفیزیـوقراطیی الضریبة األمثل، وهذا 
والـــذي حـــدد معـــدل '' بـــرودون''مـــن دخـــل المكلـــف، أو كمـــا هـــو الحـــال عنـــد االقتصـــادیین الكالســـیك أمثـــال 

مــن  %25كــالرك فقــد حــدد بـــ  ''كــولین''ن أمثــال وعنــد االقتصــادیین المحــدثی. %10االقتصــاد الضــریبي بـــ 
  . 3الدخل الوطني

ن ألن المعــدل الضــریبي المــنخفض یمكــن أن یســاهم فــي إنعــاش االقتصــاد ورفــع معدالتــه یضــاف إلــى هــذا أ
یحقق مردودیة مالئمة، لكـن تعـدي عتبـة معینـة للضـغط الضـریبي یمكـن أن یعـود سـلبا علـى المـوارد المالیـة 

'' منحنــى الفــر''منحنــى نســب الســمه هــو '' *آرثــر الفــر''د وضــع االقتصــادي األمریكــي وقــ. وعلــى االقتصــاد
یـرادات الدولـة، وتـنعكس  والذي ینص على أن هناك عالقة ارتباط إیجـابي بـین نسـب الضـرائب المفروضـة وإ

. ''ةكثــرة الضــریبة تقتــل الضــریب''،  حیــث أن ''العتبــة الحرجــة'' هــذه العالقــة عنــدما تتجــاوز نســب الضــرائب 

                                   
  .295، 294، ص 2006،  جوان 4، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الضغط الضریبي في الجزائرحمید بوزیدة،  - 1
  .121ولید عبد الحمید العایب، مرجع سابق، ص  - 2
  .295، 294حمید بوزیدة، مرجع سابق، ص  - 3
* - Arthur Betz Laffer :)1940-(  اقتصادي أمریكي لیبرالي، أحـد المنظـرین األساسـیین لمدرسـة اقتصـاد العـرض، التـي ظهـرت

اشـتهر بــالمنحنى الـذي یحمـل اسـمه، و الـذي یجسـد نظریتــه فـي العالقـة بـین الضـغط الضـریبي ومــداخیل . فـي سـبعینات القـرن العشـرین
  .میزانیة الدولة، و أثرهما في تحفیز االستثمار



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

29 
 

ولــــیس مســــتویات بالضــــبط مــــن الضــــرائب المقابلــــة  لمفهــــوم منحنــــى الفــــرویمثــــل الشــــكل المــــوالي توضــــیحا 
  .لمستویات معینة من اإلیرادات

 ):5(م ــرق انيـیــبال لـالشك
 رــــى الفـــحنــــمن

  
  

  

  

  

 

  

Source : Arthur Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, The Heritage  
Foundation,  N ° 1765, June 1, 2004, p2     

تـتمكن مـن  نن الحكومـة لـفـي المائـة أ صـفرمعـدل الضـریبة شكل البیاني نالحظ أنه في حالـة تطبیـق من ال
 %100معـدل الضــریبة  حالـة وبالمثـل، فــي. واسـعة جمـع عائـدات الضـرائب، مهمــا كانـت القاعـدة الضــریبیة

ه فـي هـذه الحالـة لـن یعمـل أي مـواطن عـن طیـب ألنـضـریبیة أي عائـدات مـن تحصـیل الحكومـة لن تتمكن 
كــون هنــاك أي تلــن صــفر أجــر أو صــفر أربــاح وبالتــالي  بعــد خصــم الضــرائبخــاطر كــون أنــه ســیتبقى لــه و 

ب التــي مــن شــأنها أن جمــع نفــس ن النقیضــین هنــاك نوعــان مــن معــدالت الضــرائیبــین هــذ .ضــریبیة قاعــدة 
معــدالت ضــریبة منخفضــة علــى و  معــدل ضــریبة عالیــة علــى قاعــدة ضــریبیة صــغیرة: الكمیــة مــن اإلیــرادات
   .قاعدة ضریبیة كبیرة

لألعـــوان االقتصـــادیین  نخفـــاض معـــدالت الضـــرائب تغیـــر الســـلوك االقتصـــاديفـــإن اوفقـــا لمنحنـــى الفـــر، و 
تتجـــاوز تقـــدیرات اإلیـــرادات ائـــدات ضـــریبیة  عتحصـــیل  ؤدي إلـــىحفـــز النمـــو االقتصـــادي، األمـــر الـــذي یـــوت

 اإلیرادات

 ضرائب باهظة

 المعدل الضریبي
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ســوى تخفــیض الوعــاء  إال أي شــيء ضــریبیة التخفیضــات ال ؤديال تــفــي بعــض الحــاالت، یمكــن أو  .الثابتــة
 .1عائدات مرتفعة ولیس الضریبي 

 ومــنهم بدقــةمعــدل الضــریبة المثلــى بدقــة أكبــر تحدیــد  قتصــادیینحــاول بعــض اال إضــافة إلــى أعمــال الفــار،
Dupuit*" " إذا تمــــت : وضــــع شــــرحا للضــــریبة المثلــــى بنــــاء علــــى أعمــــال الفــــار حیــــث اعتقــــد بأنــــه الــــذيو

وبقـدر مـا تكـون المعـدالت . تسـعأكبـر ب تصـبح ضـائعةالمنفعـة ال المعدل الضریبي ثالثة مرات فإن مضاعفة
مـن الصـفر  انطالقـا تـدرجیا رفـع معـدل الضـریبةإذا تـم كمـا أنـه . مرتفعة بقدر ما تكون مردودیتهـا أقـل نسـبیا

بشـكل محسـوس ثـم تصـل إلـى أقصـاها  تبدأ مـن العـدم ثـم ترتفـعسـفـإن حصـیلتها السقف أو الـذروة إلى غایة 
وقد كانت هذه الفكرة أساسـا للعدیـد مـن الدراسـات . لتبدأ في االنخفاض تدریجیا إلى غایة الوصول إلى العدم

  .**2فیما بعد

ة فــي الــدول النامیــة ال تعكــس حقیقــة الطاقــة الضــریبیة، ویرجــع ســبب ومــن المالحــظ أن الحصــیلة الضــریبی
  :3انخفاض العبء الضریبي إلى مجموعة من العوامل التي تحكم حجم الطاقة الضریبیة ومن أهمها

حیــث أنــه ازداد الــدخل الــوطني كلمــا أمكــن اقتطــاع نســبة أكبــر منــه وبالتــالي : حجــم الــدخل الــوطني -
  تزداد الطاقة الضریبیة

موجهـا نحـو االسـتثمارات فـإن الـدخل الـوطني  كـان اإلنفـاق العمـومي إذا :سیاسة اإلنفاق العمـومي -
وهنـا فـإن سیاسـة اإلنفـاق العمـومي تلعـب دورا . سیزداد وبالتـالي فإنـه یسـهل تحمـل العـبء الضـریبي

مزدوجــا مــن حیــث تأثیرهــا علــى نمــو النــاتج مــن جهــة، وعلــى ثقــة المــواطنین بسیاســة الحكومــة مــن 
  .هة ثانیةج

                                   
1 - Arthur Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, The Heritage foundation,  N ° 1765, 
JUNE 1, 2004, p 2, 3. 

* - Arsène Jules Emile Juvénal Dupuit )1804-1866(:  مهندس واقتصادي فرنسي.  
، ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــرتقییمیــة دراســة تحلیلیــة: المــدخل إلــى السیاســات االقتصــادیة الكلیــةعبــد المجیــد قــدي،  - 2

  .163ص ، 2003
  Ramsey 1920(،(Harberger 1960)(، (Bouvier1998): أمثال - **

  .121، 120ولید عبد الحمید العایب، مرجع سابق، ص  - 3
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، وهنـا تظهـر مشـكلة الـدول *بضرورة اقتطاع الضریبة من الفائض االقتصـادي" كالدور"وینصح االقتصادي 
النامیــة والتـــي تتمیـــز فـــي كـــون اإلنتـــاج أقـــل مـــن االســـتهالك، وبالتـــالي انخفـــاض الفـــائض االقتصـــادي ومنـــه 

  .التحصیل الضریبي في هذه الدول
تســتوفیه الدولــة مــن الغیــر  یســتوجب أن یمثــل القــرض العــام مبلــغ نقــدي :لمقــدرة االقتراضــیة للدولــةا. 2.جـــ
أو العامـة أو مؤسسـات النقـد الدولیـة أو دول م الهیئات الخاصة أم البنوك أكان هذا الغیر من األفراد  سواء(

ي وتتمثـل مبـررات اللجـوء إلـى االقتـراض فـ. فـع الفائـدة عنـه وفقـا لشـروط معینـةدوتتعهد الدولة بردة و ) أخرى
  : حالتین أساسیتین

أي حینما  تصـل الضـرائب إلـى حـدها األقصـى و ذلـك بلـوغ المعـدل : المقدرة التكلیفیة للدولة ذاستنفا -
رادات إلـــى یـــالضـــریبي حجمـــه األمثـــل  بحیـــث ال یصـــح للدولـــة أن تلجـــا إلـــى المزیـــد مـــن الضـــرائب واإل

    ؛تدهور النشاط االقتصادي ومستوى المعیشة
ن لم تصل الضـرائب حـدودها القصـوى، فقـد تثیـر  حتى :عنیفة لدى المكلفینإثارة ردود فعل   - ردود  وإ

وهــو مــا یعنــي أن الضــرائب باإلضــافة إلــى حــدودها االقتصــادیة، حــدود فعــل عنیفــة بــین المكلفــین بهــا، 
  .أخرى من طبیعة نفسیة تضع قیدا على قدرة الدولة في االستعانة بها

سـواء الـداخلي  ل الحصـول علـى مـوارد مالیـة تلجـأ الدولـة لالقتـراضوبالتالي وفـي هـذه الحالـة ومـن أجـ 
  . الخارجي أو 

یعـد االدخـار أهـم  مصـدر للمقـدرة االقتراضـیة للدولـة، وتظهـر أهمیـة  :1بالنسبة لالقتراض الـداخلي -
تـــدخل الدولـــة لتـــدعیم المقـــدرة االدخاریـــة فـــي الـــدول النامیـــة وبالتـــالي الرفـــع مـــن المقـــدرة االقتراضـــیة 

  : للدولة استنادا إلى العوامل التالیة
 دات التـــي تطرحهـــا حیـــث تـــزداد رغبـــة األفـــراد فـــي اإلقبـــال علـــى شـــراء الســـن: حجـــم االدخـــار الفـــردي

  الدولة مع زیادة مستوى االدخار الفردي والذي من شأنه رفع المقدرة االقتراضیة للدولة؛

                                   
االستهالك الحكومي + االستهالك العائلي + االدخار الفعلي = الفائض االقتصادي: یعطى الفائض االقتصادي بالصیغة التالیة - *

  .النهائي 
  .122ولید عبد الحمید العایب، مرجع سابق، ص  - 1
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  طرق توزیع االدخار ما بین القطـاع الخـاص والقطـاع العـام وذلـك فـي إطـار السـوق المالیـة أیـن یـتم
  .توجیه مدخراتهم نحو االستثمارات المناسبة

 مومـا علـى القــدرة التــسدیدیة والـــسمعةعقتراضـیة للدولـة د المقـدرة االتعتمـ :بالنسـبة لالقتـراض الخـارجي -
ومـــن أجــل االســتغالل األمثــل لهــذه القــروض وضـــمان . 1علـــى مـــستوى األســـواق المالیـــة التــي تمتلكهــا

ص المـــوارد المتأتیـــة مـــن القـــروض لتمویـــل یتخصـــ ال بـــد مـــن  تســـدیدها وخـــدماتها فـــي آجالهـــا المحـــددة
ــــة كــــاالقتصــــادیة المنتجــــة بحیــــث تالمشــــاریع  ــــى األقــــل للتكلفــــة الحدی ــــة مســــاویة عل ون إنتاجیتهــــا الحدی

كــذلك مـن الضــروري توجیــه الـدیون الخارجیــة نحــو المشـاریع االقتصــادیة المنتجــة . لالقتـراض الخــارجي
المخصصة للتصدیر باعتبار ذلـك یمكـن البلـد مـن الحصـول علـى الصـادرات بالعملـة الصـعبة وبالتـالي 

  .إسهام الدیون إیجابیا على المستوى الوطني یكون

نظـــرا للتفـــاوت القــائم بـــین الـــدول مـــن حیـــث حجـــم  ىثـــار التـــي تحـــدثها القـــروض مــن دولـــة ألخـــر وتتفــاوت اآل
كمــا تختلــف أیضــا بســبب التبــاین الناشــئ عـــن . الــدیون نفســها ودرجــة تنوعهــا وشــروطها كآجــال اســـتحقاقها

وتتوقــف هــذه اآلثــار علــى الطریقــة التــي یســتخدم بهــا البلــد . لــداناخــتالف الهیاكــل االقتصــادیة فــي هــذه الب
المــدین المــوارد المالیــة المتأتیــة عــن االقتــراض أي كیــف یســتخدمها البلــد فــي بنــاء الطاقــات اإلنتاجیــة ودفــع 

  .2عجلة النمو االقتصادي لهذه البلدان

  

  

  

  

                                   
  .185ص  مرجع سابق،عبد المجید قدي،  - 1
إشــكالیة الــدیون الخارجیــة وآثارهــا علــى التنمیــة االقتصــادیة فــي الــدول العربیــة حالــة بعــض الــدول المدینــة، فضـیلة جنوحــات،   -2

، 2006-2005كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـم التسـییر، جامعـة الجزائـر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصـادیة، 
  .111، 110ص 



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

33 
 

  :يـــــانــــثث الــــبحــــمال

  صاديــــكر االقتــــي الفـــــومي فـــــاق العمـــــاإلنف

تـزال والتـي ال  والجدلیـة حساسـةالقضـایا ال مـن اواحـد أو انسـحابهاكل تدخل الدولة فـي الحیـاة االقتصـادیة شی
یظهــر تــاریخ الفكــر االقتصـــادي و  ...والنقــاش بــین االقتصـــادیین عبــر الــزمنتحتــل مســاحات هامــة للدراســة 

بعــــدة مراحـــل متــــأثرا فـــي كــــل مـــرة بأفكــــار مختلـــف المــــدارس  تمـــر  أیضـــا أن سیاســـة اإلنفــــاق العمـــومي قــــد
االقتصادیة انطالقا من المدرسة الكالسیكیة المنادیة بضرورة التـدخل األدنـى للدولـة فـي الحیـاة االقتصـادیة، 

، نشـاط االقتصــاديلمنادیــة بضـرورة تــدخل الدولـة فــي المـرورا بالمدرســة الماركسـیة ذات التوجــه االشـتراكي وا
أو  تحفیــز الطلــب الكلــيمــن أجــل ضــرورة تــدخل الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة الداعیــة بســة الكینزیــة والمدر 

، وغیـــر ذلـــك مـــن الدولـــة عـــن التـــدخل فـــي النشـــاط االقتصـــادي إحجـــامضـــرورة عتقـــدة بالمالمدرســـة النقدیـــة 
لفكریـة علـى سیاسـة اإلنفـاق العمـومي بالتوسـع أو وبالرغم من التأثیر الـذي أحدثتـه هـذه التیـارات ا ..المدارس

ملحوظــة علـــى مــدى القـــرنین دور الدولـــة قــد عـــرف  تطــورات تـــاریخ الفكــر االقتصــادي أن یظهــر الــتقلص، 
لـوحظ  أنـه ومنـذ سـنة  فقـد. ممـا أثـر علـى دور المؤسسـات الحكومیـة ومـدى تـدخلها فـي االقتصـاد الماضیین

في جمیع البلدان الصـناعیة، وبعـدها ارتفـع أیضـا فـي معظـم البلـدان قد ارتفع حجم اإلنفاق العمومي  1870
النامیة بالرغم من االختالفات الثقافیـة والمؤسسـاتیة العدیـدة والحـواجز الجغرافیـة التـي كانـت تفصـل بـین هتـه 

  . االقتصادیات

لتاسـع عشـر، وأهـم سنتناول في هذا المبحث التطورات التي عرفها اإلنفاق العمومي منـذ القـرن اوتبعا لهذا ف 
    .          األسباب التي أثرت فیها

 .Iالتطور التاریخي لإلنفاق العمومي:  

بشــكل  نهایـة القـرن التاســع عشـرمنــذ  االقتصــادیین ونظـرة المجتمــع لـدور الدولـة فــي االقتصـادنظـرة   تغیـرت
المؤسســــات تشــــكیلة  ملحــــوظ، ونتیجــــة لهــــذا فقــــد توســــعت مســــؤولیات الدولــــة وزادت وظائفهــــا كمــــا تغیــــرت 

علـى الــرغم مـن أن هــذه و . فـي جمیــع البلـدان الصــناعیة عمــومياإلنفـاق المومیـة وبالتـالي فقــد ارتفـع حجــم الع
عمــومي قــد شــكل ن النمــو فــي اإلنفــاق الأحــظ الزیــادة لــم تكــن متســاویة فــي جمیــع البلــدان، إال أنــه مــن المال
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تفصــل بــین   ة والحــواجز الجغرافیــة واللغــة التــي عامــة علــى الــرغم مــن االختالفــات المؤسســیة الكبیــر  ظــاهرة 
  . ات الصناعیةیقتصادهذه اال

القـرن التاسـع عشـر بحسـب نهایـة المراحل التي مـر بهـا التطـور التـاریخي للنفقـات العامـة  منـذ یمكن تقسیم و 
     :كما یلي أربع مراحل أساسیةإلى تاریخیا ه والظروف االقتصادیة والسیاسیة والتیارات الفكریة السائدة حجم

  :)سیطرة دعه یعمل( األولى من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمیة1. 
خالل القرن التاسع عشر وأوائل القـرن العشـرین، سـیطر علـى الفكـر اللیبرالـي خبـراء االقتصـادیون الكالسـیك 

فـالراس، فیلفریـدو، ( :والكالسـیكیون الجـدد أمثـال )...آدم سمیث، دافید ریكـاردو، جـان باتیسـت سـاي(: أمثال
فــي المحافظـــة علــى تـــوازن  )الیــد الخفیـــة( ولقــد اعتقـــد هــؤالء بمقـــدرة آلیــة الســـعر. )..بــاریتو، ألفریــد مارشـــال

لهـذا فیجـب علـى الدولـة أن  ونتیجـة .1األسواق أو استعادة توازنهـا عقـب حـدوث أي اضـطرابات أو صـدمات
  .''الحقوق والممتلكات الفردیة''تسمح بسیادة آلیة السوق وأن یقتصر دورها في الدفاع العقالني عن 

وقــد أكــد آدم ســمیث فــي كتابــه ثــروة األمــم علــى ضــرورة اضــطالعها بالوظــائف الســیادیة  والحــد األدنــى مــن 
بعــض المؤسســات العامــة الغیــر هادفــة لتحقیــق  إنشــاء ،الــدفاع، العدالــة: والمتمثلــة فــيالوظــائف االقتصــادیة 

التــــي  التعلیمیــــةبهــــدف تســــهیل العملیــــات التجاریــــة، والمؤسســــات  الهیاكــــل القاعدیــــةعوائـــد ربحیــــة، كــــبعض 
  . 2تختص في تعلیم الصغار، أو التعلیم الدیني

ــــالي فقــــد  عمــــوميال فــــاقاإلنانعكســــت هــــذه االفتراضــــات علــــى أدوات السیاســــة المالیــــة عمومــــا وعلــــى  وبالت
مــن النــاتج المحلــي % 10(العمــومي حــده األدنــى فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر اإلنفــاقخصوصــا، فقــد بلــغ 

، اإلجمــاليمــن النــاتج المحلــي % 7ى ســبیل المثــال بلــغ  فــي الوالیــات المتحــدة  األمریكیــة لــفع  ):اإلجمــالي
أمـا فـي إیطالیـا اسـترالیا %. 10ة، هولنـدا وفي معظم الدول األوروبیـة الصـناعیة كالنمسـا، المملكـة البریطانیـ

  وهو ما اعتبره االقتصادیون الكالسیك اإلجماليمن الناتج المحلي % 18-12وفرنسا فقد بلغ ما یقارب 
  

                                   
1- Florence Huart, Économie des finances publiques, Dunod, Paris, 2012, p 2. 
2- Eamon Butler, The Condensed Wealth Of Nations And The Incredibly Condensed Theory Of                            
Moral Sentiments, Adam Smith Institute, London, 2011, p 60, 61, 62, 65, 68.   
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  .  1لدولة في الحیاة االقتصادیةل تدخال شدیدا

ولوحظ في الجزء األخیر من القرن التاسع عشر،  تأثر بعض الخبـراء الكالسـیكین بـالتفكیر الماركسـي الـذي 
ـــ ؛لـــى الحركـــة االشـــتراكیة فـــي أوروبـــا آنـــذاكعأحـــدث تـــأثیرا كبیـــرا  ن اونتیجـــة لهـــذا قـــام االقتصـــادیان األلمانی

)erwagn و(Schonoller وظیفـة توزیـع "ن خـالل إضـافة مـ بإعـداد المفـاهیم الحدیثـة للحمایـة االجتماعیـة
إلـى وظـائف الدولــة الشـرعیة، وهـذا بهــدف حمایـة بعـض الجماعـات فــي أوقـات األزمـات كالمجاعــات " الثـروة

یضاف إلى هذا التأكید على ضرورة اضـطالع الحكومـة فـي تـوفیر التعلـیم االبتـدائي . المصرفیة األزماتأو 
وعـدا بعـض االسـتثناءات فیمـا یتعلـق باإلنفـاق . الحقبـةوالذي تم تحقیقه في معظم الـدول الصـناعیة فـي تلـك 

، حیـث بلغـت الزیـادة فـي متوسـط "عـدم التـدخل االقتصـادي"، واصلت الحكومات اعتماد سیاسة 2االجتماعي
مـا یقــارب ) 1913-1870( نفـاق العمـومي مـن النـاتج المحلـي  فـي الـدول الصـناعیة خـالل الفتـرةإلحصـة ا

1.2%3.   

لحــــرب نتیجــــة ل) 1919-1914(الفتــــرة  العمــــومي قــــد ارتفــــع بصــــفة جــــد ملحوظــــة خــــاللنفــــاق إلغیـــر أن ا
، وقــد كانــت الزیــادة ياإلنفــاق العمــومزیــادة كبیــرة فــي مســتویات متوســطات والتــي أدت إلــى عالمیــة األولــى ال

سـیع تبعاتهـا، كمـا أن كمـا الحكومـات قـد جهـدت لتو و إلى حد كبیر نتیجة اإلنفـاق المـرتبط بـالحرب العسـكریة 
قاعــد إیراداتهــا لتمویــل علــى األقــل جــزء مــن جهــود الحــرب، ومــن أجــل الحفــاظ علــى مســتویات مرتفعــة مــن 

  . اإلنفاق العمومي وذلك لتسدید الدیون المتعلقة بالحرب أو تعویضات ونفقات إعادة اإلعمار
  :4انقسمت الدول الصناعیة وبحسب حجم النفقات العامة إلى ثالث مجموعات 1920وبحلول عام 

   :الدول األقل تضررا من الحرب: المجموعة األولى. أ
مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي،  %10 في الدول األقـل تضـررا مـن الحـرب لم یتجاوز معدل اإلنفاق العمومي

سبانیا والوالیات المتحدة األمریكیة: وتشمل هذه الدول كال من   .السوید وإ

                                   
1-Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Public Spending In The 20th Century, A Global Perspective, 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2000, p 5 
2 - Isabella Horry, Michael Walker, Government Spending Facts, Fraser Institute, Québec, 1994, p 
42. 
3 - Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, p5.   
4 - Idem, p 8. 
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  : الحربالدول األكثر تضررا من : المجموعة الثانیة. ب
مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي،  %25 تجاوز حجم اإلنفاق العمومي بالنسبة للدول األكثر تضررا من الحـرب

 . المتحدةالبریطانیة ألمانیا، إیطالیا والمملكة ، فرنساوتشمل هذه الدول 
   :''ذات حكومات متوسطة الحجم'': لمجموعة الثالثةا. جـ

ولهــذا فقــد اعتبــرت  النــاتج المحلــي اإلجمــاليإجمــالي مــن  %20 بهــا مســتوى اإلنفــاق العمــومي لــم یتجــاوز
أســترالیا، النمســا، كنــدا، ایرلنــدا، الیابــان، : نهــا دول ذات حكومــات متوســطة الحجــم، وتشــمل كــال مــنعلــى أ

   .هولندا، النرویج وسویسرا

  ) :نهایة العمل بمبدأ دعه یعمل(الفترة بین الحربین  2.

لــوحظ عقــب الحــرب العالمیــة األولــى، تغیــر فــي اتجــاه السیاســات االقتصــادیة العامــة وفــق مــا عكســه عنــوان 
أن  مقالــهوقــد اقتــرح فــي . 1926ســنة " نهایــة دعــه یعمــل" االقتصــادي البریطــاني جــون ماینــار كینــز  مقــال

المهـم بالنسـبة للحكومــة  يءالشـ …"  المهـام التـي تقـوم بهـا الدولـة لیسـت علـى القـدر الكـافي؛ حیـث كتـب أن
بشكل أفضـل أو أسـوء بقلیـل، لكـن المهـم أن یتم القیام بها  لیس في القیام باألعمال التي یقوم بها األفراد، أو

  ."…1اإلطالقهو انجاز األمور التي لم یتم القیام بها في الوقت الحاضر على 
 حیــث، "دعــه یعمــل"ا عــن سیاســة معظــم الــدول الصــناعیة نحــو التخلــي نهائیــ اتجهــت، 1937وبحلــول ســنة 

ســـنة  %8.1مقابـــل  اإلجمـــاليمـــن النـــاتج المحلـــي % 22.8 إلـــى العمـــومي اإلنفـــاقارتفـــع مســـتوى متوســـط 
وتتمثـــل أهـــم أســـباب هـــذه الزیـــادة فـــي .  1913 الـــذي كـــان علیـــه ســـنة مســـتوىال ضـــعف حـــوالي أي 1913

 :النفقات العامة في

  : أزمة الكساد. أ
الفردیـــة لوحـــدها غیـــر قـــادرة علـــى  اإلدارةأن ) أزمـــة الكســـاد العظـــیم( 1929بینـــت األزمـــة االقتصـــادیة ســـنة 

شـر للدولـة مـن أجـل تحقیـق التـوازن، فقـد ضمان التوازن االقتصادي واالجتماعي، مما استدعى التـدخل المبا
كـون أنـه كـان ینظـر للكسـاد علـى  للكساد العظیم دورا كبیرا في تغییر النظرة لدور الدولة في االقتصـاد،كان 

                                   
1 - For more information see: John Maynard Keynes, The End Of Laissez-Faire, Hogarth Press , 
London, July 1926. 
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كمـا أنـه وفـي . وهـو الفشـل الـذي بـرر التـدخل الحكـومي'' دعـه یعمـل''أنه فشل هائل القتصاد السـوق ونظـام 
والسیاســیین إعجابــا بالتجــارب االقتصــادیة فــي روســیا  نظــل هــذه الظــروف قــد أعجــب عدیــد مــن األكــادیمیی

یطالیا نفاقیـة جدیـدة إبـرامج  كالوالیـات المتحـدة األمریكیـة  قدمت العدید من الدول ونتیجة لهذا فقد. وألمانیا وإ
. لمواجهـة األزمـة" الحمایـة االجتماعیـة"، وتبنت العدید من الدول األوروبیة نظم 1)معونات لألسر واألطفال(

كمــا قامــت حكومــات أخــرى بزیــادة حجــم المشــاریع االســتثماریة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل جدیــدة فــي ظــل 
     . 2مة البطالةأز 

   :الثورة الكینزیة. ب
والنظریـة  1926نهایـة دعـه یعمـل (  أفكـاره فـي نسبة إلى أفكار االقتصادي جون ماینارد كینز، ومـا أحدثتـه

. من تفنید آلراء االقتصادیین الكالسیك ودعوة إلى ضـرورة التخلـي عنهـا) 1936العامة في العمالة والفائدة 
مــل الدولــة المســؤولیة مــن خــالل سیاســتها االقتصــادیة للوصــول باالقتصــاد وقــد أكــد كینــز علــى ضــرورة تح

الــوطني نحــو التشــغیل الكامــل، كمــا أنــه یجــب علیهــا أن تــؤثر علــى المســتوى العــام للنشــاط االقتصــادي مــن 
نمــا . خــالل التــأثیر فــي حجــم نفقاتهــا والنفقــات فــي الفكــر الكینــزي لیســت محایــدة كمــا هــي عنــد الكالســیك، وإ

ي إعادة توزیع الدخل والثروة في المجتمع، بما یتضمنه ذلك مـن تـأثیر واضـح علـى مسـتوى الطلـب تساعد ف
الكلـــي، ولـــذلك یمكـــن اســـتخدام هـــذه النفقـــات بـــالموازاة مـــع أدوات السیاســـة االقتصـــادیة األخـــرى فـــي تحقیـــق 

  . 3أهدافها

                                                                          :التطورات السیاسیة والتاریخیة. جـ
فــــي أوروبــــا، لمواجهــــة عواقــــب الحــــرب  امــــةلــــى ارتفــــاع حجــــم النفقــــات العو ترتــــب عــــن الحــــرب العالمیــــة األ

االقتصـــادیة واالجتماعیـــة مـــن نفقـــات إعـــادة اإلعمـــار، المعاشـــات التقاعدیـــة المدفوعـــة لقـــدامى المحـــاربین ، 
كمـا عـادت النفقـات العسـكریة لالرتفـاع ...  4عدات المدفوعة لألرامل والیتامى، نفقـات الرعایـة الصـحیةالمسا

                                   
1- Peter H. Lindert, Growing Public Social Spending And Economic Growth Since The Eighteenth 
Century, University Of California, Davis Cambridge University Press, New York, 2004, p 20.  
2-  Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op. Cit, p 6.   
3- Ibidem. 

دراسـة مقارنـة  -الموازنة العامة -االیرادات العامة -النفقات العامة: مبادئ واقتصادیات المالیة العامةالسید عطیة عبد الواحـد،   -4
  .31، ص 2000، دار النهضة العربیة، مصر، اإلسالميبالفكر 
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 متوسـط إلـى نفـاق العمـوميارتفع معـدل اإل ،1937كاستجابة للتهدیدات األلمانیة، وبحلول عام  1930منذ 
 . 19131 عام مستوى ضعف نحو أي ما یعادلمن الناتج المحلي اإلجمالي   %22.8  قدره

       العصر الذهبي للقطاع العمومي: الثمانینیات میة الثانیة إلى غایةلمن الحرب العا3. 
حماســـا غیـــر مســـبوق هـــذه الفتـــرة وبشـــكل خـــاص مـــابین الســـتینیات والثمانینیـــات مـــن القـــرن العشـــرین عرفـــت 

، كمـا جعلـت االقتصـادلسیاسات اإلنفاق العمومي النشط إلى جانـب النمـو السـریع فـي مشـاركة الحكومـة فـي 
التــي شــاعت بــین المثقفــین الغــربین وبعــض الزعمــاء السیاســیین توســیع دور الدولــة أكثــر  االشــتراكیةاألفكــار 
تخصـیص : "... 1959سـنة نظریـة المالیـة العامـة فـي كتابـه  )* Musgrave( جاء في كتابوقد .  جاذبیة

  ...". ئف یجب أن تكون مهام الدولة الحدیثةالموارد، تحقیق االستقرار االقتصادي، إعادة توزیع الوظا
  :نفاق العمومي على النحو التاليالث فترات بحسب التغیر في حجم اإلویمكن تقسیم هذه المرحلة إلى ث

    :)4519-1939(الفترة  .أ
حجـــم اإلنفـــاق حـــاد فـــي  اارتفعـــ، وقـــد عرفـــت مثـــل فـــي الفتـــرة التـــي جـــرت خاللهـــا الحـــرب العالمیـــة الثانیـــةتت

  %91 بـــ والمملكــة البریطانیــة المتحــدة وألمانیــا  خصوصــا فــي الیابــان )العســكریة أساســاالنفقــات  (العمــومي 
  . 2من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي %45و %51و

   :)6019-6194(الفترة . ب
حماسـا ملحوظـا لسیاسـات اإلنفـاق النشــط إلـى جانـب النمـو السـریع فــي  قـد عرفــتبـالرغم مـن أن هـذه الفتـرة  

 اإلجمـاليلـي مـن النـاتج المح فقـط %17نفاق العمـومي فقد بلغت حصة اإل د،مشاركة الحكومة في االقتصا
أقـل حـدة مـن الفتـرة السـابقة قـد تمیـز بأنـه ، حیث أن نمو النفقات العامة فـي هـذه الفتـرة ةفي البلدان الصناعی

 ،3ارتفـاع معـدالت النمـو االقتصـادي وانخفـاض معـدالت البطالـةنفاق العسـكري و النخفاض معدالت اإل نظرا

                                   
1 -Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, p 8. 

* - Richard Abel Musgrave ( 1910 - 2007) : أمریكي من أصل ألماني، متخصص في االقتصاد العامخبیر اقتصادي  ،
  .فهم سیر عمل الدولةل االقتصاد الجزئي تحلیلال بتطبیقه شتهر ا

2- Florence Huart, Op.cit, p 9. 
3 - Aaron wildavsky, How to Limit Government Spending, university of california press, 
London,1980, p 60. 
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 %28.4و  %4.1 مــا یقــدر بـــاإلنفــاق العمــومي  بلــغ حجــموخصوصــا فــي الیابــان والمملكــة البریطانیــة أیــن 
 بعــدد مــنالعمــومي فــي هــذه الفتــرة  اإلنفــاقویفســر ارتفــاع حجــم . النــاتج المحلــي اإلجمــالي علــى التــواليمــن 

هـــذه  ،لمیــة الثانیــةاالحاجــة الملحــة إلــى إعــادة بنـــاء االقتصــادیات المــدمرة جــراء الحــرب الع :عوامــل أهمهــاال
إضــافة إلــى التحضــر الســریع الــذي عرفتــه البلــدان الصــناعیة  تطــویر نظــم الحمایــة االجتماعیــة أیضــاالفتــرة 

  .وميمنفاق العي خلق مزید من الطلب على اإلوالذي أدى إلى زیادة الضرائب وبالتال

                                                                          ): 1980-1961(الفترة .جـ
الـــذي حــدث فــي هـــذه الفتــرة فــي معظـــم الــدول الصــناعیة ملفـــت فـــي اإلنفــاق العمــومي و  إن التوســع الســریع 

تـدخل معظـم هـذه الـدول فـي حـروب، ولـم تشـهد أزمـات اقتصـادیة، كمـا أن  للنظر، ألنه خـالل هـذه الفتـرة لـم
وبالتـالي فـإن التوسـع فـي اإلنفـاق العمـومي یعكـس التغیـر فـي . التطورات الدیموغرافیة وصـفت بكونهـا عادیـة

ذروة والتــي شــكلت ) 1970-1960(الفتــرة جــاه دور الدولــة كمــا ذكرنــا ســابقا،  وخصوصــا خــالل الموقــف ت
 Alvin( انتشارا واسعا  بین صناع السیاسـات االقتصـادیة عبـر أعمـال كـل مـن والذي القى زي الفكر الكین

Hansen , *Abba Lerner, Lawrence Klein (بامتیـاز، مما جعـل هـذه الحقبـة حقبـًة كینزیـًة  وآخرون
عــادة توزیــع المــوارد االقتصــادیة وتحقیــق  االســتقرار حیــث نظــر للدولــة علــى أنهــا األداة الفعالــة لتخصــیص وإ

   . 1االقتصادي
 ، حیــث أنهــا العصــر الــذهبي للقطــاع العمــوميعلــى ) 1980-1960(بــین الممتــدة  الفتــرةوعمومــا، توصــف 

 %28ارتفــع حجــم اإلنفــاق العمــومي كنســبة مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي معظــم الــدول الصــناعیة مــن 
ذا المعـــدل تقریبـــا فـــي كـــل مـــن وقـــد تضـــاعف هـــ. كمعـــدل متوســـط لهـــذه الـــدول %43ز لیتجـــاو  1960ســـنة 

                                   
* - Alvin Harvey Hansen (1887-1975)  : كونـه سـاعد علـى تــرویج ) كینـز األمریكـي(علیـه اسـم  أطلـقاقتصـادي أمریكـي

  .األفكار الكینزیة
Lawrence Robert Klein )(1920- 2013 : اشتهر باستخدامه  لنماذج 1980تحصل على جائزة نوبل سنة  أمریكياقتصادي ،

  .االقتصادیة، فضال عن عمله في االقتصاد القیاسي  جامعة والیة بنسلفانیالكمبیوتر التي تستخدم لتقییم االتجاهات ا 
Abba Ptachya Lerner )(1903- 1982 :وهو مؤشر لقیاس درجة المنافسة في '' لینر''قتصادي أمریكي اشتهر بتحدیده لمؤشر ا

  .القطاع االقتصادي
1 -Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, p 8. 
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أي دولة صناعیة معدل إنفاقها العمومي إلـى النـاتج اإلجمـالي المحلـي أقـل  ولم تبقِ . بلجیكا، إیرلندا، السوید
  . وفقط الیابان، سویسرا، اسبانیا والوالیات المتحدة قد بقیت على مقربة من هذا المستوى  %30من 

النتــائج الواقعیــة كانــت بعیــدة  بــاآلراء المعیاریــة الســائدة حینهــا، غیــر أنوقــد تــأثرت مختلــف التجــارب الدولیــة 
  . التوقعات عن

، 1965ســنة  Johanenو 1952ســنة  Timbergومــن بــین هــذه التصــورات المعیاریــة مــا ورد فــي أعمــال 
  :1وأهمها

وهـو مـا االعتقاد بـأن السیاسـات االقتصـادیة العامـة سـتكون منسـجمة وال تتعـارض مـع بعضـها الـبعض،  -
 صعب تحقیقه على المدى الطویل نتیجة لصراعات أو أخطاء سیاسیة؛

  ؛*بناء اقتصاد یقوم على منح القطاع العام دورا اقتصادیا ریادیا، وتحقیق دولة رفاه اقتصادي -
االعتقــاد بــأن السیاســات االقتصــادیة العامــة ســتكون منســجمة وال تتعــارض مــع بعضــها الــبعض، وهــو مــا  -

  ؛المدى الطویل نتیجة لصراعات أو أخطاء سیاسیةصعب تحقیقه على 
االفتــراض بــأن لصــانعي السیاســات االقتصــادیة فهــم جیــد وصــحیح حــول تطبیــق النظریــات الكینزیــة،  -

 .   والتي افترض یقینها ولم یتم الطعن فیها بطریقة مقنعة تجریبیا أو نظریا إلى غایة السبعینیات الماضیة

  :العمومي قاإلنفا في جدیدة اتجاهات. 4 
المناسـبة للدولـة فــي بدایـة سـبعینیات القـرن الماضــي، مـن خـالل انتقــادات  نشـطةشـكوك حــول األعـدة  بـرزت

للنمــــاذج ) **فریــــدمان، یوكــــانون وآخــــرون مــــن رواد المدرســــة النقدیــــة(مجموعــــة صــــغیرة مــــن االقتصــــادیین 

                                   
1 - Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, p16,17. 

*welfare stat - : فـى  1932المستشار األلمانى فرانتز فـون بـابن عـام  كان من طرفأول  ظهور لمصطلح دولة الرفاه االجتماعى
مهاجمة التشریع االجتماعى الشامل لجمهوریة فایمر، ولم تبدأ فكرة مسئولیة الدولة عن رفاهیة مواطنیها مع نشـوء دولـة الرفـاه الحدیثـة، 

، وقـد ارتـبط اسـم ولـیم بفریـدج بدولـة الرفـاه جـون مینـارد كینـز، وولـیم بفریـدج: ویرتبط النموذج األصلى لدولة الرفاه باسـم بریطـانیین همـا
طـة خ'': تتنـاول تنظـیم خـدمات الرفـاه فـى الدولـة، وأطلـق علیهـا اسـم 1924بشكل أساسى بفضـل وثیقـة قـدمها للحكومـة البریطانیـة عـام 

جتماعیة، واألمن یمنح الحقوق اال اجتماعيالتى كانت خطة عمل من أجل تكوین دولة رفاه تهدف الى  تكوین جهاز ضمان   ''بفریدج
  .الدولة مواطنيلكل 

كرد فعل على السیاسـات الكینزیـة والتـي عجـزت عـن حـل األزمـة االقتصـادیة التـي عرفتهـا جاءت  النظریة النقدیةمبادئ حیث أن   -**
وفقـا لمــا  لدولـةتحدیـد دور اإعـادة العــودة إلـى البلـدان الصـناعیة خـالل السـبعینیات، حیـث اعتبــر رواد هـذه المدرسـة أنـه مـن الضـروري 

  .للمزید أنظر الفصل الثالث من الدراسة .تنص علیه المدرسة الكالسیكیة
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وتوزیـع الـدخل؛   االسـتقراراألساسیة التي فضلت السیاسات الحكومیة النشطة في تخصیص المـوارد وتحقیـق 
لــى تحویــل هــذه االنتقــادات إلــى التشــكیك فــي فــي الســبعینیات إومــن ثــم ســاهمت أزمــة االقتصــاد التضــخمي 

  .  1التنفیذ العملي لهذه السیاسات

ســات االقتصــادیة المتبعــة آنــذاك لـم تلتــزم بمــا تفرضــه القیــود وقـد دارت معظــم هــذه االنتقــادات حـول أن السیا
مــــن كفــــاءة، إضــــافة إلــــى الصــــعوبة التــــي ظهــــرت فــــي التحدیــــد الواضــــح ألهــــداف  والنظامیــــةالمؤسســــاتیة 

كمـا أن ارتفـاع حجـم  .امـةالع سـتثماراتالحكومات، وتعیین القیم النقدیـة الحقیقیـة لتكـالیف وأربـاح مختلـف اال
والــدیون العامــة  أدى إلــى االعتقــاد بــأن هــذه السیاســات تعمــل علــى تقــویض الحــوافز  العجــوز فــي المــوازین

  .   االقتصادیة وتهدید الحریة االقتصادیة وحقوق الملكیة الفردیة وترهن مستقبل األجیال المستقبلیة
 سیاسـاتفـي تنفیـذ  التقنیـة اقـدرته وحـول العامـة، السیاسة راتدور الدولة وخیا حول جدیدةال الشكوكإن هذه 
عـــادة توزیعهــــا بطریقـــة هادفــــة، وتحقیـــق   فعالـــة،  االســــتقراروفشـــل الدولــــة فـــي تخصــــیص المـــوارد بكفــــاءة وإ

السیاســیة فـي الحیــاة  المؤسسـات دورلدراســة  األكادیمیـة رغبــة أیقـظقــد االقتصـاد فــي ظـل الركــود التضـخمي 
د تجلــى هــذا فــي األفكــار التــي قــدمتها وقــ ، 2المالیــة االقتصــادیة ومــدى أهمیــة وضــع قیــود علــى السیاســات

ـــة، وافترضـــت أن الســـبب الرئیســـي فـــي عجـــز الم یزانیـــة المدرســـة النقدیـــة التـــي دعـــت إلـــى تحجـــیم دور الدول
 أزمـة سـببا فـيكـان هـو تـدخل الدولـة فـي النشـاط االقتصـادي والـذي وارتفاع حجم الدیون العامـة  العمومیة 

  .ياالقتصاد النمو في وتدهور الكساد التضخمي

 فتـرة المالیـة تأخـذ السیاسـات المدرسـة النقدیـة لألفكـار الكینزیـة كـونالمباشرة التـي وجهتهـا  نتقاداتاال منو  
 الظـروف اخـتالفو  جهـة مـن اإلداریـة توالقـرارا التشـریعات تفعیـل بـطء بسـبب ،أثرهـا طویلـة لبیـان زمنیـة

 تـدخل أنهم یـرون أن كما .لها التالیة الظروف عن الكینزیة األفكار نجاح فترة بین االقتصادیة واالجتماعیة

                                                                                                          
  

1- Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, , p 19. 
2 - John Zysman, Governments, Markets, and Growth: Financial Systems and the Politics of 
Industrial Change, Cornell University Press, 1984, p 291. 
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 التضخم وظهور یزانیةالم العجز في زیادة حیث من سلبیة ارآث إلى یؤدي قد االقتصادي النشاط في الدولة
   .1مثلأ بشكل االقتصادیة الموارد استغالل عدم إلى إضافة الركودي

المـد لصــالح حكومــات أصــغر وخصوصــا  علـى المســتوى السیاســي، وابتــداء ثمانینیـات القــرن العشــرین تحــول
ـــد ریغـــان الرئاســـة فـــي الوالیـــات  مـــع تـــولي مارغریـــت تاتشـــر رئاســـة الحكومـــة فـــي المملكـــة البریطانیـــة ودونال

ــــى مــــا اعتبــــر ــــم الثــــورة عل ــــة، حیــــث ت ــــة رفــــاه عمــــوميإفراطــــا فــــي اإلنفــــاق ال المتحــــدة األمریكی مكلفــــة،  ودول
صالحات اقتصادیة مكلفة   . وإ

 وبالتـالي واالدخـار مسـتوى الـدخل بانخفـاض تمتـاز والتـي النامیـة الـدول علـى تعمیمـه نیمكـ یر أن هذا الغ
 أن حـین فـي تتطلـب رسـامیل كبیـرة التـي التحتیـة البنیـة ومشـاریع التنمویة المشاریع تنفیذ مواردها عن تعجز

 االقتصـادیة المشـكالت االقتصادي لمعالجة النشاط في الدولة تتدخل أن بد ال ولهذا قلیلة المتوقعة أرباحها
    .2عالجها عن السوق دینامیكیة تعجز والتي

   :اإلنفاق العمومي في الدول النامیة. أ
بالنسبة للدول النامیة والتي شهدت موجات تحرریة منذ منتصف القرن العشرین فقـد اختـارت سیاسـة اإلنفـاق 

نفـس القـرن كـأداة أساسـیة لتحقیـق التنمیـة الشـاملة المنتظـرة وذلـك فـي إطـار بدایـة ثمانینیـات  العمومي وحتـى
إذ حـازت مثـل هـذه التوجهـات دعـم  ،ولم یكن ذلك بمسـتغرب. النهج االشتراكي الذي مثل أنسب خیار آنذاك

 وقـد حقـق هـذا.  كل من منظمة األمم المتحدة ومنظماتهـا الفرعیـة العاملـة فـي مجـال التنمیـة، والبنـك الـدولي
أشـاد بـه البنـك الـدولي  ادت منهـا شـرائح واسـعة مـن المجتمـعسجل من اإلنجـازات التنمویـة التـي اسـتفالمنهج 

وحتــى ثمانینیــات القــرن الماضــي، ظهــرت هــذه الشــرائح كمســتفیدة واضــحة  1960ن ســنة مــ"بمالحظتــه أنــه 
ولـــة فـــي المجـــال مـــن االقتصـــاد السیاســـي الـــذي أسســـه العقـــد االجتمـــاعي العربـــي، الـــذي اتصـــف بنشـــاط الد

وحتـى عقـب التخلـي عـن االقتصـاد االشـتراكي والتوجـه نحـو " .االقتصـادي وتركیـزه علـى السیاسـات التوزیعیـة

                                   
1- Gernot Müller,André Meier,Giancarlo Corsett, what determines government spending 
multiplier?, IMF Working paper, wp/12/150, Jaune , 2012, p 9. 

 للعلـوم بغـداد كلیـة مجلـةاألردنـي،  االقتصـاد علـى وأثـره المـالي العجـزرشـید عبـد الرحمـان الجلبـي،  ربـى الصـوص، محمـد نـداء - 2
  .106، ص 2012والعشرون،  التاسع العدد الجامعة، العراق، االقتصادیة
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نظـــرا  لعـــدد مـــن  1اقتصـــاد الســـوق، فقـــد بقـــي لسیاســـة اإلنفـــاق العمـــومي أهمیتهـــا المحوریـــة فـــي هـــذه البلـــدان
اص وبالتــالي عـــدم قدرتــه علــى قیـــادة لهشــة وضـــعف القطــاع الخــاطبیعـــة اقتصــادیاتها : األســباب مــن بینهــا

  . العملیة التنمویة وبالتالي ضرورة تولي الدولة هذه المهمة

وقـــد شـــهدت جمیـــع الـــدول العربیـــة ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي اإلنفـــاق العمـــومي منـــذ مطلـــع الســـبعینات، وقـــد بلـــغ 
بعینیات حــوالي توســط معــدل النمــو الســنوي إلجمــالي اإلنفــاق العمــومي العربــي فــي النصــف الثــاني مــن الســم

، وقد عكست التطـورات بشـكل أساسـي السیاسـات التوسـعیة التـي اتبعتهـا البلـدان النفطیـة بدرجـة كبیـرة 22%
حیــث أتاحــت هــذه الثــروة  ،1973منــذ تصــحیح أســعار الــنفط ســنة  والبلــدان غیــر النفطیــة بدرجــة أقــل وذلــك

المصــدرة رتفــاع أســعار المــواد األولیــة المفاجئــة للمجموعــة األولــى مــن الــدول وكــذا المســاعدات الخارجیــة وا
وتحویالت العاملین بالنسبة للبلدان الغیر نفطیة بزیادة حجـم اإلنفـاق العمـومي وزیـادة قـدرة هـذه البلـدان علـى 

  .اإلنفاق في مجاالت الخدمات االجتماعیة وتكوین البنى األساسیة وتنویع قاعدة النشاط االقتصادي
لهذا فقد واجهت هذه الدول عدد من المشاكل الداخلیـة كارتفـاع معـدالت التضـخم، والخارجیـة تمثلـت  ونتیجة

غیــر أنــه وفــي بدایــة الثمانینیــات اتجهــت معظــم الــدول العربیــة إلــى . فــي عــدم تــوازن قطــاع التجــارة الخارجیــة
عائــدات الــنفط  التخفــیض فــي حجــم اإلنفــاق العمــومي خصوصــا االســتثماري، وقــد عــزز هــذا الســلوك ركــود

قــد أدخــل معظــم الــدول  1979إال أن االرتفــاع الثــاني فــي أســعار الــنفط منــذ ســنة  .1978-1977ســنتي 
ترافــق هــذا االرتفــاق  حیــث الموســع العربیــة فــي دورة أخــرى مــن القفــزات الهائلــة فــي سیاســة اإلنفــاق العمــومي

غیـرات التـي حـدثت فـي السـوق العالمیـة غیـر أن الت. مع زیـادة االسـتقرار السیاسـي فـي منطقـة الخلـیج العربـي
،  وهـو مـا 1986النفطیة منذ الثمانینیات والتي أثبتت أن هـذه الزیـادة مؤقتـة وخصوصـا عقـب انهیارهـا سـنة 

أثر سلبا على سیاسة اإلنفاق العمومي في الدول العربیة النفطیة، خصوصـا مـع تـدهور قیمـة الـدوالر العملـة 
أمــا . التجــارة الدولیــة وكــذا عملــة االرتبــاط للعدیــد مــن الــدول العربیــة المســتخدمة فــي تســویة المعــامالت فــي

ارجي بالنســبة للــدول الغیــر نفطیــة فــإن انهیــار أســعار الــنفط قــد ترتــب علیــه انحســار فــي مــوارد التمویــل الخــ
وهكــذا فقـــد تفـــاقم العجــز فـــي الموازنـــات العربیــة وتـــدهور حجـــم ). والقـــروض الهبــات، المـــنح(بجمیــع أشـــكاله 

                                   
ــورات العربیــة،علــي عبــد القــادر علــي،  - 1 ــام فــي دول الث ــاق الع ــة وسیاســات اإلنف  االجتماعیــةعمــران للعلــوم  العدالــة االجتماعی

  .8، ص 2014، المجلد الثالث، 9، العدد واإلنسانیة
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یاطات المالیة مما ترتب عنه لجوء معظم الدول العربیة إلـى تطبیـق سیاسـات التصـحیح الهیكلـي والتـي االحت
  .  1استهدفت التخفیض من اإلنفاق العمومي أساسا

اإلنفاق العمومي اعتمـادا علـى مكونیـه فحصا للتطورات التي طرأت على مكونات  ویوضح الجدول الموالي 
  .*ستثماري وذلك كنسبة من إجمالي اإلنفاق العمومياألساسیین اإلنفاق الجاري واال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                   
الحكومة والفقراء واإلنفاق العـام دراسـة لظـاهرة عجـز الموازنـة وآثارهـا االقتصـادیة واالجتماعیـة فـي البلـدان عبد الرزاق الفـارس،  - 1

  .53-51، ص 2001، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، العربیة
فــإن النســبة المتبقیــة تعبـر عــن مقــدار التحــویالت لمؤسســات القطــاع العــام  %100كــون فیهـا المجمــوع مســاویا لـــ البلــدان التــي ال ی - *

  .والمؤسسات المتخصصة
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   ):1(الجدول رقم   
   الدول العربیة ق العمومي في عدد مننسبة كل من اإلنفاق الجاري واإلنفاق االستثماري إلى إجمالي اإلنفا   

  )%: (الوحدة                                                                                                       

 الدولة 1980-1970 1985-1980 1990-1985 1993-1990

 السعودیة        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/اإلنفاق الجاري 31 32,4 56,8 60,1

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 41,2 32,4 37,2 29,5

 مصر        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/اإلنفاق الجاري 53,3 58 67,3 73,2
          

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 29,5 11,2 16,4 23,8

 سوریا        

 العمومي إجمالي اإلنفاق/اإلنفاق الجاري 58,2 64,9 67,8 63

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 43 41,4 34,1 38

 تونس        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/اإلنفاق الجاري 66,6 65,2 71,6 77,3

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 26,6 28,2 23,9 30,8

 المغرب        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/الجارياإلنفاق  65,1 72,4 76,5 74,5

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 34 27,2 24,3 25,5

 األردن        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/اإلنفاق الجاري 66,9 65,7 75,2 82,3

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 32,1 34,3 24,8 17,7

 لیبیا        

 إجمالي اإلنفاق العمومي/اإلنفاق الجاري 31,6 30,8 39,4 71,5

 إجمالي اإلنفاق العمومي/ اإلنفاق االستثماري 50,8 45,1 31,1 19,3

الحكومة والفقراء واإلنفاق العام دراسة لظاهرة عجـز الموازنـة وآثارهـا عبد الرزاق الفـارس، : من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر
  .77، 76ص  ،2001، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، واالجتماعیة في البلدان العربیةاالقتصادیة 
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  :1نالحظ من الجدول السابق
فــاق ناإل تقــد فاقـ) وباسـتثناء العربیـة الســعودیة ولیبیـا(خـالل عقـد الســبعینیات فـإن حصــة اإلنفـاق الجــاري  -

كبیرة قد تصل حتى ضعفي حصـة اإلنفـاق االسـتثماري مثـل تـونس، االستثماري، وفي بعض األحیان بنسب 
حیـــث أنـــه وفـــي بعـــض البلـــدان ونتیجـــة لتحســـن اإلیـــرادات وخصوصـــا فـــي الـــدول . األردن ولیبیـــا والســـودان

النفطیة یتم التوسع في نشـاط الدولـة والتزاماتهـا وخصوصـا فـي مجـال الخـدمات العامـة ممـا یـؤدي إلـى زیـادة 
  .والخدمات والتي یصعب التراجع عنها فیما بعد األجور وتكلفة السلع

إن هــذا االتجــاه قــد اســتمر لفتــرات الحقــة حیــث أصــبحت نســبة اإلنفــاق الجــاري فــي هــذه الــدول أكبــر مــن  -
وحتـى بدایـة التسـعینیات فـإن أوجـه التقشـف  هوخالل النصـف األول مـن الثمانینیـات فإنـ. اإلنفاق االستثماري

ة أكثـر منهــا النفقـات الجاریـة، لعــدد مـن األسـباب أهمهــا صـعوبة التخفـیض فــي قـد طالـت النفقــات االسـتثماری
النفقات الجاریة كون أنها تشـمل المرتبـات واألجـور، وتسـدید الـدین العـام الـذي یشـكل جـزء هامـا مـن النفقـات 

  .  الجاریة

  : واألزمة االقتصادیة العالمیة اإلنفاق العمومي في الدول الصناعیة. ب
تخفـض مـن مسـتویات نفقاتهـا إال أنـه وبغـض أن على الرغم من أن العدیـد مـن الـدول الصـناعیة قـد حاولـت 

  . ة فإن معظم الدول الصناعیة لم تنجح في ذلكبالمالحظ الجدیرة االستثناءاتالنظر عن بعض 
ــــ ، بلـــغ متوســـط 1990 ففـــي ســـنة نـــاتج مـــن ال %44.8اإلنفـــاق العمـــومي فـــي الـــدول الصـــناعیة مـــا یقـــدر ب

وخـــالل الفتـــرة . مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي % 45.6إلـــى  1996المحلـــي اإلجمـــالي ، وقـــد تطـــور ســـنة 
ــــدا، والمملكــــة المتحــــدةوباســــتثناء ، 1980-1996 ــــدا، وهولن ــــدا ونیوزیلن اإلنفــــاق  فقــــد ارتفــــع ، بلجیكــــا وایرلن

الیـــا والنـــرویج واســـبانیا مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي فـــي كنـــدا وفرنســـا وایط % 5تفـــوق  بنســـبة العمـــومي 
مــن النــاتج  %10إیطالیـا والنــرویج بنســبة  كمــا ارتفــع حجــم اإلنفـاق العمــومي فــي كــل مــن .والسـوید وسویســرا

اإلنفـــاق األلمـــانیتین فـــي زیـــادة كبیـــرة فـــي تســـبب الركـــود الطویـــل فـــي سویســـرا وتوحیـــد ، و المحلـــي اإلجمـــالي
  .2التسعینیات البلدین في النصف األول منكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في هذین  موميالع

                                   
  .56، 55عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص  - 1

2- Vito Tanzi, Ludger Schuknecht, Op.cit, p16,17. 
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حـــول  فـــي األنظمـــة السیاســـیة تللتوســـع الحكـــومي والالمضـــاد السیاســـي  وعلـــى الـــرغم مـــن الخطـــابكمـــا أنـــه 
المتحــدة األمریكیــة فلــم    الوالیــاتو المتحــدة البریطانیــة المملكــة  فــي كــل مــن تجــاه تــدخل الدولــةوتغیــر الموقــف 

بالتــالي فـــإن عملیــة التخفـــیض فـــي  .1980منــذ عـــام  مـــومياإلنفــاق العفـــي الحــد مـــن یــنجح هـــذین البلــدین 
النفقــات العامــة حتــى لــو تــوفرت الرغبــة السیاســیة والتوجــه االقتصــادي الــذي یــدعم ذلــك هــو تحــدي صــعب 

  .التحقیق

فـي  ةددمتجـ مـومي أهمیـةاكتسـبت سیاسـات اإلنفـاق الع 2008وبعد اندالع األزمة االقتصادیة العالمیة سنة 
ترتــب علـى هــذه األهمیــة المتجــددة إعــادة اكتشـاف أهــم مقــوالت النظریــة االقتصــادیة حیــث   ،المتقدمــةالـدول 

 مــومياإلنفـاق الع أهمیـةات الرأســمالیة المتقدمـة التـي تمحـورت حــول یالكینزیـة فـي مـا یتعلــق بـإدارة االقتصـاد
نعـاش االقتصـاد یجـاد فـرص للعمـل وإ وفـي إطـار الجـدل الـذي  .دات التـي تعـاني الكسـایفي محاربة البطالة وإ

أن مـــن المناســـب  *دار حـــول إعـــادة االكتشـــاف هـــذه فـــي الـــدوائر االقتصـــادیة المهنیـــة، وجـــد بـــول كروغمـــان
فــي  1943اســتدعاء مــا جــاء فــي ورقــة مــن تــألیف مایكــل كالتســكي االقتصــادي البولنــدي، نُشــرت فــي ســنة 

إن مـــا یهمنـــا فـــي اإلشـــارة إلـــى " :ل العـــاممجلـــة السیاســـي الفصـــلیة بعنـــوان الجوانـــب السیاســـیة لحالـــة التشـــغی
النظریــة االقتصــادیة الكینزیــة هــو أنهــا كانــت مــن أهــم روافــع تطــور العلــم الفرعــي القتصــادیات التنمیــة فــي 
أربعینیــــات وخمســــینیات القــــرن الماضــــي، وذلــــك لمــــا قدمتــــه مــــن نقــــد الذع للنظریــــة االقتصــــادیة التقلیدیــــة 

م الفرعـــــي القتصـــــادیات التنمیـــــة مقتـــــرح أن تكـــــون النظریـــــة وكمـــــا هـــــو معـــــروف، رفـــــض العلـــــ. الكالســـــیكیة
  . 1"االقتصادیة النیوكالسیكیة النیولیبرالیة قابلة للتطبیق في كل الدول والمناطق وفي كل األزمان

وجــوب تعزیــز الطلــب الكلــي العــالمي علــى الســلع وبنــاء علــى هــذا، وخصوصــا فــي الوالیــات المتحــدة اعتقــد ب
، حیــث ارتفــع لیصــب فــي تحریــك عجلــة االقتصــاد العــالمي الــذي ال یــزال متعثــرا والخــدمات بمــا یعــزز النمــو

ســنة  %34.86حجــم اإلنفــاق العمــومي إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة مــن 
وبــالرغم مــن معارضــة السیاســة األوروبیــة للفكــرة التوســع فــي اإلنفــاق  .2009ســنة  % 41.92إلــى  2007

 2009سـنة  46.81إلـى  2007سـنة  %39.84تطور من العمومي  فلم یعرف اإلنفاق انخفاضا،  حیث 

                                   
  .2008جائزة نوبل في العلوم االقتصادیة سنة على حائز  أمریكي اقتصادي ): -1953( بول كروغمان  -  *
  .10، مرجع سابق، ص علي عبد القادر علي - 1
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ــــة، و مــــن  2011ســــنة  %44.72و ــــى  2007ســــنة  %43.53فــــي المملكــــة البریطانی ســــنة  %48.28إل
ع حجــم اإلنفـاق العمــومي إلــى النـاتج المحلــي اإلجمـالي فــي فرنســا وعلـى غــرار ذلــك ارتفـ. فـي ألمانیــا 2009

  . 12011سنة  % 56.9و  2009سنة  %56.44إلى  2007سنة  %52.4من 

 ظهـــری عشـــر التاســـع القـــرن أواخـــر منـــذ امـــةنســـتطیع القـــول أن التطـــور التـــاریخي للنفقـــات العفـــي األخیـــر، 
هـــي خـــالل  :زمنیتـــین أولهمـــا حقبتـــینخـــالل  ملحوظـــاقـــد عرفـــت ارتفاعـــا نحـــو التزایـــد والتنـــوع، كمـــا  اههـــاتجا

أیـــن عرفـــت  ،مـــن بدایـــة الســـتینیات إلـــى غایـــة نهایـــة ثمانینیـــات القـــرن العشـــرینثانیهمـــا و  الحـــربین العـــالمیتین
یبـین وهـو مـا  .الحـروب واألزمـات الكبـرى على الرغم مـن خلـو هـذه الفتـرة مـنتوسعا ملحوظا  امةالنفقات الع

ـــدةأن االتجـــاه العـــام لتزایـــد النفقـــات علـــى المـــدى الطویـــل،  ، حـــاول العدیـــد مـــن یشـــكل ظـــاهرة عامـــة ومؤك
 .یلي تناولها فیمااالقتصادیین دراستها وتفسیرها من خالل عدد من النظریات االقتصادیة ن

II .النظریات المفسرة لتزاید النفقات العامة:  

خالل القرن التاسع عشر ركزت أدبیات المالیة العامة علـى دور الضـرائب فـي االقتصـاد مهملـة الـدور الـذي 
اإلنفــاق العمــومي، فمــا عــدا أعمــال االقتصــادي وانجــر حــول ظــاهرة تزایــد النفقــات العامــة لــم تبــرز أي  یلعبــه

أیـن بـدأ االهتمـام بالـدور الهـام وقـد اسـتمر ذلـك حتـى أزمـة الكسـاد العظـیم . أعمال هامة عنیت بهذه الظاهرة
إعــادة البنــاء االقتصــادي والرفــاه وفــي وقــت الحــق وبســبب الحاجــة لبــرامج . لإلنفــاق العمــومي فــي االقتصــاد

االهتمـــام بدراســـة  ظـــاهرة تزایـــد الخبـــراء االقتصـــادیین العدیـــد مـــن العالمیـــة الثانیـــة أظهـــر  العـــام بعـــد الحـــرب
األدبیــات االقتصــادیة المهتمــة بهــذا الجانــب مــن المالیــة العامــة  ومنــذ ذلــك الحــین عرفــت. اإلنفــاق العمــومي

  . یلي ومن أهم هذه األدبیات نتناول ما.  تنوعا كبیرا

  :الطرح النظري: قانون وانجر. 1
أول مــن الحــظ وجــود عالقــة ایجابیــة بــین مســتوى التطــور االقتصــادي وحجــم النفقــات  *یعتبــر أدولــف واجنــر

التجـارب التاریخیــة ألوائــل مراحــل التصــنیع فـي أوروبــا عامــة وألمانیــا علــى  بنــى مالحظتــه مــن حیــث العامـة،

                                   
1 - World Economic Outlook Database October 2014, seen in 13/06/2014. 
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حیـث أورد فــي بحثـه حــول أنشـطة الدولــة أن هنـاك اتجــاه مسـتمر نحــو توسـیع وتكثیــف فــي  وجـه الخصــوص
، 1إضــافة إلــى مــا كانــت تضــطلع بــه مــن قبــل كــون أنهــا تهــتم بوظــائف جدیــدةوظــائف الدولــة عبــر الــزمن، 

ع أكثـر مـكلمـا أصـبح المجت"أنـه  1863سـنة  الـذي وضـعه" السیاسـي االقتصـاد أسـاس"تابـه حیث جاء فـي ك
أي أن التقــدم االجتمــاعي علــى المــدى الطویــل یــؤدي إلــى نمــو وظــائف  2."تحضــرا، كلمــا زادت تكلفــة الدولــة

م حجــ زیــادةقتصــادي وهــو مــا یــؤدي إلــى الدولــة والتــي بــدورها تــؤدي إلــى نمــو مطلــق ونســبي فــي نشــاطها اال
  . 3وطنيال الناتج من الفرد نصیب زیادة معدل من أكبر بمعدل النفقات العامة

  :وظائف الدولة عند وانجر. أ
  : 4وفي محاولة لتوضیح هذا االفتراض فقد میز بین مجموعتین من وظائف الدولة

، والتـي مـن )الداخلي والخارجي والنظـام والقضـاء(وتظم الوظائف المتعلقة باألمن :  المجموعة األولى. 1.أ
شــأنها تــأمین ســالمة الدولــة بالنســبة للعــالم الخــارجي مــن جهــة، وتحقیــق أمــن داخلــي یــوفر البیئــة الضــروریة 

صــادي وقــد افتــرض وانجـر أن هــذا النــوع مـن النشــاطات یزیــد مـع النمــو االقت. لـألداء المنــتظم لجهــاز السـوق
  . الذي یصاحبه بالضرورة نمو اإلدارة العامة المركزیة

یقصد بها مجموعة الوظـائف التـي تنطـوي علیهـا المسـاهمة الحكومیـة فـي اإلنتـاج :  المجموعة الثانیة. 2.أ
والتعلــیم والتنظیمــات المـادي للســلع االقتصـادیة بمــا فـي ذلــك تــوفیر المنتجـات عامــة معینـة مثــل المواصـالت 

مثــل عــدد مــن االقتصــادیین قبلــه (وبخصــوص هــذا النــوع مــن النشــاطات اعتقــد وانجــر . مصــرفیةالنقدیــة وال
والتـي یتطلـب إنتاجهـا اسـتثمارا ثابتـا كبیـرا أنه یتعین على الحكومة إنتاج سلع اقتصادیة معینة  )دام سمیثآك

كضــخامة  :ونتیجــة لــذلك تحجــم المؤسســات الخاصــة عــن هــذا النــوع مــن االســتثمارات، لعــدد مــن األســباب

                                                                                                          
زیـــــــادة اقتصـــــــادي وسیاســـــــي، وباحـــــــث  ألمـــــــاني فـــــــي علـــــــم المالیـــــــة العامـــــــة، طـــــــرح قـــــــانون ):  1917-1835(أدولـــــــف واجنـــــــر  -*

  .النفقات العامة المعروف باسم فرضیة واجنر أو قانون واجنر
1- Mohammad Afzal1 and Qaisar Abbas, Wagner’s law in Pakistan: Another look, Journal of 
Economics and International Finance Vol° 2, January, 2010, p 13.  
2- Satish VERMA , Rahul ARORA, Does The Indian Economy Support Agner’s Law? An 
Econometric Analysis , Eurasian Journal Of Business And Economics 2010, p, 78.  
3- Paresh Kumar Narayan ,Ingrid NIELSEN b, Russell SMYTH, Panel data, cointegration, causality 
and Wagner's law: Empirical evidence from Chinese  provinces, China Economic Review  N° 19, 
2008, p 300. 

  .111مرجع سابق، ص  اقتصادیات المالیة العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة،حمدي أحمد العناني،  - 4
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وبالتـــالي مـــن الضـــروري أن تتكفـــل الدولـــة هـــذه الســـلع لمـــا لهـــا مـــن . حجمهــا أو علـــى أســـاس معیاریـــة الـــربح
 . خصائص هامة من العمومیة وتولید للمصلحة العامة

  : من خالل الشكل البیاني التالي توضیح قانون وانجر بیانیا یمكن  وبناء على هذا

  ): 6(الشكل البیاني رقم 
  الممثل لقانون وانجرالمنحنى 

  
  
  
  
  
 

Source : S.N. Chand , Public Finance, Atlantic Publisher and Distributors, India, 2008, p 151. 

مـن الشـكل أن متوسـط نصـیب الفـرد مـن الســلع العامـة یقـاس علـى المحـور الرأسـي ومتوسـط نصــیب  نالحـظ
ویمثــل الــزمن عنصــرا هامــا فــي هــذا المنحنــى كــون أن نمــو كــل مــن . الفــرد مــن الــدخل علــى المحــور األفقــي

متوســط نصــیب الفــرد مــن الســلع العامــة ونصــیب الفــرد مــن الــدخل الحقیقــي یفتــرض أن یحــدث علــى أســاس 
أمــا بالنســبة للمنحنــى فیمثــل ظرفــا زمنیــا یحــافظ فیــه اإلنفــاق العمــومي علــى نســبة ثابتــة . اریخي عبــر الــزمنتـ

ــــة  ــــدخل الحقیقــــي بســــبب التنمی ــــه مــــع زیــــادة نصــــیب الفــــرد مــــن ال ــــي، حیــــث أن ــــاتج االقتصــــادي الكل مــــن الن
النشـاط االقتصـادي  االقتصادیة للمجتمع یبقى متوسط نصیب الفـرد مـن السـلع العامـة باقیـا نفـس النسـبة مـن

  . الكلي

  :زیادة اإلنفاق العمومي عند وانجر. ب
  :1وهي وانجر ثالث أسباب رئیسیة لزیادة اإلنفاق العموميحدد  

                                   
1- Paresh Kumar Narayan, Op.cit, p 300. 

يدخل الفردال متوسط  

دماتخسلع والالنصیب الفرد من   



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

51 
 

یعـــد التقـــدم التكنولـــوجي أول أســـباب تزایـــد اإلنفـــاق العمـــومي، فمـــثال إذا قامـــت  :التقـــدم التكنولـــوجي. 1.ب
الدولــة باقتنــاء أنظمــة دفاعیــة حدیثــة ومتطــورة أو حصــلت علــى معــدات طبیــة عالیــة الجــودة، فإنــه ســیترتب 

  ؛النفقات العامةارتفاع في حجم  على هذا
إن التصـنیع وهیمنـة القطـاع الخـاص علـى  :الزیادة في التصنیع وارتفـاع معـدالت النمـو االقتصـادي. 2.ب

ـــة، ســـیؤدي إلـــى ارتفـــاع حجـــم  بهـــدف تنظـــیم  النفقـــات العامـــةالنشـــاط االقتصـــادي علـــى حســـاب نشـــاط الدول
  آثار سلبیة على مختلف المستویات؛ االقتصاد، إضافة إلى ما قد یترتب عن ذلك من

، كــالبنى التحتیــة، التعلــیم فقــات العامــةالنحیــث أنهــا تقــود إلــى ارتفــاع العدیــد مــن  :الزیــادة الســكانیة. 3.ب
 .والمرافق الصحیة مثال

  :الطرح الریاضي لقانون وانجر. جـ
یعتبر الطرح الذي قدمه قانون وانجر غیر واضح المعالم، كمـا أنـه لـم یقـدم قانونـه فـي شـكل ریاضـي، حیـث 

غیـر  . مـا انتقـد علیـه وهـو ون مبني على مالحظـة بسـیطة حـول زیـادة التوسـع فـي اإلنفـاق العمـوميأن القان
العدیــد مــن البــاحثین، الــذین قــاموا  تغة الغیــر دقیقــة لقــانون وانجــر قــد جــذباأن هــذا الطــرح البســیط والصــی

تراجـع لیالعشـرین، القـرن بـذلت فـي ذلـك العدیـد مـن الجهـود خـالل سـتینیات  بتقدیم تفسـیرات مختلفـة لـه حیـث
ومـع ذلـك فقـد أحیـت التطـورات فـي االقتصـاد القیاسـي والتغیـر فـي . االهتمام به إلى السبعینیات والثمانینیـات

أن العدیـد مـن االختبـارات باسـتخدام األسـالیب حیـث أنماط نمـو اإلنفـاق العمـومي البحـث فـي هـذه الفرضـیة، 
، والــذي أدى 1البحــث فــي قــانون وانجــر التــي یقــدمها االقتصــاد القیاســي الحــدیث، كــان لهــا أثــر ملحــوظ علــى

، ومـع 1960إلى تطویر أكثر من خمس إصدارات ریاضیة لهذا القانون والتي تم التحقـق منهـا تجریبیـا منـذ 
  .ذلك فال یوجد أي معیار حاسم التخاذ القرار األنسب حول أي واحدة من النسخ الستة هو األنسب واألقنع

  .2المطلقة والنسبیة: مینقس إلىویمكن أن نقسم هذه النظریات  
أول وأبســط مــن قــدم طرحــا ریاضــیا  1961یعتبــر طــرح وایزمــان بیكــوك ســنة  :طروحــات المطلقــةاأل. 1.جـــ

  .مبسطا للقانون، حیث استخدم معادلة  لوغارتمیة مزدوجة  واستخرج منها المرونات المقدرة
  

                                   
1- Mohammad Afzal1, Qaisar Abbas, Op.cit, p14. 
2- Satish Verma , Rahul Arora, Op.cit, p 80. 
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Ln GE = a + b Ln GDP            

  :بحیث

  GE:  اإلجمالي،اإلنفاق العمومي  

 GDP : المحلي اإلجمالي الناتج.  

 بــدال) GCE(العمــومي االســتهالكي  اإلنفــاق باســتخدام القــانون هــذال مماثــل شــرح) 1969( بریــور عطــىوأ
ـــم الریاضـــیة، النظـــرتین تیناهـــ أن كمتغیـــر تـــابع غیـــر) GE( اإلجمـــالي الحكـــومي اإلنفـــاق مـــن  فـــي اتأخـــذ ل

  . السكان عدد في الزیادة أثر االعتبار
 صحةل تجریبيال الختبارقصد ا ،یةالسكان زیادةبطرح عالقة ریاضیة تتضمن ال ،)1967( غوبتا ولهذا قام

  .القانون
Ln (GE / P) = a + b Ln (GDP / P)       

ى  (GE / P)فإن النمو في الناتج المحلي اإلجمـالي الحقیقـي للفـرد الواحـد له، ووفقا د عل النمـو الحقیقـي یعتم
دم . (GDP / P)للفــرد الواحـد  عمــومينفــاق الفـي اإل ا ق  ،اریاضــی انموذجــ 1986ســنة   )Goffman(كم

 :وارنجر لقانون المطلقة النسخةیعرف باسم 

Ln (GE) = a + b Ln (GDP / P)  

 أي) b( االنحـــدار معامـــل قیمـــة حالـــة فـــي ینطبـــق روانجـــ قـــانونفـــإن  أعـــاله، المـــذكورة النمـــاذج جمیـــع فـــي
  .ألكثر من وحدة واحدةتكون مساویة  مرونة،ال

قـانون، وخلـص إلـى أن أدولـف وانجـر ال، بمراجعـة 1961سـنة (Timm)  قـام: 1طروحات النسبیةاأل. 2.جـ
 .  قد أخذ في اعتباره النمو النسبي، ولیس المطلق، ولهذا یجب أن یعبر عن القانون بالمعنى النسبي

 ،النســبیة بمعنــى العمــومي اإلنفــاق فــيالحاصــل  لنمــوبتقــدیم توضــیح ل 1969ســنة  )(Musgrave وهكــذا،
   :التالیة العالقة استخدامب

Ln (NGE / NGDP) = a + b Ln (GDP/P)  

                                   
1- Satish Verma , Rahul Arora, p 81. 
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ـــــــي حصـــــــة  ـــــــإن النمـــــــو ف ـــــــه، ف ـــــــا ل ـــــــاق''وفق ـــــــي '' الحكـــــــومي االســـــــمي اإلنف ـــــــي االســـــــمي''ف ـــــــاتج المحل ،                   ''الن
(NGE / NGDP)  یعتمد على الناتج المحلي للفرد(GDP/P) .  

بـدل '' النـاتج المحلـي الحقیقـي''تفسیر نسـبي للقـانون لكـن باسـتخدام  بإعطاء، 1980في  )Mann ( قامكما 
  .  كمتغیر مستقل'' الناتج المحلي الحقیقي الفردي''من 

قیمـة لمـا تتجـاوز قـانون واجنـر ینطبـق فـإن  )(Musgraveو  )Mann (  وهكـذا،  فإنـه فـي حالـة طرحـي
  . تكون المرونة أكبر من الصفر الصفر،  أي لما) b(معامل االنحدار 

  .طروحات السابقةویمثل الجدول الموالي ملخصا لمختلف األ

  :)2( جدول رقمال
  قانون وانجرالمختلفة ل طروحاتاأل

Source: Satish Verma , Rahul Arora, Does The Indian Economy Support Wagner’s Law? An 
Econometric  Analysis , Eurasian Journal Of Business And Economics, 2010, p 82. 

 

 

 معادلة االنحدار     الطرح رقم الطرح

طروحات المطلقةألا  

1 Peacock-Wiseman (1961) Ln GE = a+b Ln GDP +ut 

2 Gupta (1967) Ln (GE / P) =   a +b Ln (GDP / P) +  ut 

3 Goffman (1968) LnGE = a + b Ln (GDP / P)+ ut 

4 Pryor (1969) Ln GCE =a  +  b Ln GDP +   ut 

طروحات النسبیةاأل  

5 Musgrave (1969) Ln ( NGE / NGDP) = a + b Ln (GDP / P) +  ut 

6 Mann (1980) Ln (NGE / NGDP) =  a +  b Ln GDP +  ut 
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 ": وایزمان" و" بیكوك"عند  زاحةأثر اإل أطروحة . 2
ســـنة  *بیكـــوك و وایزمـــان قـــام الباحثـــان االقتصـــادیان حیـــث لقـــانون وانجـــرعـــالوة علـــى الصـــیاغة الریاضـــیة 

فـي المملكـة  )1955-1891 (مـومي خـالل الفتـرة اإلنفـاق الع وذلك بدراسـة بالتحقق التجریبي منه 19611
تزایـــد ظـــاهرة قـــدم الباحثـــان تفســـیرا جدیـــدا ل، ال یـــزال ســـاري المفعـــول انجـــرقـــانون  وتوصـــال إلـــى أنالمتحـــدة 
  .العمومياإلنفاق 

  :اتجاه التزاید في اإلنفاق العمومي. أ
ل فـي ال یمكـن أن یـتم بشـك اإلنفـاق العمـوميالتزایـد فـي علـى أسـاس أن طرحهمـا  "وایزمـان"و  "بیكـوك" قـدم 

النفقـات العامـة إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي  نسبة اعتقد الباحثان أنجمیع االقتصادیات بشكل مطلق، كما 
لـــم یتبـــع اتجاهـــا سلســـا فـــي حركـــة النفقـــات العامـــة، بـــل ظهـــر فـــي اتجـــاه قفـــزات صـــعودا ونـــزوال علـــى فتـــرات 

لتاریخیــة الكبــرى كــالحروب، وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــدما اهــذه القفــزات تتــأثر بصــفة كبیــرة باألحــداث . متقطعــة
  :2الموالي تفسیرال
، وبالتــالي مــن أجــل التوســع فـــي إلــى حــد كبیــر علــى تحصــیل اإلیــراداتمــومي فــاع اإلنفــاق العارتیعتمــد  -

  اإلنفاق العمومي فال بد من تحصیل المزید من اإلیرادات؛
المزیــد مـــن  ومســتوى تحمـــل وميمــاإلنفـــاق العبـــین مســتوى نــاك وجــود فجـــوة كبیــرة بـــین توقعــات النــاس ه -

 فیمــا یتعلــق بالخــدماتیتقــدم بهــا مواطنوهــا ، یمكــن للحكومــات أن تتجاهــل المطالــب التــي ولــذلك. الضــرائب
  ؛الضرائب ثابت من تمعدال في ظلالمختلفة، خصوصا، عندما تحصیل اإلیرادات  العمومیة

وســع الهیكـــل الضــریبي لتولیـــد حیـــث أنهــا ت معــدالت الضــرائب فـــي زیــد الحكومــةحـــروب تأوقــات الخــالل  -
غیــر . والتــي یتقبلهـا المواطنــون نتیجـة لــوعیهم بضـرورتها مــوال لتلبیـة الزیــادة فـي نفقــات الـدفاعالمزیـد مـن األ

 .    قد تبقى معدالت الضرائب على حالها نتیجة اعتیاد المواطنین علیهابعد الحرب، أنه 

                                   
* - Alan Turner Peacock )1922-2014( ،Jack Wiseman )1919- 1991  :(اقتصادیان بریطانیان .  

1 - A.T Peacock, J.Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton 
University Press, Princeton, 1961. 
2- Ibrahim Ola Balogun, Theories of Public Expenditures, The Strategist, 22nd February 2013, 
available at http://strategistng.blogspot.com/2013/02/theories-of-public-expenditures.html, visited in 
25/2/2014.  
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  :تزاید اإلنفاق العمومي وأثر اإلزاحة. ب
ممــا  ب علــى حالهــا نتیجــة اعتیــاد المــواطنین علیهــا،قــد تبقــى معــدالت الضــرائبعــد الحــرب مثلمــا ذكرنــا فإنــه 

فـي  اارتفاعـسـبب تستاإلیـرادات  وبالتـالي فـإن هـذه الزیـادة فـي. الزیادة في حجم اإلیرادات العامـة یترتب عنه
والشــكل المــوالي یوضــح شــرحا مبســطا لهــذه ". زاحــةأثــر اإل"عمــومي وهــو مــا أطلــق علیــه الباحثــان اإلنفــاق ال

 .الظاهرة

  ):7(م ـیاني رقـالبكل ـلشا
  "وایزمان"و " بیكوك"عند  زاحةأثر اإل

  

  

  

  

  
  

  .58ص مرجع سابق، ، ولید عبد الحمید عایب :المصدر                 

 : تمثل حیث
t :؛الزمن  

G/Y : حصة النفقات العامةG  من الدخل الوطنيY .  

عبـر الـزمن تـؤدي إلـى بـروز الحاجـة التـي تنـدلع أو الحـروب األزمـات حـاالت  الشـكل البیـاني أننالحظ من 
والــذي یمثــل بدایــة  t1عنــد الــزمن و اإلنفــاق العمــومي مــن أجــل مواجهــة هــذه األزمــات، حیــث أنــه زیــادة  إلــى

تمثـل النقطــة والتـي  t2مـع انخفـاض طفیـف عنـد ) t1- t2(خـالل الفتـرة   G/Yارتفـاع النسـبة نالحـظ األزمـة
تبــدأ  t3النقطــة الزمنیــة حتــى لتبقــى محافظــة علــى نفــس المســتوى تقریبــا  ،الزمنیــة التــي تنتهــي عنــدها األزمــة

  . وهكذا) t2- t3(خالل الفترة الزمنیة  G/Yأزمة جدیدة ومرحلة أخرى من ارتفاع النسبة 

G/Y 

t 
t1 t3 t2 t4 
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 و   Olan Henry(مـن بیـنهم الدراسـة التـي قـام بهـا '' *أثـر اإلزاحـة''ن البـاحثون التأكـد وقد حاول العدید مـ

Nilss Olekalns (  إلـى النـاتج المحلــي  عمـوميلتفسـیر الزیـادات الزمنیـة فـي نسـبة اإلنفـاق ال 2000سـنة
  :كما یوضح الشكل الموالي. 1995 -1836وذلك خالل الفترة  اإلجمالي في المملكة المتحدة

  ):8(الشكل البیاني رقم 
  المقدر باللوغاریتم) 1995- 1836(تطور اإلنفاق العمومي في المملكة المتحدة خالل الفترة 

  

  
The Displacement Hypothesis and Government Spending in Ólan Henry, Nilss Olekalns,  : Source

the United Kingdom: some new Long-Run Evidence, Econ Papers , N° 750, June 19, 2000, p 18 

بشـكل إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي  عموميإلنفاق الكان هناك زیادة في نسبة ا أن یتضح من الرسم البیاني
اإلنفـاق فـي سـبیل المثـال، كانـت التغییـرات  واضح، والذي كان على  شكل قفزات خالل مراحل ممیزة  فعلـى

التـي كمـا الحـظ بـارو تـم تمویلهـا إلـى و في القرن التاسع عشر فـي الغالـب نتیجـة الحـروب المتكـررة العمومي 
كانـت األحـداث المالیـة المهیمنـة فقـد  القـرن العشـرینأمـا فـي  .حد كبیر مـن فـوائض المیزانیـة فـي زمـن السـلم

عـن طریـق  الت الضـرائبى زیادة كبیرة في معـدشهدت الحرب العالمیة األولحیث  الحربین العالمیتینخالل 
 ظــلأثــر اإلزاحــة ، وتماشــیا مــع 1909فـرض ضــرائب تصــاعدیة علــى الــدخل مــن قبــل لویــد جــورج فــي عــام 

                                   
* - displacement effect 
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العالمیـة تـم الرفـع فـي  الكسـادومـرة أخـرى ونتیجـة ألزمـة . العشـرینیاتهذه الضرائب على الدخل خـالل  تأثیر
عرفـــت  أیضـــا. مواجهـــة هـــذه األزمـــة ، مـــن أجـــلالمباشـــرة، وخاصـــة الرســـوم الجمركیـــةالضـــرائب غیـــر معـــدل 

زیـــادات والتـــي صـــاحبها  حـــرب العالمیـــة الثانیــةنتیجــة لل، 1936 ارتفاعـــا ابتــداء مـــن ســـنةالنفقــات العســـكریة 
بعـــد الحـــرب والتـــي اســـتمرت بعـــد الحــرب العالمیـــة الثانیـــة حیـــث تمیـــزت الفتـــرة  فـــي معـــدالت الضـــرائبكبیــرة 

كمــا هــو موضــح فــي الشــكل، حیــث كــان هــذا االرتفــاع فــي اتجــاه عمــومي فــاع فــي اإلنفــاق الالمزیــد مــن االرتب
 ).على شكل قفزات(تصاعدي غیر سلس 

   :  Musgraveلـ  اإلنفاق العموميموذج التنمیة وتزاید ن. 3
لتنمیـــة فـــي نمط النمـــو وابـــذات صـــلة مـــومي نمـــو اإلنفـــاق الع أن ظـــاهرة  (Musgrave) االقتصـــادياقتـــرح 

لزیــادة عمــومي إلــى ایمیــل اإلنفــاق ال تشــرح كیــف االقتصــادیة ل التنمیــةراحــحیــث أن مختلــف م. المجتمعــات
  . عندما ینمو فیه االقتصاد من اقتصاد تقلیدي إلى اقتصاد صناعي

  :Musgrave)(وظائف الدولة عند . أ
لعامــة فــي قیامهــا بالنشــاط وظــائف الســلطات االعامــة لجانــب الــوظیفي للنفقــات تبعــا ل (Musgrave)صــنف 
  :1ثالث وظائف أساسیةلى إالمالي 

تخصـیص المـوارد اإلنتاجیـة لتحقیـق األهـداف اقتصـادیا تعمـل الدولـة علـى : وظیفة تخصـیص المـوارد. 1.أ
إنـارة الشــوارع أو الـدفاع الــوطني؛  :علـى سـبیل المثــال(إرضــاء لحاجـات المجتمــع،  كثـرة األجتماعیـاالأو / و

 ؛)العوامل الخارجیة مثل فرض ضریبة إلعادة تدویر النفایات
باســتخدام السیاســة الضــریبیة علــى إعــادة و تعمــل الدولــة  :توظیفــة التوزیــع العقالنــي للــدخول والثــروا. 2.أ

ـــة االجتماعیـــة توزیـــع ـــة علـــى ذلـــكومـــن األ.  الـــدخل مـــن أجـــل تحقیـــق العدال المخـــتلط للحمایـــة النظـــام : مثل
  ؛)التأمین والمساعدة(االجتماعیة 

یجــب علــى الدولــة أن تضــمن النمــو االقتصــادي مــع   :وظیفــة تنظــیم النشــاط االقتصــادي واســتقراره. 3.أ
  ).العمالة الكاملة، والتوازن الخارجي واستقرار األسعار(العام االقتصادي احترام التوازن 

                                   
1 -  Maya Bacache-Beauvallet , Le rôle de l'Etat fondement et réforme, Bréal, 2006, p 32, 33. 
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  : مراحل التنمیةو اإلنفاق العمومي نمو . ب
ـــة : مـــن فكـــرتین (Musgrave)مـــن أجـــل تحلیـــل ظـــاهرة النفقـــات العامـــة، انطلـــق  أولهمـــا حـــول كـــون المرحل

التنمویــة التــي یمــر بهــا االقتصــاد تحتــل أهمیــة كبیــرة فــي تحدیــد حجــم اإلنفــاق العمــومي كــون أن الدولــة هــي 
مــن تتكفــل بــذلك، وثانیهمــا حــول أن الحاجــات الغیــر أساســیة التــي تشــبعها الدولــة تتناســب مــع نمــو متوســط 

وتبعــا لهــذا فقــد . ر عنهــا بمرونــة الطلــب علــى الخــدمات العامــةنصــیب الفــرد مــن الــدخل الــوطني، والتــي عبــ
  : 1قسم مراحل التنمیة إلى ثالثة مراحل

 ، الصـحة، العدالـة والقـانونعلـى التعلـیممرتفعـة نفقـات  هـذه المراحـل تتطلـبو  :التطـور األولـى احلمر . 1.ب
ــــة لالقتصــــاد و  االدخــــار أن وحیــــث ) لعامــــةللنفقــــات ا باســــم رأس المــــال االجتمــــاعي ةالمعروفــــ(البنیــــة التحتی

نسـبة عالیـة عمـومي اإلنفـاق ال یشـكلفـي هـذه المرحلـة فإنـه و كاف لتمویل هـذه النفقـات الالزمـة الخاص غیر 
لي طلـب مرتفـع وتتصـاحب هـذه الحالـة مـع معـدالت منخفضـة مـن الـدخل الفـردي بالتـا .من النـاتج اإلجمـالي

أن دخـل فـردي مـنخفض، والتـي یترتـب علیهـا تتزامن هـذه المرحلـة مـع مسـتویات على الخدمات العامة، كما 
یكــون الطلــب علــى الخــدمات العامــة منخفضــا جــدا والســبب یعــود لكــون الــدخل یخصــص لتلبیــة الحاجیــات 

  األولیة؛
مقارنــة بالمرحلــة األولــى، حیــث  فــي االدخــار الخــاص دة معتبــرة زیــاوتشــهد  :مراحــل النمــو الوســطى. 2.ب

لغایـة أن یصـبح  ،السـتثمار العـامبـذلك دور ا مكمـال االقتصـاد تدریجیا في االستثمار الخاص بمساهمتهیبدأ 
  . إخفاقات السوقعلق بفیما یفقط دور الدولة دورا تكمیلیا للقطاع الخاص 

یصاحب هـذه المرحلـة مسـتویات مرتفعـة مـن الـدخل الفـردي : )مراحل النضج(المراحل األخیرة للتطور .3.ب
الحاجیـات هـذه یمیـل إلـى االنخفـاض كـون أن معظـم اإلنفاق على الخدمات األساسـیة وبالتالي فإن معدالت 
خاصـــة التـــي تحتـــاج إلـــى  لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى یـــزداد الطلـــب علـــى الســـلع الكمالیـــة. األساســـیة تـــم تلبیتهـــا

، ...)ثــــل مختلــــف مظــــاهر التحضــــر كالســــیارات الســــریعة والمنشــــآت الفخمــــة م(االســــتثمار العــــام التكمیلــــي 
التعلـیم إلـى إلـى زیـادة اإلنفـاق علـى العمالـة المـاهرة یـؤدي للیـد لحاجة المتزایدة في المجتمعات وبالتالي فإن ا

                                   
1 -  Robert Karolewski, Vitaly Kim Theoretical and Empirical Analysis of Public Expenditure 
Growth, available at : https://prezi.com/sjk7yys jrnw/theoretical-and-empirical-analysis-of-public-
expenditure-gro/, visited in 12/2/2014. 
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زیـــادة التحركـــات یضـــاف إلـــى هـــذا  .أن تصـــبح علـــى نحـــو متزایـــد جیـــدة االســـتثمار بالنســـبة للمجتمـــع ككـــل
  ...انیة تؤدي إلى تطویر األحیاء الفقیرة في المدنالسك

لكـــن مـــن أجـــل تحقیـــق مزیـــد مـــن  مـــوميهـــذه العوامـــل وغیرهـــا تـــؤدي مـــرة أخـــرى إلـــى زیـــادة فـــي اإلنفـــاق الع 
   .االجتماعیة واالقتصادیة الرفاهیة

  :Musgrave)(والمیل الحدي لإلنفاق العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي عند مؤشر المرونة . جـ
ل النامیـــة وذلـــك باســـتخدام مؤشـــري بقیـــاس كمـــي لظـــاهرة تزایـــد النفقـــات العامـــة فـــي الـــدو  (Musgrave)قــام 

وقـد اختـار مجموعـة مـن الـدول . لنفقات العامة والمیل الحدي لها نسبة إلى الناتج الـداخلي اإلجمـاليامرونة 
  .من األربع قارات على أساس توفر البیانات بصورة كافیة

وما على أنها مقیاس لدرجة استجابة متغیر ما للتغیرات التي تطـرأ علـى متغیـر ثـان، أمـا وتعرف المرونة عم
ة فهـــي تعبـــر عـــن نســـبة الزیـــادة فـــي النفقـــات العامـــة إلـــى الزیـــادة فـــي النـــاتج المحلـــي مـــمرونـــة النفقـــات العا

  :2ویتم حسابه بالشكل التالي. 1اإلجمالي
  

إلنفاق العمومي یظهر  مدى استجابة هـذا اإلنفـاق للتغیـرات فـي النـاتج الـداخلي، امرونة ونالحظ أن معامل 
وما إذا كان هذا اإلنفاق یـرتبط بصـورة منتظمـة بـالتغیرات فـي النـاتج الـداخلي، فهـو بـذلك یقـیس العالقـة بـین 

رین همــا التغیــر النســبي فــي اإلنفــاق العمــومي والتغیــر النســبي فــي النــاتج المحلــي، فــإذا  كــان معامــل متغیــ
المرونة أكبر من الواحد الصحیح، فهذا یعني أن النفقات العامة تـزداد بمعـدالت نمـو تفـوق النمـو فـي النـاتج 

  . المحلي اإلجمالي والعكس

مي فیعــرف علــى أنــه التغیــر فــي النفقــات العامــة إلــى التغیــر أمــا بالنســبة لمؤشــر المیــل الحــدي لإلنفــاق العمــو 
  : ویعطى بالعالقة التالیة. 3في الناتج المحلي اإلجمالي

                                   
، 2008، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، حالة الجزائر: الوظیفة االجتماعیة للنفقات العامةأحمد نعیمي،  - 1

  . 57ص 
  .267الحمید عایب، مرجع سابق،  ولید عبد - 2
  .72نوازد عبد الرحمن الهیتي، مرجع سابق، ص  - 3

التغیر النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي/ اإلنفاق العموميالتغیر النسبي في = مرونة اإلنفاق العمومي   
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یبین ذلك الجزء من الزیادة في الناتج والتي تذهب كإنفاق عمـومي فكلمـا ارتفـع المیـل  ن المیل الحديحیث أ
 . 1الحدي ذل على زیادة اإلنفاق بمعدل أكبر من زیادة الناتج المحلي

إلى أنـه وخـالل الفتـرة  خلص ومن خالل الدراسة التي أجراها الباحث على عدد من البلدان المتقدمة والنامیة
اســتوجب علــى مختلــف الــدول الم حالــة مــن الركــود االقتصــادي، عــرف العــقــد  1985 و 1970بــین ســنتي 

من أجل تحریك عجلـة االقتصـاد الـذي یعـاني مـن  مومياإلنفاق الع معدالت زیادة یة لناموخصوصا الدول ا
   . حالة الركود

  :رىـات أخـنظری. 4

العدیــد مــن النظریــات  بـرزتموســغراف ووایزمــان و باإلضـافة إلــى الطــرح الـذي قدمــه كــل مــن وانجـر وبیكــوك 
  :االقتصادیة والتي حاولت تفسیر ظاهرة تزاید اإلنفاق العمومي، ومن أهمها

                                                                               :2فرضیة الحد الحرج. أ
ي تـــ، وال"*الحـــد الحـــرج ةفرضـــی"التـــي عنیـــت بدراســـة ظـــاهرة تزایـــد اإلنفـــاق العمـــومي  ســـباقةمـــن النظریـــات ال

مـن خـالل تحلیلـه لبیانـات  ،مباشرة بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة **القتصادي البریطاني كولن كالركوضعها 
ــــى أن التضــــخم  مجموعــــة مــــن الــــدول الصــــناعیة خــــالل الفتــــرة بــــین الحــــربین العــــالمیتین، حیــــث توصــــل إل

ــــ اال مـــن إجمـــالي  %25قتصـــادي یحـــدث وبالضـــرورة عنـــدما تتجـــاوز ضـــرائب القطـــاع العمـــومي مـــا یقـــدر ب
وقـــد تـــم بنـــاء الفرضـــیات علـــى .  حتـــى فـــي ظـــل تـــوازن المیزانیـــة العامـــة) الحـــد الحـــرج(النشـــاط االقتصـــادي 

  :مجموعة من العوامل المؤسساتیة وفقا للتصور التالي

                                   
  .268ولید عبد الحمید العایب، مرجع سابق، ص  - 1

2 - S.N. Chand , Op.cit, p 155,156. 
* - Critical-Limit Hypothesis.  

**  - Colin Grant Clark 1905-1989):( حصائي اقتصادي   .بریطاني وإ

التغیر في الناتج المحلي اإلجمالي/ التغیر في اإلنفاق العمومي = المیل الحدي لإلنفاق العمومي  
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مـن إجمـالي النشـاط االقتصـادي فـإن  %25الحـد الحـرج وهـو  عندما یصل حجم الضرائب الحكومیـة إلـى -
نمـط تصـرف المجتمـع سـیتغیر بحیـث أنـه سیصـبح أقــل إنتاجیـة كـون أن الحـوافز قـد تـأثرا سـلبا بواقـع الزیــادة 
ــــأثر نتیجــــة لنظــــام ضــــریبي  الضــــریبیة وبالتــــالي فــــإن الــــدخل اإلضــــافي الــــذي یتحصــــل علیــــه العمــــال قــــد ت

 تصاعدي؛

یصــبح األعــوان االقتصــادیون أقــل مقاومــة لمختلــف أشــكال التمویــل التضــخمي لإلنفــاق العمــومي، ولهــذا  -
فــي حــین أن ارتفــاع القــدرة الشــرائیة نتیجــة " العــرض الكلــي"فــإن الخســارة فــي الحــوافز ســتؤدي إلــى تخفــیض 

التضــخم نتیجــة للتمویــل التضــخمي ســتعمل علــى توســیع لطلــب الحكــومي الفعــال، وبالتــالي ســترتفع معــدالت 
  ). في ظل افتراض أن كافة الموارد مشغلة(للتوازن بین العرض الكلي والطلب الكلي الجدیدین 

كلیـف مسـتوى التأثر اإلزاحة لبیكوك ووایزمان كونها تقـوم علـى عامـل مؤسسـاتي ك مع هذه الفرضیة وتشترك
ةغیـــر أنهـــا تختلـــف عنهـــا فـــي . الضـــریبي ة دعمـــا واســـعا فـــي أوســـاط وقـــد تلقـــت هـــذه الفرضـــی. الجوانـــب بقی

أثبتـت العقـود الماضـیة أن كمـا  األعمال على عكس األوسـاط األكادیمیـة التـي تلقـت منهـا دعمـا ضـئیال جـدا
  . حدوث میول تضخمیة واسعةدون  % 25تجاوزت قد  دولالعدید من ال

 :لوسیطالناخب انظریة . ب
 الـدور أهمیـة بإبراز دیمقراطي نظام إطار في مومي الع اإلنفاق سیاسات بصوغ المتعلقة النظریة هذه تعني

 یتعلـق مـا فـي الدراسـة تحـت المجتمعـات تركیبـة إلـى التعـرف أهمیـة ثـم ومن الوسطى، الطبقة به الذي تقوم
 لطبقـات السـكاني بـالوزن یتعلـق مـا وفي تمع،جالم معیشة بمتوسط مقارنة الوسطى، الطبقة بمتوسط معیشة

وفقـا لنظریـة الناخـب المتوسـط أن یـتم تحدیـد اإلنفـاق العمـومي مـن  )lackB )1948 اقتـرح وقـد  .المجتمـع
 إثبات یمكن االقتراع یتیح دیمقراطي نظام ظل ففي. 1طرف الناخبین ذوو حجم الدخل الوسیط في المجتمع

  الوسـیط الناخـب یفضـلها التـي تلـك سـتكون للمجتمـع السیاسـي التـوازن لستشـك التـي المثلـى السیاسـة أن

                                   
1 - Dennis C. Muelle, Public Choice III, Cambridge university press, USA, 2003, p 83. 
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ـل ال عـادة األغنیـاء طبقـة أن وبـافتراض  الناخـب تحدیـد أن إلـى التوصـل یمكـن المجتمـع، فـي األغلبیـة تمّث
   :1حیث أنه المجتمع في الفقراء طبقة نصیب على سیعتمد الوسیط

 إلـى سـینتمي الوسـیط الناخـب أن سـیعني ذلـك فـإن السكان، من أكثر أو 50% الفقراء طبقة شكلت إذا -
   ؛الطبقة هذه تفّضلها التي تلك ستكون المثلى اإلنفاق العمومي سیاسة فإن ثم ومن الطبقة، هذه

 الوسـطى الطبقـة إلـى سـینتمي الوسـیط الناخـب فـإنالسـكان  مـن 50% أقل مـن الفقراء طبقة شكلت إذا -
  .المجتمع في المثلى اإلنفاق العمومي سیاسة تفضیالتها لستمث التي

وقــد اشــتهر تطبیــق نظریــة الناخــب الوســیط لتحلیــل نمــو اإلنفــاق العمــومي مــن العدیــد مــن االقتصــادیین 
وخصوصـا مـع انـدالع  مـؤخرا بـرزت النظریـة  كمـا ،Meltzer & Richard (1981,1983)أمثـال 

طمــح إلــى إرســاء حكــم دیمقراطــي یســتند إلــى تفضــیالت النــاخبین مــن شــأنه أن تالثــورات العربیــة والتــي 
یفـرض إتبـاع سیاسـة إنفـاق عمـومي تـوزیعي، حیـث یقـوم الناخـب الوسـیط بـدور محـوري فـي اختیـار هـذه 

  .السیاسات
   :2)أطروحة الفرق في اإلنتاجیة( Baumol أطروحة. جـ

ي أطروحـة اقتصـادیة وضـعها كـل مـن أطروحـة الفـرق فـي اإلنتاجیـة هـمـا یسـمى أو   (Baumol)أطروحـة 
 ارتفـاعوتتضـمن هـذه األطروحـة أن . ستینیات القـرن الماضـي يف  *ولیام بوین و ویلیام بومول االقتصادیان

تفـــاع األجـــور فـــي القطاعـــات ذات ار  القطاعـــات التـــي تشـــهد إنتاجیـــة منخفضـــة كـــرد فعـــل علـــى فـــياألجـــور 
  .  اإلنتاجیة المرتفعة والتي تحقق مستویات إنتاجیة مرتفعة

األساسـیة علـى قطـاع الفنـون، حیــث أشـار إلـى أن االحتیـاج إلـى نفـس عـدد الموســیقیین وقـد أجریـا دراسـتهما 
نفسه كما في القرن التاسع عشـر، وهـو مـا یـدل علـى عـدم تغیـر األداء فـي لعزف سنفونیة بیتهوفن الیوم هو 

ل بالنسـبة للمهـن الموسیقى الكالسـیكیة، لكـن بـالرغم مـن هـذا فـإن األجـور الحقیقیـة للموسـیقیین كمـا هـو الحـا
وبالتـالي فــإن الزیـادة المضـطردة فــي نفقـات التشــغیل . بشـكل كبیـر منــذ القـرن التاســع عشـر األخـرى قـد ارتفــع

                                   
  .19، 18ص مرجع سابق، علي عبد القادر علي،  - 1

2 - Martin Paldam, The welfare state and Baumol’s law, School of Economics and Management, 
Aarhus University1, Denmark, 2009, p 2,3 

* - William Baumol )1922- : ( ،اقتصادي أمریكيWilliam Bowen )1933- :(اقتصادي وكاتب أمریكي  
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فـــي القطاعــــات ذات اإلنتاجیـــة المنخفضــــة ، وبالتـــالي ثبــــات اإلیـــرادات أو تطورهــــا بمعـــدل أقــــل مـــن تطــــور 
وتـؤدي هـذه الظـاهرة إلـى ارتفـاع اإلنفـاق العمـومي سـبب الزیـادة فـي . (Baumol) بأطروحـةالتكالیف تسمى 

تاجیتهــا وتنافســیتها األجـور مــن جهــة، والــدعم الــذي تقدمــه الدولــة لهـذه القطاعــات عــادة  مــن أجــل تحســین إن
  . مقارنة بالخواص

. IIIامةأسباب تزاید النفقات الع:  

، عبـر الـزمن والتنـوع االزدیـادخلصنا إلـى أنهـا آخـذة بصـفة عامـة فـي  امةالنفقات العمن خالل دراسة تطور 
 بالضـــرورة زیـــادة المنـــافع العامـــة المترتبـــة عنهـــا فـــي شـــكل زیـــادة فـــي أنـــواعهـــذه الزیـــادة ال تعنـــي  غیـــر أن

 ،1الخــدمات التــي تؤدیهــا الدولـــة وتحســین مســتواها، كمـــا أنهــا ال تعنــي حتمــا زیـــادة التكــالیف العامــة لألفـــراد
 . إلى أسباب ظاهریة وأخرى حقیقیة امةولهذا فإنه یمكننا تقسیم أسباب الزیادة في النفقات الع

   :أسباب التزاید الظاهري. 1
ن أن یقابلهـا زیـادة لنفقـات دو لالحسـابیة فـي األرقـام تضـخم ونهـا في ك الزیادة الظاهریة للنفقات العامة تتمثل 

في نصیب الفرد في التكلفة الحقیقیة أي في كمیـة السـلع والخـدمات المسـتخدمة إلشـباع الحاجـات العامـة أو 
  :  ومن أهم أسباب الزیادة الظاهریة نجد .2حتى في تحسین مستوى الخدمات العمومیة المقدمة

                                                                     :الحقیقیة للنقودنخفاض القیمة ا. أ
یقابلهـــا زیـــادة  أناالســمیة دون  النفقــات العامـــةإلـــى زیـــادة فــي حجـــم  لنقــودالحقیقیـــة لقیمــة الانخفـــاض یــؤدي 

للمحافظــة علــى ثبـــات هــو مــا یــدفع الدولــة إلـــى الرفــع مــن القیمــة النقدیــة لهــا ، و امــةفعلیــة فــي الخــدمات الع
 الكلـي مقارنـة بـالعرض الطلـب وهـو مـا یعبـر عنـه بمعـدل التضـخم، حیـث أن الزیـادة فـي 3منفعتهـا الحقیقیـة

للســلع فــي االقتصــاد والتــي ال تســتجیب لهــذه الزیــادة ممــا یــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار وتــدهور القــدرة  الكلــي

                                   
  . 110، ص مرجع سابقاقتصادیات المالیة العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة، حمدي أحمد العنابي،   - 1
  .132، ص مرجع سابقمحمود حسین الوادي،  -2
  .95، ص 2000منشورات جامعة دمشق، المالیة العامة والتشریع الجبائي، محمد خالد المهایني، خالد الخطیب الحبشي،  -3
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 كانـت مـاغیـر  العامة، والخدمات السلع على للحصول أكبر نقدیة وحدات الدولة تدفعالشرائیة للنقود حیث 
 .سابق وقت في تدفعه

 لهذه الحقیقیة الزیادة على للتعرف متباینة فترات خالل العامة النفقات مقارنة دراسة إلجراءلهذا فإنه و 
    1:التالیة العالقة باستخدام وذلك للنقود الشرائیة القوة في التغیرات استبعاد یتطلب النفقات

  

  

 

   :تطور الطرق المحاسبیة المستخدمة. ب
؛ فقــد كانــت الموازنــات تعـــد امــةعلــى الحجــم االســمي للنفقــات العالفــن المــالي الحاصــلة فــي  تــؤثر التغیــرات

العامــة بمــا یســمح للهیئــات العمومیــة بــإجراء  اإلیــراداتأي تخصــیص " قاعــدة الصــوافي"ســابقا علــى أســاس 
علــى  اإلیــراداتونفقاتهــا، وبالتــالي ال یظهــر فــي المیزانیــة العمومیــة للدولــة إال فــائض  إیراداتهــامقاصــة بــین 

. تظهــر فــي المیزانیــة العمومیــة النفقــات العامــةأصــبحت كــل غیــر أنــه وبعــد اعتمــاد مبــدأ الشــمول، . النفقــات
قــد یــؤدي إلــى حــدوث تــداخل فیمــا بینهــا، وبالتــالي ..) .ملحقــة، خاصــة(كمــا أن اللجــوء إلــى تعــدد المیزانیــات 

 اإلنفـاقوهـذا مـا یجعـل مـن مقارنـة تطـور . الخاصـة بالمیزانیـة" تكـرار فـي حسـاب النفقـات"یؤدي إلى إحـداث 
  .  من یؤدي إلى إمكانیة حدوث زیادة ظاهریةعبر الز  موميالع

   :2الدولة وزیادة عدد السكان إقلیماتساع . ـج
اسـترجاع الدولـة حیـث أن  امـةالع ظاهریـة فـي النفقـاتادة زیـزیادة مساحتها في  الدولة إقلیماتساع قد یتسبب 

أو ضم مناطق جدیدة سیؤدي إلى زیادة النفقـات العامـة لهـذه الدولـة  لسیادتها الحكومیة على بعض المناطق
  . إال أنها تعتبر زیادة ظاهریة ولیست زیادة حقیقیة نظرا إلنشاء میزانیة موحدة بین األقالیم المتحدة

                                   
  .57محمد بن عزة، مرجع سابق، ص  -1

  .58، ص 1995الدار الجامعیة، بیروت، مبادئ المالیة العامة، زینب حسین عوض اهللا،   - 2

  

 = النفقات العامة الزیادة الحقیقیة في 
 x100  األسعار الجاریةبالنفقات العامة 

 راالمستوى العام لألسع
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إذا لــم تــؤدي إلــى  ظــاهري مــن العوامــل المؤدیــة إلــى زیــادة النفقــات العامــة بشــكلالزیــادة الســكانیة  عتبــركمــا ت
  .حقیقة في النفقات زیادة زیادةالفتعتبر  أما إذا كان العكس ،العمومي المخصص للفرد الواحد اإلنفاقتزاید 

   :1داریةإأسباب  .د
والعملیـــة، كزیـــادة عـــدد وعـــدم مســـایرته للتطـــور الســـریع فـــي الحیـــاة االقتصـــادیة  اإلداريیـــؤدي ســـوء التنظـــیم 

 .النفقــات العامــةإلــى ارتفــاع حجــم  الغیــر مبــررة اإلداریــة التكــالیففــي  واإلســرافالعمــال دون الحاجــة إلــیهم 
وبالتـالي  ،زیـادة فـي القیمـة الحقیقیـة للنفـع العـام تـؤدي إلـىال إال أنهـا  فعلیـا النفقـات العامـةوبالرغم من زیـادة 

  . زیادة ظاهریةیمكن الحكم على هذه الزیادة أنها 

   :حقیقيأسباب التزاید ال. 2
یقصـد بالزیــادة الحقیقیــة للنفقــات العامــة زیــادة المنفعــة المترتبــة عــن هــذه النفقــات، أي ارتفــاع متوســط نصــیب 

ة لكـل منهـا أسباب عدیدة تختلـف األهمیـة النسـبی عن یترتب هذا التزایدو  .الفرد من السلع و الخدمات العامة
  :ومن بینها بحسب ظروف كل دولة،

   :إلیدیولوجیةاألسباب ا. أ
، ومــا لهــا مــن أثــر العامــة سیاســتها وخیــاراتد بهــا األســباب المرتبطــة بــالتطور التــاریخي لــدور الدولــة ویقصــ
تختلـــف وظـــائف الدولـــة بـــاختالف النظـــام االقتصـــادي المتبـــع واألفكـــار إذ  ؛النفقـــات العامـــةعلـــى حجـــم  بـــالغ

ــــة المعتنقــــة ـــالل اختیارهــــا لمســــاندة الفردیــــة والحریــــة االقتصــــادیة أو التــــدخل فــــي النشــــاط  2،المذهبی مــــن خـ
ویتوقــف دور الدولــة عنــد الحــد األدنــى مــن  ،امــةففــي الحالــة األولــى یــنخفض حجــم النفقــات الع. االقتصــادي

وحجــم  بینمــا فــي الحالــة الثانیــة تــزداد أهمیــة. فــي أقــل مســتوى لهــا النفقــات العامــةالنشــاطات وبالتــالي تكــون 
  :، ومن أهم العوامل المؤدیة لزیادة وظائف الدولة3نتیجة الزدیاد وظائف الدولة وتنوعها النفقات العامة

اتخــاذ التوجهــات العالمیــة علــى مــدار القــرنین التاســع عشــر والعشــرون منحــا : الدیموقراطیــةالحركــة مــو ن -
نحو ارساء قواعد الدیمقراطیة حیث تم توسـیع حـق االنتخـاب واكتسـبت األحـزاب األكثـر شـعبیة بمـا فـي ذلـك 

                                   
  .61ص  ،مرجع سابقزینب حسین عوض اهللا،   - 1
  45سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 2
  .183، ص مرجع سابقعبد المجید قدي،  - 3



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

66 
 

األحـــزاب االشـــتراكیة والتـــي عقـــدت تحالفـــات مـــع مختلـــف النقابـــات العمالیـــة مـــن أجـــل الـــدفاع علـــى مختلـــف 
وبالتالي فقد دفعت هذه التحوالت اإلیدیولوجیة إلى إعادة تشـكیل السیاسـة الدیمقراطیـة . ح االجتماعیةالمصال

كمــا أن  هیكــل الحكــم  .1والتــي أدت إلــى إحــداث تغیــر فــي مــوازین القــوى وزیــادة فــي حجــم ونطــاق الحكومــة
ة االنتخابـات اآلخـذة فـي هو أكثر كلفة من الحكم الشمولي نتیجة لمـا یترتـب عـن ذلـك مـن  تكلفـ الدیمقراطي

یضـاف إلـى هـذا تزایـد عـدد الـوزارات والمكاتـب التنفیذیـة، . التزاید مع التزاید السكاني وتوسع التعددیة الحزبیة
والتنافس في إطالق السیاسـیین لوعـود وبـرامج تنمویـة جدیـدة وهـو مـا یتطلـب زیـادة فـي حجـم النفقـات العامـة 

  .أفضل لمواطنیهم حیاةمن أجل توفیر وسائل الراحة وفرص 
تلعـب الدولـة الـدور األساسـي فـي حمایـة  حیـث ،الدولة الحدیثة هـي دولـة الرفـاه: 2دولة الرفاه االقتصادي -

فهــو یجعــل كــل جهــد لتحســین مســتوى معیشــة  ،وتــوفیر الرفــاه االقتصــادي االجتمــاعي والسیاســي لمواطنیهــا
 .ل بها الدولةظهرت خدمات ووظائف جدیدة لتتكف وبالتالي. الناس العادیین

إذ  نمـو حجـم النفقـات العامـة  أدى انتشار المناطق الحضریة في العصر الحـدیث إلـى  :انتشار التحضر -
لنقــل، ا النفقــات علــى إمــدادات المیــاه والكهربــاء وتــوفیر وســائلعلــى التمــدن كإلنفــاق لهنــاك میــل متزایــد ن أ

والصــــحة العامــــة والحــــدائق والمكتبــــات ، وضــــوابط حركــــة المــــرور، جامعــــاتوصــــیانة الطــــرق والمــــدارس وال
 . .. 3وغیرها، المحاكم والسجون والمالعب

  : 4األسباب االقتصادیة. ب
وحركــة الــدورة نفــاق العمــومي زیــادة حقیقیــة ارتفــاع الــدخل الــوطني مــن أهــم األســباب المؤدیــة إلــى زیــادة اإل

الــوطني لدولــة معینــة، علــى زیــادة نفقاتهــا حیــث یســاهم زیــادة الــدخل  .المنافســة الدولیــة وازدیــاداالقتصــادیة 

                                   
1 - Robert Higgs, Government Growth, The Concise Encyclopedia Of Economics, Paper Available 
On The Website Http://Www.Econlib.Org, seen in 01/03/2014. 

، ترجمــة أحمــد فــؤاد بلبــع، المجلــس الــوطني للثقافــة الماضــي صــورة الحاضــر: تــاریخ الفكــر االقتصــاديجــون كینیــث جــالبیرت،  - 2
  .228، 227، ص 1978واآلداب، الكویت، 

3 - Smriti Chand, Public Expenditure: Importance and Objects of Public Expenditure, available at  
 : http://www.yourarticlelibrary.com/economics/public-expenditure-importance-and-objects-of-public-
expenditure/26303/ , visited in :03/02/2014. 

  .46، 45محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص  - 4
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المشــــاریع وزیــــادة المرافـــــق  إقامــــةالعمومیــــة بهــــدف تحســــین مســــتوى رفاهیـــــة المجتمــــع، وكــــذا التوســــع فـــــي 
  .  االقتصادیة واالجتماعیة لتحقیق أغراض تنمویة

ثبتــت بأنهــا مــن أبالدولــة إلــى التــدخل لزیــادة نفقاتهــا العامــة خصوصــا وأنهــا  وتــدفع حركــة الــدورة االقتصــادیة 
أهم حلول األزمات االقتصادیة كالكساد، والذي یحتم علـى الدولـة التـدخل لزیـادة الطلـب الكلـي الفعـال بشـكل 

كما أن التنافس االقتصادي الدولي وتخوف الدولة من عـدم قـدرة صـادراتها  . یسمح بتنشیط عجلة االقتصاد
إلـــى تقـــدیم المزیـــد مـــن اإلعانـــات للمشـــروعات  یـــدفعها الدولیـــة عامـــة مـــن عـــدم القـــدرة علـــى المنافســـة ةبصـــف

  .التنافسیة الوطنیة لتدعیم قدرتها
   :1األسباب االجتماعیة. جـ

تطــــور الــــوعي االجتمــــاعي  فـــــي زیــــادة الضــــغوطات علــــى الدولـــــة ومطالبتهــــا بزیــــادة حجــــم نفقاتهـــــا ســــاهم 
األفــراد یزیــد مــن تنــوع تبــدل الــنمط االســتهالكي لــدى أن ، إضــافة إلــى ضــعیفةاالجتماعیــة لــدعم الطبقــات ال

 ط العمـل النقـابي والتنظـیم المهنـيیستدعي المزید من النفقـات العامـة خصوصـا مـع تنـامي نشـابما الحاجات 
وللنفقـــات العامــة االجتماعیـــة دور هـــام حیــث تســـاهم فـــي تماســك النســـیج االجتمـــاعي . كمــا ســـبق لنــا الـــذكر

وذلــك مــن خــالل رفــع المســتوى المعیشــي والقـــدرة  وحشــد الثقــة فــي الدولــة، كمــا أن لهــا دورا اقتصــادیا هامـــا
الشــرائیة للمــواطنین تخفــیض معــدالت الفقــر، ومــا لــذلك مــن دور هــام فــي رفــع الطلــب الكلــي الفعــال وزیــادة 

  .الدخل الوطني
   :األسباب السیاسیة. د 

تطــور و السیاســیة  اإلیــدیولوجیاتنفقــات العامــة تطــور لمــن أبــرز العوامــل السیاســیة المؤدیــة إلــى الزیــادة فــي ا
الرغبـــة فـــي و تطـــور العالقـــات الدولیـــة  حیـــث أن :ترتـــب عـــن نمـــو المســـؤولیة الدولیـــةالعالقـــات الدولیـــة ومـــا ی

النفقـات قـد سـاهم فـي رفـع حجـم وتقویة مكانة الدولة علـى السـاحة العالمیـة  ،توسیع رقعة التمثیل الدبلوماسي
والمؤسســـات الدولیـــة وكـــذا نفقــــات  فـــي المنظمــــات نفقـــات استضـــافة المــــؤتمرات الدولیـــة واالشـــتراكك العامـــة

ســبق  یضـاف إلـى مـا. السـفارات والقنصـلیات، ومـا یقـدم لــدول أخـرى مـن مـنح و مسـاعدات ألســباب سیاسـیة
فـــي التزایـــد المطـــرد لنفقـــات العامـــة وذلـــك راجـــع بالخصـــوص إلـــى التقـــدم  مـــن أهمیـــةلنفقـــات العســـكریة مـــا ل

                                   
  .183عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص  - 1
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دة حـدة التـوترات الدولیـة و بـروز النزاعـات اإلقلیمیـة والحـروب كلهـا زیـاو  التكنولوجي السـریع فـي هـذا المجـال
عوامل ساهمت في زیادة النفقات العسكریة بشكل جعلهـا تمثـل النسـبة األكبـر مـن النفقـات العامـة للعدیـد مـن 

  .1الدول

  :األسباب المالیة. ه 
العامــــة وســــهولة  اإلیــــراداتتــــوفر الفـــائض فــــي : همــــا أهــــم األســــباب المالیــــة فـــي عنصــــرین رئیســــیین تتمثـــل

  .االقتراض
اعتبـرت القــروض فیمــا مضــى  وسـیلة اســتثنائیة لتغطیــة النفقـات العامــة حیــث كانــت   :ســهولة االقتــراض -

أمـا ... الكـوارث الطبیعیـة كـالزالزل أو الفیضـانات  لحروب،الدولة  ال تلجـآ إلیهـا إال فـي حـاالت اسـتثنائیة كـا
الــدول إلــى الحصـول علــى القــروض العامــة مــن أجــل التوســع فــي اإلنفــاق فـي وقتنــا الحاضــر فكثیــرا مــا تلجــأ 

علـــى الـــدول  قـــد ســـهل تقـــدم األســـالیب الفنیـــة إلصـــدار القـــروض و . 2العمـــومي وتغطیـــة االحتیاجـــات العامـــة
ل خطــط ومشـــاریع و الغالــب لتمــللدولــة فــي یســمح والــذي خارجیــا  وأداخلیــا ســهولة الحصــول علــى قــروض 

مــن الطبیعــي أن تــؤدي ســهولة االقتــراض العــام إلــى الزیــادة فــي وبالتــالي . المحلــيتنمویــة لصــالح االقتصــاد 
  .3عنهترتبة حجم النفقات العامة سواء عند صرف أصل القرض أو عند تسدیده ودفع الفوائد الم

قـد یحـدث وأن تتحصـل الدولـة علـى إیـرادات اسـتثنائیة وخصوصـا فیمـا یتعلـق بالـدول : إیرادات اسـتثنائیة -
فـــإذا حـــدث وأن . ذات االقتصـــاد الریعـــي، والتـــي تتـــأثر اقتصـــادیاتها مباشـــرة بـــالتغیر فـــي أســـعار المحروقـــات

تحصـــلت الدولـــة علـــى إیـــرادات اســـتثنائیة فســـیترتب عـــن هـــذا الزیـــادة فـــي حجـــم النفقـــات العامـــة عـــن طریـــق 
ولــة تحســین المســـتوى  العــام لمواطنیهــا كالزیـــادة فــي األجـــور وتحســین خــدماتها العامـــة وتقــدیم خـــدمات محا

وتظهـر خطـورة  التوسـع فـي النفقـات العامـة  إذا مـا اقتضـت ظـروف . جدیدة مع ما یتضمنه هذا سوء تقـدیر

                                   
  .112،113، 111محرزي عباس، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 1998الـدار الجامعیـة للطباعـة والنشـر، بیـروت،  مبادئ االقتصاد العام، النفقات والقروض العامـة،المرسي السید حجازي،  - 2

156 .  
  .218، مرجع سابق ، ص  محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام  - 3
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مــن  هـذااریـة لمــا لوهـو مــا قـد یكـون صــعبا خصوصـا إذا مــا تعلـق األمـر بالنفقــات الج 1الدولـة ضـغط نفقاتهــا
  .آثار سلبیة على مستوى معیشة األفراد خاصة ذوي الدخول المتوسطة والضعیفة

                                                                         : األسباب العسكریة.و
فــــي ظــــل االضــــطرابات السیاســــیة بــــین مختلــــف الــــدول أو التكــــتالت، تتجــــه الحكومــــات إلــــى زیــــادة اإلنفــــاق 

  . العسكري من أجل تأمین حدودها ومواردها من أي تهدید خارجي

المتحــدة األمیركیــة زعامــة كــل مــن الوالیــات بح خــالل فتــرة الحــرب البــاردة باقًا للتســلســالعــالم تاریخیــا، خــاض 
وقـــد أّدى هـــذا زیـــادة اإلنفـــاق العســـكري فـــي العـــالم بشـــكل عـــام، وفـــي كـــل مـــن فواإلتحـــاد الســـو  یاتي الســـابق، 
اإلنفــاق العســكري األمیركــي فــي تلــك  حیــث ارتفــع حجــم. یاتي والوالیــات المتحــدة بشــكل خــاصفاإلتحــاد الســو 
ــ8الفتــرة عــن  ن ٪ مــ16یاتي قــد تجــاوز نســبة فألمیركــي فــي حــین كــان اإلتحــاد الســو ا وطني٪ مــن الــدخل ال

ح، ولكـن یمكـن مالحظـة أن اإلنفـاق العسـكري العـالمي فـي فتـرة الحـرب خله القومي في اإلنفـاق علـى التسـلد
ملیــار دوالر كمعــدل ســنوي، ولكــن مــع انتهــاء هــذه الحــرب، فقــد  1500البــاردة بلــغ الــذروة وزاد حجمــه علــى 

ح، ولكـن منــذ انخفـض حجـم هـذا اإلنفـاق، مـع بقـاء الوالیـات المتحــدة األمیركیـة كـأكبر دولـة  تنفـق علـى التسـّل
حیـث أنـه فـي سـنة  .أكبـرمسـتویات  االرتفـاعلـى إمطلع القرن الحادي والعشرین عاد حجم اإلنفاق العسـكري 

مـــن اإلنتـــاج المحلـــي % 2.5ملیـــار دوالر، وهـــو مـــا یعـــادل  1753بلـــغ اإلنفـــاق العســـكري العـــالمي  2012
 دوالر 173یبلــغ  التســلیحن نفقــات هــذا العــالم مــ أي أن نصــیب كــل فــرد فــي .اإلجمــالي لــدول العــالم مجتمعــة

عهـد م"وقـد أظهـر تقریـر . 2وهو رقم مرشح لالرتفاع مستقبال في ظل التوترات التي تشهدها العدید من الـدول
األولـى عالمیـا مـن حیـث تفوق الوالیات المتحدة األمریكیـة والتـي تعتبـر  في استكهولم  "بحوث السالم الدولي
مــا یقــدر بـــ  2013هــا، وأیضــا األولــى مــن حیــث حجــم إنفاقهــا العســكري والــذي بلــغ ســنة إنتــاج األســلحة وبیع

ملیــار  171.4ن النــاتج المحلــي اإلجمــالي األمریكــي، تلیهــا الصــین بـــ مــ % 3.8ملیــار دوالر أي  618.7
ملیــار دینــار  84.9مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وفــي المرتبــة الثالثــة روســیا بـــ  %2دینــار أي مــا یقــدر بـــ  

                                   
  .25، ص 1999دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، المالیة العامة، طارق الحاج،  - 1
: متوفر على الموقع. 2010 ، لبنان،304العدد   ،مجلة الجیش، اإلنفاق العسكري في العالمأحمد علو،  - 2

http://www.lebarmy.gov.lb 08/04/2014: ، تاریخ الزیارة .  



اق العمومي وآثاره االقتصاديةالفصل األول                                   مقـاربة نظرية لسياسة اإلنفـ  
 

70 
 

ملیـار  62.8من الناتج المحلي اإلجمالي الروسي، تلیها المملكـة السـعودیة العربیـة بــ  %4.1أي ما یقدر بـ 
  . 1من الناتج المحلي السعودي %9.4دینار أي ما یقدر بـ 

حــول  تقریــرا 1981عملیــة التنمیــة، حیــث قــدمت األمــم المتحــدة ســنة  ولإلنفــاق العســكري آثــار ســلبیة علــى
ر مــن اآلثــار الســلبیة الرتفــاع النفقــات الدفاعیــة علــى أوضــاع التســلح والتنمیــة االقتصــادیة حــذ العالقــة بــین

وأوضـــح أن ســـباق التســـلح المحمـــوم بـــین الـــدول أدى إلـــى ازدیـــاد حجـــم . التنمیـــة خاصـــة فـــي الـــدول النامیـــة
فقــــة فــــي التســــلح، وبالمقابــــل انخفــــاض حجــــم المــــوارد المنفقــــة فــــي الصــــحة والتعلــــیم والرفاهیــــة المــــوارد المن

االقتصادیة، كما تأثرت مكونات االسـتثمار واإلنتاجیـة فـي القطاعـات المدنیـة بسـبب سـوء تخصـیص المـوارد 
  .المالیة في ظل سباق التسلح

  

  :ثــــــالــــــث الثــــــالمبح

   وميــــــــــفـاق العمــــــــــلإلن  االقتصادية  ارــــــــاآلث

بـــوتیرة مســـتمرة وتنـــوع وتوســـع هیاكلـــه إلـــى اعتبـــاره أداة مالیـــة هامـــة  لقـــد أدى التوســـع فـــي اإلنفـــاق العمـــومي
لـــى تحولـــهبغـــرض التـــأثیر فـــي االقتصـــاد الـــوطنيتســـتخدم  لـــى أداة هامـــة  تســـتخدم بغـــرض التـــأثیر فـــي إ ، وإ

وتتوقــف اآلثــار االقتصــادیة للنفقــات العامــة علــى عــدد مــن  .كافــة جوانــب المجتمــعاالقتصــاد الــوطني وعلــى 
الالزمــة لتغطیتهــا والوضــع االقتصــادي  اإلیــراداتالعوامــل منهــا طبیعــة هــذه النفقــات، الهــدف منهــا، طبیعــة 

  . السائد

 فإننـا سـنتناول ،ولضـرورة التعـرف علیهـالسیاسـة اإلنفـاق العمـومي ونظرا الخـتالف وتنـوع اآلثـار االقتصـادیة 
كوسـیلة لتحقیــق  ومـدى اســتخدامه اإلنفـاق العمــومياالقتصـادیة ثــار اآلوبإیجــاز أهـم  نظریـا فـي هـذا المبحــث

 . أغراض السیاسة االقتصادیةمختلف 
 
 

                                   
1 - Sipri Fact Sheet, Trends In World Military Expenditure 2013 , April 2014,  p 5,6. 
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I . على النشاط االقتصاديالعمومي آثار اإلنفاق:  

على النشاط مباشرة  آثریمكن تقسیم أهمها إلى  آثارا متعددة على االقتصاد النفقات العامة تحدث
غیر ، وأخرى تأثیرها في الكمیات الكلیة التي تحكم التوازن االقتصاديمن خالل والتي تحدث االقتصادي 

الذي یبین أثر اإلنفاق  )المضاعف(خالل عمل من مباشرة تنتج خالل ما یعرف بدورة الدخل أي 
الذي یبحث أثر ) والمعجل( ،عن طریق النفقات االستهالكیة االستثماري اإلضافي على مستوى الدخل

للنفقات العامة  االقتصادیةوتتوقف اآلثار . 1تیجة التغیر في الطلب االستهالكيالتغیر في االستثمارات ن
الالزم تمویلها، الوضع  اإلیراداتعلى عدد من العوامل منها طبیعة هذه النفقات والهدف منها، طبیعة 

  ...  سائداالقتصادي ال

   :اشرةباآلثار االقتصادیة الم .1
كــال مــن  وتشــمل. العــام لإلنفــاقمباشــرة، أي اآلثــار األولیــة  مــومينفــاق العإلهــي اآلثــار التــي تترتــب علــى ا

  .اآلثار المترتبة على الناتج الوطني وعلى االستهالك

  :على الناتج الوطني موميالع اإلنفاقآثار . أ
أحـد مكونـات هـذا  العمـومي اإلنفـاقنفـاق الكلـي، ولمـا كـان إلبحجـم ا اإلجمـاليیـرتبط مسـتوى النـاتج المحلـي 

وتظهــر أهمیــة  .علــى هــذا األخیــرتطــرأ فإنــه مــن الطبیعــي أن یتــأثر مســتوى النــاتج بــالتغیرات التــي  اإلنفــاق
 ومــن خــالل تأثیرهــاالوطنیــة  اإلنتاجیــةخــالل دوره فــي رفــع قــدرة علــى النــاتج الــوطني مــن  مــوميالع اإلنفــاق

   .2ليعلى الطلب الفع
ــى المقــدرة أثــر النفقــات العامــة  .1.أ ــةعل ــ :اإلنتاجی الــوطني مــن  اإلنتــاجعلــى حجــم  امــةؤثر النفقــات العت

خـالل تأثیرهــا علــى حجــم الطلــب الكلــي الفعلــي، حیــث تمثــل النفقــات العامــة جزئــا هامــا منــه، تختلــف أهمیتــه 
   .3احجم النفقة ونوعه وبالتالي. باختالف حجم تدخل الدولة في حیاة األفراد

                                   
  .330، ص 1989الطبعة األولى، دار طالس للترجمة والنشر، اقتصادیات المالیة العامة، السویقي قحطان،  - 1
  .301، 1980، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطلب الفعلي مع دراسة البلدان اآلخذة بالنمورفعت المحجوب،  - 2
  .197-196ص ،  اقتصادیات المالیة العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة حمدي أحمد العناني،  - 3
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تــؤدي النفقـــات االســتثماریة إلـــى حیــث  ؛االســتثماریة واالســـتهالكیةالنفقـــات  :العامــةهـــذه النفقــات  ومــن أهــم 
مـــن خـــالل  التـــي تســـتخدم لالســـتثمار، وقـــد تقـــوم بهـــا الدولـــة بصـــورة مباشـــرة  تكـــوین رؤوس األمـــوال العینیـــة

و بطریقـــة غیـــر مباشـــرة عـــن طریـــق منحهـــا لـــبعض المشـــاریع العامـــة أو أ، اإلنتاجیـــةاضـــطالعها بالوظـــائف 
الخاصــة إلعانــات اقتصــادیة قصــد تحقیــق أهــداف معینــة، كتخفــیض أســعار الســلع ذات االســتهالك الواســع، 

وبالتــــالي فـــإن هــــذه النفقــــات ... 1اإلســــتراتیجیةأو تقـــدیم الــــدعم لــــبعض المؤسســـات العمومیــــة عــــن خـــدماتها 
  . الوطنیة اإلنتاجیةلى زیادة المقدرة االستثماریة ستؤدي إ

 لــوطني، ومثـل ذلــك النفقـات المخصصــةا اإلنتـاجكمـا أن للنفقـات االســتهالكیة أثـر ملحــوظ فـي التــأثیر علـى 
أیضــا مــا تنفقــه الدولــة علــى الــدفاع  .عانــة االجتماعیــةنتــاج العلمــي والثقــافي والتربــوي والفنــي، نفقــات اإللإل

 اإلنتـــاجحیـــث أن هـــذه كـــل هـــذه النفقـــات تـــؤدي إلـــى رفـــع حجـــم  ،االســـتقرارواألمـــن والعدالـــة بهـــدف تحقیـــق 
  . 2لوطنيا

علــى الطلــب الفعلــي  اإلنفــاق العمــومي یختلــف تــأثیر :الفعــال الكلــيعلــى الطلــب  امــةأثــر النفقــات الع .2.أ
الطلـــب (یمثـــل طلبـــًا مباشـــرًا علـــى الخـــدمات والســـلع  اإلنفـــاق، كـــون أن هـــذا تبعـــًا لحجـــم هـــذا اإلنفـــاق ونوعـــه

مرونـة الجهـاز  مـع األخـذ بعـین االعتبـار ، فإنه یرفع من الطلب الفعلـي بزیـادة حجمـه وكفـاءة توظیفـه؛)العام
وهـو  .اإلنتاجي وقدرته على مواجهة هذا الطلب بزیادة اإلنتاج مـن الخـدمات والسـلع أو خفضـه عنـد الحاجـة

  .النامیة في الدول ما یحدث على عكسالدول المتقدمة صناعیًا  ما تتمیز به

   :العمومي على االستهالك اإلنفاقأثر . ب
أولهمــا شــراء الحكومــة لــبعض الســلع والخــدمات  :علــى االســتهالك الــوطني بطــریقین مــوميالع اإلنفــاقیــؤثر 

وبنــاء علــى ذلـك فــإن أثــر . وثانیهمــا توزیـع الدولــة لــدخول مخصصـة جزئیــا أو كلیــا لالسـتهالك ،االسـتهالكیة
  .3أي على الغرض الذي یخصص له اإلنفاقعلى االستهالك یتوقف على طبیعة هذا  موميالع اإلنفاق

  
                                   

  .39ص  مرجع سابق، ،مد الصغیر بعلي، یسري أبو العالمح - 1
  .121، 120محرزي عباس، مرجع سابق، ص   - 2

  .103، ص 1998الطبعة الثانیة، دار زهران للنشر، األردن، ، المالیة العامةشامیة أحمد، أحمد زهیر، الخطیب خالد،   3 -
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قصــد بهــا مــا تشــتریه الدولــة مــن ســلع وخــدمات، أو مــا :نفقــات االســتهالك العمــومي .ب. 1 ُ تقــوم بــه مــن  وی
مي العمـو  لإلنتـاجمهام ضروریة من أجـل صـیانة المبـاني الحكومیـة وشـراء لألجهـزة واآلالت والمـواد الالزمـة 

ویــــرى بعــــض االقتصــــادیون أن هــــذا النــــوع مــــن النفقــــات یعــــد نوعــــا مــــن تحویــــل . أو أداء الوظــــائف العامــــة
فعوضــا مــن مــنح هــؤالء األفــراد دخــوال كبیــرة تمكــنهم مــن اســتهالك هــذه  ؛راد إلــى الدولــةاالســتهالك مــن األفــ

وبـذلك فـإن هـذه النفقـات التـي تقـوم بهـا الدولـة تـؤثر علـى  .1السلع والخدمات مباشرة، فإن الدولة تمنحهـا لهـم
  . حجم االستهالك دون ترك ممارسة مباشرة من األفراد

ــراد. ب.2 ــدخول األف المتعلقــة بــاألجور والرواتــب التــي تــدفعها  لنفقــاتتمثــل  :نفقــات االســتهالك الخاصــة ب
إلشــــباع حاجــــاتهم معظــــم أجــــورهم  ، وینفــــق هــــؤالءأهــــم بنــــود اإلنفــــاق العمــــومي الدولــــة لموظفیهــــا وعمالهــــا

تمثـل مقابـل مـا  المنتجـة ألنهـا من النفقـات امةوتعد هذه النفقات الع. االستهالكیة الخاصة من سلع وخدمات
یؤدیــه هــؤالء األفــراد مــن أعمــال وخــدمات فتــؤدي مباشــرة إلــى زیــادة االســتهالك الــذي یــؤدي بــدوره إلــى زیــادة 

   .2اإلنتاج

    :ر مباشرةاآلثار االقتصادیة الغی. 2
حیـث  . للنفقات العامة آثار اقتصادیة غیر مباشرة تعرف من الناحیـة االقتصـادیة بـأثر المضـاعف والمعجـل

 ،نتیجـة لتفاعـل كـل مـن المضـاعف والمعجـلیرتبط أثر النفقات العامة على االسـتهالك بـاألثر علـى اإلنتـاج 
وبمعنى آخر فإن النفقة العامة ال تؤثر فقط على االستهالك بتأثیر المضاعف ولكنها تـؤثر فـي نفـس الوقـت 

كــذلك ال تــؤثر النفقــات العامــة علــى اإلنتــاج فقــط . بصــورة غیــر مباشــرة بتــأثیر عامــل المعجــل علــى اإلنتــاج
   .3في ذات الوقت على االستهالك بصورة غیر مباشرة ولكنها تؤثر

  .  ىمن خالل أثري كل من المضاعف والمعجل كل على حداإلنفاق العمومي أثر ونتناول 
  

                                   
  .118ص حمدي أحمد العنابي، مرجع سابق،  - 1
  .103، مرجع سابق، ص شامیة أحمد، أحمد زهیر، الخطیب خالد - 2
  .81سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص   -3
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                                                                              :أثر المضاعف .أ 
فـي التحلیـل االقتصـادي، المعامـل العـددي الـذي یشـیر إلـى الزیـادة فـي الـدخل الـوطني  "المضـاعف"ـ یقصد ب

اســـتخدم كینـــز فكـــرة لقــد و . 1لمتولــدة عـــن الزیـــادة فــي اإلنفـــاق وأثـــر زیـــادة اإلنفــاق الـــوطني علـــى االســـتهالكا
االسـتثماري  اإلنفـاقأثر االستثمار على الدخل الـوطني، ومفـاد هـذه الفكـرة أن الزیـادة فـي  تفسیرالمضاعف ل

تــؤدي إلــى زیــادة الــدخل الــوطني لــیس بمقــدار هــذه الزیــادة فقــط بــل بكمیــات مضــاعفة، تقــدر بمــا تؤدیــه هــذه 
وتســـمى العالقـــة بـــین الزیـــادة فـــي الـــدخل . الزیـــادات فـــي االســـتثمارات مـــن نفقـــات متتالیـــة علـــى االســـتهالك

لــه لنظریــة المضــاعف علــى دراســة وقصــر كینــز تحلی. والزیــادة فــي االســتثمار بمضــاعف االســتثمار وطنيالــ
أظهـــر التطـــور الالحـــق لفكـــرة قـــد و . أثـــر الزیـــادة األولیـــة فـــي االســـتثمار وهـــو المتغیـــر األساســـي فـــي نظریتـــه

اســتخدامها بصــورة عامــة، وفــي جمیــع الحــاالت التــي تشــهد زیــادة فــي النفقــات العامــة،  إمكانیــةالمضــاعف 
وتـــؤدي إلــى ظهـــور حلقــات متتالیـــة مــن اإلنفـــاق ) بــاحأجــور، فوائـــد، ریــوع وأر (بحیــث أنهــا تتـــوزع فــي شـــكل 

وبالتــالي فــإن اصــطالح المضــاعف . یتنــاقص فیهــا المبلــغ المخصــص لالســتهالك فــي كــل مــرة حتــى ینعــدم
بالنســبة للــدخل  اإلنفــاقإلــى اآلثــار لمتكــررة والتــي قــد تنــتج عــن الزیــادة أو الــنقص فــي  اإلشــارةیهــدف إلــى 

     .2الوطني

علــى المیـل الحـدي لالسـتهالك، وعلــى الـرغم مـن ارتفاعـه فــي الـدول النامیـة وارتفــاع ویعتمـد أثـر المضـاعف 
وضـعف  تـهعـدم مرونو  اإلنتـاجيضـعف الجهـاز قیمة المضاعف إال أن أثره على االقتصاد ضعیف، وذلـك 

أمـا فـي الـدول . نهائیـا فـي بعـض الحـاالت هوحتـى تعطلـ الزیادة فـي االسـتهالك هذه قدرته على التجاوب مع
االسـتهالك،  مـع الزیـادات المتتالیـة فـي یـتم التجـاوببالمرونـة الكافیـة،  اإلنتاجيتقدمة التي یتمیز جهازها الم

الكلـي ومـن ثـم  اإلنفـاقإلـى زیـادات متتالیـة فـي ) من خالل المضاعف(تؤدي  النفقات العامةلزیادة في ألن ا
    .3زیادة في الناتج الوطنيالإلى 

  

                                   
  .81، ص سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق - 1
  .126، ص مرجع سابقعادل أحمد حشیش،  - 2
  . 70محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص  - 3
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   :أثر المعجل. ب
حیـث . فـي التحلیـل االقتصـادي أثـر زیـادة اإلنفـاق أو نقصـه علـى حجـم االسـتثمار "المعجـل"یمثل اصطالح 

أن الزیــادات المتتالیــة فــي الطلــب علــى الســلع االســتهالكیة یتبعهــا علــى نحــو حتمــي زیــادات فــي االســتثمار 
طلـب علـى السـلع االسـتهالكیة ال : وبعبـارة أخـرى .1والعالقة بین هاتین الزیـادتین یعبـر عنهمـا بمبـدأ المعجـل

، ومـــن ثـــم زیـــادة الـــدخل نتـــاجاالســـتثماري وبالتـــالي یـــؤدي إلـــى زیـــادة اإل اإلنفـــاقیـــؤدي إلـــى تغیـــر أكبـــر فـــي 
  . فائضة إنتاجیةبشرط عدم وجود طاقة  وطنيال

ــــى معامــــل رأس المــــال  ــــین رأس المــــال ) االســــتثمار معامــــل(ویتوقــــف أثــــر المعجــــل عل ــــة ب أي العالقــــة الفنی
 وحیـث أن .منـتج معـینفمعامـل رأس المـال یحـدد حجـم رأس المـال الـالزم إلنتـاج وحـدة واحـدة مـن . واإلنتاج

علــى  اإلنفــاق، فــإذا مــا ارتفــع مــن رأس المــال كمیــة معینــة مــن ســلعة مــا یتطلــب اســتخدام حجــم معــین إنتــاج
لمقابلتـه وبالتـالي  اإلنتـاج، فإن هذا االرتفاع سیسـتلزم ارتفـاع 2النهائي علیهاصناعة معینة أي وارتفع الطلب 

یتوقــف  ناالســتثمار المولــد لــ الكــن هــذ. التوســع وبــنفس النســبة فــي رأس المــال المســتخدم فــي هــذه الصــناعة
 ویتوقــف معامــل رأس المــال. 3إلــى سلســلة متتالیــة مــن االســتثمارات المولــدة ؤديیعنــد هــذا المســتوى بــل ســ

، وتبعـا لطبیعـة كـل على األوضاع الفنیة التي تحكم اإلنتاج، والتي تختلـف حسـب درجـة تقـدم الفـن اإلنتـاجي
  . صناعة

   .آلیة عمل كال من المعجل والمضاعف معا یوضح الشكل الموالي و 

 

  

  

  

                                   
  .83سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  - 1
  .190، ص 1995، القاهرة، المالیة العامةعاطف صدقي، محمد الرزاز،  - 2
  .108ص  ،1978 النهضة العربیة، القاهرة، دار ،النفقات العامة واإلیرادات العامة :، المالیة العامةرفعت المحجوب - 3
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  ): 9(رقم  البیاني لشكلا
  آلیة عمل آثار المضاعف والمعجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دار  ،الطبعـة األولـىالمدخل الحدیث في المالیة العامـة، نوازد عبد الرحمن الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشـالي، : المصدر
  .66، ص 2005، عمان،  المناهج

یوضـــح الشـــكل البیـــاني أن الزیـــادة فـــي اإلنفـــاق العمـــومي وخصوصـــا اإلنفـــاق االســـتثماري ســـیولد زیـــادة فـــي 
ومـع االفتـراض أن المیـل الحـدي . الدخل، ومن ثم زیادة في توزیع هذا الدخل خصوصا لـذوي الـدخل الثابـت

 زیادة مضاعفة في اإلنتاج

أولیة في مستوى  زیادة
 اإلنتاج

 زیادة في توزیع الدخول
مع میل حدي (

)لالستهالك مرتفع  

 تحفیز الطلب 
)استهالك مولد(  

 استثمار مولد 
)تعجیل اإلنتاج(  

توسیع الطاقة اإلنتاجیة  لمواجهة 
 الطلب المحفز

 أثر المضاعف

 أثر المعجل

ادة أولیة ـــــــزی
اإلنفاق  في

 العمومي
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زیـــادة الطاقـــة مرتفـــع ســـیتم تحفیـــز الطلــب وامتصـــاص الســـلع المعروضـــة، ویضــطر المنتجـــون ل *لالســتهالك
أثـر (وتعجیـل اإلنتـاج مـن خـالل توسـیع الطاقـة اإلنتاجیـة ) أثـر المضـاعف(اإلنتاجیة العاطلـة كمرحلـة أولـى 

  ).  المعجل

یــرتبط بمـــدى مرونــة الجهـــاز اإلنتــاجي، وهـــو مـــا  ویجــدر بنـــا الــذكر أن أثـــر كــال مـــن  المعجــل والمضـــاعف
المتقدمـة  حیـث أن الجهـاز اإلنتـاجي یتمتـع بالمرونـة بدرجة التقدم االقتصادي، ففـي ظـل الـدول یرتبط بدوره 

والقدرة على التجاوب مع الزیـادات فـي الطلـب الناتجـة عـن الزیـادة فـي النفقـات العامـة فللمضـاعف والمعجـل 
أثـــر ملمـــوس، أمـــا فـــي الـــدول النامیـــة وبـــالرغم مـــن ارتفـــاع المیـــل الحـــدي لالســـتهالك یكـــون اثـــر المضـــاعف 

، وهـو 1النفقـات العامـةجهاز اإلنتاجي وانعدام قدرته على التجاوب مع الزیادة فـي ضعیفا نظرا لعدم مرونة ال
مـا یجعـل النمـوذج الكینـزي غیـر مالئـم لهـذه الــدول ، وقـد أثبتـت التجربـة أن أكثـر حـاالت البطالـة فـي الــدول 

ه عنــد النامیـة هــي لیســت علــى الـنمط الكینــزي الــذي یمكــن معالجتـه مــن خــالل مبــدأ المضـاعف وبالتــالي فإنــ
تطبیق السیاسة الكینزیة من خالل التوسـع فـي سیاسـات التمویـل فـإن أقصـى نتیجـة توصـل إلیهـا هـي تحفیـز 

  :الطلب المحلي الذي لم یجد سلعا محلیة الستیعابها ، ي هذا الصدد نفرق بین نوعین من الدول

 طلب المحلي المتزاید؛والتي ستلجأ  لالستیراد من أجل تلبیة ال :الدول ذات المقدرة المالیة العالیة -
تتعـرض لضـغوط تضـخمیة وتـدهور القـدرة الشـرائیة و قـد تقـع  :الـدول ذات المقـدرة المالیـة المحـدودة -

  .في فخ المدیونیة

II  .دور اإلنفاق العمومي في تحقیق أغراض السیاسة االقتصادیة:  
بشـــــكل كبیـــــر فـــــي تحقیـــــق العدیـــــد مـــــن أهـــــداف السیاســـــة  سیاســـــة اإلنفـــــاق العمـــــوميیـــــتم االعتمـــــاد علـــــى  

  .العامة، وفیما یلي سنتناول أهم هذه األهدافاالقتصادیة 

  
                                   

المیل الحدي لالستهالك هو مقدار التغیر في االستهالك نتیجة التغیر  الحاصل في الدخل وعادة ما یرتفع هذا المیل عند تدني  -  *
مستویات إشباع الفرد وهذا موافق لتدني مستوى الدخل، لذلك زیادة الدخل سوف توجه  نحو االستهالك لدى الطبقات غیر المشبعة 

  .149ولید عبد الحمید عایب، مرجع سابق، ص : یعمل على تحفیز الطلب، أنظروهو ما 
  .132محرزي عباس، مرجع سابق، ص  -1
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   :أثر اإلنفاق العمومي على العمالة .1
هــو تحقیــق العمالــة  بصــفة عامــة وسیاســة اإلنفــاق العمــومي بصــفة خاصــة إن أحــد أهــداف السیاســة المالیــة

بحســب  تـوفیر فـرص عمـل لكــل مـن یرغـب فیـه) لــیس انعـدام البطالـة بصـفة تامــة(والـذي یقصـد بـه الكاملـة، 
لفتـــت مشــكلة البطالـــة وعقـــب الحــرب العالمیـــة األولــى،  تاریخیــا. األجــور الســـائدة فــي الســـوق وفقــا لمهـــارتهم

ســاي لألســواق  ونالمبنیــة علــى قــانبعــدم منطقیــة النظریــة الكالســیكیة  ي كینــز والــذي اعتقــدقتصــاداالاهتمــام 
وأن البطالــة بمختلــف أنواعهــا ناتجــة عــن رفــض العمــال الــذین تركــوا  1 )كــل عــرض یخلــق طلــب مســاٍو لــه(

 . وظائفهم قبول وظائف أخرى بـأجور أقـل، وبالتـالي فـإن عـالج البطالـة عنـد الكالسـیك هـو تخفـیض األجـور
، وبالتــالي فــإن 2رضــه المــاديومــن ثــم توصــل إلــى فكــرة نظریــة مفادهــا أن الطلــب الكلــي هــو الــذي یخلــق ع

تكــون بزیــادة الطلــب الكلــي وزیــادة االســتهالك وذلــك لتحقیــق التوظیــف الكامــل  سیاســة اإلنفــاق العمــوميدور 
مـــن خــــالل إعــــادة توزیـــع الــــدخل أو بزیــــادة حجــــم االســـتثمار وبالتــــالي فــــإن سیاســـة اإلنفــــاق العمــــومي تقــــوم 

  :3ى استقراره من خاللبوظیفتین أساسیتین هما تنمیة الدخل والمحافظة عل
  التوسع في اإلنفاق العمومي إلى جانب اإلنفاق الخاص بما یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي؛ -
تغییــر سیاســة اإلنفــاق العمــومي تبعــا لتغیــرات الــدورة االقتصــادیة، ففــي فتــرات الرخــاء تقلــص الدولــة مــن  -

كســـاد فیجـــب زیـــادة اإلنفـــاق حجـــم اإلنفـــاق العمـــومي  بســـبب زیـــادة اإلنفـــاق الخـــاص، أمـــا فـــي حـــاالت ال
  .العمومي كسیاسة تعویضیة عن انخفاض حجم اإلنفاق الخاص

القطـاع ؛ ثلثهـا فـي )بشـكل مباشـر وغیـر مباشـر( حالیا حوالي نصـف وظـائف العـالم عموميال اإلنفاقویدعم 
كمـــا أن معظـــم القطاعـــات االقتصـــادیة مرتبطـــة . غیـــر المباشـــرةال الخـــاص وذلـــك عبـــر العقـــود والمســـاعدات

األجــور "أن شــروط  یضــاف إلــى هــذا. واالســتثمارعبــر سیاســات الــدعم والعقــود والتمویــل  وميباإلنفــاق العمــ

                                   
  .78، ص 1988، عمادة شؤون المكتبات، الریاض، مقدمة في اقتصادیات المالیة العامة، عبد اهللا الشیخ محمود الطاهر -1
  .200، ص 1980الجزء األول، المطبعة األردنیة، لیة العامة واقتصادیاتها، مبادئ اإلدارة الما فخري فیصل، الهندي عدنان،  -2

  .161ولید العایب، مرجع سابق، ص  - 3
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حیــث أن  ؛فــرص عمــل إضــافیة خلــقعملیــة هــي عبــارة عــن  الــوظیفياالجتمــاعي وخطــط الضــمان " العادلــة
  . 1سیعني طلبا إضافیا ووظائف إضافیة اإلضافي العمومي هذا اإلنفاق

  :العمومي على المستوى العام لألسعارأثر اإلنفاق . 2

تضــمن تحقیــق التــوازن   یدیــة بوجــود قــوى تلقائیــة فــي الســوقالنظریــة التقل مناصــروعلــى عكــس مــا یعتقــده 
إلــى تـــدخل  اهــذا الخطــأ ودعــ وقــد بــین كینــز. خطــأ هــذه النظریـــةأظهــرت التجــارب التاریخیــة فقــد التلقــائي، 

إذ  :2سیاســـة اإلنفـــاق العمـــوميالدولـــة مـــن أجـــل ضـــمان التـــوازن االقتصـــادي العـــام، خصوصـــا عـــن طریـــق 
. انكمـــاش االقتصـــادأو حالـــة التضـــخم یتعـــرض االقتصـــاد الـــوطني إلـــى حـــاالت مـــن عـــدم التـــوازن أي حالـــة 

ــ نفــاق الــوطني ة الطلــب الكلــي أي تفــوق إجمــالي اإلوتعنــي حالــة التضــخم قصــور العــرض الكلــي عــن مواكب
ارتفـــاع األســـعار بمعـــدالت تتناســـب طردیـــا مـــع حجـــم الفجـــوة  ممـــا یترتـــب عنـــه ،3الـــوطني اإلنتـــاجإجمـــالي 

   .التضخمیة والتي تمثل مقدار الزیادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي
الطلــب الكلــي عــن العــرض الكلــي،   وحالــة االنكمــاش هــي الحالــة المعاكســة، إذ تتحقــق بحــدوث قصــور فــي

لــة بمعــدالت متناســبة طردیــا مــع اوارتفــاع مســتویات البطممــا یــؤدي إلــى انخفــاض المســتوى العــام لألســعار 
  . 4الفجوة االنكماشیة، وهي مقدار الزیادة في العرض الكلي عن الطلب الكلي

فحیــث أن التضــخم . نفاقیــةالسیاســة اإلباســتخدام أدواتهــا المالیــة ومنهــا تین الحــالتین تتــدخل الدولــة اوأمــام هــ
، فتقـوم الدولـة فـي هـذه الحالـة بالعمـل علـى )ممـا یعنـي قـدرة شـرائیة زائـدة(ینتج عن ارتفاع في الطلب الكلـي 

الــذي ( عمــوميامتصــاص تلــك الزیــادة تمهیــدا للــتخلص مــن الفجــوة التضــخمیة مــن خــالل خفــض اإلنفــاق ال
على أوجه اإلنفاق المتعلقة بالمواد والسـلع الكمالیـة والحـد مـن ) طنيیمثل أحد المكونات الرئیسیة لإلنفاق الو 

. مع عـدم اإلخـالل بـأي شـكل مـن أشـكال اإلنفـاق التـي تـؤثر علـى الطاقـة اإلنتاجیـةصور اإلسراف والتبذیر 
    .وعادة ما یصاحب هذه اإلجراءات زیادة في حجم الضرائب

                                   
نتش، لنـدن، یوحدة األبحاث التابعة إلى االتحاد الدولي للخـدمات العامـة، جامعـة غـر لماذا نحن بحاجة لإلنفاق العام، دافید هال،   -1

  .38، 11، ص 2010أكتوبر 
  .82، 81زینب حسن عوض اهللا، مرجع سابق، ص  - 2
  .120، ص 2000، دار زهران للنشر والتوزیع، األردن، المالیة العامةخلیل علي، سلیمان اللوزي،  - 3
  .42محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العال، مرجع سابق، ص  - 4
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خلــق قـوة شــرائیة الطلـب الكلـي، تظهــر الحاجـة إلـى  أمـا فـي حالــة االنكمـاش أیـن تتحــدد المشـكلة فـي قصــور
وتخفـیض الضـرائب حتـى  النفقـات العامـة، حیـث تقـوم الدولـة بزیـادة حجـم جدیدة بهدف تحفیز الطلب الفعلي

    .1الوطني من مستوى الناتج الوطني فتختفي تدریجیا الفجوة االنكماشیة اإلنفاقیقترب مستوى 

  :العمومي على توزیع الدخل الوطني أثر اإلنفاق. 3
  :من خالل مستوییندخل الوطني الالدولة على توزیع  تؤثر
 ؛التوزیع األوليوهو ما یعرف ب المنتجینفي توزیع الدخل الوطني بین تتدخل   :أوال 
 االقتصادیة أو االجتماعیة أو  النواحيما یستوجب من تعدیالت من  إدخالعن طریق  :ثانیا

السیاسیة على هذا التوزیع األولي، وهو ما یعرف بإعادة توزیع الدخل الوطني أي توزیع الدخل بین 
    .    المستهلكین

  : التوزیع األولي للدخل. أ
  :من خالل وذلك التوزیع األولي للدخلعلى تؤثر تستطیع الدول أن 

ث تــأثیرا حــدِ ویــتم تحقیــق هـذا األثــر عــن طریـق النفقــات الحقیقیــة التـي تُ  :2اإلنتــاجخلـق دخــول لعوامــل . 1.أ
خدمات ذات منفعـة حقیقیـة تـؤدي إلـى زیـادة دخـول األفـراد عـن  إنتاجمباشرا على الناتج الوطني، من خالل 

أو تشــجیع المؤسســات معینــة لمنتجــات القطــاع العمــومي جــزء مــن حاجــاتهم، أو عــن طریــق  إشــباعطریــق 
 اإلنتاجیـــة،ممـــا یـــؤدي إلـــى  خلـــق دخـــول جدیـــدة لألطـــراف المشـــاركة فـــي العملیـــة  ،اإلنتـــاج الخاصـــة علـــى

  . في التوزیع األولي للدخل الوطني اإلسهامالتالي وب
وهـذا التحدیـد یـتم إمـا بطـرق مباشـرة   :)األجور، الفوائـد، الریـوع واألربـاح(عوامل اإلنتاج تحدید مقابل . 2.أ
كتحدیــد أثمــان الســلع والخــدمات، وبالتــالي التــأثیر غیــر مباشــرة طــرق أو ال، تحدیــد األربــاح أو األجــور مــثك

 . ومنه التأثیر في توزیع الدخل الوطني على العوامل التي شاركت في اإلنتاج على األرباح

  

                                   
  .73، 72، ص مرجع سابقعادل فلیح العلي،    1 -

  .73سابق، ص  سوزي عدلي ناشد، مرجع  - 2
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  : إعادة توزیع الدخل الوطني. ب
إذا مــا اتضــح عــدم مالئمــة  تــدخل الدولــة فــي التوزیــع األولــي للــدخل الــوطني فإنهــا تقــوم أیضــاإضــافة إلــى 

ویـتم إعـادة توزیـع الـدخل الـوطني بـین عوامـل . بإدخال بعض التعـدیالت علیـهمعینة  التوزیع األولي ألسباب
 النفقـات العامـةهـي  ومـن أهـم األدوات التـي تسـتخدمها الدولـة لـذلك .اإلنتاج، أو فیما بین المنـاطق المختلفـة

  :1ویتم ذلكهي اإلعانات والمنح 
 مباشـرة للمسـتفیدینالتي یتم تحویلها نقـدیا  التعلیمیة والصحیة والثقافیةاالجتماعیة  كاإلعانات  :نقدیا. 1.ب

 . رتفعةزیادة دخول األفراد ذوي الدخول المنخفضة على حساب ذوي الدخول الم والتي یترتب عنها
 أو تثبیــت أســعارلــبعض المؤسســات قصــد خفــض  منوحــةعانــات االقتصــادیة والمالیــة الماإلك :عینیــا .2.ب

 واإلعانــات االجتماعیــة ؛ مســتهلكي هــذه المنتوجــاتلفائــدة للــدخل  ممــا یترتــب عنــه إعــادة توزیــعٍ  ، منتجاتهــا
ـــیم المقدمـــة فـــي شـــكل  ـــة مجانیـــةالصـــحیة الخـــدمات الأو المجـــاني التعل ، حیـــث أنهـــا تعـــد مـــن الوســـائل الفعال

           . ة الدخل الحقیقي لألفرادإلعادة توزیع الدخل من خالل زیاد
التوزیــع الرأســي أي إعــادة توزیــع الــدخل  :ان همــامختلفــ ناالنهــائي اتجاهــالــدخل الــوطني  توزیــع إعــادةتخــذ تو 

أي توزیـع  ،)القطـاعي(العمـودي  التوزیـع نحو ذوي الدخول المنخفضة على حساب ذوي الدخول المرتفعة؛ و 
                                  . بتنمیته الدخل بین مختلف القطاعات وذلك من خالل توجیه النفقات نحو القطاع المرغوب

                            

  

    

  

 

  
                                   

  .40محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العال، مرجع سابق، ص   - 1
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  :لـــة الفصــــالصــــخ

م بإشـباع مختلـف الحاجـات العامـة، تقتطعها الدولـة مـن الـدخل الـوطني لتقـو مالیة تمثل النفقات العامة مبالغ 
 إذ ترسـموسیلة هامة تستخدمها الدولة من أجل تحقیق مجموعة مـن أهـداف السیاسـة االقتصـادیة، إذن  هيف

ـــة  ـــات العامـ ـــدود النفقـ ـــشاطالحـ ـــذلك فهـــي تتـــسع عنـــدما یـــزداد دور الدولـــة فــي النـــشاط ات المختلفــة لنـ ـــة ل لدولـ
  . ینحصر هذا الدورعندما  االقتـصادي وتـضیق

اخــتالف الحاجــات العامــة ة إضــافة إلــى سیاســیاألنظمــة ال فواخــتالعبــر الــزمن دور الدولــة  تطــوروقــد أدى 
تفــق علــى أنــه یجــب أن إلــى  المتوجــب علــى الدولــة إشــباعها ُ غیــاب مفهــوم محــدد للنفقــات العامــة، إال أنــه ی

شــكل العامــة مبلــغ نقــدي، وأن تصــدر عــن أن تكــون علــى : تتــوفر فــي النفقــة العامــة عــدد مــن األركــان وهــي
  .شخص معنوي وأن تهدف لتحقیق المنفعة العامة

یوجـد تقریبـا  إذ ،إن أهم ما یمیز تطور نظریة اإلنفـاق العمـومي هـو العـدد المـذهل لتصـنیفات النفقـات العامـة
قدیمــة قــدم  محاولــة تصــنیف النفقــات العامــة هــي عملیــةف  تصــنیفات بعــدد الُكتــاب فــي مجــال المالیــة العامــة

نظــرا لكونهــا أول خطــوة فــي البحــث العلمــي،  اكتشــف البــاحثون أهمیــة وضــع التصــنیفات إذ الموضــوع نفســه،
د ظھرت المحاوالت . ونظرا للعالقة الوثیقة بین تطور نظریة اإلنفاق العمـومي وتصـنیف النفقـات العامـة وق

ى  یــث قســـمت النفقــات العامـــة علـــى لتصـــنیف النفقــات العامـــة ظهــرت فـــي كــل مـــن إیطالیــا وفرنســـا، حاألول
أســاس الهــدف مــن النفقــة، ثــم بــرزت عــدة محــاوالت أخــرى صــنفت النفقــات إلــى عادیــة وغیــر عادیــة، نفقــات 

كمـا ظهـرت العدیـد مـن التقسـیمات األخـرى كنتیجـة حتمیـة ... منتجة وغیر منتجة، نفقـات ضـروریة واختیاریـة
  . أو بسبب ما یفرضه الواقع العمليللتطور التاریخي نظرا لجهود الباحثین االقتصادیین 

 ىأنها آخـذة فـي التزایـد والتنـوع علـى المـد منذ القرن التاسع عشر التطور التاریخي للنفقات العامة ظهروقد أ
خـــالل الحــربین العـــالمیتین : عرفــت ارتفاعـــا ملحوظــا خــالل حقبتـــین زمنیتــین أولهمــا حیــث أنهـــا قــدالطویــل، 

توســعا  امــةایــة نهایــة ثمانینیــات القــرن العشــرین، أیــن عرفــت النفقــات العوثانیهمــا مــن بدایــة ســتینیات إلــى غ
لتزایـد وهـو مـا یبـین أن االتجـاه العـام  ؛ملحوظا على الرغم من خلو هذه الفترة من الحروب واألزمات الكبـرى

هـا تُفَسَّـر بعـدد مـن األسـباب منهـا مـا هـو حقیقـي ومن یشكل ظاهرة عامة ومؤكدة النفقات على المدى الطویل
علــى الــرغم مــن اخــتالف هــذه ( بــوتیرة مســتمرةو التوســع فــي اإلنفــاق العمــومي هــذا أدى قــد و  .مــا هــو ظــاهري
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هامــة تســتخدم بغــرض التــأثیر فــي سیاســة اقتصــادیة ، وتنــوع وتوســع هیاكلــه إلــى اعتبــاره )الــوتیرة عبــر الــزمن
  . ، وعلى كافة جوانب المجتمعاالقتصاد الوطني

اآلثــار االقتصــادیة للنفقــات العامــة علـى عــدد مــن العوامــل منهــا طبیعـة هــذه النفقــات، الهــدف منهــا،  وتتوقـف
آثـار مباشـرة علـى  امـةتحدث النفقـات العكما . طبیعة اإلیرادات الالزمة لتغطیتها والوضع االقتصادي السائد

أخـرى غیـر مباشـرة مـن خــالل المتغیـرات االقتصـادیة مـن خـالل تأثیرهـا علـى اإلنتــاج الـوطني واالسـتهالك، و 
غــراض سیاســتها االقتصــادیة تعتمــد علیهــا الدولــة لتحقیــق العدیــد مــن أإذ المضــاعف والمعجــل، كــل مــن أثــر 

  .بحث فیه في األجزاء التالیةوهو ما سنالعامة  أبرزها النمو االقتصادي  
  



 
 

 
 

:الفصل الثاني  
 

المقـاربات التقـليدية  : النمو االقتصادي
 والنظريات المتضاربة
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  :تمهيد

 نظامهـا أیـًا كـان الـدول مختلـف تحقیقهـا إلـى تسـعى التـي األساسـیة األهـداف مـن االقتصـادي النمـو یعتبـر
ـ االقتصـادي  حصـیلة بكونـه النمـو االقتصـادي ویتصـف .بلغتهـا التـي التخلـف أو التقـدم مرحلـة كانـت اوأیً

 وتعیقهـا ومؤسسـاتیة واجتماعیـة وسیاسـیة اقتصـادیة عوامـل إلنجاحهـا تتضـافر ومتشـابكة، معقـدة عملیـة
ت أهمیـة النمـو االقتصـادي وقـد دفعـ .تخطیهـا وتجاوزهـا علـى الـدول مختلـف تعمـل وخارجیـة داخلیـة عقبـات
یدیولوجیاتهم منذ القدم إلى دراسة  وناالقتصادی ونالباحث هـذه الظـاهرة االقتصـادیة على اختالف توجهاتهم وإ

نشاء فرع  جدید في علم االقتصاد یعنى بالبحث في النمو االقتصادي   . وإ
ویمكن تمییز خمس مقاربـات أساسـیة طـورت منـذ بدایـة البحـث فـي النمـو االقتصـادي، وتتمثـل األولـى  فیمـا 

ة أمثـال دافیـد ریكـاردو قدمه آدم سمیث في نهایة القـرن الثـامن عشـر ومـا تـاله  مـن رواد المدرسـة الكالسـیكی
) 1939هـــاوورد (وروبــرت مـــالتوس، الثانیـــة فتـــتلخص فـــي التصـــور الكینــزي لنمـــوذج ریاضـــي فـــي مـــن قبـــل 

روبــرت (، أمــا الثالثــة فتتمحــور حــول النمــوذج النیوكالســیكي للنمــو الخــارجي الــذي وضــعه )1957دومــار(و
والـــذي أعتبـــر مـــن أهـــم اإلضـــافات لنظریـــات النمـــو االقتصـــادي كونـــه ومـــا تـــاله مـــن نمـــاذج  )1957ســـولو 

معدلــة، ومــن ثــم نمــاذج النمــو الخــارجي التــي ظهــرت ابتــداء مــن الثمانینیــات الماضــیة، والتــي كانــت تجدیــدا 
مثـــل عــدد مـــن عوامــل داخلیــة  تــراكم نتیجـــةعلــى أنــه  النمـــو تفســركبیــرا لنظریــات النمــو االقتصـــادي كونهــا 

بـــارو (واإلنفـــاق العمـــومي ) 1988روبـــرت لوكـــاس (، رأس المـــال البشـــري ) 1986رومـــر (المعرفـــة التقنیـــة 
وبعــد أن ظهــرت ثغــرات متعــددة فــي هــذه النظریــات بــرزت مجموعــة مــن األفكــار الحدیثــة  .)1990-1991

 الـدیني كالعامـل النمـو مسـتوى فـي تـؤثر عوامل متنوعـة ز علىیتركلتفسر ظاهرة النمو االقتصادي وذلك بال
  .والسیاسي والمؤسساتي والجغرافي

حاطــة بكافــة الجوانــب النظریـة المتعلقــة بــالنمو االقتصــادي والتـي تتعلــق بموضــوع البحــث ســنتناول وقصـد اإل
فــي هــذا الفصــل المفــاهیم العامــة للنمــو االقتصــادي، طــرق قیاســه وتطــوره تاریخیــا، وأهــم النظریــات والنمــاذج 

  .ه الظاهرة االقتصادیةهذ التي حاولت تفسیره
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  :المبحث األول

  النمو االقتصاديحول    أساسيات  

ــــاریخ الفكــــر االقتصــــادي، حیــــث اقتــــرن بظهــــور  "النمــــو االقتصــــادي"یعتبــــر  ــــدا نســــبیا فــــي ت مصــــطلحا جدی
نتاجهـــا الصـــناعي، ومـــا صـــاحب ذلـــك مـــن تغیـــرات تقنیـــة مســـتمرة وتـــراكم لـــرأس  الرأســـمالیة وقـــدرتها اآللیـــة وإ
المــالي والتــي أدت إلــى تحــوالت جوهریــة للمجتمعــات، والتــي كانــت قبــل هــذا النظــام مجتمعــات بدائیــة تســعى 

  .1وسائل العیش والبقاء بدون االهتمام بمقدار أو وتیرة الزیادة فیها للحصول على

 التقـــدم لقیـــاس شـــیوعا األكثـــراالصـــطالح ومـــا فتـــئ هـــذا المصـــطلح یتطـــور لیصـــبح فـــي العصـــر الحـــدیث 
الفئـات االجتماعیــة،  أوالجهـات الخاصـة السـلطات العامـة و  فـي نظـرسـواء المحـرز عبـر الـزمن  االقتصـادي

مـن تبـاین معدالتـه النمـو و  ویظـل. اإلعالمیـة التعلیقـات واآلراء وفـي الخطـاب السیاسـي في شهادة بلیغة هوف
    .عاصرةالمجتمعات ال في معظم واالقتصادیة واالجتماعیةالسیاسیة  أهم الشواغل 

I. مفهوم النمو االقتصادي وطرق قیاسه:  
النمو االقتصادي اهتمامات العدید من االقتصـادیین عبـر مختلـف مراحـل تطـور الفكـر االقتصـادي،  یتصدر

مختلــف المفــاهیم األساســیة للمصــطلح  إعطــاء، ولــذلك ســنحاول بــهوقــد تباینــت المفــاهیم والعالقــات المتعلقــة 
  .والتي من شأنها أن تساعدنا على الفهم الجید للنمو االقتصادي

  :النمو االقتصادي تعریف. 1
قیام الثورة الصناعیة في بریطانیا وانتشارها فیما بعـد لعـدد مـن األقطـار، تقـدم ورفـاه اقتصـادي غیـر نتج عن 

كیفیـة  فـيمفهوم النمو االقتصادي عمومـا بالبحـث فقد اقترن مسبوق أطلق علیه النمو االقتصادي، وبالتالي 
وفـي الحقیقـة ال یوجـد تعریـف  .التي تزید في ثروة األمة بصورة مسـتمرة اإلنتاجیةالرفع في الموارد والطاقات 

موحد ومتفق علیه للنمو االقتصادي كون أن تعریف النمـو االقتصـادي یتطلـب تحدیـد المتغیـر أو المتغیـرات 
  .   الذي على أساسها یقاس النمو االقتصادي وكذا الفترة التي یتم خاللها تحدید وقیاس قیمته

                                                             
ترجمـة هشـام متـولي، الطبعـة الثانیـة، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر، بیـروت، النمو االقتصادي والبلدان المتخلفـة، روب موریس،  - 1

  .9، ص 1979



المقـاربات التقـليدية والنظريات المتضاربة: االقتصاديلنمو  االفصل الثاني                               
 

86 
 

الســلع والخــدمات أو  إنتــاجالتغیــر االیجــابي فــي مســتوى  " :كونــه یف المقدمــة للنمــو االقتصــاديومــن التعــار 
بمــا یحقــق زیــادة فــي متوســط نصــیب الفــرد مــن الــدخل الــدخل الحقیقــي فــي دولــة مــا خــالل فتــرة زمنیــة معینــة 

ومـدى اسـتغالل هـذه الطاقـة؛  اإلنتاجیـةیعكس النمو االقتصادي التغیرات الكمیة في الطاقـة حیث ، "الحقیقي
المتاحــــة فــــي جمیــــع القطاعــــات االقتصــــادیة ازدادت  اإلنتاجیــــةفكلمــــا ارتفعــــت نســــبة اســــتغالل هــــذه الطاقــــة 

   .1والعكس صحیح االقتصاديمعدالت النمو 
الزیــادة االیجابیـة فــي الـدخل الحقیقـي زیــادة تراكمیـة ومســتمرة " :كمـا یعـرف النمــو االقتصـادي أیضــا علـى أنـه

ظـاهرة اقتصـادیة متصـلة " :وعلـى أنـه ،"لزمن، بحیث تكون هذه الزیادة أكبر مـن معـدل النمـو السـكانيعبر ا
، وبـالرغم مــن أن "أو الفـردي اإلجمـاليبتغیـرات زمنیـة فـي حجـم النـاتج الـوطني أو الـدخل الـوطني فـي شـكله 

هـــا تظـــل ذات طبیعـــة هنـــاك عوامـــل اقتصـــادیة وغیـــر اقتصـــادیة تكمـــن وراء هـــذه التغیـــرات، إال أنهـــا فـــي ذات
اقتصادیة صرفة، حیث أن النمو الفعلي یمكن تحقیقه بدون تحوالت هیكلیـة فـي مواقـع القـوى االجتماعیـة أو 

، وبعبـــارة أخـــرى دون تغیـــر جـــذري فـــي "السیاســـیة أو الثقافیـــة، أو فـــي القـــیم والتوجهـــات والتنظیمـــات الســـائدة
  . 2يالقوى الغیر اقتصادیة ذات العالقة بالنشاط االقتصاد

النــاتج  التغییــر االیجــابي فــي مــن ومتواصــلة عملیــة مســتمرة: "أن النمــو االقتصــادي هــو *فرنســوا بیــرو ویــرى
تغیـر تـدریجي منـتظم "فعرفـه علـى أنـه  **أمـا شـومبیتر، "مـع مـرور الـزمنبلـد مـا المحلي اإلجمـالي الحقیقـي ل

 ". یحدث على المدى الطویل نتیجة للزیادة الكمیة في الموارد
 بضـــائع عـــرض إمكانیـــات فـــي األجـــل طویـــل ارتفـــاع: "بأنـــه االقتصـــادي النُّمـــو ***تكازنـــ ســـیمون یعـــرفو 

 والتكیـــف المتقدمـــة التقنیــة إلـــى المتنامیــة اإلمكانیـــات هــذه وتســـتند للســكان، متزایـــد بشــكل متنوعـــة اقتصــادیة
   ".لها المطلوب واألیدیولوجي المؤسسي

تمثـل الزیــادة المطـردة فـي كمیـة السـلع والخـدمات المنتجـة فـي بلــد  ظـاهرة كمیـة :هـو فـالنمو االقتصـادي إذن
 ومـا یرافـقفتـرة زمنیـة هـذه الالحقیقـي خـالل  اإلجمـاليما خـالل مـدة معینـة، معبـرا عنهـا بارتفـاع حجـم النـاتج 

  :وبالتالي یمكن  القول أن، الحقیقي اإلجمالي نصیب الفرد من الدخلزیادة في من  ذلك
                                                             

، 2006، ائل للنشر والتوزیع، عمان األردنالطبعة األولى، دار و  ،التحلیل الكلي: االقتصاد، مبادئ عریقاتحربي محمود موسى  - 1
  . 268ص

  .31، ص 2006، الطبعة األولى، دار المنهل اللبناني، لبنان، التنمیة في العالم الثالث إشكالیةمشروب إبراهیم،  - 2
  .اقتصادي الفرنسي) 1987 -1903(فرانسوا بیرو   - *

  .اشتهر بترویجه لنظریة الفوضى الخالقة في االقتصاد أمریكياقتصادي ) 1950 - 1883(جوزیف ألویس شومبیتر   - **
  .1971اقتصادي حاصل على جائزة نوبل في االقتصاد سنة  -*** 
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 األحـداث مـن هو عبـارة عـن سلسـلة، بل أنه  لیس مجرد حدث منفردأي : ةعملیالنمو االقتصادي هو  -
  الجاریة، كما یتوجب أال یزول بمجرد زوال مسبباته؛

 مســتواه مــن، كمــا یتبــین مــن الســلع والخــدمات علــى إنتــاج قــدرة االقتصــاد مــن حیــث النمــو یــتم تحدیــد -
التغییــر فــي الكــم الــذي یحصــل علیــه مــو االقتصــادي یركــز علــى النمفهــوم حیــث أن  1النــاتج المحتمــل

الفــرد مــن الســلع والخــدمات فــي المتوســط، دون أن یهــتم بهیكــل توزیــع الــدخل الحقیقــي بــین األفــراد، أو 
   ؛  2بنوعیة السلع والخدمات المقدمة

آخـــذة فـــي االرتفـــاع، وبالتـــالي فـــإن  إنتـــاج الســـلع والخـــدمات االقتصـــاد علـــى أن قـــدرة النمـــو علـــى یشـــیر -
علــى  قــدرة االقتصــاد التــي تزیــد مــن سلســلة األحــداثیعنــي البحــث فــي   النمــو االقتصــاديالبحــث فــي 

 ؛تالخدماالسلع و  إنتاج
  تــوفروبالتـالي ال بــد مـن لسیاسـات ومؤسســات وتغییـرات هیكلیــة هـي محصــلة و االقتصــادي مـالنعملیـة  -

یدیولوجي مؤسسي تكیف  ؛3االقتصاديلتحقیق النمو  المؤسساتي النظام أهمیة یظهر مما وإ
ا ضــروری االقتصــادي مــوالن یعتبــر - لرفــع مســتوى حیــاة األفــراد المادیــة؛ فالشــرط  ولكنــه غیــر كــاف اشــرًط

ــــى  ــــادة المحققــــة عل بطبیعــــة الــــنظم قضــــیة مرتبطــــة األفــــراد، التــــي تعــــد اآلخــــر هــــو طریقــــة توزیــــع الزی
   .4االقتصادیة والسیاسیة في كل دولة

 :المفاهیم المرتبطة بالنمو االقتصادي .2
التفریق بینها وبین النمو یرتبط مفهوم النمو االقتصادي بعدد من الظواهر االقتصادیة والتي ینبغي لنا 

  : االقتصادي مثل
التنمیة عملیة شاملة، مستمرة، موجهة وواعیة تمس كافة جوانب المجتمع، محدثة  تمثل :التنمیة االقتصادیة - 

تغیرات كمیة وكیفیة وتحوالت هیكلیة تستهدف االرتقاء بمستوى المعیشة لكل أفراد المجتمع والتحسن المستمر 
إلى التحسن في نوعیة حیث أنها تشیر . تاحةلنوعیة الحیاة فیه، وذلك باالستخدام األمثل للموارد واإلمكانات الم

                                                             
-51، ص 2000، اإلسـكندریة، دراسـات نظریـة وتطبیقیـة: التنمیـة االقتصـادیةمحمد عبد العزیز عجیمـة، إیمـان عطیـة ناصـف،  -1

54.  
:  جالل خشیب، مفهوم النمو االقتصادي، مقالة متوفرة على الموقع - 2

http://www.alukah.net/culture/0/78001/#_ftnref2 02/04/2014، تاریخ الزیارة.  
  .54عطیة ناصف، مرجع سابق، ص محمد عبد العزیز عجیمة، إیمان  - 3
  .جالل خشیب، مرجع الكتروني سابق - 4
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الحیاة المرافقة للتغیرات ولیس بالضرورة إلى زیادات في السكان وتركیباتهم وكمیة وأسعار السلع والخدمات 
المنتجة محلیا، حیث أنها عملیة تغییر هیكلي الذي یرتكز على  قضایا الهیكل االقتصادي وهو ما یؤثر على 

 1.المستوى الكمي لالقتصاد واستقراره

تغیـر فـي مقیـاس كمـي للالذي یمثل كما سـبق الـذكر  االقتصادي مختلفة إذن عن النمو االقتصادیة ةمیفالتن
، أمـا التنمیـة المـوارد كمیـة التغیـر فـي  بـر الـزمن بسـبب عتـدریجي التغیـر نتیجـة للحجم النشاط االقتصادي 

واإلجـراءات التـي تهـدف إلـى تخطیط للنمو االقتصـادي بمـا یتضـمن ذلـك الخطـط والسیاسـات والبـرامج فهي 
أشـــمل وأوســــع مـــن النمــــو  التنمیـــة هــــي عملیــــة نإفـــوبالتــــالي . 2تحقیـــق النمــــو االقتصـــادي وزیــــادة معدالتـــه

  .االقتصادي
  : االصطالحیناالختالف والتشابه بین  أهم أوجهیوضح الجدول الموالي و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .41، ص 2009الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزیع، األردن، علم اقتصاد التنمیة، محمد صالح تركي القرشي،  - 1
  .15، 11 ،10، ص 2001، دار القاهرة، مصر، النظریة والمفهوم: النمو االقتصاديمحمد ناجي حسن خلیفة،  - 2
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 ):3(جدول رقم ال
  االقتصادیةالفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة 

Source : Alina-Petronela Haller, Concepts Of Economic Growth And Development Challenges Of 
Crisis And Of Knowledge, Economy Transdisciplinarity Cognition Journal, Vol 15, Issue 1/2012, 
Romania, p 66. 

وبالتالي هو لفترة قصیرة في بلد معین  اإلنتاجفي یمثل التوسع االقتصادي الزیادة  :االقتصاديالتوسع  - 
   .عن النمو االقتصادي الذي یمثل الزیادة المطردة في اإلنتاج االقتصادي مختلف

 االقتصادي النمو االقتصادیةالتنمیة 

تتجاوز التنمیة االقتصادیة هذا إلى أن تشمل التغیر في بنیة 
النواتج  وتخصیص المدخالت حسب القطاعات االقتصادیة 

المختلفة، أي تغیر القدرات الوظیفیة بالتنسیق مع القدرات 
 .المادیة

المستمرة التي تحدث ر إلى عملیة الزیادة الثابتة أو ییش
  .السلع والخدمات إنتاجفي 
 

تتجاوز التنمیة الجانب الكمي ألن تشمل التغیرات النوعیة التي 
  .تحدث في االقتصاد والمجتمع

للنشاط  الكمي الجانبب  النمو االقتصادي یتعلق
  ).المخرجات یةزیادة كم( االقتصادي

تغییر كبیر وعمیق یتناول الجوانب  االقتصادیة یرافق التنمیة
الهیكلیة والوظیفیة االقتصادیة، كون أنها تفترض تطویرا فعاال 

وواعیا من خالل إجراء تغییرات في التنظیمات البنیویة 
 .لالقتصاد

یرافق النمو تغییر لعدد من الظواهر، لكنه ضئیل وال 
 .یعتد به

جمیع جوانب تشمل النمو وما یحدث في االقتصادیة التنمیة 
الحیاة االقتصادیة على مختلف صورها وأشكالها لتحدث فیها 

تغییرات عمیقة وجذریة شاملة أي أن مفهوم التنمیة االقتصادیة 
 .أكثر شموال من مفهوم النمو

  .االقتصادیة مفهوم النمو أقل شموال من مفهوم التنمیة
  
 

التنمیة االقتصادیة بدون النمو، حیث  من المستحیل التفكیر في
  .یر في الحجمتوجب التغأن التغیر في الوظیفة ی

الممكن التفكیر في النمو االقتصادي بدون التنمیة  من
  .االقتصادیة

وهذا التغییر قد یكون ایجابیا نحو  ،یفترض كال المفهومین حدوث تغیر في خط مستقیم یمكن تمییزه عما كان وما سیكون 
  .األفضل والتحسین المستمر
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، واقتصادیا یعني تقدم االقتصاد نحو أهداف محددة 1لغة هو الحركة إلى األمام التطور :التطور االقتصادي - 
وغالبا ما یستخدم للداللة على . أو تحقیق توزیع أفضل للمداخیل العمومیة اإلنتاجمسبقا كزیادة حجم أو نوعیة 

التطور الصناعي الوطني خالل فترة معینة : الحالة االقتصادیة لبلد ما أو لقطاع اقتصادي معین، فیقال مثال
ویمكن أن یكون النمو مصاحبا للتطور االقتصادي إذا كان . طور لیس مرادفا للنمو االقتصاديفإن الت وبالتالي

نمو الناتج الوطني أكبر من معدل نمو السكان أو أن یكون غیر له إذا كان معدل نمو الناتج مساویا لمعدل 
لوطني فإن النمو حینئذ یكون بینما إذا كان معدل نمو السكان أكبر من معدل نمو الناتج ا. نمو السكان

  .مصحوبا بتراجع اقتصادي

  :قیاس النمو االقتصادي. 3

نمـو النــاتج الـوطني اإلجمـالي فـي شـكل نسـبة تشـیر إلـى معــدل االقتصـادي بحسـاب  النمـو عـن یعبـررقمیـا، 
 والـذي  ، (PIB)جمـاليإلبمعدل الزیادة فـي النـاتج المحلـي ا عادة یقاس النمو االقتصاديوبالتالي . 2النمو

 الـدخل الوقـت نفـس فـي یعكـس كمـا مـا، اقتصـاد المؤسسـات فـي لجمیـع الكلیـة القیمـة المضـافة یعبـر عـن
 . والخدمات السلع على للحصول الكلي اإلنفاق قیمة إلى باإلضافة داخل المجتمع األفراد لمجموع الكلي

بالوحـــدات النقدیـــة، حیـــث یـــتم اســـتخدام األســـعار الســـائدة فـــي الســـوق  اإلجمـــاليویقـــاس أن النـــاتج المحلـــي  
ارتفاعـًا أو (إال أن هـذه األسـعار تتعـرض للتغیـر  ،في احتساب قیمة إجمالي الناتج المحلي) السعر السوقي(

نتیجــة لــذلك، . إلجمــالي النــاتج المحلــي) أو الحقیقیــة(، ومــن ثــم ســتؤدي إلــى تغییــر القیمــة الفعلیــة )انخفاضــاً 
دي أو  فإننا نقوم بالتفریق بـین مفهـومین إلجمـالي النـاتج المحلـي وهمـا ي النق اتج المحل اتج  االسميالن ، والن

   : قيالمحلي الحقی

ســـعار الســـوقیة للســــلع طبقـــا لأل )PIB nominal(ســـمي النـــاتج المحلـــي النقـــدي أو اال یقـــاس -
 :حیث والخدمات

 

PIB nominal=∑pjt yjt 

pjt : سعر الجاري للسلعةj 

                                                             
   .03/04/2014، تاریخ الزیارة معجم المعاني الجامع، مرجع إلكتروني سابق - 1
  .24، 23محمد ناجي حسن خلیفة، مرجع سابق، ص    - 2
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سنة " سعریتم اعتماد الثابتة، حیث سعار طبقا لأل) PIB réel(الناتج المحلي الحقیقي  یقاس -
. اإلنتاج المادي تطورعلى والتركیز  التغیرات في األسعار تأثیر من أجل تحیید "األساس

  :حیث وبالتالي، نالحظ أن
PIB réel o

j jtp y  

o
jp : سعر السلعةj سنة األساس.  

كما یستخدم أیضا الناتج المحلي اإلجمالي الفردي ألي اقتصاد وطني غالبا بوصفه مؤشرا لمعدل مستوى 
معیشة األفراد في البلد والنمو االقتصادي، لذلك غالبا ما ینظر إلیه بوصفه مؤشرا على زیادة مستوى 

لمتزاید الفردي ولكن مع تأثیر كلي على الناتج المحلي اإلجمالي ا له غیر أنه یمكن أن یكون. المعیشة
في الناتج المحلي  عدیدة في استخدام النمو غیر أنه ثمة إشكالیات. مستوى معیشة أقل ألغلبیة للسكان

  :1الفردي لقیاس النمو االقتصادي
 إن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفردي یختلف اعتمادا على السلع المستخدمة لتخفیض القیمة -

  االسمیة أو اعتمادا على سنة األساس؛
إن الناتج المحلي اإلجمالي یتضمن إنفاقا سلبیا مثل اإلنفاق على تخلیص الماء الملوث أو بناء  -

 السجون؛
رات الخارجیة اإلیجابیة التي ربما تنتج من و ال یأخذ في الحساب الوف الناتج المحلي اإلجماليإن  -

 خدمات كالتعلیم والصحة؛
 لمحلي اإلجمالي ال یدخل في الحساب قیمة كل النشاطات التي تحصل خارج السوق؛إن الناتج ا -
إن الناتج المحلي اإلجمالي ال یدخل في الحساب نشاطات القطاع الغیر رسمي من االقتصاد  -

 الوطني على نحو دقیق، بل إنه یدخل تقدیرات لتلك النشاطات فقط؛ 
ت من السلع التي تنتج في سنة مالیة معینة، على ال یحسب المشتریا المحلي اإلجمالي إن الناتج -

 سبیل المثال السیارات المستعملة أو المنازل المستعملة؛
ال یوفر أیة معلومات حول ارتفاع أو انخفاض قیمة السلع المنتجة أصال  الناتج المحلي اإلجمالي -

 .والتي ربما تعكس تغیرا في مستوى المعیشة

                                                             
  .74، 73، ص مرجع سابقمحمد صالح تركي القریشي،  - 1
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ضعف الناتج المحلي ونواقصه، ولذلك یجب دائما أن ینظر له  إن االقتصادیین واعون جدا لنقاط -
ولقد طور االقتصادیون أدوات ریاضیة لقیاس عدم . فقط بوصفه مؤشر ولیس مقیاسا مطلقا
طرقا بدیلة للقیاس التي تأخذ بعین االعتبار الوفورات  التساوي مثل معامل جیني، كما أن هناك

لقد وجد اآلن الناتج المحلي اإلجمالي (الخارجیة السلبیة التي قد تنشأ من التلوث ونضوب الموارد 
  ). األخضر

إن النواقص والعیوب الموجودة  في مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي قد تكون مهمة عند دراسة السیاسة 
ألغراض النمو االقتصادي في المدى القصیر أو الطویل فإن الناتج المحلي اإلجمالي یبدو العامة، ولكن 

مؤشرا جدیدا، بینما في المدى األبعد فإن الناتج المحلي اإلجمالي یتشوه بتغیرات كبیرة في األسعار 
        .   يالناتج المحلي اإلجمالغیر أنه ال یوجد مؤشر اقتصادي مقبول على نحو واسع غیر . النسبیة

II. األهمیة التاریخیة لتطور النمو االقتصادي:  
شــهد االقتصــاد العــالمي خــالل أربــع مالیــین ســنة مــن التطــور تقــدما اقتصــادیا محــدودا حتــى القــرن التاســع 

 اإلنتاجیــةعشـر  أیـن دخـل االقتصـاد العــالمي مرحلـة جدیـدة مـن التطـور االقتصــادي حیـث عرفـت العملیـات 
والـذي أدى إلـى تحقیـق نمـو نتیجـة للتقـدم التكنولـوجي السـریع،  نانخفاضا متزایـدا فـي التكلفـة والوقـت الالزمـی

  :  المواليالبیاني كما یوضح الشكل  1اقتصادي غیر مسبوق
  
  
  

      
  

   
  
  

     
                                                             

1 - Roberto Zagha, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform ,Rapport 
The  International Bank for Reconstruction and Development, Washington, 2005, p1. 

)بالقرن( لتطور الزمنيا  
Source : Roberto Zagha, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform ,Rapport  
of The  international Bank for Reconstruction and Development, Washington, 2005, p1. 

  ):10(رقم البیاني الشكل 
  عالمیا من القرن الحادي عشر إلى العشرین االقتصادي تطور النمو
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معــدالت النمــو االقتصــادي عبــر الــزمن فیمــا بــین الــدول، فقــد تباینــت متمــاثال غیــر أن هــذا التطــور لــم یكــن 
بینهـا بنسـب كبیــرة ممـا أدى إلـى تفــاوت مسـتویات غنـى هــذه الـدول خصوصـا عقــب الحـرب العالمیـة الثانیــة، 

 Bو  Aفـإذا أخـذنا مـثال دولتـین . الممكـن أن تكـون دولـة واحـدة أغنـى ثالثـین مـرة عـن غیرهـا حیـث أنـه مـن
 للفـرد الواحـد بینمـا معـدل نمـو %0هـو  Aمعین، وكان معدل نمو لهما نفس المستوى من الدخل في تاریخ 

B  ســنة ســیكون  2000،  فإنــه بعــد %2هــوB  مــرة مــن  52أغنــىA   ولهــذا نجــد أن دولــة مثــل الوالیــات
مثــل نیجیریــا التــي لــم دولــة بشــكل مطــرد علــى مــدار الســنین أكثــر ثــراء مــن  انمــى اقتصــاده تــيالمتحــدة  وال

النمـــو  معـــدالت یظهـــر لنـــا أهمیـــة تطـــور ، وذلــك مـــانمـــو ایجابیـــة بشـــكل مطـــردتمكن مـــن تحقیـــق معـــدالت تــ
  .1ي عبر الزمناالقتصاد

هـذه األهمیـة تقودنـا إلــى تقیـیم طویـل األجـل ألهـم االقتصــادیات العالمیـة وهـو االقتصـاد األمریكــي،  إبـرازإن 
، نجـد أنـه قـد 2000سنة  إلى غایة 1870للفترة الممتدة من  جمالياإلفبمالحظة تطور نمو الناتج المحلي 

بمعــدل  2000دوالر ســنة  33330إلــى  1870ســنة  دوالر 3340مــرات، حیــث ارتفــع مــن  10تضــاعف 
هذا األداء قد مكن االقتصاد األمریكي من احتالل المركز الثـاني عالمیـا مـن حیـث . سنویا %1.8نمو قدره 

  ). بعد لكسومبوغ( 2000لسنة  إجماليأعلى ناتج محلي 
أهمیــة الفــروق الصــغیرة لمعــدالت النمــو المتراكمــة علــى فتــرات زمنیــة طویلــة، یمكننــا حســاب معــدل  ولتقــدیر

ینمــو  1870، فــإذا مــا افترضــنا أنــه منــذ ســنة )2000 -1870(النمــو االقتصــادي األمریكــي خــالل الفتــرة 
ـــداخلي وبالتـــالي ســـیتطور النـــا) أي بنقطـــة مئویـــة أدنـــى مـــن قیمتـــه الحقیقیـــة ســـنویا(ســـنویا 0.8بمعـــدل  تج ال

فقـــط مـــن  %28، أي أنـــه ســـیبلغ 2000دوالر ســـنة  9450إلـــى  1870دوالر ســـنة  3340مـــن  اإلجمـــالي
، وبــــدال مــــن المرتبــــة الثانیــــة عالمیــــا ستصــــنف الوالیــــات المتحــــدة 2000قیمتــــه الحقیقیــــة التــــي حققهــــا ســــنة 

أمــا إذا افترضــنا أن  .بلــدا، بمعــدل نمــو مقــارب لمــا حققتــه المكســیك وبولونیــا 150مــن أصــل  45األمریكیــة 
أي بنقطـة مئویـة أكبـر مـن قیمتـه الحقیقیـة (سـنویا  %2.8األمریكـي هـو  اإلجمـاليمعدل نمو الناتج المحلـي 

وهــو المعــدل مــن الممكــن ، دوالر 127000ونكســی 2000ســنة لفــرد ا النــاتج المحلــي اإلجمــاليفــإن ) ســنویا
، وهـو مـا یبـین لنـا أهمیـة الزیـادات 2074سـنة ) سنویا %1.8بمعدل نمو (أن تحققه الوالیات المتحدة فعلیا 

  .  2الضئیلة في معدالت النمو االقتصادي على مدى الزمن

                                                             
1 - Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, USA, 
2008, p 11. 
2 - Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin, Economic growth, Second Edition, MIT Press, USA, 2004, 
p 1,2. 
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رة دولـــة  151وللتوضـــیح أكثـــر، یمكـــن مراقبـــة تطـــور مســـتویات النمـــو االقتصـــادي لــــ  الل الفت  -1960خ
  :الشكل التاليكما یبین ، 2000

 :)11( رقم البیاني الشكل
  لمجموعة من الدولالفردي الناتج المحلي اإلجمالي  نمو  معدل

) 1960 -2000(*  

  
    
  
 
  

فـي تطـور مسـتویات النمـو االقتصـادي عبـر الـزمن بـین مختلـف البلـدان، حیـث  انالحظ أن هناك تفاوتـا بـارز 
  :1أن
، حیـــث تمكنـــت مـــن رفـــع النـــاتج 2000-1960أعلــى متوســـط معـــدل نمـــو حققتـــه تـــایوان خــالل الفتـــرة  -

، بینمــــا أدنــــى 2000دوالر ســــنة  18730إلــــى  1960ســــنة  1430الحقیقــــي الفــــردي مــــن  اإلجمــــالي
دوالر  980متوسط كان لجمهوریة الكونغو الدیمقراطیـة، حیـث قـد انخفـض النـاتج الحقیقـي الفـردي مـن 

  ؛2000دوالر سنة  320إلى  1960سنة 

                                                             
1 - Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin, Op.cit, p 5,6. 

اإلجماليمعدالت النمو االقتصادي حسب الناتج المحلي   

    .البلدان المذكورة أسماؤها، هي البلدان الممثلة لكل مجموعة -  *

Source: Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin, Economic growth, Second Edition, 
MIT Press, 2004, USA, p 5. 
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تــایوان، وذلــك بتجاوزهــا  عــدد قلیــل مــن البلــدان تمكنــت مــن بلــوغ معــدالت نمــو قریبــة مــن التــي حققتهــا -
  %5.9كوریــا الجنوبیــة  %6.2، مثــل ســنغافورة 2000-1960خــالل الفتــرة  %5معــدالت أكبــر مــن 

 7حلـي اإلجمـالي فقد تمكنـت هـذه الـدول مـن مضـاعفة النـاتج الم %5.1بوتسوانا  5.4% هونغ كونغ 
  سنة؛ 40مرات خالل 

 2000-1960خـــالل الفتـــرة  %5 دول أخـــرى تمكنـــت مـــن رفـــع نســـب نموهـــا لكـــن بمعـــدالت أقـــل مـــن -
یرلنـدا بــ %  4.2 الیابـان بــ%  4.3، الصـین بــ % 4.6تایالنـدا وقبـرص بــ : مثل كمـا حققـت  . 4.1وإ

بعــــض بلــــدان أمریكــــا الالتینیــــة كالبرازیــــل والشــــیلي، وبعــــض دول آســــیا كأندونیســــیا، باكســــتان وتركیــــا 
تصــادي قــدرها ة فقــد حققــت نســبة نمــو اقمســتویات مقبولــة مــن النمــو االقتصــادي، أمــا الوالیــات المتحــد

  خالل هذه الفترة؛ 2.5
بمتوسـط معـدل نمـو  2000-1960الدول التي حققت الحد األدنى من النمـو االقتصـادي خـالل الفتـرة  -

 ، نیكـاراغو ،أنغـوال، النیجـر، فریقیـا الوسـطىإة جمهوریـ، الدیمقراطیةهي جمهوریة الكونغو  % 0.6قدره 
 ،بوروندي ، ورواندا، وتوغو،السنغال ،فنزویال ، جزر القمر،تشاد، زامبیا ،نیجیریا، مدغشقر، موزمبیق

  . الدول تنتمي لجنوب الصحراء اإلفریقیةنزویال فإن كل هذه فو  نیكاراغوانه باستثناء أالحظ نو  ،ومالي

یتضح لنا أن دول جنوب الصـحراء اإلفریقیـة هـي األفقـر  اإلجماليومنه، واستنادا إلى تطور الناتج المحلي 
المــنخفض أصــال فــي بدایــة الفتــرة  اإلجمــالي، كــون أن معــدل النــاتج المحلــي 2000بــین هــذه الــدول ســنة 

والتــي بــالرغم مــن انخفــاض ناتجهــا المحلــي  اآلســیویةالزمنیــة قــد نمــى بــأدنى المعــدالت، أمــا بالنســبة للــدول 
ا قــد نمــت بمعــدالت ســریعة نســبیا، وبالتــالي حققــت مراتــب متوســطة، أمــا دول ، فإنهــ1960ســنة  اإلجمــالي

أمریكــا الالتینیــة التــي كــان لهــا معــدالت مرتفعــة خــالل الســتینیات فقــد نمــت بمعــدالت متوســطة، لتحتــل هــي 
أخیــرا بالنســبة لــدول منظمــة . 2000ســنة  اإلجمــالياألخــرى مراتــب متوســطة مــن حیــث معــدل نمــو ناتجهــا 

، فقـد اسـتمر نموهـا بـوتیرة 1960المرتفعـة سـنة  اإلجمـاليقتصادي ذات معـدالت النـاتج المحلـي التعاون اال
  . سریعة، وبالتالي فقد حافظت على مركزها كونها الدول األغنى عالمیا

وبالتـــالي نســـتخلص أن تطـــور معـــدالت النمـــو االقتصـــادي عبـــر الـــزمن لـــه أثـــر كبیـــر علـــى تبـــاین مســـتویات 
كبـر مــن أیعظـم أثرهـا مــع الـزمن ویكـون  معـدالت النمــو هـذه الفــروق الصـغیرة فـي حتـىالغنـى بـین الـدول، ف

علــى  وفـي معــدالت النمــ فهـم أســباب االختالفــات الحــادةول. قصــیرة األجــل االقتصـادیة نــواع التقلبــاتأكافـة 



المقـاربات التقـليدية والنظريات المتضاربة: االقتصاديلنمو  االفصل الثاني                               
 

96 
 

یتوجـــب علینــــا دراســــة مختلـــف العوامــــل المرتبطـــة بهــــذه الظــــاهرة االقتصـــادیة فــــي العنصــــر  لطویــــلا المـــدى
   . اليالمو 

III. النمو االقتصاديالعوامل المرتبطة ب:   
النمو االقتصادي على األرجح أهم عامل مؤثر على مستوى الدخل الفـردي، ولهـذا فـإن فهـم محـددات  یعتبر

النمــو االقتصــادي هــو المفتــاح األهــم لفهــم كیفیــة الزیــادة فــي مســتوى معیشــة األفــراد وبالتــالي القضــاء علــى 
لهــا معــدالت نمــو  دفعــت هــذه األهمیــة البــاحثین االقتصــادیین إلــى البحــث فــي خصــائص الــدول التــي. الفقــر

مرتفعة عن غیرها، أي البحث عن خصائص محددة في هذه الدول بما في ذلك مـا تتبعـه مـن سیاسـات ومـا 
غیــر أن اإلجابــة عــن هــذه . 1تمتلكــه مــن مؤسســات ومــا لهــا مــن أثــر علــى رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي

بســاطة وهــو دراســة العوامــل التــي التســاؤالت كانــت معقــدة للغایــة، ومــن ثــم فقــد تــم التركیــز علــى أخــرى أكثــر 
فبــالتركیز علــى النتــائج التــي توصــلت : ارتبطــت مباشــرة مــع النمــو االقتصــادي عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة

 ناألساســـیتی، یتبـــین لنــا أن الخاصــیتین )والتـــي ســنتناولها الحقــا(إلیهــا النظریــات المفســـرة للنمــو االقتصــادي 
المـــال المـــادي ورأس المـــال البشـــري، حیـــث أن الـــدول التـــي نمـــت ن للنمـــو االقتصـــادي همـــا رأس تیالمصـــاحب

بشــكل أســرع مــن الــدول األخــرى غالبــا مــا اســتثمرت فــي رأس المــال المــادي والتــي امتلكــت رأس مــال بشــري 
لیســت ســوى أســباب  ؛ لكــن هــذه الخصــائص*مناســبة" تكنولوجیــا"امتالكهــا  إلــىهــام عقــب الحــرب، إضــافة 

عوامل متعددة تؤثر على هذه األسـباب المباشـرة تـؤدي إلـى اختالفهـا بـین بلـد ، حیث أن هناك 2مباشرة للنمو
وآخر، والدلیل على ذلك فشل بعض المجتمعات فـي تحقیـق معـدالت نمـو مرتفعـة بـالرغم مـن تـوفر واحـد أو 

كیـــف نجحـــت كوریـــا الجنوبیـــة وســـنغافورة فـــي تحقیـــق معـــدالت نمـــو : أكثـــر مـــن الخصـــائص الســـابقة، فمـــثال
مــا فشـلت نیجیریــا مــن االسـتفادة مــن فـرص النمــو؟ اإلجابــة تـرتبط بالعوامــل الرئیسـیة المــؤثرة علــى إیجابیـة بین

  .األسباب المباشرة للنمو االقتصادي

معظــم روایــات االقتصـــادیین تفیــد أنـــه بعــد الحــرب قـــد أكــدت السیاســـات االقتصــادیة فــي كـــال مــن كوریـــا    
بمـا فـي ذلـك تـأمین األمـن النسـبي لحقـوق الملكیـة الفكریـة الجنوبیة وسنغافورة علـى تعزیـز النمـو االقتصـادي 

                                                             
1- Robert J. Barro , Xavier Sala-i-Martin, Op.cit, p7. 

الكفاءة  االختالفات في وأیضا المستخدمة،یتضمن االختالف التكنولوجي بین الدول االختالف في كل من التقنیات ونوعیات اآلالت  *-
   .المحتملة إخفاقات السوق منو  األسواق یتم تنظیم في الطریقة التي اإلنتاج، واختالفات تنظیم الناتجة عن االختالفات في اإلنتاجیة

2 - W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto,  Third Edition, 
Britisb library cataloguing , USA, 1991, p 10. 
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والحوافز االقتصادیة المقدمة للشـركات واألفـراد، فـي المقابـل قـد قامـت فـي نیجیریـا واحـدة مـن أكبـر الحـروب 
األهلیــة واالنقالبــات العســكریة، إضــافة إلــى انتشــار الفســاد وفشــل البیئــة العامــة فــي تــوفیر حــوافز للشــركات 

وتطــویر االبتكــار التكنولــوجي، علــى الــرغم مــن أن نیجیریــا تتمتــع بــأغنى بیئــة بســبب احتیاطاتهــا االقتصـادیة 
  . النفطیة فإنها لم تنجح في تحقیق معدالت نمو مرتفعة

أیضا إذا ركزنـا علـى االختالفـات الثقافیـة بـین البلـدان فمـن المـرجح أن تكـون هامـة لمـا للثقافـة اآلسـیویة مـن 
ثماري إیجــابي، لكــن هــذا ال یكفــي لوحــده والــدلیل علــى ذلــك النمــو الســریع الــذي شــهرة علــى خلــق منــاخ اســت

حققتــه كوریـــا الجنوبیـــة عكـــس نظیرتهـــا كوریــا الشـــمالیة، فعلـــى الـــرغم مـــن اشــتراك الكـــوریتین فـــي نفـــس القـــیم 
فعنا كـل هـذا یـد .ن سـنة الماضـیةاألخالقیة والثقافیة كان لكوریا الشمالیة أسوء أداء اقتصـادي خـالل الخمسـی

إلــى االســتنتاج أن المؤسســات والسیاســات كانــت مالئمــة لعملیــة النمــو فــي  كوریــا الجنوبیــة ولــیس فــي كوریــا 
  .   1الشمالیة، وبالتالي یظهر تأثیر التنظیمات المؤسساتیة ومختلف السیاسات على النمو االقتصادي

العوامـــل التـــي تمكننـــا مـــن ربـــط إذن نســتخلص أن العوامـــل المـــؤثرة علـــى األســـباب المباشـــرة للنمـــو هـــي تلـــك 
 السیاسـات والمؤسسـاتدور وتمكننـا مـن البحـث حـول  ،مسائل النمو االقتصادي مع بقیـة العلـوم االجتماعیـة

  :3هذه العوامل هيأهم و  .2الخارجیة البیئیةالثقافة و و 
یـــؤدي إلـــى مســـارات متباینـــة بـــین مجتمعـــات تمتلـــك فـــرص، أفضـــلیات ) أو توازنـــات متعـــددة(الحـــظ  -

  وهیاكل أسواق متماثلة؛ 
، المـوارد الطبیعیــةوفــرة  االختالفـات الجغرافیـة التــي تـؤثر علـى البیئــة التـي یعـیش فیهــا األفـراد وعلـى -

  ؛الفردیة المواقف حتى أو ،السلوكات الفردیة على وبالتالي
الفـــات المؤسســـاتیة التـــي تـــؤثر علـــى القـــوانین واللـــوائح واألنظمـــة التـــي یـــؤدي بموجبهـــا األفـــراد االخت -

  ؛والشركات نشاطاتهم، بما یسمح بتشكیل حوافز تراكمیة استثماریة
یم ومعتقــدات الســائدة فــي كــل مجتمــع بمــا فــي ذلــك الــنظم االختالفــات الثقافیــة التــي تحــدد میــول وقــ -

  .التعلیمیة المختلفة

                                                             
1 - Daron Acemoglu, Op.cit, p 24. 
2 - Vinod Thomas Et Autres,  Qualité De La Croissance, Première Edition, De Boeck Université, 
Banque Mondiale, USA, 2002, p 49. 
3 - Daron Acemoglu, Op.cit, p 27. 
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ال یمكـن أن تختصـر أو تتـرجم فـي أرقـام بسـیطة خیر نخلص أن النمو االقتصادي هو عملیة معقدة، في األ
حیــث أن األســباب الرئیســیة  ،1النــاتج الــداخلي الخــام للفــرد الواحــدأو  جمــاليإلالنــاتج المحلــي اكالزیــادة فــي 

لحدوثه لها تأثیر علـى محدداتـه األساسـیة والتـي یمكـن التعـرف علیهـا أكثـر مـن خـالل الصـیاغات الشـحیحة 
  .   لنماذج النمو االقتصادي

  :المبحث الثاني

  المقـاربات الكالسيكية والكينزية المفسرة للنمو االقتصادي

ن الكالســـــیك، أصـــــبحت مشـــــكلة النمـــــو یاالقتصـــــادی منــــذ ابتـــــداء التحلیـــــل االقتصـــــادي المنـــــتظم مـــــن طــــرف
فـي الواقـع تمتـد غیـر أنـه و . االقتصـادیینالبـاحثین مـن أهـم أولویـات ) مصادره وأشكاله وتأثیراتـه(االقتصادي 

تــوفر ) العـرق(جـذور هـذه األبحـاث إلـى مـدة أبعـد مـن ذلـك، حیــث أن ألـواح القرمیـد مـن بـالد مـابین النهـرین 
 -)الشـعیر(المخرجـات البسـیطة بواسـطة  -الجتماعیـة بـأدوات حسـاب المـدخالت معلومات حول اإلنتاجیـة ا

علـى تولیـده أو تلـك  احیث كان التساؤل الرئیسي یتعلق بالفائض من الشـعیر الـذي كـان المجتمـع القـدیم قـادر 
الزیــادة فــي لإلنتــاج الكلــي فــي ســنة واحــدة مــع حصــاد اعتیــادي عبــر كمیــة الشــعیر بوصــفها بــذور أو وســیلة 

أو بعبـارة . زائدا أیة مدخالت أخرى مطلوبة  فـي المجتمـع مقاسـا بوحـدة الشـعیر ،یشة الحد األدنى للعمالمع
أصـبح یعـرف والـذي أخرى أن مـا احتوتـه األلـواح أو الصـفائح كـان نظـام أولـي بـدائي للمحاسـبة االجتماعیـة 

ریخیـة ضـخمة لمفهـوم معـدل النمـو نقلـة تابسـیطة الفكریـة الخطـوة مثلـت هـذه الوقـد ". بنمـوذج الـذرة"فیما بعد 
مـن قبــل االقتصـادیین فــي القـرن الســابع عشـر مــن قبـل العدیــد مـن االقتصــادیین ، والتـي أخــذت 2االقتصـادي

     . أمثال دیفید ریكاردو وروبارت مالتوس وغیرهما

الكالســیكي وقـد توالـت فیمــا بعـد جهـود االقتصــادیین مـن مختلـف التیــارات الفكریـة المتمثلـة أساســا فـي التیـار 
  .والكینزي اللذان تناوال أولى المقاربات المفسرة للنمو االقتصادي

  
  
  

                                                             
1 - Vinod Thomas et autres, Op.cit, p283. 

  .75، 74محمد صالح تركي القریشي، مرجع سابق، ص  - 2
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I .الكالسیكيفي الفكر تصادي قالنمو اال:  
تومــــــاس مــــــالتوس ) 1817(دیفیــــــد ریكــــــاردو )  1776(قــــــدم االقتصــــــادیین الكالســــــیك أمثــــــال آدام ســــــمیث 

التــي و  العدیــد مــن األفكــار األساســیة وغیــرهم،) 1934(جوزیــف شــومبتر  ،)1944(فرانــك نایــت  ،)1798(
المقاربــــات : وشــــملت هــــذه األفكــــار كــــال مــــن. ظهــــرت فیمــــا بعــــد فــــي النظریــــات الحدیثــــة للنمــــو االقتصــــادي

 وعالقته مع تراكم رأس المال المادي والبشري، العالقة بین األساسیة للسلوك التنافسي، قانون تناقص الغلة
التقـدم التكنولـوجي علــى أشـكال زیـادة التخصــص فـي العمـل وطــرق السـكاني، آثــار  خـل الفـرد ومعــدل النمـود

وبـــالرغم مـــن اخـــتالف وجهـــات نظـــر . تكاریـــة كحـــافز للتقـــدم التكنولـــوجياإلنتـــاج الجدیـــدة ودور القـــوى االح
االقتصادیین الكالسیكیین المفسرة للنمو االقتصادي وتبـاین طـرق التحلیـل المسـتخدمة، إال أن آرائهـم تقاربـت 
في كونهم بحثوا عن كیفیة تحقیق النمو االقتصادي طویل األجل معتمدین علـى أدوات التحلیـل االقتصـادي 

  .فكاروفیما یلي نتناول أهم هذه األ. الجزئي

   :نظریة آدم سمیث للنمو االقتصادي. 1
دراسـة "فـي كتابـه  العامـة ئهلمباد تعرضه خالل من االقتصادي النمو تحلیل في بقدر هام *سمیث آدم ساهم

داخلیـة وقد قدم سـمیث تفسـیرا للنمـو االقتصـادي كونـه ظـاهرة . 1776سنة " األمم وةفي طبیعة ومسببات ثر 
العمــل، رأس المـال واألرض، وقـد وضـح ســمیث : الثالثـة اإلنتـاجالمنشـأ، تعتمـد علـى كمیـة ونوعیــة عناصـر 

  :ذلك من خالل األفكار التالیة

                                                                                     :1تقسیم العمل. أ
نظـــم "، و"مهارتــه وبراعتــه"تحـــدد نمــو إنتاجیــة العامـــل والتــي تــؤثر فـــي  ركــز آدم ســمیث علـــى العوامــل التــي

، وقــد اعتبــر أن تقســیم العمــل هــو أســاس رفــع اإلنتاجیــة، ونقطــة انطــالق العملیــة "العمــل التــي تطبقهــا الدولــة
التنمویـة، إذ أن تخصــص العمــال فــي نشــاط معـین بــدل مــن القیــام بأعمــال متعـددة تــؤدي إلــى تحســین مهــارة 

وبمـا أن تقسـیم العمـل ال یمكـن أن  .وبالتالي خفض الوقت الالزم إلنتاج السـلع ورفـع كمیـة المنتجـاتالعمال 
یؤخذ على نطاق واسع إال إذا ما استطاع العمال استخدام المعدات واآلالت المتخصصة، فـإن سـمیث یؤكـد 

نمیــة المعــارف التقنیـــة علــى أهمیــة التقــدم التقنـــي والــتعلم عــن طریـــق الممارســة واالســتخدام، وأیضــا أهمیـــة ت

                                                             
  ).1776" (البحث عن طبیعة وأسباب ثروة األمم"   اقتصادي سكتلوندي  من أبرز كتاباته): 1790-1723(أدام سمیث  - *

1 -Salvadori Niri, The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective, Edward Elgar 
Publishing,USA, 2003, p3.  
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بشـكل منــتظم واســتخدامها اقتصــادیا حیـث یــتم التعامــل معهــا علـى أنهــا ســلع لهــا مقابـل خــاص، لكــي تصــبح 
  . على المدى الطویل سلعا عامة لتصبح الدراسات العلمیة جزءا ال یتجزأ من النشاطات االقتصادیة

  :1تراكم رأس المال وحجم السوق. ب
ُ  أن البـد العمـل وتقسـیم التخصـص أن سـمیث یوضح الـذي یعتمـد بـدوره علـى و (فـي رأس المـال  بتـراكم قسـبَ ی

، حیــث أنــه ســیفتح أســواقا جدیــدة ویوســع القــائم منهــا ممــا یفــتح آفــاق جدیــدة للقیــام )الســلوك االدخــاري لألفــراد
ن تزایــد بتقسـیمات جدیــدة للعمــل ولتحســین الفنـون اإلنتاجیــة المســتخدمة وزیــادة فــي الـدخول الفردیــة فضــال عــ

  . االدخار واالستثمار وبالتالي سیكون القوة الرئیسیة المحركة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

                                                                                  :2القانون الطبیعي. جـ
نتیجـة لقصـور فـي عـرض عمـل، حیـث أن یرى سمیث أنـه ال یوجـد خطـر مـن احتمـال توقـف عملیـة التـراكم 

المعــروض مــن العمــل ینشــأ داخــل المنظومــة االجتماعیــة واالقتصــادیة، كونــه یفتــرض التصــرف الرشــید مــن 
قبــل جمیــع أفــراد المجتمــع فــي ظــل الحریــة التجاریــة التــي تســود ســوق المنافســة الكاملــة ممــا یحقــق التــوازن 

 ونوعیــة كمیــة فــي زیــادة یســاوي االقتصــادي النموفــ. لطبیعــيوتعظــیم ثــروة المجتمــع وبالتــالي ســیادة القــانون ا
إلــى هتــه العوامــل  یســتندوبالتــالي فــإن معــدل النمــو س واألرض المــال ورأس العمــل: الرئیســیة اإلنتــاج العوامــل
  . الثالث

                                                                                      :للنمو االقتصادي لتحلیل الریكارديا. 2
، حیــث غالبــا مــا "مبــادئ االقتصــاد السیاســي والضــرائب"مفهومــا عامــا للنمــو فــي كتابــه  *قــدم دایفیــد ریكــاردو

ـــة تقدمیـــةد"، "، التقـــدم الطبیعـــي للمجتمـــع"زیـــادة الثـــروة الوطنیـــة: "اســـتخدم المصـــطلحات التالیـــة التقـــدم "، "ول
المختلفـة الهادفـة إلـى تخفـیض التكلفـة   اإلنتـاجوتنـاول ریكـاردو فـي أعمالـه أسـالیب ". الطبیعي لثروة السكان

علـى الربحیـة ) مثـل األرض(والتي یمكن للمنتجین أن یختاروا مـن بینهـا، وكیـف یـؤثر شـح المـوارد الطبیعیـة 
  . النتائج التي توصل إلیها بالمسار الطبیعي لألحداث، وقد سمى ریكاردو )المتمثلة في رأس المال(

                                                             
1 - Eric Bosserelle, Les Nouvelles Approches De La Croissance Et Du Cycle, Dunod, Paris, 1999, 
p18. 

، 1999القاهرة،  ،اإلشعاع، مكتبة ومطبعة النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة االقتصادیةمدحت مصطفى، سهیر عبد الظاهر،  - 2
  .60ص

 مفكر اقتصادي بریطاني مفكر اقتصادي إنجلیزي ومحلل للرأسمالیة اللیبرالیة، أبرز مؤلفاته كتاب):  1823-1772(دافید ریكاردو -*
  1817. سنة " مبادئ االقتصاد السیاسي والضرائب"



المقـاربات التقـليدية والنظريات المتضاربة: االقتصاديلنمو  االفصل الثاني                               
 

101 
 

  :1فرضیاته. أ
اقتنــاء (، والتــي یــتم اســتثمارها  S0)(یتحصــل للرأســمالیین علــى بعــض الوفــورات الناتجــة عــن أنشــطة ســابقة 

  :، وقد بنى نظریته على الفرضیات التالیة)آالت ودفع سلف على شكل األجور
مخــتص فــي إنتــاج القمــح، باســتخدام  إنتــاجيلتبســیط التحلیــل یفتــرض أن هنــاك فــرع : الفرضــیة األولــى. 1.أ

سیوجه فقط لدفع أجور العمـال واسـتئجار أراضـي  S0)(وبالتالي فإن االدخار . عنصري األرض والعمل فقط
  :أما بالنسبة لعدد العمال الذین یتم تعیینهم، فیعتمد على الفترة الزمنیة المقدرة في. زراعیة
  L0مجموع السكان  :األجل القصیر -
حــد الكفــاف الــذي إن المتعلقـة بمــالتوس  بنظریــة عـدد الســكان غیــر محــدد، وقـد أقــر :األجــل الطویــل -

، واذا انخفـــض )التكـــاثر الطبیعـــي(بموجـــب نظریـــة الســـكان ارتفـــع ســـیؤدي إلـــى زیـــادة عـــدد الســـكان 
 ....سینخفض عدد السكان بدوره نتیجة لألمراض والمجاعات 

مجتمع السكان العاملین، فإنه یالحـظ وعلـى المـدى الطویـل أن حجـم العمـال  تم تطبیق هذا القانون علىإذا 
   : W)( ألجر الكفاف مساو W0)(الذین یتقاضون أجورا یمیل للتغیر بما یجعل أجرهم الحالي 

  
  

0 بحیث  Lویستمر عدد السكان في التغیر، لیبلغ العدد SW
L  . وهي حالة التوازن  

علـــى ) ادخــار(مهمــا كــان حجــم الســكان األولــي، فإنــه ســیتغیر بمــا یحقــق وفــورات : الفرضــیة الثانیــة. 2.أ
فإن حجم التوظیف علـى المـدى الطویـل   S0 المدى الطویل من أجل بلوغ أجر الكفاف، وبالتالي مهما كان 

0                               : یكون
SL
W

  

مكـــن حســـاب حجـــم  ُ ، الـــذي یعتمـــد علـــى كمیـــة ونوعیـــة األراضـــي الزراعیـــة اإلنتـــاجوبمعرفـــة عـــدد العمـــال، ی
فـــي الوحـــدة الزراعیـــة الواحـــدة علـــى خصـــوبة األرض وعـــدد العمـــال الـــذین  اإلنتـــاجالمتاحـــة، ویعتمـــد حجـــم 

  ). وحدة زراعیة  n... 1من(یقومون باستغاللها 

إذا   P0ال یمكــن أن تنــتج شــیئا إن لــم یوظــف بهــا أي عامــل، وتنــتج  iوحــدة أرض :  الفرضــیة الثالثــة. 3.أ
 .L< n:  عمل بها عامل واحد أو أكثر، مع افتراض أن 

                                                             
1 - Salvadori Niri, Op.cit, p 15,16  

       W0 > W1      یزداد عدد السكان 
       W0 < W1      یتناقص عدد السكان 
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  . وكل وحدة أرض یشتغل علیها عامل واحد، ویتم استغالل األراضي بترتیب تنازلي بالنسبة لخصوبتها

  :  محتوى النظریة. ب
انطالقا من الفرضـیات السـابقة، یمكـن وضـع تمثیـل البیـاني بحیـث أن الرأسـمالیین یوظفـون عـدد مـن العمـال 

L مســاویة الرتفــاع  إنتــاجینــتج عــن اســتغالل كــل وحــدة أرض وحــدة . الســتغالل أخصــب الوحــدات الزراعیــة
جمیـع الوحـدات  إنتـاجوبجمـع . XCمسـاویا لــ  اإلنتـاجیكون   Xالمنحنى المبین، فمثال، في الوحدة الزراعیة

ذا كــان الرأســمالي هــو أیضــا صــاحب الوحــدة المســتغلة، فOABLنتحصــل علــى المضــلع  إنــه ســیحتفظ ، وإ
  .إیجاربكل العوائد، خالفا لذلك فإنه سیتم دفع جزء من العوائد لصاحب هذه الوحدة في شكل 

  ): 12(رقم  البیاني الشكل
 نموذج ریكاردو الستغالل عامل األرض

 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

، فإنـــه حــــر فـــي تأجیرهـــا لمــــن یریـــد، وبالتــــالي فإنـــه ســــیدفع Xإذا درســـنا قـــرارات صــــاحب الوحـــدة الزراعیــــة 
، مــن ناحیــة أخــرى  فــإن هــؤالء لهــم اإلیجــاراتالرأســمالیین للــدخول فــي منافســة بیــنهم للحصــول علــى أعلــى 

هـــذه . حریـــة االختیـــار بـــین الوحـــدات الزراعیـــة، وهـــو مـــا یضـــع مالـــك األرض فـــي منافســـة مـــع بقیـــة المـــالك

Source: Sébastien Rouillon, Notes de cours sur David Ricardo: Le 
modèle de croissance, Cours d'histoire de la pensée économique, 
Université de Bordeaux, France, 2013, p2. 

)القمح(اإلنتاج   

الوحدات الزراعیة حسب   
ترتیب متنازل بالنسبة   

 للخصوبة

 أجر الكفاف

C

B

Ww 

a b 

X L O

حجم اإلنتاج عند آخر وحدة 
 زراعیة

A 
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، وهــو الفــرق بــین هــذه الوحــدة bcینبغــي أن یكــون مســاویا لـــ  Xالمنافســة تــؤدي إلــى حقیقــة أن ریــع الوحــدة 
  . 1)أي األقل خصوبة(وآخر وحدة تم استغاللها 

  :2للتوضیح أكثر
، فـإن هـذا سـیجذب الرأسـمالیین للعمـل بالوحـدة التـي bcمـن أقل   Xالوحدة الزراعیة  إیجارإذا كان  -

  ).اإلیجارقبل دفع ( LBوالتي تكون عوائدها  Lتلیها 
حتـى لـو اجبـروا  ااسـتغاللهفـإن المسـتثمرین سـیحاولون  bc، أكبر من X أما إذا كان إیجار الوحدة  -

  ).LBأقل بقلیل من (ألنهم سیحصلون على عائد أكبر  (L+1)على استثمار الوحدة 
التــي یتحصــل علیهــا مــالك  aAB  اإلیجــاراتالعائــد علــى عنصــر األرض، هــو عبــارة عــن مجمــوع : ومنــه

  ،   Lحتى Oاألراضي المزروعة من 
  .OaBL، فهي إذن aAb اإلیجاروتسدید  OABLصافي العوائد بعد بیع المنتوج  نیتبقى للرأسمالیی

من المعطیات السابقة، نستطیع حساب األرباح ومعـدل األربـاح سـواء علـى مسـتوى الوحـدة الزراعیـة الواحـدة 
  :كما یلي اإلجماليأو على المستوى 

  :على مستوى الوحدة الزراعیة الواحدة -
للعامـــل الواحـــد، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى  w یســـتثمر فیهـــا الرأســـمالي مقابـــل أجـــر xإذا اعتبرنــا أن الوحـــدة 

  . xbكأجر لصاحب األرض ویتبقى له  bc، یدفع منها  xcقدرها  إیرادات
ُطرح منها تكالیف  : ، فیكون مقدار العائد الذي یتحصل علیه الرأسـمالي مـن اسـتغالل وحـدة زراعیـة اإلنتاجی

xb-wومعدل العائد المتحصل علیه ، :(xb-w)/w 
 :األرض ككلعلى مستوى عنصر  -

كلیـة  إیـراداتبما أن العوائد المتأتیة من كل الوحدات الزراعیة هي نفسها، فـإن الرأسـمالیون یتحصـلون علـى 
ـــدفع منهــا ،  OABLقــدرها  ُ بعـــد دفــع أجـــور .  OaBLكإیجـــارات ألصــحاب األرض،  فیتبقـــى لهــم  aABی
  :ة، یكون العائد المتحصل علیه من استغالل األراضي الزراعیOwWLالعمال 

    - OaBLwaBw OwWL  
  waBW / OwWL:هو اإلجماليوبالتالي فإن معدل العائد 

                                                             
1 - Sébastien Rouillon, Notes de cours sur David Ricardo: Le modèle de croissance, 
Cours d'histoire de la pensée économique, Université de Bordeaux, France, 2013, p2. 
2 - Idem, p3. 
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كمـا حققـوا أرباحـا قـدرها ،  S0 = OwWLنالحـظ أن الرأسـمالیین قـد اسـترجعوا مقـدار مـدخراتهم االبتدائیـة 
OaBL .  

ذا مــا أهملنـــا اســتهالك الرأســـمالیین، فــإن كــل مـــدخراتهم ســتوجه نحـــو االدخــار وبالتـــالي  فــي الفتــرة المقبلـــة وإ
علـــى المـــدى الطویـــل، ســـیتزاید الطلـــب ... ســـتزید التـــراكم الرأســـمالي واألراضـــي المســـتغلة والعمـــال المـــوظفین

اد الطلــب علــى الســلع الزراعیــة ، ویتزایــد الریــع كلمــا ازد)األرض(نــادر بطبیعتــه  إنتــاجيعلــى الســلع لعنصــر 
هــذه الســلع، حیــث أن الحصــیلة الكلیــة لألجــور ســترتفع نتیجــة لتزایــد  إنتــاجات -نتیجــة ارتفــاع نفــق) القمــح(

عدد السكان، وارتفاع مستوى األسعار وارتفاع مسـتوى األجـور النقـدي للمحافظـة علـى حـد الكفـاف كمسـتوى 
لرأســـمالي، كـــون أن الرأســـمالیین لـــن یتمكنـــوا مـــن اســـتعادة دخـــل حقیقـــي، وبالتـــالي ســـتتوقف عملیـــة التـــراكم ا

  :المدخرات المستثمرة بدایة إضافة إلى عدم حصولهم على أیة أرباح، كما یوضح الشكل البیاني التالي

  ):13(رقم البیاني  الشكل
  عملیة التراكم الرأسمالي في النموذج الریكاردي

  
 
 
 
 
  
    
  
  

 

 
 
  

 *L، لــــ w، وذلـــك مـــن خـــالل دفـــع أجـــر الكفـــاف مســـبقا *S*=WLحیـــث یوظـــف الرأســـمالیون  مـــدخراتهم 
 إیجـاریسـد منـه .  *OAWL إنتـاج، لیتحصـلوا علـى  *S* = OwWL: عامل، والمعبر عنها في الشكل بــ

إنھم  *OwWL، لیتبقى لألرسـمالین  wAWاألرض  الي ف ة، وبالت ھ بدای م توظیف ذي ت وھو قیمة االدخار ال

Source: Sébastien Rouillon, Op.cit, p2. 
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اجقد تحصلوا على تكلفة  دره فقط اإلنت ح ق دل رب ن تـم ادخـار كامـل إوحتـى  القادمـة ةفـي الفتـر  .رصـف، ومع
م تحقیـــق أربـــاح لـــن یشـــجع كمـــا أن عـــدعامـــل *L  ســـوى ن لـــن یســـتطیعوا توظیـــفیالـــدخل، فـــإن الرأســـمالی

  وهو ما یؤدي إلى توقف عملیـة اسـتغالل األراضـي فـي الفتـرات المقبلـةعلى االستثمار مجددا،   الرأسمالیون
لیصــل االقتصــاد نهایــة إلــى حالــة  النمــو االقتصــادوتنــاقص معــدالت االدخــار واالســتثمار واســتقرار معــدالت 

ویعتقد ریكاردو أنـه ال توجـد سیاسـة تسـتطیع الدولـة بمقتضـاها أن تتفـادى الوصـول إلـى حالـة الركـود . 1ركود
اسـتیراد الغـذاء الـرخیص مـن غیر أنه یعتقـد أن مـن الممكـن أن تـأخر حـدوث هـذه الحالـة عـن طریـق . نهائیا

  .  2موارد الطبیعیةال التي تفرضها قیودالتفادى یتم وبذلك الدول النامیة 

  : ة للنمو االقتصاديسیو المالت نظریةال. 3
، 1798ســنة " مبــدأ الســكان"أفكــارا هامــة حــول النمــو االقتصــادي مــن خــالل  مقالــه  *مــالتوسروبــرت قــدم 

حیـث اعتبـر أن العائـدات الناتجـة عـن التقـدم التكنولـوجي سـتؤدي إلـى تحسـن المسـتوى المعیشـي ومنـه زیــادة 
فــي حجــم الســكان ومنــه إلــى انخفــاض متوســط الــدخل الفــردي، وبالتــالي فإنــه علــى المــدى الطویــل ال یمكــن 

  . 3سن مستوى معیشة السكان إلى إذا تم وضع ضوابط على النمو السكانيتح
كما تطرق أیضـا للنـواحي األخالقیـة والدینیـة ضـمن العوامـل المـؤثرة علـى النمـو، كـون أن التمسـك بالتعـالیم  

سـي عنصـر العمـل، كمـا اعتقـد أیضـا أن االسـتقرار السیا إنتاجیةالدینیة سیؤثر إیجابا على األفراد ویرفع من 
  . في الدولة تؤثر إیجابا على النمو بحكم أن األمان یدفع األفراد للتركیز على العمل

  :فرضیاته. أ
  : 4بنى مالتوس تحلیله على االفتراضات التالیة 

 ؛)ثابت األرضأي أن عنصر (ال یوجد استصالح لألراضي  -
                                                             

1 - Sébastien Rouillon, Op.cit, p 3,4. 
، ص اإلسكندریة ،2004، الدار الجامعیةالتنمیة االقتصادیة نظریاتها وسیاستها، محمد عبد العزیز عجیمیة، محمد علي اللیثي،  - 2

74.  
مقالــة فــي مبــدأ الســكان، وأثرهــا  1798نشــر فــي  باحــث ســكاني واقتصــادي سیاســي إنجلیــزي، ): 1834-1766( روبــرت مــالتیوس  -*

 االقتصـادأصـول "م مؤلفـًا فـي 1820، كما نشر سنة 1803نشر هذا المؤلف بعد عدید من التعدیالت في  على تقدم المجتمع، ثم أعاد
    .متفرقة ، وعدة مقاالت أخرى في موضوعات اقتصادیة"السیاسي

3 - Jean Marc Boussard, Malthus avait il raison ?, coure préparatoire  pour les controverses Ede 
Marcias , France, 2009,  p 2,3. 
4 -  El-hadj Bah, Economic Growth: Malthus to Solow, Lectures on Intermediate Macroeconomics 
Second Summer Session, Arizona State University, July 2007, p 3. 
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  ؛)استهالك العامل الواحد(النمو السكاني یعتمد على مستوى المعیشة  -
الموالیـد یتناسـب طردیــا وتحسـن مسـتوى المعیشــة ومعـدل الوفیـات یتناســب عكسـیا مـع تحســن  معـدل -

 .مستوى المعیشة

  :محتوى النظریة. ب
یعتقد مالتوس أن أي زیادة فـي الـدخل الفـردي سـیكون لـه تـأثیر إیجـابي علـى النمـو السـكاني، والـذي سـیكون 

 اإلضـــافياألول، امتصــاص هـــذا الـــدخل : تـــدائيلــه أثـــران ســـلبیان علــى الزیـــادة فـــي مســـتوى دخــل الفـــرد االب
 إنتاجیتــهأمــا الثــاني فیتمثـل فــي كـون الزیــادة فــي كمیـة العمــل سـتؤدي إل خفــض  اإلضـافیینإلطعـام الســكان 

  :ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني التالي. في غیاب تقدم تكنولوجي ملموس

 ): 14(رقم البیاني شكل ال
  على التزاید السكاني عند مالتوسأثر زیادة الدخل الفردي 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 
  

Source: El-hadj Bah, Economic Growth: Malthus to Solow, 
Lectures on Intermediate Macroeconomics Second Summer 
Session, Arizona State University, July 2007, p 3. 
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ویبلــغ ،  N1إلــى   N0نالحــظ أن الزیــادة فــي معــدل الموالیــد یتســبب فــي انتقــال معــدل الســكان التــوازني مــن 
وبالتــالي یــنخفض متوســط الــدخل معــدل الموالیــد حــده األقصــى وبالتــالي فــإن الوفیــات ســتبلغ حــدها األدنــى، 

كانــت بطیئـة ومنعزلــة، فــإن حــدوث أي  1800وبمــا أن  التغیـرات التكنولوجیــة قبــل . y1إلــى  y0الفـردي مــن 
الــوالدات لمعـــدل الوفیــات وبالتـــالي تغیــر تقنـــي ســیزید مـــن دخــل الفـــرد مؤقتــا ممـــا یتســبب فـــي تجــاوز معـــدل 

ویؤدي هذا التزاید السكاني إلـى انخفـاض الـدخل الفـردي حتـى یتعـادل معـدلي الموالیـد . 1ارتفاع حجم السكان
ومسـتوى السـكان إلـى مـا كـان علیـه ) حـد الكفـاف(  *yوالوفیات معـا ویعـود الـدخل الفـردي لمسـتواه األصـلي 

  :التاليكما یوضح الشكل البیاني ، N0 من قبل 

 ): 15(الشكل البیاني رقم 
  أثر التزاید السكاني على الدخل الفردي عند مالتوس

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
  

hadj Bah, Op.cit, p4.                                                    -El: Source 

 

                                                             
1- El-hadj Bah,  Op.cit, p 3. 
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ورغم أن أفكـار مـالتوس قـد عرفـت تطبیقـا واقعـا كمـا یتضـح مـن سیاسـة الطفـل الواحـد فـي الصـین، فإنهـا قـد 
شـة مـن أن یتنبـأ بمسـتوى المعی 1800تعرضت النتقادات على نطاق واسع، وقد تمكن نموذج مـالتوس قبـل 

الثابـــت، لكـــن بعـــد ذلـــك أثبـــت النمـــوذج قصـــوره، حیـــث معـــدالت النمـــو اســـتمرت باالرتفـــاع دون أي عملیـــات 
حلیـــل ویعـــزى خطـــأ الت. لتحدیـــد النســـل، إضـــافة ألن الـــدول الغنیـــة قـــد عرفـــت انخفاضـــا فـــي معـــدل الموالیـــد

لحســبان أثــر كافــة القــوى م یأخــذ فــي االعتبــار التــراكم الرأســمالي كمــا أنــه لــم یأخــذ فــي اه لــســي إلــى كونــالمالت
  .   1القتصاديا حفز النمویمكن أن ی النمو السكانياالقتصادیة على النمو السكاني، وأن 

  :للنمو االقتصادي ةالماركسی نظریةلا. 4
بالرغم من أن ماركس قد استعان بالتحلیل الذي قدمه الفكر الكالسـیكي، إال انـه قـد وجـه لـه انتقـادات عدیـدة 

الرأســمالي عمومــا، فحســبه، أن الســكان العــاملین ینتجــون مــن الــدخل مــا یكفــیهم ویزیــد عــن وللفكــر وللنظــام 
احتیاجاتهم، إال أنهم یأخذون جزءا ضئیال جدا، والنسبة الغالبة تذهب إلـى عملیـات التـراكم لصـالح القلـة مـن 

دة الســكانیة علــى نمــط كمــا ان الزیــا. الرأســمالیین وهكــذا تســوء الحالــة المادیــة واالجتماعیــة لهــؤالء العــاملین
متتالیـــة هندســـیة قـــد یطبـــق علـــى النباتـــات والحیوانـــات ولـــیس علـــى البشـــر الـــذین یفكـــرون فـــي التقـــدم التقنـــي 

وبالتــالي فــإن المشــكلة تبــرز فــي كــون هنالــك تنــاقض فــي النظــام الرأســمالي . وتقســیم العمــل واتســاع األســواق
                        . 2في حد ذاته

بموجبها یسـتطیع النظـام االقتصـادي االسـتمرار بنفسـه، حیـث بحـث عمـا إذا  وقد درس ماركس الشروط التي
وعـرض مـاركس تحلیلـه مـن حیـث أمثلـة . كان توسع االقتصاد داخلیـا هـو مـا یحـدد معـدل النمـو االقتصـادي

  : عددیة متعلقة باقتصاد مغلق ذو قطاعین
   ؛األول مختص بإنتاج سلع استثماریة -
 .الكیةاسته والثاني مختص بإنتاج سلع  -
مثــل الكالســیك مـاركس وفقـا لقیمتهــا مــن حیـث العمــل، حیـث اعتبــر  تبــادل السـلع فــي هـذین القطــاعین  ویـتم

أن العمــل هـــو العنصــر الوحیـــد وأنـــه أســاس كـــل القــیم، وخلـــص إلـــى أن كمیــة العمـــل الــالزم لتهیئـــة مســـتوى 
القیمة تبقـى  للتـراكم داخـل كـل قطـاع الكفاف لوحدة من العمل، مع األخذ بعین االعتبار أن أي فوائض في 

  . حدا وللسماح بإعادة إنتاجهاعلى 
                                                             

1 - Mahieu François-Régis et autres, Malthus et l’éthique, Université de Versailles Saint-Quentin , 
France, 2010 , p 8,9. 
2 - Ernest mandel, Introduction To Marxist Economic Theory, Resistance Books, Australia, 2008, p 
9. 
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ولتوضیح فكرته عن القیمة، فرق ماركس بـین رأس المـال الثابـت ورأس المـال المتغیـر، حیـث أن رأس المـال 
د الثابـت یتمثــل فـي قیمــة العتــاد واآلالت والمبـاني المســتخدمة فـي إنتــاج الســلع ویتمثـل أیضــا فـي قیمــة المــوار 

أمــا رأس المــال . الخـام والوقــود المســتخدم وهـي عناصــر تنتقــل بكامــل قیمتهـا مــرة واحــدة إلــى السـلعة المنتجــة
وهــذا األجــر . المتغیــر، فیتمثــل فــي قیمــة األجــر المــدفوع للعمــال نظیــر بــذلهم قــوة عملهــم فــي عملیــة اإلنتــاج

فـي إنتاجـه الیـومي ینـتج سـلعا تحتـوي  العامـلینتقل إلى السلعة المنتجة بأكبر مـن قیمتـه المدفوعـة، كـون أن 
  .الضروري أكبر من قیمة أجر الكفاف، وهو ما یمثل فائض القیمةعلى كمیة من العمل 

ویقــوم الرأســمالیون باالســتیالء علــى فــائض القیمــة لتعظــیم منفعــتهم الخاصــة، ولهــذا فهــم یســعون إلــى توســیع 
ل أجــر الكفــاف وقیمــة اإلنتــاج مــن ناحیــة أخــرى، الفجــوة بــین قیمــة طاقــة العمــل الــالزم والتــي یــدفعها فــي شــك

إطالــة ســاعات العمـــل الیــومي، والعامــل المســـاعد هــو وجــود احتیـــاطي مــن العـــاملین، : ویــتم ذلــك بطـــریقتین
وبالتالي الحصـول علـى فـائض قیمـة ومحاولـة رفعـه، أو بإنقـاص سـاعات العمـل الـالزم للحصـول علـى أجـر 

  .الكفاف، نتیجة للتقدم التقني

فــإن معــدالت الـربح فــي القطـاعین یمكــن معرفتهمــا  معـدل األجــر الحقیقـيإذا مــا تــم ى مـا ســبق فإنـه وبنـا علــ
على التـوالي، أمـا حصـة كـل قطـاع مـن فـائض  π2و  π1، ولتكناإلنتاجعلى أساس قیم العمل المبذولة في 

  : 1بنفس القدر في كال القطاعین بحیث gوالتالي تتولد نسبة نمو ،  s2 ،s1القیمة المدخرة والمستثمرة فهي 
g = π1s1 = π2s2  

لقد أثارت النظریة الماركسیة جدال واسعا، وقد أثبتت قصـورها خاصـة بعـد ظهـور األفكـار الكینزیـة واسـتمرار 
  :النظام الرأسمالي، وقد وجهت إلیها العدید من االنتقادات أهمها

   أساسا على نظریة القیمة؛أن النظریة تقوم  -
أن عنصـــر العمـــل هـــو العنصـــر الوحیـــد المحـــدد للقیمـــة متجـــاهال كافـــة العناصـــر األخـــرى وأهمهـــا  -

  ؛عنصر الطلب على السلع
اعتقـــاد الماركســـیین بـــأن األجـــور بـــین العمـــال ستســـتمر فـــي االنخفـــاض وبالتـــالي زیـــادة البـــؤس بـــین  -

العمـــال، حیـــث أن هـــذا لـــم یحـــدث بـــل اســـتمرت الرفاهیـــة االقتصـــادیة بالتزایـــد بیـــنهم، وحالـــة حـــدوث 

                                                             
1 - Madhubrata Raysingh, Economics Of Development And Growth, National Law University, 
Cuttack, p 201. 
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البطالـــة فإنهـــا لـــم تكـــن مـــن الخطـــورة لتـــؤدي إلـــى انهیـــار النظـــام الرأســـمالي أو ضـــرورة ربـــط النظـــام 
 . رأسمالي بالنظام االجتماعيال

II .لنمو االقتصاديالتحلیل الكینزي ل:  
تعتبــر أفكــار كــل مــن هــاورد ودومــار التــي ظهــرت عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة مــن أهــم االمتــداد لألفكــار 
الكینزیـة للنمــو فـي المــدى الطویـل، وعكــس النمـوذج الكینــزي والـذي یعتبــر االسـتثمار كأحــد محـددات الطلــب 

علــى المــدى  اإلنتاجیــةیظهــر فــي أعمــال هــاوورد ودومــار كأحــد العوامــل التــي تزیــد طاقتهــا  ســتثماراالفــإن 
وتنطلـــق الفكـــرة األساســـیة فـــي النمـــوذج مـــن التـــأثیر المـــزدوج . 1الطویـــل، وبالتـــالي فهـــو أحـــد محركـــات النمـــو

الـذي (والـدخل ) ب الطلـبوالتـي تمثـل جانـ(للمجتمـع  اإلنتاجیةلإلنفاق االستثماري والمتمثل في زیادة الطاقة 
، وبعبـارة أخـرى حـاول هـذان االقتصـادیان 2، مع استیعاب العمالة المتـوفرة فـي المجتمـع)یمثل جانب العرض

  .دراسة شروط حدوث النمو االقتصادي

 :دنموذج هاور 1. 
ــــة "بعنــــوان  1939فــــي مقالــــه المنشــــور ســــنة  *حــــاول االقتصــــادي البریطــــاني هــــارود مقــــال فــــي النظری

قراریـــة النمـــو 3البحـــث فـــي كیفیـــة المحافظـــة علـــى التشـــغیل الكامـــل مـــن جهـــة ومعرفـــة مـــدى اســـت"  الحركیـــة
لصـــیاغة النمـــو االقتصـــادي ) الـــدینامیكي(وقـــد اســـتخدم هـــاورد المـــنهج الحركـــي . المتـــوازن مـــن جهـــة أخـــرى

  . المضاعفباستعمال مبدأ المعجل ونظریة 
 :4فرضیات النموذج   . أ
، أي دالـة  ذات المعـامالت الثابتـة أي « Leontif»هي دالـة  لیونتیـف  اإلنتاجدالة : الفرضیة األولى. 1.أ

مـن رأس المـال  βمـن الیـد العاملـة والمقـدار  الحصول على وحدة واحدة من الناتج یجـب اسـتعمال القیمـة 
 :            أي

                                                             
1 - Harald Hagemann, History of Political Economy, Duke University Press, USA, 2009, p 69. 

  .131مدحت مصطفى، سهیر عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  - 2
ومـن . وكاتـب إنجلیـزي، ناقـد لیبرالـي صـریح للسیاسـات الحكومیـة المقیـدة اقتصـادي). 1978 - 1900( هنـري روي فـوربیز هـارود - *

؛ نحـــو نظـــم اقتصـــادیة جدیـــدة )1963(؛ االقتصـــاد البریطـــاني )1958(؛ الـــنظم ضـــد التضـــخم )1933(االقتصـــادیات العالمیـــة : كتبـــه
  ).1973(؛ الدینامیكیة االقتصادیة )1967(

3 - R. F. Harrod, An Essay In Dynamic Theory, Economic Journal, N° 49, 1939, p 14. 
4 - A review on growth models, Tribuhvan University, Nepal, p1,6. Available online:  
 http://www.academia.edu/298026/REVIEW_ON_GROWTH_MODELS , seen in:10/08/2013. 
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L = αY … … … . . (1)
K = βY … … … . (2) ⇒ Y =

β
=

α
… … … … . (1)  

  : حیث یمثل كل من
Y  :وطنيالناتج ال ،K : ،مخزون رأس المالL  :مقدار عنصر العمل  
 β,	α >0 : وحدة واحدة إلنتاجالكمیات المطلوبة من العمل ورأس المال .  

 : بالصیغة التالیة اإلنتاجكل فائض في كمیة أي عنصر منهما تبقى غیر مستغلة وبذلك تعطى دالة 

Y = min
β
	 ,

α
… … … . . (2)   

كمـا افتـرض هــارود أن االقتصـاد مغلـق وأن هنــاك نمـط واحـد النتــاج سـلعة واحـدة، حیــث یـتم اسـتهالك جــزء 
  . منها والجزء اآلخر یستثمر

 :  "λ"ینمو عنصر العمل بمعدل أسي ثابت محدد خارجیا : الفرضیة الثانیة. 2.أ

	
	
= λ	 ⇒ = λdt   

  :  t = 0عند  L(0)فإذا كان العمل مساویا لـ 

( )

(0)

....(1)
L t

L

dL dt
L

  

     
( )

( )

(0) 0
(0)

ln ...(2)
L t

L t t

L
L

dLL t dt
L

   

          )3... (  									⇒ 	퐋(퐭) = 	 퐋ퟎ퐞훌퐭  

        .t كمیة العمل عند الزمن) 3(وتعطي المعادلة 

ُ : الفرضـیة الثالثـة. 3.أ  تغییـر یتناسـب مـع أي االسـتثمار المعجـل، عـن طریـق عبـر الـزمن االسـتثمار فسـری

I(t): كما توضح المعادلة الناتج في = v	 ( )   

كمـا یفتـرض أیضـا أن مخـزون رأس المـال ال یهتلـك وغیـاب . ویمثـل معامـل المعجـل  v > 0: حیـث أن
 .للتقدم التكنولوجي
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  :  االدخار هو نسبة ثابتة بالنسبة للدخل الوطني: الفرضیة الرابعة. 4.أ
                 S(t) = s Yt 

    t تمثل المیل الحدي لالدخار خالل الفترة s < 1 > 0حیث  

 .یهدف المنتجون إلى تعظیم أرباحهم: الفرضیة الخامسة. 5.أ

 :1النموذجطرح . ب
  :شرط التوازن یستلزم أن االدخار یتساوى مع االستثمار

S(t)=I(t)  
االســـتثمار واالدخـــار إلـــى حالـــة دینامیكیـــة، نتحصـــل علـــى معادلـــة تفاضـــلیة مـــن الدرجـــة  وبتحویـــل معـــادلتي

=: األولى بمعامل ثابت dt 
  : فان t=0عند   Y(0)فإذا كان الدخل یساوي  

                          ∫
( )

( ) = 	 ∫ dt				 ⇒ [lnY] ( )
( ) = 	 t 

⇒ 퐘(퐭) = 퐘(ퟎ)퐞
퐬퐭
퐯     …(3)  

یظهـــر حـــل المعادلـــة األساســـیة لهـــارود أنـــه حتـــى یحـــافظ االقتصـــاد علـــى وضـــعه التـــوازني، یجـــب أن ینمـــو 
 .  الدخل بمعدل أسي 

حیـث أن التغیـر المطلـق فـي الـدخل فـي الفتـرة الحالیـة یجـب أن   0<و    v > 0و  s< 1 >0وبمـا أن 
 . یتجاوز الفترة السابقة، وبالتالي فإن المعادلة رتیبة تصاعدیا عبر الزمن

 

 

 

 

                                                             
1 - Naveen Adhikari, Op.cit, p 4 
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 ):16(الشكل البیاني رقم 
  تمثیل المعادلة األساسیة لهارود

 
  

  

  

  

 
الزمنــي لهــاوورد إلــى أن التــوازن االقتصــادي هــو عرضــة لعــدم اســتقرار مــزمن، وهــو مــا یشــیر هــذا المســار 

، ومــن أجــل إثبــات عــدم اســتقرار االقتصــاد میــز هــارود ثــالث صــور مــن *ســماه بــالتوازن علــى حافــة الســكین
  :معدالت النمو

ویقصــد بــه معــدل النمــو الجــاري والــذي یتحــدد اســتنادا إلــى كــل مــن نســبة  : Ga معــدل النمــو الفعلــي -
المقیـاس فـي التعـرف علـى  ویسـاعد هـذا. س المـال، أي معامـل رأ)الناتج/رأس المال (االدخار ونسبة 

 : حیثمدى التغیر في معدالت النمو االقتصادي على المدى القصیر 

a
sG
v

 

ن فكـرة هـارود حــول معـدل النمـو المضــمون مرتبطـة أساسـا بســلوك إ: G)( عـدل النمـو المضــمونم -
مرتفـع بالقـدر الـذي یسـمح فیـه  اإلجماليتعظیم أرباح المنتجین،حیث یفترض هذا المعدل بقاء الطلب 

  . بنفس معدل النمو اإلنتاجللمنتجین بیع منتجاتهم، وبالتالي یدفعهم شعورهم بالرضا لیكون 
النــاتج المطلوبــة للمنظمــین مـن أجــل تحقیــق التــوازن وتعظــم  إلــىنســبة رأس المـال  یمثــل  vr كـان إذا
  :    یمكن كتابة معدل النمو المضمون كالتالي. رباحاأل

                        )4 .....   (G =  
  :فإنه یمكن التعبیر عن الحالة التوازنیة كما یلي) 4(و) 3(ومن المعادلة 

                                                             
* - Razor’s edge balance 

t 

Source:  Naveen adhikari, A review on growth models, Tribuhvan University, Nepal, p3. 
Available online: http://www.academia.edu/298026/REVIEW_ON_GROWTH_MODELS 
, seen in: 10/08/2013. 
 

푌(t) = Y(0)e  
풀(퐭) 

풀(ퟎ) 
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     W a w a r
r

s sG G G v s G v
v v  

:     وبالتالي فإنه إذا كان  a w rG G v v  

التــراكم الرأســمالي، : (وهــو أقصــى معــدل نمــو تســمح بــه العوامــل التالیــة: Gمعــدل النمــو الطبیعــي  -
حیــث أن معــدل نمــو النــاتج یتعلــق بعــرض العمــل فــي األجــل ) الطبیعــة، العمالــة والتطــور التكنولــوجي

ال یتجـاوز معـدل نمـو   ̇الطویل وبافتراض ثبات نسبة العمـل الـى النـاتج، نجـد أن معـدل نمـو النـاتج 

  : العمل

 :                تفإذا كان
	

= G = λ             

G:                      فإن <
̇
= λ  

Gوهكذا في حالة التشغیل الكامل نجد أن  = λ نجد  ، ولكن في حالة التوازن المستقرةG = G 	  
  :وبالتالي من أجل تحقیق استقرار النمو المتوازن في حالة التشغیل الكامل یجب أن یكون

w a nG G G   
= :وبالتالي سینمو االقتصاد بمعدل متناسب حیث = λ    

  المــرجح أنحیــث أنــه لــیس مــن " االقتصــاد أســطوري يالعصــر الــذهب"االقتصــادیة  الحالــةیطلــق علــى هــذه 
 .يفعل اقتصادفي  العمالة الكاملة توازن ظل  فياالقتصادي  النمو یحصل

                                                                                      :مبدأ عدم االستقرار. جـ
تـى یكــون هنـاك اســتقرار فـي النمــو االقتصـادي فــي ظــل العمالـة الكاملــة، یجـب أن یلبــي النمـو فــي  النــاتج ح

یســتوجب أن  كمـا. 1الفعلـي  توقعـات أصــحاب المشـاریع وأصـحاب ورؤوس األمــوال، وأال تكـون هنـاك بطالــة
   :تتساوى معدالت النمو الثالث حیث

                                       *1 ( , )u f     

                                                             
1 - Alexandre Nshue Mbo Mokime ,  Théories de la croissance et des fluctuations économiques , 
Partie I , Université Protestante au Congo , Faculté d’Administration des Affaires et Sciences 
Economiques , Kinshasa – Lingwala, 2012, p 17.  
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غیــر أن تحقیــق هــذه المعادلــة المزدوجــة صــعب إن لــم یكــن مســتحیال، حیــث أنــه لــیس هنــاك مــا یضــمن أن 
والذي یعكـس سـلوك أصـحب رؤوس األمـوال، بمـا فـي ذلـك   vr معامل رأس المال یكمن أن یساوي المعامل

عــالوة علــى ذلــك ال توجــد آلیــة للتأكــد مــن أن معــدل النمــو الفعلــي ســوف یكــون مســاویا . احتیاجــاتهم للــربح
ــإن هـــذا النمـــوذج هـــو تبـــدیل دینـــامكي للمفـــاهیم الكینزیـــة المعرفـــة علـــى المــــدى  للنمـــو الطبیعـــي، وبالتـــالي فـ

ى أن معدل النمو الفعلي یعكس المسـاواة المحاسـبیة بـین االسـتثمار واالدخـار، القصیر،  حیث أنه ینص عل
  . 1وأن معدل النمو المضمون قد ال یتوافق مع حالة العمالة الكاملة

 :نموذج دومار 2. 
معـدل  إلـىأن یعـالج مشـكلة كیفیـة الوصـول " نظریـة النمـو االقتصـادي" 1957حاول دومار في كتابه عام  

حیـث بحـث عـن المعـدل الـالزم لالسـتثمار . الـذي  یحـافظ علـى مسـتوى التشـغیل الكامـل وطنيلدخل الـانمو 
الغیـر مسـتغلة،  اسـتنادا إلـى األثـر  اإلنتاجیـةالذي یجعل الزیادة في الـدخل تتسـاوى مـع الزیـادة فـي الطاقـات 

  . 2لالستثمار على االقتصاد على كل من جانب الطلب وجانب العرض المزدوج 

  :3العرضجانب . أ
  :في االقتصاد تتناسب مع حجم مخزون رأس المال  (Y) اإلنتاجیفترض أن كمیة 

Yp = σ	k  
  :حیث أن

Yp :رأس المال من رصید معینب المرتبطة القصوى اإلنتاجیة أي الناتج المحتمل هو  
σ :  ثابتةیفترض أن تكون رأس المال و  معامل أو الناتج بة رأس المالنس  
k :عنصر رأس المال  

 إمكانیـــات مســـتوى الخطیـــة لـــرأس المـــال، حیـــث یمكـــن تحدیـــد التغیـــر فـــي ویمثـــل جانـــب العـــرض دالـــة إنتـــاج
  : من خالل العالقةعبر الزمن  اإلنتاج

p
t

dY dk I
dt dt

    

                                                             
1 - R. F. Harrod, Op.cit, p 16.  
2- Pierre-Alain Muet ,Croissance et cycle :Théorie contemporaine , 1re édition, Ed Economica, 
,1994, p 12.  
3 - E.Domar, Capital Expansion, Rate of growth and Employment, Econometrica N°14, 1946, p 
137-140. 
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  :جانب الطلب. ب
  :لحظة من الزمن  بالعالقة التالیة في أي )الطلب تأثیر(دخل المستوى الفعلي لل ویفسر

1Y I
s

  

  .دخارتمثل المیل الحدي لل s < 1 > 0حیث  
  : یكون عبر الزمنالدخل  معدل تغیر وبالنظر إلى

d Y d I
d t s d t

  

   :التوازن. جـ 

ـــــة یتحقـــــق التـــــوازن فـــــي نمـــــوذج دومـــــار  ویتحقـــــق هـــــذا. بالكامـــــل لالقتصـــــاد عنـــــدما تشـــــغل القـــــدرة اإلنتاجی
  . القدرة اإلنتاجیةمع  الطلب الكلي عندما یتساوى

p
t

dYdY dI I
dt dt sdt

  
  

  

⇒       ..…          نموذج األساسیة لل وھي المعادلة 	
	

= 	s	σ	d 								 
  

r  هو معـدل النمـو الفعلـي، فإنـه فـي حالـة rبافتراض أن و  = s	σ	  یكـون هنـاك اسـتغالل كامـل للقـوى فقـط
فـــي شـــروط االســـتقرار فـــي االتجـــاه الصـــعودي أو الهبـــوطي ســـیجعل  حیـــث أن أي انحـــراف طفیـــفالعاملـــة، 

االقتصـــاد یبتعـــد عـــن النمـــو المســـتقر، وهـــذا یثبـــت أن االقتصـــاد متـــوازن علـــى حـــد الســـكین، وبالتـــالي فـــإن 
  .1النموذج یوضح عدم استقرار النمو االقتصادي،  وهو نفس ما توصل إلیه هاوورد

  :2تربطه نستخلص مما سبق أن معدل النمو االقتصادي
  ؛عالقة طردیة بمعدل االدخار واالستثمار -
 .عالقة عكسیة بكل من معامل رأس المال ومعدالت النمو السكاني المرتفعة -

                                                             
1 - Pierre-Alain, Op.cit, p 12. 

ارة http://fr.slideshare.net/Ahasahas/ss-5132069 :نظریــات النمـو والتمیــة، مقــال متـوفر علــى الموقــع  - 2 اریخ الزی : ، ت
27/05/2014 .  
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فـي أوروبـا الغربیـة عقـب الحـرب العلمیـة الثانیـة ضـمن مشـروع ) هـاوورد ودومـار(وقد طبقـت نتـائج نمـوذجي 
أن النموذج یفترض تشابه ظـروف الـدول المتقدمـة والـدول  ورغم. مارشال وكانت النتائج المحققة مقبولة جدا

  :النامیة أو الناشئة، لكن الواقع یختلف بسبب اختالف مستویات النمو، حیث أن الدول المتقدمة تتمیز بـ
  ؛)بسبب ارتفاع الدخل وتوفر البیئة االستثماریة المناسبة(ارتفاع معدالت االدخار واالستثمار  -
  لي نتیجة للتقدم التكنولوجي؛انخفاض معامل رأس الما -
 .انخفاض المعدالت السكانیة بسبب نوعیة الثقافة السائدة في الدول المتقدمة -

 : أما بالنسبة للدول النامیة فتتمیز بـ
  ؛ضعف معدالت االدخار واالستثمار العام -
  ؛وذلك بسبب ضعف التقدم التكنولوجي) الناتج/رأس المال (ارتفاع معمل رأس المال  -
   .معدالت النمو السكاني ارتفاع -

وقـد شـجع . حیـث أن هـذه الظـروف جمیعـا متـوفرة فـي الـدول النامیـة وقـد شـكلت عثـرة أمـام خططهـا التنمویـة
علــى زیــادة اقتــراض الــدول النامیــة مــن أجــل تعبئــة االدخــار ممــا أســقطها فــي فــخ ) هــاوورد ودورمــار(نمــوذج 
  . المدیونیة

  

  :المبحث الثالث

  للنمو االقتصادي وتطورها  حديثةكالسيكية الالنظرية ال

بــرز الفكــر النیوكالســیكي المهــتم بتحلیــل النمــو االقتصــادي فــي منتصــف الخمســینیات مــن القــرن العشــرین، 
مــن خــالل أعمــال االقتصــادي روبــرت ســولو والــذي اعتبــرت مســاهمته مــن أهــم األطــر وأكثرهــا شــعبیة فــي 

جیــل جدیــد مــن األفكــار لــدى االقتصــادیین تمثــل وفــي منتصــف الثمانینیــات ظهــر . دراســة النمــو االقتصــادي
بقضیة النمو طویل األجل  من خالل نظریة العامل الداخلي والتـي قـدمت فهمـا أفضـل لعملیـة  مفي اهتمامه

النمو االقتصادي وكذا تصمیم السیاسات التي تساهم في الرفع من معدالت النمو فـي األجـل الطویـل، كـون 
ألفكــار الجدیــدة إطــارا تحلیلیــا للنمــو الــداخلي بواســطة النظــام الــذي یحكــم أن هــذه النظریــات قــد وفــرت هــذه ا

 .  عملیة اإلنتاج ولیس من قبل قوى خارج النظام
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I .كالسیكیة الحدیثةالنظریة ال:  

حمل بذور التطـویر للنظریـة النیوكالسـیكیة فـي النمـو حیـث  إسهاماالنیوكالسیكي للنمو  *یعتبر نموذج سولو
 إدخـال، كمـا بتطـویر نمـوذجي هـارود ودومـار عـن طریـق )قـانون تنـاقص الغلـة(اعتمد على أعمال ریكاردو 

. ، ومتغیـر مسـتقل ثالـث هـو المسـتوى التكنولـوجي الـى معادلـة النمـو)عنصر العمـل( إضافي إنتاجيعنصر 
اشــتمل علیهــا أعمــال هــارود ودومــار، نجــد أن نمــوذج  النمــو النیوكالســیكي الــذي وخالفــا لالفتراضــات التــي 

اإلحــالل بــین  إمكانیــةمــع ) العمــل، رأس المــال(قدمـه ســولو یســتخدم فكــرة تنــاقص الغلــة لكــل مــن العنصــرین 
 المعاملین، وعلى ذلك یصبح التقدم التكنولوجي هو العامل المتبقـي الـذي یمكـن مـن خاللـه تفسـیر النمـو فـي

نموذجــه هــذا ســولو عـرض وقــد . النیوكالســیكیة اإلنتــاج، كمــا أنـه یســتخدم فــي نموذجــه دالـة 1المـدى الطویــل
تنــاول فیهـا بنــاء نموذجــه للنمــو  1956تحــت عنـوان مســاهمات فــي نظریــة النمـو االقتصــادي عــام  فـي مقــال

ان والتـي أدت إلـى من أجل البحث في أسباب اختالف معدالت النمو بـین مختلـف البلـدعلى المدى الطویل 
   .وجود بلدان غنیة وأخرى فقیرة

 :نموذج سولو القاعدي. 1
یعتقد النیوكالسیك أن رأس المال والعمل هما عاملین قابلین لإلحالل عبر الزمن، كما أنه یتم استخدم دالة 

  :   من الشكل *النیوكالسیكیة اإلنتاج

  1

( ) ( ), ( ) .....(1)Y t f K t L t K L


 
αα  

  :نموذجال فرضیات. أ
  :یلي ما منها قدم سولو نموذجه على عدة افتراضات نذكرقد ل

                                                             
، متخصص في میدان العمل وسیاسات النمو، متحصل على عدة جوائز إقتصادي أمریكي) : R.Solow ( )1924( روبرت سولو - *

  .1987نوبل لالقتصاد سنة من بینها جائزة 
، ترجمة محمد حسن حسین، محمود حامد محمود، دار المـریخ للنشـر والتوزیـع، المملكـة العربیـة التنمیة االقتصادیة میشیل تودارو، - 1

  .150، ص2006  السعودیة،
  :أنظرللمزید ، ’’conditions d’Inada’‘نیوكالسیكیة إذا استوفت شروط إینادا  نتاجاإلتكون دالة   - *

François  Pillage, Le  modèle de Solow 1954, Coures de La croissance économique, Faculté de Droit 
et des Sciences Économiques Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges, France,2013, 
p1. 
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تحدد بالعمل ورأس المال، أي أن مقابل  اإلنتاجسیادة المنافسة التامة في السوق، وبالتالي قیمة  -
ووحدة واحدة من رأس المال   PmLالحدیة للعمل   لإلنتاجیةوحدة واحدة من العمل مساویة 

  PmK المالالحدیة لرأس  إلنتاجیةلمساویة 
 .I(t) واستثمار   C(t)، والتي تستخدم الستهالك   Y(t)ینتج االقتصاد وحدات متجانسة  -
بنفس  اإلنتاج، إذا تضاعفت المدخالت سیتضاعف "ثبات عوائد الحجم"سلوك  اإلنتاجیسلك  -

  .الحجم بالضبط
ٌن ِمَن السماء"هي عامل خارجي حیث أنها  اإلنتاجتكنولوجیا عوامل  - ، ویمكن تمثیلها بدالة " مَّ

  : نیوكالسیكیة على أساس عوامل بدیلة إنتاج

   )()()();()( tkftytLtKftY   

  : من الشكل الكینزیة دالة االستهالك هو االستهالك -

                           )()(1)()(.)( tsYtYctStYctC     

  : حیث أن
:c  ؛لالستهالكالمیل الحدي   
s: معدل االدخار.  

فإن عرض  n نسبة الید العاملة من إجمالي السكان هي نسبة ثابتة، فإذا نمى عدد السكان بمعدل -
   n ینمو بنفس المعدل  Lالعمل ینمو بمعدل

log ( )
( )

  


dl
d L t LL n

d t dt dt
  

  

مهــم جـــدا، كمــا أن معــدل األجــور یـــتم  عــرض العمــل، حیـــث أن هــذا النمــوذج كمــا أنــه ال توجــد بطالـــة فــي
ضــبطه علــى حســب المعــروض مــن العمــل، فــإذا كــان حجمــه كبیــرا یــتم خفــض معــدل األجــور، أمــا إذا كــان 

  .، یزداد معدل األجورمنخفضة جدا حجم المعروض من العمالة
  : بناء النموذج. ب

ومن أجل تبسیط النموذج . وتراكم رأس المال اإلنتاجتم بناء نموذج سولو حول معادلتین وهما وظیفة 
  Yوالمخرجات ، Kرأس المال و  Lوهما العمل  اإلنتاجتحصر المدخالت في عنصرین من عناصر 
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كسعر فائدة لكل وحدة زمنیة، وبما أن االقتصاد تسوده  rو  أجر لكل وحدة عمل، wیدفع المنظمون 
  :المنافسة التامة فإن كل المنتجین یسعون لتعظیم أرباحهم كما تدل المعادلة التالیة

, ( , )  K LMax F K L rK wL 
تتحدد بالعمل ورأس المال، أي أن كل وحدة من العمل تقابلها وحدة واحدة من  اإلنتاجوبالتالي فإن قیمة 

  :الحدیة للعمل، وكل وحدة واحدة من رأس المال تقابلها وحدة واحدة لرأس المال حیث اإلنتاجیة

    
(1 )

  



 


F Yw
L L
F Yr
K K

  

wL: وكما أن rK Y   

  : وبالتالي فإن

  
  
  

  :الفردي كما یلي اإلنتاجمن حیث ) 1(ویمكن كتابة المعادلة  
Yy
L

  

  :ومن حیث رأس المال الفردي كما یلي
Kk
L

  

  .وهي عوامل ثابتة عبر الزمن
  :الفردي على الشكل اإلنتاجبالتالي یمكن كتابة معادلة 

              )2...................  (  

كــذلك یفتــرض أن تســتوفي شـــرط اإلنتاجیــة الحدیــة الموجبـــة  وتســلك هــذه الدالــة ســـلوك ثبــات حجــم العوائـــد،
  . لعوامل اإلنتاج وقانون تناقص الغلة

  :انیة لنموذج سولو كما یليتمثل معادلة التراكم الرأسمالي المعادلة الرئیسیة الث

1wL
Y
و
rK
Y

  

 

y k 
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퐾̇ 	= 푠푌−푑퐾……(3) 
  .التغیر في رصید رأس المال:  퐾̇: حیث
푠 :المیل الحدي لالدخار.  
 푑 :معدل اهتالك رصید رأس المال.  
 푦 :ل الفرديالدخ.  

مطــروح  푠푌 اإلجمــاليیســاوي مبلــغ االســتثمار  Kتعبــر المعادلــة عــن أن التغیــر فــي مخــزون رأس المــال 
كمـا أن الطـرف األیسـر مـن المعادلـة مسـتمر عبـر الـزمن . 푑퐾منه االهتالك الحاصـل أثنـاء عملیـة االنتـاج 

  :حیث نكتب dKK
dt

  

 اإلجمــاليمســاو لالســتثمار الصــافي أي االســتثمار   퐾̇وتشــیر المعادلــة بــأن تغیــر رأس المــال عبــر الــزمن 
  . مة اهتالك رأس المالمطروحا منه قی

  : یكون sیدخرون جزء ثابت من عوائدهم ) المستهلكون(بافتراض أن العمال 

  

لدراسة تطور نصیب الفرد الواحد من الناتج، نعید كتابة معادلة التراكم الرأسمالي السابقة من حیث الفرد 
 :*الواحد، باستخدام خدعة حسابیة بسیطة

  

 

  

  :و

  

                                                             
* - Take logs and  derivations. 
 

 Y w L r K 

  l o g lo g lo gKk k K L
L

k K L
k K L

   

  
  

    lo g lo gy k y k
y k
y k

   

 


      (4)... 

(5)… 
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ومن أجل مواصلة عرض النموذج نرجع للفرضیة الخامسة التي تتعلق بنمو عنصر العمل، والتي مفادها 
  : حیث (n)أن التشغیل ینمو بمعدل نسبي

0
log logL d Ln n L ndt nt c

L dt
      
  

0
nt

tL L e   

  :   نجد 3وعلى المعادلة  4وبتطبیق ذلك على المعادلة 

  

  

풌̇				:                                   ومنه = 풔풚 − (풏 + 풅)풌 

  :عوامل ثالثةالزمن نتیجة لـ  ، وهي تتغیر عبرالمعادلة الدینامیكیة األساسیة لنمو رأس المال الفردي وهي

 ؛والذي تؤدي الزیادة فیه إلى ارتفاع نسبة رأس المال العامل الفردياالستثمار  -
والذي تؤدي الزیادة فیه إلى انخفاض نسبة رأس المال  푑푘معدل اهتالك رأس المال للفرد  -

 ي؛لفردا
والذي تؤدي الزیادة فیه إلى  푛푘سكاني المعدل انخفاض رأس المال للفرد نتیجة للنمو  -

 .انخفاض نسبة رأس المال للفرد 

 
 
 
 
 
 
 

 k n d
k K

s y
k

s Y

n d
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  : ) 17( البیاني رقم شكلال
  التمثیل البیاني لمخطط سولو

  

    

  

  

 

  

هـــي النقطـــة التـــي ینطلـــق منهـــا التحلیـــل لنمـــوذج  ∗푘مـــن خـــالل الشـــكل نالحـــظ أن  نقطـــة تقـــاطع النمـــوذج 
푘̇سولو، ویكون عندها  = وهي تعبر عن حالة االستقرار فـي االقتصـاد والـذي یكـون عنـده مخـزون رأس  0

  . قیما ثابتة عبر الزمن وبالتالي یكون معدل النمو معدوم واإلنتاجالمال 

، وهــذا مــا یعتبــر أحــد عوامــل اخــتالف النمــو ودرجــة 1وتمثــل هــذه الحالــة حالــة التــوازن علــى المــدى الطویــل
ونمیــز . ان رأس المــال الموافــق للحالــة المســتقرة مرتفعــا كلمــا زاد حجــم النــاتجالتقــدم بــین الــدول، ألنــه كلمــا كــ

  :حالتین خارج الحالة المستقرة

푘̇یكون التغیر في رأس المال للفردي موجب  ∗푘	یسار النقطة على  - 	 >   ؛ 0
k̇یكون التغیر في رأس المال الفردي سالب   ∗푘	 وعلى یمین النقطة - < 0	.   

وهي تعزز وترفع من نصیب  s.yونالحظ أن هناك قوتین في النموذج األولى تمثل االستثمار الجاري 
وتمثل االستثمار الضروري إلبقاء قیمة نصیب الفرد  )k)n+dالفرد من رأس المال، أما القوة الثانیة فهي 

من رأس المال ثابتة، وهي قوة عكسیة مع نصیب الفرد من رأس المال حیث كلما زادت انخفض معدل 
  .رأس المال الفردي

                                                             
1- Gregory N. Mankiw, Op.cit , p261 

푦 

퐾 
푘∗ 

푦∗ 

푘표 

퐾∗0 

퐾∗0 

(푛 + 푑).푘 
푓(푘) = 푦 

푠.푓(푘) 

푠.푦 

 

A 

Source : N.Dusha, Solow Model Steady State Growth Rate, September 22, 2014, 
available at: http://summertrader.info/solow-growth-model-steady-state/ , visited in    
in  15/2/2014. 
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  1:ستثمارثر الزیادة في معدل االأ. 1.ب
푠إذا قام المستهلكون بزیادة معدل االدخار من  → 푠  فان هذا یؤدي بالضرورة إلى زیادة معدل

  :، ویمكن دراسة هذا األثر كالتالي )푦(و ) 푘(على  ، والذي سیكون له أثر االستثمار
ستثمار اال لمعدارتفع دخار كبیر االكلما كان معدل  أنه نالحظ حیث یمكن اإلجابة من خالل الشكل

푦فان ذلك من شانه الرفع من معدالت اإلنتاج  → 푦′   الدخل وبالتالي زیادة معدالت النموو.   

  : ) 81( البیاني الشكل

  وفق نموذج سولو  푦و  푘أثر زیادة  معدل االستثمار على 

  

  

 

 
  
 
 

 :النمو الدیمغرافي في زیادةالثر أ. 2.ب
  وبالتالي زیادة عرض  س المال الفردي أي أالزیادة في معدل النمو السكاني تؤدي إلى زیادة مقام ر 

  :شكل التاليالثر ذلك على حالة التوازن في ، ویمكن توضیح أالعمل
  
  
  
  

                                                             
1- Dwight H.Perkins, Op.cit ,p159 

푦 

퐾 
퐾 ∗ 

푦∗ 

(푛 + 푑)푘 

푦 = 푓 

푠.푦 

퐾∗ 

푠′.푦 

푦′

Source : Alexandre Nshue M. Mokime,  Modèles de croissance  économique, des 
cours, Kinshasa, Juillet 2012, p 11. 



المقـاربات التقـليدية والنظريات المتضاربة: االقتصاديلنمو  االفصل الثاني                               
 

125 
 

  ):19( البیاني الشكل
  푦و  푘ثر الزیادة السكانیة على كل من أ

  
  

  

  

  

  

كلما كانت هناك معدالت دیموغرافیة كبیرة ف ،على النمو االقتصادي اسلبی النمو السكاني تأثیر لأن نالحظ 
  .كلما انخفضت معدالت تطور الناتج والدخل

  :خصائص الحالة التوازنیة. جـ
푘̇  في المدى الزمني الطویل عند مستوى الحالة المستقرة = نا الحصول على قیمة ننه یمكأمما یعني  0

  :عند الحالة المستقرة فردرأس المال لل

푘∗ =   
  : بتعویض هذه القیمة في دالة اإلنتاج نحصل على دخل الفرد في المدى الزمني الطویل على النحو التالي

푦∗ =   
  :الحالة التوازنیةفي ن اإلنتاج الفردي إومنه ف

푦∗ = 푓(퐾∗) = 퐾 ⇒ 푦∗ =   
الـدول التـي لهـا  ، حیـث أن)دول غنیـة وأخـرى فقیـرة(وضح سبب التفاوت فـي مسـتوى ثـروات الـدول ما ی هوو 

معــدل ادخــار أكثــر ارتفاعــا تتمتــع بقابلیــة أن تكــون غنیــة أمــا الــدول التــي تكــون فیهــا معــدالت نمــو ســكانیة 
  .أن تكون بلدان فقیرة إلىتمیل  ومعدل ادخار ضعیف كبیرة

  

푦 

퐾 
퐾 ∗ 

푦∗ (푛 + 푑)푘 
푦 = 푓(퐾) 

푠.푦 

퐾∗ 

푦′∗ 

Source : Alexandre Nshue M. Mokime, Op.cit, p 13. 
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  :التقني لرقينموذج سولو مع ا. 2
عنصر التقدم التكنولوجي  إدخالمن أجل تولید نمو مستدام في نصیب الفرد من الدخل في النموذج، یتم 

A  اإلنتاجإلى وظیفة :  
          )1        ....(1( , ) ( )  Y F K AL K AL  

ــ"أنــه  العبــارة الشــائعةفــي  جــاء أن التقــدم التكنولــوجي عنصــر خــارجي، كمــا ســولو ویفتــرض نمــوذج  مــن ٌن مَ
 فببسـاطة .االقتصـاد یجـري فـي أي شـيء آخـر بغض النظر عن تلقائیا على االقتصاد ینزل ألنه ،"*السماء

  : حیث g بمعدل ثابت ینمو Aتقدم تكنولوجي هناك یفترض أن


A
A

g  

  : معادلة التراكم الرأسمالي للنموذج هي مثل المعادلة السابقة، حیث نكتبأما 
)2.......(  

علــى أسـاس المخرجـات للفــرد  اإلنتـاجنكتــب دالـة  ولمعرفـة عالقـة النمـو فــي نمـوذج سـولو مــع التقـدم التقنـي
.1: الواحد y k A  

  :  والفروق یكون تاللوغریتماثم وبأخذ 

            (1 ) ...(3)    
 y k A

y k A
  

Yسیكون ثابتا إذا وفقط إذا كان  Kأن معدل نمو ) 2(نالحظ من معادلة التراكم الرأسمالي
K

ثابتا أي أن   

y
k

  

إن الحالــة التــي یكــون فیهــا كــل مــن رأس المــال، المخرجــات، االهــتالك والســكان تتزایــد بمعــدل ثابــت تســمى 
التقنـي یكــون أو الرقــي فــي نمـوذج ســولو مـع التقـدم " مســار النمـو المتـوازن"، وبالتـالي "مسـار النمـو المتــوازن"

  .   دي ومخرجات الفرد ینموان بنفس المعدل الخارجي للتغیر التكنولوجيفیه كل من رأس المال الفر 
  

  
  

                                                             
*- manna from heaven 

 K Ys d
K K

 


  .سینموان بنفس المعدل  y, k أن، وثابت

 y kg g g 
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  :تمثیل النموذج. أ
لیس  kلتحلیل النموذج، نستخدم التمثیل البیاني إلیجاد حالة التوازن كما في الحالة السابقة، مع الفرق أن 

: ولذلك نكتب المعادلة التفاضلیة التالیة على أساس المتغیرات الجدیدة. ثابت في المدى الطویل

 Kk
AL

  

  التكنولوجي –رأس المالمعدل : k تمثلحیث 
y :تصبح kعلى أساس  اإلنتاجوبإعادة كتابة معادلة  k  حیث أن  :  

y yy
AL A

   

 :حیث
y: معدل المخرجات التكنولوجیة.  

  :نضع kوإلعادة كتابة معادلة التراكم الرأسمالي على أساس 

k L
k K A L

k sy (n

K A

g d)k





 

   

  

 

  

هــذا المعــدل  فــإن k*أقــل مــن حالــة االســتقرار  0kالتكنولــوجي –رأس المــالمعــدل كــان  إذافــي اقتصــاد مــا 
ســیرتفع تــدریجیا مــع الوقــت، ألن حجــم االســتثمارات الجاریــة یتجــاوز المبلــغ الــالزم للحفــاظ علــى معــدل رأس 

  . التكنولوجیا ثابتا-المال
syویبقـــى هـــذا صـــحیح حتـــى  (n g d)k   ،  أمـــا عنـــد النقطـــة*k  یكـــون االقتصـــاد فـــي حالـــة مســـتقرة

 .ینمو على طول مسار النمو المتوازنو 
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  ):20(البیاني رقم  الشكل 
  ةــــــالحالة التوازنی

                                      (n g d )k    
                                               sy  

  

     

    

  
  :إیجاد حالة التوازن. ب

kوالشرط  اإلنتاجتعرف حالة توازن نسبة المخرجات التكنولوجیة بدالة  0 وبحل النموذج من أجل ،*k 

*                                        :نجد sk ( )
n g d


 

  

*:       نجد اإلنتاجوبالتعویض في دالة  /(1 )sy ( )
n g d

 
 

  

  :الفرد الواحد نكتب اإلنتاجولمعرفة أثر هذا على 

* /(1 )sy (t) A(t)( )
n g d

 
 

  

ــ تــأثرانی y ,Aمــن المعادلــة األخیــرة نالحــظ أن كــال مــن  ،  كمــا أن النــاتج الفــردي علــى طــول مســار الزمنب
معدل التقدم التكنولـوجي، معـدل النمـو السـكاني  ومعـدل االسـتثمار، وبالتـالي : النمو المتوازن محدد بكل من

فــإن التغیــر فــي معــدل االســتثمار أو معــدل النمــو الســكاني ســیؤثر علــى مســتوى النــاتج الفــردي علــى المــدى 
  . ج على المدى الطویلالطویل ولیس على معدل نمو النات

علــى الــرغم مــن أهمیــة اإلضــافة التــي قــدمها ســولو لنظریــة النمــو االقتصــادیة وســیادته إلــى غایــة ثمانینیــات 
  :1بینها القرن الماضي، إال أنه قد انتقد من عدة جوانب من

                                                             
1 - Boisserelle Eric, Les Nouvelles Approches De La Croissance Et Du Cycle, Dunod, 1999, p 89. 

k

0k *k
 

Source : Alexandre Nshue M. Mokime, Op.cit, p 13. 
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، اإلنتـاجافتراض أن كمیة العمل مستقرة على المدى الطویل، وبالتالي فإن زیادة رأس المـال سـتزید مـن  -
الحدیـة تـؤول إلـى الصـفر فـإن االقتصـاد سیصـل  اإلنتاجیـةلكن وبسب افتراض تناقص الغلـة وكـون أن 

في نهایة المطاف إلى حالة مستقرة، وبالتالي فإنه ال یمكن تحفیـز النمـو االقتصـادي سـوى بزیـادة كمیـة 
ــٌن ِمــَن الســماء"باعتبــاره (التقنــي  رقــيوال) باعتبــاره عامــل یتحــدد خــارج النمــوذج(العمــل  یتحــدد خــارج " مَّ

  ).النموذج أیضا
محدد خارجیا وثابت حیث أنه لم یحـدد الكیفیـة التـي یتحقـق في نموذجه كمتغیر  رقي التقنيال كون أن  -

ــا لكـــان مـــن الســـهل علـــى الـــدول األقـــل نمـــوا أن تحـــرز التقـــدم المطلـــوب بتحصـــیل  ـــو كـــان ثابتـ بهـــا، فل
  .مة دون أي عوائق ولتلحق بغیرها من الدول الغنیة، وهو الشئ الغیر ممكنالتكنولوجیا الالز 

اإلنتاجیـة الحدیـة  صمعدل النمو في المـدى الطویـل وهـذا األخیـر نـاتج عـن فرضـیة تنـاق قصمسألة تنا -
  . في بناء نموذجه" سولو"الفردیة التي اعتمد علیها 

ر فــي رأس المــال للعامــل الواحــد فــي الــدول أظهــرت التجــارب التاریخیــة أنــه وبــالرغم مــن كــون االســتثما -
النامیة أقل من نظیره في الدول المتقدمة، فإن االستثمارات في هتـه الـدول لـم تصـل إلـى مرحلـة العوائـد 
المتناقصــة، ألنــه مــن المتوقــع أن تكــون عوائــد االســتثمار فــي الــدول النامیــة أكبــر مــن الــدول المتقدمــة 

 اإلنتاجیـةبـة للرسـامیل وبالتـالي سـیؤدي إلـى تقـارب فـي مسـتویات وهو مـا یجعـل هتـه الـدول النامیـة جذا
فیمــا بینهــا، وهــو مــا یتعــارض وكــون أن النمــوذج یفتــرض أن االقتصــاد مغلــق، كمــا أنــه لــم یتحقــق فــي 

  .الواقع وبالتالي فإن النظریة لم تنجح في إعطاء تفسیر مقنع لالختالفات في ثروات البلدان
العمـــومي لـــن  لإلنفـــاقحجـــم  ذلك فـــإن أيلـــ لســـلع العامـــة ل وجـــودا النیوكالســـیكي  النمـــوذج یتضـــمن ال -

ـــــة، وبالتــــــــالي فــــــــإن  الدولــــــــة ال تلعــــــــب أي دور فــــــــي االقتصــــــــاد یــــــــزاحم   .المــــــــدخرات الخاصـــ
حــول أوجــه قصــور نمــوذج ســولو للنمــو الخــارجي  إجابــاتانطالقــا مــن هــذه النقــائص ومــن أجــل تقــدیم 

خصوصا ظهرت الحاجة إلى تجدید دراسـة النمـو االقتصـادي تمثلـت فـي نشـوء فـرع جدیـد مـن نظریـات 
النمـو االقتصـادي سـمي بنظریــات النمـو الـداخلي والتــي ظهـرت ألول مـرة مـن خــالل أعمـال بـول رومــر 

 .وما تالها من األعمال األخرى 1986سنة 
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  .IIاالقتصاديظریات الحدیثة لنمو لنا:  

 وبدایــة التســعینیات، منتصــف الثمانینیــاتظهــرت فــي مــن النمــاذج التــي  مجموعــة تمثــل نظریــات النمــو الــداخلي
هــذه فــإن ،  لنمــوذجتتحــدد خــارج ا عوامــلهــو نتیجــة ل النمــوتعتقــد أن  الــذي النظریــات النیوكالســیكیة علــى عكــسو 

رؤوس األمـــوال الخاصـــة ، رأس المـــال (عـــدد مـــن عوامـــل داخلیـــة  تـــراكم نتیجـــةعلـــى أنـــه  النمـــو تفســـر النظریـــات
وما یرفع كفاءة قوة العمـل مـن مهـارات ومعـارف، أو مـا یزیـد  )البشري ، رأس المال العام،  رأس المال التكنولوجي

، بليبنشـوء نمـو جدیـد واسـتخدامه لخلـق نمـو مسـتق یسـمحمـن مسـتوى التقـدم التقنـي كاالبتكـارات واالختراعـات بمـا 
وتتمثــل الفرضــیات األساســیة لهــذه النمــاذج فیمــا . مســتدامة كــون أنهــا تتجــدد ذاتیــا ظــاهرة االقتصــادي إذن نموفــال
    :یلي

یـث أنهـا ح) وكمـا فـي نمـوذج  سـول( غیـر متناقصـة ) البشري أو المـادي (اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال  - 
 ؛بالفعلوبالتالي ال تعتمد على مخزون رأس المال المتراكم  ثابتة

 ؛داخلیة المنشأالعوامل یتولد النمو االقتصادي من مجموعة من ال - 
مكلـــف (المجتمـــع رفاهیـــة  تحقیـــق مـــن أجـــلیعمـــل القطـــاع األول : یینمومـــا هنـــاك قطـــاعین اقتصـــادع - 

مكلـف بتحقیـق نمـو فـي (في الحاضر والقطاع الثاني یساهم في تحقیق رفاه المجتمع مسـتقبال ) باإلنتاج
التـدریب، (وقـد یكـون غیـر نظـامي ) مراكـز التطـویر والتعلـیم(ون القطـاع الثـاني نظامیـا وقد یكـ). اإلنتاج
  .)...التمهین

  .نظریات النمو الداخليوسنتناول فیما یلي أهم 

  :نموذج رومر. 1 
أول نمــــــوذج لنظریــــــة النمـــــو الــــــداخلي والتــــــي قـــــام بنشــــــرها فــــــي مقــــــال  1986ســـــنة  *عـــــرض بــــــول رومــــــر

ـــــوان  ـــــل "بعن ـــــد والنمـــــو طوی ـــــادة العائ ـــــة  بـــــدال "األجـــــلزی ـــــى المعرفـــــة التقنی ، وقـــــد اعتمـــــد نمـــــوذج رومـــــر عل
مــــن العمــــل حیــــث أنهــــا تنمــــو بشــــكل آلــــي مــــع رأس المــــال، وتكمــــن فكرتــــه فــــي كــــون األفكــــار التكنولوجیــــة 

مار، ویمكـــــــن اســــــتعمالها فـــــــي تولیفـــــــة مـــــــع عوامــــــل أخـــــــرى للحصـــــــول علـــــــى منتـــــــوج ســــــلعا قابلـــــــة لالســـــــتث

                                                             
 *- Paul Michael Romer )1955 - :( اقتصادي أمریكي اشتهر بمساهمته في نظریة النمو االقتصادي، ویعتبر من المرشحین

  .المستقبلیین لجائزة نوبل في االقتصاد
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، كمــــــا یمكـــــن أن تتــــــراكم وفقـــــا ألشــــــكال اإلنتاجیـــــةنهـــــائي، فهـــــي قابلــــــة للتخـــــزین واالهــــــتالك فـــــي العملیــــــة 
  .1یمثل فقط سلعا استثماریة مختلفة ولكن یشمل أیضا المعرفة التقنیة ال Kمختلفة، حیث أن 

افترض وجود اقتصاد تسوده المنافسة التامة بین المؤسسات المتماثلة، التي تنتج سلعا متجانسة، وبدالة  
  :فردیة تكون من الشكل إنتاج

1( , )i iy f k K AK K    
  : حیث

 푦 : ؛الناتج الفردي  
 ki  في المؤسسة(رأس المال الفردي i (؛   

K : مخزون رأس المال المعرفي المتاح یمثل.   

   ونالحـظ أن المؤسسـة تعتمــد رأس المـال الخــاص بهـا وأیضــا علـى مخــزون رأس المـال الخــاص باالقتصـاد
الفـردي بسـبب انشـار المعرفـة منعدمـة التكـالیف،  اإلنتـاجارتفـاع  إلىیؤدي  Kفكلما ارتفع رأس المال الكلي  

حیـــث نجـــد هنـــاك تبـــادل لتـــراكم رأس المـــال الكلـــي فنجـــد أن كـــل مؤسســـة تســـتفید مـــن الـــتعلم  المحقـــق علـــى 
  . مستوى المؤسسات األخرى مثلما تستفید من التعلیم الحاصل داخلها بالضبط

   :ومنه عند التوازن، فان كل مؤسسة معرفة بـ
β α β 1iy N k

k
   

الحدي لرأس  اإلنتاجیةیمثل مجموع المؤسسات في االقتصاد ویفترض بأن عددها ثابت، ومنه  N: حیث
  :2المال تكون من الشكل

1y N K
k

    



  

  : ونمیز ثالث حاالت مختلفة
휶: الحالة األولى - + 휷 < ퟏ		: كان مخزون العائد االجتماعي لمخزون رأس المال أقل من  إذامنه و

 . 훅+훒 إلىالمال  لرأس الحدیة اإلنتاجیة لالواحد یعني أن النمو یتوقف عندما تص

                                                             
1 - Barry W. Ickes, Endogenous Growth Models, Department of Economics, Penn State University,  
1996, p 11-15. 
2 - P.M. Romer, Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, 1986, p 
1002. 
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휶 :الحالة الثانیة - + 휷 > ퟏ :  ذا أكبر من  مخزون العائد االجتماعي لمخزون رأس المالكان  وإ
  .الواحد یعني أن النمو یتزاید باستمرار

휶: الحالة الثالثة - + 휷 = ퟏ:  فالنمو  مخزون العائد االجتماعي لمخزون رأس المالأما اذا كان
 : االقتصادي یكون داخلي ومستقر ومعرف بـ

  


βN ρ δg
σ

  

ذا   : gیكون معدل النمو   βرات مقاسة بالمعامل  و كانت الوف وإ
  


βN ρ δg
σ

  

  : حیث
훒	: یمثل معدل التفضیل للمستقبل؛  
 훔/1 :  اإلحاللتمثل نسبة مرونة. 

نالحظ أن هذا النموذج بسیط ویعتمد على حقائق واقعیة، فعندما یكون العائد االجتماعي لرأس المال ثابت 
یعني أن معامالت االقتصاد كمعدل التفضیل المستقبلي تؤثر على معدل النمو في األجل الطویل، كما 

تفسر التغیر في معدالت النمو بین البلدان، حیث نجد أن البلدان التي تتمیز بمعدل مرتفع للسكان أنها 
)훒 ( المنفعة الزمنیة مرتفع   إحاللأو البلدان التي لدیها  معامل ) منخفض훔 تتمتع بمعدل )منخفضة ،

تراكم رأس المال المعرفي رات أي وجود و كما نجد أن هذا النموذج یعتمد كلیا على وجود الوف. نمو مرتفع
وجب الخروج من سوق المنافسة التامة تیتناسب والواقع ففي حالة وجود التكالیف یس بدون تكالیف، وهذا ال

  .   سوق المنافسة الغیر التامة إلىوالدخول 
  :نموذج لوكاس. 2

نمــوذج النمــو الــداخلي باالعتمــاد علــى تــراكم رأس المــال البشــري، وقــد  1988عــام  *لوكــاس روبــرت اقتــرح
، حیـث یقـوم فـي كـل أن الشـخص االقتصـادي یعـیش لفتـرة زمنیـة النهائیـةانطلق لوكـاس مـن فرضـیة مفادهـا 

نتـاج وبـین الوقـت الخـاص لتطـویر مسـتوى تعلیمـه الـذي بین الوقت المخصص لإل تحكمیةفترة زمنیة بعملیة 
  . المستقبلیة لدیهم اإلنتاجیةح له برفع یسم

                                                             
* - Robert Emerson Lucas Junior )1937- :( لمدرسـة االقتصــادیة النیوكالسـیكیة، متحصـل علــى لاقتصـادي أمریكــي ینتمـي

  .1995جائزة نوبل في العلوم االقتصادیة سنة 
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 األفــرادیمثــل الوقــت الــذي یكرســه  uیمثــل  مخــزون رأس المــال البشــري للمتعامــل االقتصــادي و hفــإذا كــان 
푢السلع حیث  إنتاجفي عملیة  ∈   : 1على الشكل دالة االنتاج األساسیة لنموذج لوكاس، تكون  	[0,1]

1( )y k uh   
المـال مخـزون رأس  kحیـث یمثـل (تعبر هذه الدالة على كیفیة أثر رأس المال البشري علـى النـاتج الجـاري و 

  :لیة لنموذج سولو حیثالمادي والذي ینمو بنفس اآل

  
c : یمثل االستهالك الجاري.  
  :التي وضعها لوكس فهي على الشكل أما المعادلة الثانیة 

  .على تراكم رأس المال البشري (u-1) هذه المعادلة أثر الزمن المخصص للتعلموتحدد 
وبمــا أن لوكــاس افتــرض أن عائــد تــراكم رأس المــال البشــري بالنســبة للمخــزون المتــاح ثابــت، تحصــل علــى 

푔    :   معدل نمو منتظم ومستقر = 훿(1 − 푢∗)   
ـــة المنفعـــة  ∗푢حیـــث  ـــیم، ونتحصـــل علیهـــا بتعظـــیم دال ــیص األمثـــل للوقـــت بـــین االنتـــاج والتعل تمثـــل التخصـ

  : الزمنیة للفرد الممثل لالقتصاد

 
 : بعین االعتبار الشروط األولیة والمتمثلة في األخذمع 

  
푘̇ = 푦 − 푐   

휌  :؛یمثل معدل التفضیل للزمن الحاضر  
휎  : الزمنیة اإلحاللیمثل مرونة.   

  :1حیث)	훔,훒(معدل نمو الوقت المخصص للتعلیم تمثل دالة بالنسبة للمتغیرین ومنه

                                                             
1 - Philipe Aghion, Peter Howitt, Théorie de la croissance endogène, Traduit par Fabrice Mazerolle, 
Dunod, Paris, 2000 , p355. 
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*1 ( , )u f    

لتـراكم رأس المـال البشـري،  كمـا یتناسـب  سب طردیا مـع الـزمن المخصـصاومنه نستنتج أن معدل النمو یتن
وبـــذلك نجـــد أن  .الزمنـــي اإلحـــالل، وطردیـــا بالنســـبة لمرونـــة 훒عكســـیا مـــع معـــدل التفضـــیل للـــزمن الحاضـــر

    .2، وهذا ما یفسر اختالف النمو االقتصادي بین الدول"بسیكولوجیة"معدل النمو یتعلق بمتغیرات 

فمـــثال المعادلـــة  ،عـــدم واقعیتـــه ج لوكـــاس بكونـــه نمـــوذج دقیـــق وبســـیط، ولكنـــه انتقـــد مـــن حیـــثنمـــوذویتمیـــز 
الخاصــة بــالتراكم الرأســمال البشــري تنمــو بمعــدل ثابــت علـــى مــدى دورة الحیــاة، وهــذا مــا یتنــافى مــع الواقـــع 

  .والدراسات التجریبیة

  :نموذج بارو .3 
أن و االسـتهالك الحكـومي ممـول مـن الضـرائب  كون فكرة انطالقا من) 1990( *باروروبرت نموذج  یبین  

زیــد یعمــل علــى تحســین ظــروف النمــو، حیــث  ی) ...،النقــل واالتصــاالت(البنــى التحتیــة  إنشــاءعلــى  اإلنفــاق
حجــم  هـذه الزیـادة فـيحیـث أن  كمــل االسـتثمار الخـاصیللمؤسسـات الخاصـة و  اإلنتـاجيمـن فعالیـة النشـاط 

 زیــادة إلــى بعــد ذلــك تــؤدياإلیــرادات الحكومیــة التــي  ونمــاالســتثمار الخــاص ستتســبب فــي زیــادة الضــرائب و 
  : لها أثران متعاكسان بارو في كون أن النفقات العامة وتتمثل فكرة .اإلنفاق
 هإنتاجیتــإلغــاء یبطــل أثــر رأس المــال الخــاص، و  إنتاجیــةكــون أن رأس المــال العــام یزیــد مــن  :األول -

  ؛الحدیة بزیادة الدخل
كــون أنهــا تــنقص مــن دخــل المؤسســات  اإلنتاجیــةن أن للضــریبة أثــر مخفــض علــى هــذه كــو : الثــاني -

  . اإلنتاجیةالناتج عن العملیة 
العمومي یسـمح بنمـو القاعـدة الضـریبیة والتـي  اإلنفاقویتبین لنا هذا النموذج النمو الداخلي المنشأ حیث أن 

ن بدورها تؤدي إلى نمو النفقات العامة والتي ستسمح بـدورها بـالتراكم الرأسـمالي، حیـث نسـتطیع أن نالحـظ أ

                                                                                                                                                                                              
1 - Rebelo, Sergio, Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, Journal of Political 
Economy, N° 99,  Jun, 1991, p 500, 505. 
2- Xavier Ragot, Théorie De La Croissance Et Economie De Long Terme, Coures De 
Macroéconomie Financière ,  Ecole Nationale De La Statistique Et De l'Administration Economique, 
Paris,  2005-2006, p50.  

 فـــي فــي جامعـــة وزمیــل هارفـــارد األمریكیــةفـــي جامعــة هـــارفرد   فــي االقتصـــاد الكلــي هــو أســـتاذ) -1944: (جوزیـــف روبــرت بــارو -*
  .''االقتصاديالنمو محددات ''و ''ریكارديال التكافؤ''له عدة أعمال هامة حول  ستانفورد،
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صــادي تالنمـو االقتصـادي المتولـد عـن اإلنفـاق العمـومي، نــاتج عـن عوامـل خارجیـة حیـث أن نشـاط عـون اق

  .   1)المؤسسات الخاصة(سیكون له آثار على أعوان اقتصادیین آخرین ) الدولة(واحد 
  :2فرضیات النموذج. أ

      . المنتج عموميال واإلنفاقرأس المال : تنطوي على مخرجتان هما اإلنتاجنفترض أن دالة  -

                                                                 
1y(t) Ak(t) g(t)    

g : الفردي المحدد بمعدل الضریبة  عموميال اإلنفاقمعدل  

k :رأس المال الفردي  
휌 :للزمن الحاضر یمثل معدل التفضیل  
휎 :یمثل مرونة االحالل الزمنیة  
  :بمعدل ثابت، حیث أن العوائد العامة محددة بـ تفرض الدولة ضرائب  -

g ( t ) .y ( t )   
  :، ومعدل النمو السكاني معدوم حیثLعدد السكان ممثل بحجم الید العاملة  -

DL(t) n 0
L(t)

   

  :الفرد االقتصادي یبحث عن تعظیم دالة استهالكه -
1

t

0

c ( t ) 1U e d t
1

  
  


  

c:   االستهالك الفردي  
إذا افترضــــنا أن جـــــزء مــــن العائـــــدات تحــــتفظ بـــــه الدولـــــة، وبالتــــالي فـــــإن  1    هــــي الغـــــالف المـــــالي

ــــــــ. المخصـــــــص االســـــــتثمار واالســـــــتهالك العـــــــام ـــــــة للتـــــــراكم الـــــــرأس مـــــــالي معطـــــــاة ب :                                                                            والمعادلـــــــة الدینامیكی

Dk(t) (1 )y(t) c(t)     
  :    التوصل للقیمة المثلى إشكالیةومنه 

 D c ( t ) 1 (1 ) .p m k
c ( t )

    


  

                                                             
1 - Barro J. Robert, Government Spending In A Simple Model Of Endogenous Growth, Journal Of 
Political Economy , USA, 1990, p 103,110.  
2- Francois Pigalle,Comment Les Dépenses Publiques D'infrastructure Favorisent-Elles La 
Croissance?  Notes De Cours Licence A.E.S Semestre 5,Université De Limoges, 2011- 2012, France, 
p 1,4. 
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  :حیث أن
 pmk  :الحدیة لرأس المال اإلنتاجیة.  

  :1النموذجطرح . ب
الحدیــة لــرأس المــال مــن أجــل معرفــة نســبة  اإلنتاجیــةالتــي یبحــث فیهــا النمــوذج فــي تحدیــد  اإلشــكالیةتتمثــل 

  . النمو االقتصادي
  : هي اإلنتاجبما أن دالة 

1y( t) Ak ( t) g( t)    
    :تكون pmkفإن 

y(t) g(t)pmk (1 )A
k(t) k(t)


 

      
  

  :ونالحظ أن
1g(t) g(t) y(t) g(t) Ak(t) g(t). .

k(t) y(t) k(t) y(t) k(t)

 

   

  :وبالتبسیط نجد

g(t) g(t) g(t)A
k(t) y(t) k(t)


 

  
 

  

g(t): ونعرف أن .y(t)  إذن :
g(t)
y(t)

  ومنھ:  

g(t) g(t)A
k(t) k(t)


 

   
 

  

: وبالتالي
1

1g(t) A
k(t)

         

  :نجد pmkوبتعویض ھذه القیمة في عبارة 
1pmk (1 )A( A)

    

                                                             
1 - Francois Pigalle, Op.cit, p 6,7. 
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:                              وبالتبسیط نجد
1

1 1pmk (1 )A


     
 

pmk=(1-  )   (1- )Ak-    g 
  

  

:  وبالتالي فإن معدل نمو االقتصادي یكون
1

1 1D c( t ) 1 (1 )(1 )A
c( t )


            

  

  
عدل النمو االقتصادي، فإنه یجب تحقیق الشرط الناتج ملحل النموذج من وجهة نظر الدولة، بتعظیم 

  :مساویا للواحد الصحیح mpg عموميال لإلنفاقالحدي 

ympg 1
g


 


  

مومي الع لإلنفاقیساوي الناتج الحدي حیث یجب على الحكومة توفیر استثمارات وخدمات عامة حتى 
  .g اإلنفاقإذن، یجب أن یساوي حجم الواحد 

  
1 1mpg Ak g g    

1نجد أن   g وبحل المعادلة على أساس y 1
g

 
 

  : وبالتالي نجد أن ،  

                                                         لماmpg 1  
  :هو نسبة الضریبة المثلى التي یجب على الدولة أن تفرضها، ویمكن تمثیل هذا بیانیا كما یلي αإذن 
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   ):21(البیاني رقم لشكل ا
  الضریبة المثلى عند بارو

  

  

  

النمـو  یزیـد فـي أن جما أمثال لإلنفاق العمـومي مـن شـأنه، ومنه حلضریبة المثلىل نسبة وبالتالي  فإن هناك 
  .االقتصادي

للفكـــر إســهامات هامــة وممیــزة قــد قـــدمت نظریــات النمــو الحدیثــة نســـتخلص أن  لعنصــر،انطالقــا مــن هــذا ا
فتراضــات التــي اســتخدمها النمــوذج االكونهــا اعتمــدت علــى عــدد مــن االقتصــادي، لكنهــا انتقــدت مــن حیــث 

الكالســیكي والتـــي غالبــا مـــا تكــون غیـــر مالئمـــة القتصــادیات الـــدول النامیــة، علـــى ســبیل المثـــال أن نظریـــة 
وحیــد وأن كــل القطاعــات متشــابهة وهــو مــا ال یســمح بإعــادة النمــو الحدیثــة تفتــرض أن هنــاك قطــاع إنتــاج 

تخصــیص العمــل ورأس المــال بــین القطاعــات التــي یحصــل فیهــا تحــول خــالل عملیــة التغییــر الهیكلــي مــن 
ومــن ناحیــة أخــرى فــإن النمــو االقتصــادي فــي الــدول النامیــة غالبــا مــا یكــون معاقــا بســبب  .أجــل تولیــد النمــو

رتكازیــة ومــن الهیاكــل المؤسســیة غیــر الكافیــة ونــواقص ضــعف وفقــر الهیاكــل االعملیــة الكفــاءة الناتجــة عــن 
تهـا وبسـبب أن نظریـة النمـو الـداخلي تغفـل هـذه العناصـر المـؤثرة فـإن قابلی. أسواق رأس المال وأسواق السـلع
فعلــى ســبیل . االقتصــادي محــدودة خصوصــا فــي حالــة المقارنــة بــین الــدول علــى التطبیــق فــي دراســة النمــو

ثــال تفشــل نظریــات النمــو الحدیثــة فــي توضــیح المعــدالت المنخفضــة للقــدرة علــى اســتغالل عنصــر مـــن الم
    .عناصر اإلنتاج في الدول منخفضة الدخل في حالة ندرة رأس المال

 معدل النمو

Source: Francois Pigalle,Comment Les Dépenses Publiques D'infrastructure 
Favorisent-Elles La Croissance? , Notes De Cours Licence A.E.S Semestre 5, 
Université De Limoges, 2011- 2012, France, p4. 
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ظهـر جیـل جدیـد مـن  خـالل الثمانینیـات وبدایـة التسـعینیات ظهـرت فـي هـذه النظریـات للثغرات التي ونتیجة 
االقتصـادي  النمـو یاتمسـتو  فـي لمـؤثرةا متنوعـةعـدد مـن العوامـل ال تركـز علـى التـي یثـةالحدالنمـو نظریـات 
وبـالرغم مـن أن هـذه النظریـات لـم تتبلـور فـي  .السیاسـيالعامـل و  المؤسسـاتي، الجغرافـي ،الـدیني كالعامـل

صــورتها النهائیــة بعــد إال أنهــا تتســم باالنتقائیــة كونهــا تختلــف وتتفــق بــدرجات متفاوتــة مــع النظریــات الســابقة 
  .للنمو االقتصادي
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  :خالصة الفصل

االقتصـــادي صـــقلت بـــالواقع  فـــي غیـــاب نظریـــة نهائیـــة حـــول النمـــو االقتصـــادي فـــإن النظـــرة لهـــذا المفهـــوم
نتــاج بكــل مســتوى اإل ابدایــة مــن األعمــال األولــى لالقتصــادیین الكالســیك والــذین ربطــو : وغیــرت بالتجــارب

مــن رأس المــال والعمــل، وبینــوا أن زیــادة رأس المــال والعمــل تــؤدي إلــى رفــع مســتوى اإلنتــاج ومــن ثــم إلــى 
التـي الثورة الصـناعیة وبمـا حملتـه مـن اختراعـات تقنیـة النمو، وبعدها وبتأثر االقتصـادیین النیوكالسـكیین بـ

أدت إلـى رفـع مســتویات اإلنتـاج، انتبهـوا إلــى أهمیـة عامـل التقــدم التقنـي كأحـد العوامــل المـؤثرة علـى النمــو 
إلـــى نمـــوذج للنمــــو فـــي األجـــل الطویـــل مـــن خـــالل صــــیاغة ) 1957(االقتصـــادي، حیـــث توصـــل ســـولو 

ظریــات والعمــل وتــراكم رأس المــال والتقــدم التقنــي، ثــم ن اإلنتــاجین مجموعــة مــن المعــادالت التــي ربطــت بــ
 تعكـــس والتـــي منتصـــف الثمانینیـــاتظهـــرت فـــي مـــن النمـــاذج التـــي  مجموعـــةالتـــي طـــورت  النمـــو الـــداخلي

  . ة الوطنيمستوى المعیشو  في اإلنتاج زیادة مستدامة، مما یتیح النمو أسباب
بمـا فـي لنمـوذج عوامل تتحدد خـارج اهو نتیجة ل النموتعتقد أن  الذي النظریات النیوكالسیكیة على عكسو 

والتـي مـن بینهـا مـا  عوامـل داخلیـة تـراكم نتیجـةعلى أنـه  النمو تفسر هذه النظریات، فإن التقدم التقنيذلك 
اإلنفــاق یلعـب  حیـثاالقتصـادي وضـع نموذجـا للنمــو حیـث ) 1991-1990(قدمـه االقتصـادي بـارو فــي 

  . االقتصاديلتحقیق النمو  ادورا قیادی موميالع
ـــ وقـــد األعمـــال النظریـــة والتجریبیـــة لدراســـة العالقـــة النمـــو  محـــورا للعدیـــد مـــن ت مختلـــف هـــذه النمـــاذجكان

  .وعدد مختلف من الظواهر االقتصادیة المؤثرة علیه والتي من أهمها اإلنفاق العمومي االقتصادي
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 :تمهيد

تحســـین رفـــاه شـــعوبها ومـــنحهم  هـــوبـــاختالف مناهجهـــا االقتصـــادیة الهـــدف األهـــم لمختلـــف الحكومـــات إن 
ولتحقیـق . ولكن أیضـا بتمكیـنهم مـن أن یصـبحوا فعـالون اقتصـادیالیس فقط بتوفیر ضروریات الحیاة  :القدرة

علــى زیــادة إنتاجهــا المحلــي اإلجمـالي وتحقیــق تــوازن مــوازین مــدفوعاتها واســتقرار األســعار  هـذا تعمــل الــدول
ــــادة حجــــم أ عمــــل مــــن أجــــل تحقیــــق التنمیــــة وأبعــــد منهــــا فــــإن مختلــــف الحكومــــات ت. نشــــطتها التجاریــــةوزی

نمــا إحــداث تغیــرات االقتصـادیة والتــي ال تقتصــر فقــط علــى تحقیــق النمــو االقتصــادي  تحویلیــة تعمــل علــى وإ
، لــم تكــن جمیــع الــدول قــادرة علــى تحقیــق هــذه األهــداف هــذه الجهــودورغــم . تســریع وتیــرة النمــو االقتصــادي

  ...). متقدمة، نامیة(ب في تصنیف الدول إلى فئات مختلفة وهو ما تسب
فهـي تعمـل علـى تحقیـق االسـتقرار واالسـتمراریة عـن طریـق وبغض النظـر عـن مسـتوى تقـدم كـل دولـة، لكن 

ومــن أجــل تحقیــق هــذا الهــدف قــدم العدیــد مــن االقتصــادیین . العمــل علــى تحقیــق هــدف النمــو االقتصــادي
مـــن خـــالل سیاســـة اإلنفـــاق  مارســـهالـــذي یتوجـــب علـــى الدولـــة أن ت المناســـب مســـاهماتهم حـــول حجـــم الـــدور

بــین حجــم اإلنفــاق العمــومي والنمــو االقتصــادي سلســة واســعة مــن قــة ولــدت العالوتبعــا لهــذا فقــد . العمــومي
ــمــن أهــم التسـاؤالت الجوهریــة حتــى أصـبح  اقشـات واألبحــاث األكادیمیـة، المن النمــو  ارو التـي بحــث فیهـا منّظ

هـم لـم إال أن ،وللمسـاهمات المقدمـة التسـاؤل لهـاذ البالغـة یـةهمعلى الرغم مـن األلكن  .االقتصادي منذ عقود
التـي قـدمت  القتصـادیةأن هناك مجموعـة متنوعـة مـن النظریـات ا حیثه، النقاش حول واحسمیأن یستطیعوا 
حـــول  أدلــة متضــاربة هــي األخـــرى قــدمت التــي تجریبیـــةومجموعــة أخـــرى مــن الدراســات ال ختلفــةتفســیرات م

  . على النمو االقتصادي امةاألثر الذي تحدثه زیادة حجم النفقات الع طبیعة

هذا الفصل مختلـف األدبیـات النظریـة واألدلـة التجریبیـة المتعلقـة بالتـأثیر الـذي تحدثـه نتناول في وتبعا لهذا، 
تبعـا  االقتصـادیونجاء به المنظـرون  امن خالل استعراض م على النمو االقتصادي،  وذلك امةالنفقات الع

ن یالعالقـة بـین هـذطبیعـة ة التـي اختبـرت أوال، ومن ثم أهـم الدراسـات التجریبیـلمختلف المدارس االقتصادیة 
  .نین االقتصادییالمتغیر 
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  :المبحث األول

  المتعددة  الخلفية النظرية واألدبيات :العمومي والنمو االقتصادي  اإلنفـاق

الدولـة مـن خـالل حیـث أن  ،بلـداألداء االقتصـادي لل في تحدیـد تلعب مختلف السیاسات الحكومیة دورا هاما
المحلـــي  نمـــو النـــاتج معـــدل علـــى أو غیـــر مباشـــر بشـــكل مباشـــر، تقـــوم بالتـــأثیر التنظیمیـــة سیاســـتهامختلــف 
غیــر أنــه . النمــوعلــى  النفقــات العامــة تــأثیرالمنظــرون االقتصــادیون ب اهــتمفقــد  اإلطــارفــي هــذا و . اإلجمـالي

علــى  عمــوميال اإلنفـاقأن النظریــة االقتصـادیة لــم تضــع اسـتنتاجات نهائیــة حـول تــأثیر مـن المثیــر لالهتمـام 
كمــا ال تــزال محــل نقــاش بــین االقتصــادیین كانــت و  هــذین المتغیــرینالعالقــة بــین  حیــث أن النمــو االقتصــادي

 .النمـو االقتصـادي ثـبطتوسـیع حجـم الحكومـة یسـاعد أو یكـون حـول السیاسیین مازالت متضاربة قرارات  أن
العمـومي كلمـا زاد معـدل النمــو  اإلنفـاقاألول یـؤمن بأنـه كلمـا زاد حجـم  :مـوقفین اثنـین وقـد أنشـأ هـذا الجـدل

علـى النمـو  تـأثیرلـیس لـه أي   امةبأن زیادة حجم النفقات الع، في حین أن الموقف الثاني یجزم االقتصادي
  .ا على النمو االقتصاديسلبییؤثر س االقتصادي أو أنه

.I محددة االقتصادي من وجهة مدارس اقتصادیةالنمو و  اإلنفاق العمومي العالقة بین:  
 ُ فتــرض أن علــى الحكومــة أن تضــطلع بــوظیفتین أساســیتین همــا الحمایــة واألمــن وأن تقــوم مــن البــدیهي أن ی

القـانون وحمایـة حقـوق الملكیـة وحمایـة  إرسـاءوظیفـة الحمایـة تسـتلزم ف. بتوفیر مجموعة من الخدمات العامة
حمایـة الحــدود الوطنیــة مـن االعتــداءات الخارجیــة،  أمـا الســلع العامــة التــي األرواح والممتلكـات إضــافة إلــى 

بغـض النظـر عـن مسـتوى تقـدم كـل دولـة، فهـي تعمـل و ... تقدمها الدولة فتتمثل في التعلیم والصحة والطاقـة
علــى تحقیــق اســتقراریة واســتمراریة النظــام االقتصــادي، حیــث أنــه وفــي غیــاب تنظــیم اقتصــادي فــإن ســلطة 

  .1ة وتدخلها یصبحان أمرا ال مناص منه للنظام االقتصادي حتى یؤدي وظیفتهالحكوم
 النمــو وتبعــات ذلــك علــىنفــاق العمــومي اإلسیاســة الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة مــن خــالل  إســهامغیــر أن 

 مــوميالع اإلنفــاقیعتقــد بعــض االقتصــادیین أن  إذوضــوعا هامــا للنقــاش النظــري، قــد أصــبح م االقتصــادي
االیجابیـة أو  على تولید مجموعة واسعة من التـأثیرات قصـیرة أو طویلـة األجـل علـى النمـو االقتصـادي قادر

 تبعـا لهـذاو  .أنـه لـیس هنـاك أي ارتبـاط بـین هـذان المتغیـران االقتصـادیان  ، كما یعتقد البعض اآلخرالسلبیة

                                   
  .23، 22ص  ،مرجع سابقعبد الرزاق الفارس،  -1



 بحث العالقة بين اإلنفـاق العمومي والنمو االقتصادي                                      الفصل الثالث

143 
 

ـــــفعرضـــــت  ـــــات االقتصـــــادیة تفســـــیرات متنوعـــــة عـــــن  مختل للنمـــــو بالنســـــبة  العمـــــومي اإلنفـــــاقدور النظری
  .االقتصادي

  :1المدرسة الكالسیكیة. 1
أن غــدت غیـر صــالحة لمواجهــة المشــكالت  إلــىبعـد أن ســادت أفكــار المدرسـة التجاریــة لمــدة ثالثمائــة سـنة 

 إلـىالتي یمر بها النظام االقتصادي، كون أن انسیاب التجارة الدولیـة وازدهـار حركـة التبـادل قـد دفـع النـاس 
قـد مـن القیـود الحكومیـة،  أدنـىمصـالحهم تقتضـي قـدرا  أننظام الحریة االقتصادیة والتحقق مـن  إلىالتطلع 

لهــذه المدرســة رواد الرئیســیین الــ اتفــق وقــد. مهــد الظــروف لظهــور فكــر جدیــد تمثــل فــي المدرســة الكالســیكیة
ســـهام آدم إد ویعـــ ،الحریـــة االقتصـــادیةعلــى غـــرار آدم ســـمیث وروبـــرت مـــالتوس ودافیـــد ریكــاردو علـــى مبـــدأ 

على وجه الخصوص نقطة انطالق علم االقتصاد الحـدیث، حیـث انـه قـد " دعه یعمل"سمیث صاحب نظام 
بالبحـث فـي أدوات الكالسـیكیون وانشـغل  .التي تقوم على تعظیم دور الفرد اللیبرالیةالمدرسة  إحیاءفي نجح 

االقتصـادي الحـر مـن خـالل تقییـد النشـطات السیاسة العامة التي ال یكـون مـن آثارهـا تـدمیر السـوق والنظـام 
والقطـاع الخـاص والمنـافع االجتماعیـة المتأتیـة مـن السـماح لألفـراد بتعظـیم  األفـرادودافع عن حریـة  الخاصة

االهتمــام بنظریــة اإلنفــاق العمــومي، وتتمثــل أهــم  قلیلــووقــد كــان المنظــرون الكالســیكیون . منــافعهم الخاصــة
  :2ذلكأسباب 

النفقات العامة، حیث اعتبر جـون باتیسـت سـاي  االقتصادیون الكالسیك تجاه دورذه الموقف الذي اتخ -
بمــا یحفــظ النظــام االجتمــاعي  تقلیصــها إلــى أدنــى حــد ممكــن،أن القاعــدة الذهبیــة للنفقــات العامــة هــو 

زائـدة علـى هـذا الحـد سـتكون مضـیعة، عـبء وظلـم فـي  إضـافیةالحـدود اإلقلیمیـة، وأن أي نفقـة  ویؤمن
 .عي الضرائبحق داف

 .ومتباینة في طبیعتها بحیث أنه ال یمكن معالجتها بطریقة علمیةالنفقات العامة متعددة اعتقادهم بأن  -

                                   
  .25عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص  -1

2 - Ahmed   Zakan,  Dépenses Publiques Productives, Croissance à long terme et Politique 
Economique : Essais D’analyse Econométrique Appliquée au cas de l’Algérie, Thèse pour 
l’obtention du diplôme de Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, Université d’Alger, Faculté des 
Sciences Economiques et Sciences de Gestion,  2002-2003, p35. 
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 حــدد مــن خاللهـا طبیعــة النشــاط االقتصــادي للدولــةتیالعمــومي كظـاهرة خارجیــة  اإلنفــاق قـاموا بمعالجــة -
      .هي خارج اختصاص االقتصادیین أن النفقات العامة تتحدد من قبل قرارات سیاسیة والتي، كما فقط

والـذي اعتقـد بسـلبیة تـأثیر أي  يلتـدخل الحكـوملساد مبدأ الحریة االقتصادیة النافي  ونتیجة لهذه القناعات، 
خـــالل القـــرن التاســـع عشـــر والثلـــث األول مـــن القـــرن زیـــادة فـــي النفقـــات العمومیـــة علـــى النمـــو االقتصـــادي 

التــي مســت االقتصــاد  )1932-1929( لعظــیما أزمـة الكســاددون أي تحــدیات واضــحة إلــى غایــة  العشـرین
 .والتي عجزت النظریة الكالسیكیة عن إیجاد حلول لها العالمي،

  : ةالكینزیالمدرسة . 2
السیاســـیون علـــى األكــادیمیون و  الفتـــرة التــي صـــاحبت هـــذه األزمــة االقتصـــادیة العالمیــة وبعـــدها، أصـــبحفــي 

لوحــده عــن تخصــیص  مســئوالن جعــل الســوق أحیــث الطرق المتعــددة التــي قــد یفشــل فیهــا الســوق، وعــي بــ
لحه الخاصــة فــإن أن كــل فــرد سیســعى إلــى تحقیــق مصــا باعتبــارقــد خلــق مشــاكل عــدة، حیــث أنــه  المــوارد

ظــیم هــذا وقــد أثبتــت أزمــة الكســاد الع.1التوزیــع العــادل لهتــه المــوارد لــن یتحقــق وســنعتبر أن الســوق قــد فشــل
ـــة بشـــكل حـــاد ووصـــلت إلـــى  فـــي بعـــض الـــدول، وانخفضـــت % 25العجـــز، حیـــث ارتفعـــت معـــدالت البطال

مسـتویات النـاتج الــوطني إلـى النصـف وفــي بعـض األحیـان إلــى الثلـث، ولـم یســتطع السـوق أن یصـحح هــذه 
  .جاءت به النظریة الكالسیكیة كما" الید الخفیة"عن طریق تدخل ختالالت آلیا اال

جــون ماینــار  االنجلیــزي التــي اعتمــدت أفكــار االقتصــاديالكینزیــة و  المدرســة بــرزت فقــد ،المنطلــقمــن هــذا و 
 وأثبـت أن عملیـات التحـول فـي المجتمـع الرأسـمالي ال" الیـد الخفیـة"مبـدأ  هـذا االقتصـادي رفـضكینز، حیث 

بنفســها وأن هنــاك اتجـــاه حتمــي وطبیعـــي لالقتصــاد نحـــو تــتم تلقائیــا، كمـــا أنهــا ال یمكـــن أن تصــحح نفســـها 
وضـع التــوازن الــذي یحقـق التوظــف الكامــل، ومـن هنــا تــأتي أهمیـة التــدخل الحكــومي لتصـحیح عــدم التــوازن 

  . 2من خالل مختلف السیاسات االقتصادیة

                                   
1- Rati Ram, Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence 
from Cross-Section and Time-Series Data, The American Economic Review, Vol. 76, No 1, USA, 
Mar, 1986, p 191.  

  .26عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص  -2
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علـى الطلـب نزیـة النظریـة الكی ركـزت امـةعلـى النمـو االقتصـادي بواسـطة النفقـات الع إیجاباومن أجل التأثیر 
االسـتهالكي عـن طریـق سیاسـیة إعـادة توزیـع الـدخل،  اإلنفـاقالزیـادة فـي علـى ناحیـة الفعال الذي یعمل من 

معــدالت االســتثمار مـن خــالل التخفــیض فــي أسـعار الفائــدة والزیــادة فــي  ناحیــة أخــرى علــى الزیـادة فــي ومـن
أي زیـادة فـي مسـتویات  أثر المضاعف حیـث أنعلى  حجم هذا التأثیرعتمد وی. حجم االستثمارات العمومیة

، وهكــذا فــإن االســتثمارات الجدیــدة ستســبب )األجــور واألربــاح(االســتثمار ســیترتب عنهــا زیــادة فــي الــدخول 
موجـــات متتالیـــة والتـــي ســـترفع حجـــم النشـــاط االقتصـــادي بكثافـــة تعتمـــد علـــى حصـــص الـــدخل المخصـــص 

االقتصـاد مـن  إنعـاشفـي إحـداث هـذا األثـر فإنـه یمكـن  وفـي حالـة فشـل االسـتثمارات الخاصـة .1لالستهالك
النفقـــــات الجاریـــــة لـــــإلدارات  یعتقـــــد أن الكینـــــزيحیـــــث أن التحلیـــــل بنـــــاء علـــــى اســـــتثمارات عامـــــة إضـــــافیة، 

التحلیـــل عـــن هـــذا إیجابیـــا علـــى النمـــو االقتصـــادي مـــن غیـــر أن یتســـاءل  أثـــراواالســـتثمار والـــدفاع ســـتحدث 
النظریــــة الكینزیــــة والتطــــورات التــــي أحــــدثها فیمــــا بعــــد  ســــساأل انــــتوقــــد ك. هــــذه النفقــــاتمصــــدر تمویــــل 

االقتصادیون ما بعد الكینزیون حجر األساس للسیاسات االقتصـادیة التـي تـم تطبیقهـا عقـب الحـرب العالمیـة 
  .2الت نمو عالیة في الناتج المحلي اإلجماليدالثانیة والتي أدت إلى تحقیق مع

  :النیوكالسیكیةمدرسة ال. 3
ــــدافع عــــن مصــــالح القــــوى االجتماعیــــة المســــیطرة، ویبــــرر عالقــــات  ـــر تبریــــري ی الفكــــر الكالســــیكي هــــو فكـ

 نظریــة نظریــة المنفعــة الحدیــة والنــدرة النســبیة كبــدیل عــنحیــث تــم تبنــي االســتغالل فــي النظــام الرأســمالي، 
السیاسـي بشـكل كامـل عـزل الجانـب االجتمـاعي لالقتصـاد ممـا أدى إلـى  القیمة في الفكر الكالسیكي القدیم،

والتركیـــز علـــى  اإلنتاجیـــةختلـــف األطـــراف خـــالل العملیـــة وتجاهـــل العالقـــات االجتماعیـــة التـــي تنشـــأ بـــین م
مــن مرحلــة  وكــان هــذا الفكــر نقطــة تحــول فــي النظــام الرأســمالي  .مشــكلة الســوق واألثمــان والنقــود واالئتمــان

تمـتص  انـة األولـى فـي النظـام االقتصـادي وأخـذتإذ احتلت المؤسسات الكبرى المك: المنافسة إلى االحتكار
  . 3وتزیح المؤسسات الصغیرة من السوق، مصفیة بذلك اإلطار المفترض لشیوع حالة المنافسة التامة

                                   
1- Basudev Sharma, GovernmentExpenditure and Economic Growth in Nepal A Minute Analysis, 
Basic Research Journal of Business Management and Accounts Vol 4, October 2012, p 38.  

  .28مرجع سابق ص  عبد الرزاق الفارس، -2
، متــوفرة علــى 16، دمشــق، ص 2010، جمعیــة العلــوم االقتصــادیة الســوریة، البطالــة والسیاســة االقتصــادیةمحمــد جــالل مــراد،  -3

  . 05/06/2014: ، تاریخ الزیارةwww.mafhoum.com/syr/articles_08/mrad.pdf:الموقع
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 واضـح لـیس لهـا تـأثیر عمومـاة النیوكالسـیكیالمدرسـة لـدى  سیاسة المالیةالبق ذكره، نجد أن سوبناء على ما
النمـو  علـى الزیـادة المطـردة فـي لـیس لهـا تـأثیر امـةالزیـادة فـي النفقـات العكمـا أن  ،الـوطني نمو النـاتج على

بــالرغم مــن أنهــا كمــا رأینــا فــي الفصــل الســابق،  ةذج النیوكالســیكیالنمــبالنســبة لو  .ةصــاخبصــفة االقتصــادي 
األخیـرة تعتمـد فــي إال أن هــذه قـد یكـون لهــا دور فـي االنتقـال نحــو الحالـة المسـتقرة،  امــةتقبـل أن للنفقـات الع

ونتیجـة لـذلك لـم یـتم فحـص تـأثیر ) والذي تم اعتباره كمتغیر خـارجي(نهایة المطاف على التقدم التكنولوجي 
  .في المدى الطویل في مثل هذه النماذج النفقات العمومیة على النمو االقتصادي

  :اقتصادیات جانب العرض مدرسة. 4
یتمثــل التوجــه الرئیســي لمدرســة اقتصــادیات جانــب العــرض فــي اعتقــدها أن مفتــاح النمــو االقتصــادي یكمــن 

الدولــة  إحجــاممــع والتخلــي عــن إدارة الطلــب الكلــي االقتصــادي  حریــة التنظــیمالرســامیل وضــمان فــي تــأمین 
وسیاســات  اإلنتــاجفــي حالــة فشــل الســوق ویكــون ذلــك علــى مســتوى  فــي الحیــاة االقتصــادیة إال عــن التــدخل

وعلیــه .1توزیــع الــدخل، وثانیــا أن تتــدخل الدولــة مــن خــالل أدوات السیاســة المالیــة لتحفیــز النمــو االقتصــادي
زیـادة مـن حیـث  ةالكینزیـالنظریـة  على اقتصادیات جانـب الطلـب التـي جـاءت بهـاتعترض فإن هذه المدرسة 

 یحـدثعناصـر االخـتالل بـین العـرض والطلـب  حیـث یعتقـد روادهـا بـأنتدخل الدولة فـي الحیـاة االقتصـادیة 
كمــا تشــترك فــي بعــض النقــاط مــع ، 2الدولــة فــي النشــاط وتقییــدها لحریــة األفــراد والمشــاریع تبســبب تــدخال

 اإلنتــاجمــن اآللیـات الداخلیـة التـي تــدفع بـه إلـى فـائض  للنظـام الرأسـمالي بخلـو االعتقــادفـي  النظریـة النقدیـة
سـاي بالنسـبة  قـانون یمثـل حیـث )سـاي لألسـواققـانون (كي یاألسواق الكالس من روادها بصحة قانونإیمانا 

 اإلنتـــاجأهمیـــة بالغـــة باعتبـــاره یركـــز علـــى جانـــب العـــرض ومـــا یتضـــمنه مـــن زیـــادة عناصـــر لهـــذه المدرســـة 
عـادة . واإلنتاجیة إن هذا التأكید على المبادئ الكالسیكیة في تحجیم دور الدولة واالهتمام بجانـب العـرض وإ

   .3هذه المدرسة صفة الكالسیكیة الجدیدة عطىإحیاء قانون األسواق أ

                                   
1- Peter Ireland, Supply-side economics and endogenous growth, Journal of Monetary Economics N 
33, North-Holland, 1994, p 560. 

  .18محمد جالل مراد، مرجع سابق، ص  -2
مــن وجهــة نظــر المــدارس االقتصــادیة  )المفهــوم، األســباب، اآلثــار(األزمــة المالیــة سـلمان عبــد اهللا سـلمان، ســعد ســاهي عبـاس،  -3

  .131، جامعة المستنصریة، العراق،  ص 22مجلة السیاسات الدولیة،  العدد نموذجا،  2008 -2007المختلفة أزمة 
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ب بســب( تــؤدي إلــى زیــادة فـي العــبء الضــریبي وتجمــد الرســامیلالغیـر مبــررة  امــةالنفقــات العفــإن  ووفقـا لهــذا
  .التي لن تجد الفرصة للدخول في الدائرة االقتصادیةو  )العجز في المیزانیة واالقتراض للسداد

  :جانب العرض ترتكز على إستراتیجیةنستطیع القول أن وبالتالي  

ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة األجـــور واالســـتثمارات ، ضـــة علـــى األفـــراد والشـــركاترو فـــض الضـــرائب المفخ  -
هـذه المدرسـة یعتقـدون أن الضـرائب تـؤدي إلـى تراجـع  أنصـارحیـث أن  :الكليوبالتالي زیادة العرض 

التصــنیع مــن خــالل تخفــیض  إحیــاء إعــادةالــدعوة لــدیهم إلــى  تتنامــ فقــد الصــناعة واالســتثمار وعلیــه
فالضـرائب المرتفعـة . الضرائب، مما یؤدي إلى زیـادة األجـور واالسـتثمارات ومنـه زیـادة العـرض الكلـي

مـع اسـتمرار  اإلنتـاجتضخم بوصفها تكالیف یترتـب عنهـا تنـاقص األربـاح وانخفـاض تعتبر كمصدر لل
  ؛1االرتفاع في األسعار

خرات دالمعــروض مــن المــحجــم االســتهالك و تحفیــز االســتثمار والنشــاط االقتصــادي مــن خــالل زیــادة  -
أن  مـنوبـالرغم  العمـومي ممـا یـدعو االقتصـاد إلـى النمـو والتوسـع، واإلنفاق لضرائببسبب تخفیض ا

سـتعود إلـى  اإلیـراداتتخفیض الضرائب سیؤدي في البدایة إلى تقلیل اإلیرادات الحكومیة إال أن هـذه 
االرتفــاع مــع زیــادة الــدخول الخاضــعة للضــرائب بعــد أن یرتفــع النمــو االقتصــادي الــذي ســیتحقق مــن 

 ؛ستهالكخالل زیادة ما یتوفر لدى األفراد من أموال ستوجه إلى االستثمار واال
الجتمـاعي واالقتصـادي العمـومي علـى الجـانبین ا اإلنفـاقخفـض العمـومي بوجـه عـام و  اإلنفـاقترشید  -

 ؛بوجه خاص على حد سواء
 المـال العـام هـدر إنهـاء، وبالتـالي تخصیص الموارد تحسینتهدف إلى  التنافسیة التي الظروف إرساء -

  .الطابع االقتصادينفقات ذات ال من خالل تخفیض
ـــةل المفـــرط تـــدخلال یـــدینون جانـــب العـــرض اقتصـــادیات أنصـــاروبالتـــالي نســـتطیع القـــول أن  - فـــي  لدول

ــــأن  االقتصــــاد ــــأثیر اإلنفــــاق العمــــومي الزیــــادة فــــيویعتقــــدون ب ــــىســــلبي  لــــه أي ت النمــــو  مســــتوى عل
 .2االقتصادي

 

                                   
1- Supply-Side Economics, The Laffer Center at the Pacific Research Institute, available: 
http://www.laffercenter.com/about-the-laffer-center/ seeing on:23/4/ 2014. 

  .132سلمان عبد اهللا سلمان، سعد ساهي عباس،  مرجع سابق، ص  -2
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  : المدرسة النقدیة. 5
حیــث طــور زعــیم ومنظــر كالســیكیة المدرســة المبــادئ مــن  ةمســتوحا اقتصــادیة نظریــة هــي النظریــة النقدیــة
كــرد فعــل علـــى السیاســات الكینزیــة والتــي عجـــزت عــن حــل األزمـــة مبادئهــا  فریـــدمان میلتــونالتیــار النقــدي 

ـــدان الصـــناعیة خـــالل الســـبعینیات، حیـــث اعتبـــر  أنـــه مـــن رواد هـــذه المدرســـة االقتصـــادیة التـــي عرفتهـــا البل
 إلـىلركـون أن یـتم او  وفقا لما تنص علیه المدرسـة الكالسـیكیة لدولةتحدید دور اإعادة العودة إلى الضروري 

كمـا أنهـم . 1القوى التلقائیة للسوق لتحقیق معدل نمـو متـوازن فـي االقتصـاد بعیـدا عـن االتجاهـات التضـخمیة
نمـا تعــاني مــن معوقـات ناجمــة عــن التــدخل یعتقـدون أن الرأســمالیة كنظــام  ال تنطـوي علــى عیــوب أساســیة وإ

  . 2حصر دور الدولة في أضیق الحدود ضرورة، وبالتالي تظهر سیر تلقائیة القوانین االقتصادیةفي 
العمــومي والــذي یمیــز العملیــة التحفیزیــة الكینزیــة ال یمكــن أن یزیــد مــن  اإلنفــاقوتعتبــر النظریــة النقدیــة أن 

ا مزاحمـة للقطـاع الخــاص سـیترتب عنهــ اإلنفـاقالطلـب الكلـي وبالتـالي الــدخل الـوطني، حیـث أن الزیــادة فـي 
العمـومي هـو  اإلنفـاقوبالتالي فإن أي تـدخل حكـومي فـي االقتصـاد عـن طریـق . تیجة تمویله من الضرائبن

  .3تدخل غیر فعال بالنسبة للنمو االقتصادي

  :مدرسة التوقعات الرشیدة. 6
فـــي بحـــث بعنـــوان التوقعـــات العقالنیـــة ونظریـــة  1961ظهـــرت أول إشـــارة لنظریـــة التوقعـــات العقالنیـــة ســـنة 

حركات السـعر، ومـع بدایـة السـبعینیات أخـذت هـذه النظریـة بـالظهور بوضـوح فـي األدبیـات االقتصـادیة بعـد 
 مثــال لوكــاس، والراسن أأن تبناهــا مجموعــة مــن االقتصــادیین المهتمــین بالدراســات االقتصــادیات الكلیــة مــ

أن أي سیاسـة اقتصـادیة تـم توقعهـا بعقالنیـة مـن المدرسـة حـول  وتتمحور الفكـرة األساسـیة لهـذه  .وسیرجنت
وتســتند هــذه النظریــة إلــى الفكــرة التــي تفیــد بــأن أســاس الســلوك .قبــل األعــوان االقتصــادیین لــن تكــون فعالــة

یین یقومـون ببنـاء توقعـاتهم علـى عـدة مصـادر مـن االقتصادي یستمد مـن التوقعـات، وأن األعـوان االقتصـاد
المعلومـات تخـولهم لتصـور المسـتقبل، وعلـى اعتبــار أن هـؤالء األعـوان یتمیـزون بالرشـادة االقتصـادیة فــإنهم 

علــى و . ســیقومون ببنــاء هــذه التوقعــات علــى أســاس اتجــاه حركــة األســعار واتجاهــات السیاســات االقتصــادیة

                                   
  .19محمد جالل مراد، مرجع سابق، ص  -1
  .132ي عباس،  مرجع سابق، ص سلمان عبد اهللا سلمان، سعد ساه -2

3- Kako KossiviNubukpo , Dépenses Publiques Et Croissance Des Economies De L’uemoa, Reseau 
De Chercheurs Analyse Economique Et Développement, France ,Décembre 2003, p3. 
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وان أن یتوقعــوا ویتصــوروا األهــداف المــراد تحقیقهــا مــن مختلــف السیاســات یمكــن لهــؤالء األعــهــذا األســاس 
وبالتـالي فـإن السیاسـات  ،قد تحول دون النتائج المطلوبة لهذه السیاسـاتغیر أن هذه التوقعات . قتصادیةاال

  .1االقتصادیین األعواناالقتصادیة ال تؤثر لوحدها على االقتصاد بل تستوجب درجة من عقالنیة 
ومقـدار بزیادتهـا لحجـم للنفقـات العمومیـة فـي الحیـاة االقتصـادیة مسـألة تـدخل الدولـة  نستطیع القول أنمنه و 

نمـا بسـبب أسـباب جوهریـة  في حد ذاتهـا تصادیةقاال قصور السیاساتال تتعلق بمقدار  هذه الزیادة،فعالیة  وإ
إلـى تطـویر المفـاهیم االقتصـادیة  المبادئ التـي اسـتندت إلیهـا هـذه السیاسـات وبالتـالي ظهـور الحاجـةتتعلق ب
  .السائدة

  :المدرسة المؤسساتیة. 7
لواقــع الرأســمالیة الســائدة حالیــا،  الفكــر االقتصــادي المعاصــر الناقــدة أقطــابتعتبــر المدرســة المؤسســیة أحــد 

االتجاهــــات الرئیســــیة الشــــائعة فــــي علــــم االقتصــــاد البرجــــوازي مثــــل الكینزیــــة والنیوكالســــیكیة حیــــث انتقــــدت 
 اإلصـالحاتوتضم هذه المدرسة عددا من االقتصادیین الذین نادوا بالقیـام بمجموعـة مـن . والكینزیة الحدیثة

الهادفة إلى تصحیحات فـي النظـام الرأسـمالي ومـن أهـم هـؤالء االقتصـادیین هـو االقتصـادي األمریكـي جـون 
الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة  كینیــث كالبریــث الــذي انطلــق مــن المبــادئ الكینزیــة والتــي تتعلــق بمســألة دور

لـم تعـد مالئمـة لتفسـیر وعـالج األزمـات الرأسـمالیة المعاصـرة،  النظریـةهـذه اعتقـد أن  ولكنه في نفـس الوقـت
یؤكـد ضـرورة فمع أنه یلتقي مع كینز في أن السوق ال یمكن التعویـل علیـه فـي تحقیـق التـوازن االقتصـادي و 

. أنـه یعتقـد أن هـذا التـدخل ال یكفـي لوحـده لتنظـیم الحیـاة االقتصـادیةفي الحیاة االقتصـادیة إال الدولة تدخل 
  :2لیها هذه المدرسة فيإ ستندوتتمثل أهم المبادئ واالفتراضات التي ت

 نـوقراطیین،كتتمثل الرأسمالیة الحدیثة فـي رأسـمالیة المؤسسـات العمالقـة التـي تـتحكم بهـا طبقـة مـن الت -
ولهــذا فــإن جهــاز الســعر قــد فقــد مرونتــه وأصــبحت آلیــات الســوق غیــر قــادرة علــى الســیطرة علــى هــذه 

 .المؤسسات

                                   
1- John F. Muth, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, Vol. 
29, N° 3, July 1961, p 318  
 

  .133، 132سلمان عبد اهللا سلمان، سعد ساهي عباس،  مرجع سابق، ص  -2
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دراســة وتحلیـــل لأهمیــة  ولهــذا فقــد أولــوا ســیادة المؤسســات الرأســمالیة والتــي تتصــف بعــدم االســـتقرار، -
 هـاكیاتها وتنظیماتهیكـل النظـام الرأسـمالي والتركیـز علـى سـلو المؤسسات التـي یتكـون منهـا هذه سلوك 

 .ببعضهاوعالقتها 
مـع نمـو رأسـمالیة المؤسسـات الكبـرى زادت قـوة نقابـات العمـال وأصـبحت ذات نفـوذ كبیـر فـي التـأثیر   -

على مستویات األجور، ومـن هنـا یمكـن القـول أن القـوى المتصـارعة فـي المجتمـع الصـناعي ونقابـات 
اتین القــوتین هــي المتســببة فــي اخــتالل التــوازن ، والعالقــة القائمــة بــین هــواحــدقــوة العمــال فــي مســتوى 

ـــة كوســـیط اقتصـــادي لحـــل االختالفـــات والتنســـیق بـــین مختلـــف األطـــراف التـــي  وهنـــا یـــأتي دور الدول
 .أصبحت بحكم تطور النظام الرأسمالي الحدیث أكثر تدخال في الحیاة االقتصادیة

عــل لالقتصــاد الــوطني مــع ســیادة المنافسـة واقتصــادیات الســوق قــد فقــدت فاعلیتهــا كمـنظم شــامل وفا  -
بـین االحتكـارات، وهـي السـمة البـارزة لرأسـمالیة الیـوم، وأن مشـكلة الرأسـمالیة تعـود إلـى الفجـوة القائمـة 

 .الرأسمالي نظام المؤسساتيبین الو والتكنولوجیا  اإلنتاجمستویات التطور العالیة في 
عن التقدم التكنولوجي المستمر إلغـاء العدیـد مـن المهـن والوظـائف، وبالتـالي ال بـد مـن إعـادة  یترتب  -

كرعایـــة المســـنین والخـــدمات  اإلنســـانیةفـــي مجـــال الخـــدمات  اإلنفـــاقأن توســـع الدولـــة هیكلـــة العمـــل و 
   .الصحیة والخدمات المنزلیة وغیر ذلك

للتــأثیر علــى النمــو االقتصــادي  العمــومي اإلنفــاقوبالتــالي فــإن التــدخل الحكــومي فــي االقتصــاد عــن طریــق 
وبالتـالي یسـتوجب : 1یستوجب توفر مجموعة من الشروط االقتصادیة، السیاسیة  والبیئیـة وحتـى المؤسسـاتیة

  . توفر تحقیق  التعاون المستمر والشامل بین األجزاء المختلفة لهته العناصر لتحفي النمو االقتصادي

علــــى النمــــو  امــــةالســـابقة حــــول فعالیــــة التـــدخل الحكــــومي وأثــــر النفقـــات الع ویمكـــن تلخــــیص آراء المــــدارس
  :االقتصادي كما یلي

                                   
بحسب عدد من الدراسات التطبیقیة البلدان ذات الدخل المنخفض والتي عادة ما تتمیز بتركیبـة مؤسسـاتیة هشـة أو فاسـدة ستتسـبب  -1

  : أنظرللمزید  في أن النفقات العمومیة لن تكون في محلها أو أنها ستكون مدمرة للنمو االقتصادي، 
Wu, S, J. Tang and E. Lin,  The impact of government expenditure on economic growth, Journal of  
Policy Modeling, Vol. 32, 2010, p 804-817.  
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  ):4(ول رقم الجد
  والنمو االقتصادي في الفكر االقتصادياإلنفاق العمومي 

النفقات العمومیة على النمو أثر   دور الدولة في الحیاة االقتصادیة  االقتصادیةالمدرسة 
  االقتصادي

مبـــــدأ الحریــــة االقتصـــــادیة  التأكیــــد علــــى   الكالسیكیة المدرسة
وضـــرورة ابتعـــاد الدولـــة عـــن التـــدخل فـــي 

  .النشاط االقتصادي

تــأثیر لــه  اإلنفــاق العمــوميالزیــادة فــي إن 
  .لنمو االقتصاديمثبط ل

السیاســــة المالیـــــة  یحــــدث وأن تســــاعد قــــد  المدرسة النیوكالسیكیة
التي قـد  الفشلحالة  على تحسینة للحكوم

  .في السوق عدم الكفاءة من تنشأ

 لــیس لهــا أي تــأثیر علــى سیاســة المالیــةال
الزیـــادة فـــي الـــوطني عمومـــا و  نمـــو النـــاتج
لـــیس لهـــا أي تـــأثیر علـــى  امـــةالنفقـــات الع

  .خصوصا النمو االقتصادي
ضـــــــــرورة تـــــــــدخل الدولـــــــــة فـــــــــي الحیـــــــــاة   ةــزیــــالمدرسة الكین

  .لتحفیز الطلب الكلياالقتصادیة 
ـــــاق العمـــــوميزیـــــادة  ـــــز الطـــــب  اإلنف لتحفی
  . حقق نموا اقتصادیاسیالكلي 

  
ــــة عــــن التــــدخل فــــي  إحجــــامضــــرورة   ةــقدیــــالمدرسة الن الدول

  .النشاط االقتصادي
العمــــومي یعتبــــر  اإلنفــــاقإن الزیــــادة فــــي 

كتــــــــدخل غیــــــــر فعـــــــــال بالنســــــــبة للنمـــــــــو 
  .االقتصادي

  
الدولــــة فــــي الحیــــاة  مســــألة فعالیــــة تــــدخل  مدرسة التوقعات الرشیدة

االقتصـادیة مرتبطـة بمـدى صـحة توقعــات 
  .األعوان االقتصادیین

علــــــــى النمــــــــو  اإلنفــــــــاق العمــــــــوميأثــــــــر 
 األعـواناالقتصادي یتعلق بدرجة عقالنیـة 

  . االقتصادیین
  

الضــــروري تــــدخل الدولـــة فــــي الحیــــاة  مـــن  المدرسة المؤسساتیة
االقتصادیة من أجل التنسـیق بـین مختلـف 

  .األطراف الفاعلة في الكیان االقتصادي

ـــــــأثیر  ـــــــاقت ـــــــى النمـــــــو  اإلنف العمـــــــومي عل
االقتصـــادي لـــن یحقـــق األثـــر المرجـــو، إال 

فــي ظــل نظــام مؤسســاتي فعــال إذا مــا تــم 
التعــاون المســتمر والشــامل بــین  یقــوم علــى

األجــــــــــزاء المختلفـــــــــــة المكونــــــــــة للكیـــــــــــان 
  .االقتصادي

  

 .سابقة على عدة مصادر اعتمادامن إعداد الطالبة  :المصدر
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II . نفاق العمومي والنمو االقتصادياإل زیادة حجم:  
 ،1النمـو االقتصـادي قیـقتحل يعمـومال اإلنفـاقاألثر الذي یحدثه حجـم اختلفت مساهمات االقتصادیین حول 

تبـــاع المدرســـة الكالســـیكیة أآدم ســـمیث و فكمـــا رأینـــا فـــي العنصـــر الســـابق أن عـــددا مـــن االقتصـــادیین أمثـــال 
جعـــل الســـوق وحـــده أن یـــتم فـــي النشـــاط االقتصـــادي، و  الدولـــة تـــدخل  عـــدم وجـــوبوالنیوكالســـیكیة اعتقـــدوا 

د سیســـعى إلـــى تحقیـــق مصـــالحه ن كـــل فـــر أغیـــر أن هـــذا قـــد انتقـــد كـــون  ،مســـؤول عـــن تخصـــیص المـــوارد
لي ســنعتبر أن الســوق قــد فشــل وتظهــر الحاجــة للتــدخل اوبالتــ ،وزیــع العــادلتالخاصــة وبالتــالي لــن یتحقــق ال

أنــه مــن الغیــر الممكــن أن تقــف الحكومــة محایــدة كــون أن یــة، حیــث كینز ال ت النظریــةالحكــومي، كمــا اعتقــد
اإلنفــاق وبالتــالي یتوجــب علــى الحكومــة المشــاركة عــن طریــق زیــادة . فشــل الســوق ســیكلف االقتصــاد كثیــرا

  . لتحفیز الطب الكلي بما یحقق نموا اقتصادیا العمومي

العمـومي لـیس  اإلنفـاقتبـر أن حیـث اع وقد انتقد هذا التوجه أیضـا مـن قبـل عـدد مـن المـدارس االقتصـادیة 
ــــم یكــــن مصــــحوبا بمجموعــــة مــــن األدوات والسیاســــات والتركیبــــات  ــــأثیر المرجــــو مــــا ل بإمكانــــه أن یحقــــق الت

 نیاالقتصــادی آراءكمــا انقســمت  .المؤسســاتیة والتــي تضــمن تحقیــق التــأثیر المرجــو علــى النمــو االقتصــادي
 اإلنفــاقحیــث یعتقــد الــبعض أن  النمــو االقتصــاديأثــر علــى  امــةالفتــرة التــي یكــون النفقــات العحــول  أیضــا

هـذا األمـر یجـب أن  أنمكن أن یلعب دورا فعاال في المدى القصیر، والبعض اآلخر یعتقـد من المالعمومي 
  . ن سیحققه أصالكا یستغرق وقتا طویال لیحقق هذا األثر على النمو االقتصادي إذا ما

 ،عبـــر الـــزمن تصـــادي لحـــد اآلن كمـــا قـــد تـــم اختبـــار صـــحتهالقـــد حكمـــت هـــذه المســـلمات مســـار النمـــو االق
إلــى حـول العالقــة بـین اإلنفـاق العمــومي والنمـو االقتصـادي آراء مختلــف االقتصـادیین یمكـن تقسـیم  وعمومـا
 .لنفقات العمومیة على النمو االقتصاديزیادة حجم امعارضین للتأثیر االیجابي لو  مؤیدین

 :يالعموم نفاقلزیادة حجم اإل  المؤدیةاآلراء 1. 

أول مــن الحــظ وجــود عالقــة ایجابیــة بــین مســتوى التطــور االقتصــادي وحجــم النفقــات  *یعتبــر أدولــف واجنــر
بحثــه حـول أنشــطة الدولـة أن هنــاك اتجـاه مســتمر نحـو توســیع  وانجــر فـي أوردوكمــا ذكرنـا مــن قبـل العامـة، 

                                   
1- Shih-Ying Wu , Jenn-Hong Tang , Eric S. Lin, The impact of government expenditure on 
economic growth: How sensitive to the level of development? Journal of Policy Modeling, N° 32, 
2010, p 806.  

  .من أجل اإلطالع على قانون وانجر أنظر الفصل األول من هذه الرسالة -*
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جدیـدة، إضـافة إلـى مـا كانـت تضـطلع بـه وتكثیف في وظائف الدولـة عبـر الـزمن، حیـث أنهـا تهـتم بوظـائف 
العمــــومي هــــو عامــــل داخلــــي المنشــــأ أو نتیجــــة ولــــیس ســــببا لتنمیــــة  اإلنفــــاقویعتبــــر وانجــــر أن . 1مــــن قبــــل

وقـــد بنـــى وانجـــر مالحظتـــه مـــن التجـــارب التاریخیـــة ألوائـــل مراحـــل التصـــنیع فـــي أوروبـــا عامـــة  .االقتصــادیة
 تقـدوااعالـذین ، و نتبـاه العدیـد مـن االقتصـادیین فیمـا بعـدلفتـت أبحـاث وانجـر ا. وألمانیا على وجه الخصـوص

ــ أكبــر  نفقــاتدورا حاســم فــي عملیــة النمــو االقتصــادي، وأنــه كلمــا كــان حجــم ال أن اإلنفــاق العمــومي یلعــبب
علـى تولیـد مجموعـة واسـعة مـن التـأثیرات  ةقـادر  هـذه النفقـات ، كـون أناالقتصـادي یكون أقوى محـرك للنمـو

  :، ویمكن تبین ذلك من خالل اآلراء التالیةمن الناحیة النظریة النمو االقتصادياالیجابیة على 

اقتصـــادي  ســـیوو خصوصـــا علـــى الجانـــب الس عمـــوميال اإلنفـــاقمـــن الـــرأي القائـــل بـــأن زیـــادة هنـــاك   -
تــوفر االســتثمارات المناســبة بهــدف أن حیــث   النمــو االقتصــاديتحفیــز  د علــىعوالبنــى التحتیــة یســا
علـى . 2من شأنها أن تحسن من البیئـة االسـتثماریة بشـكل عـاموالهیاكل األساسیة توفیر السلع العامة 

العمـل  عنصـر إنتاجیـة مـن علـى الصـحة والتعلـیم أن یرفـع اإلنفاق العموميیفترض أن : سبیل المثال
البنـى التحتیـة مثـل علـى  اإلنفـاقزیـادة نظریـا أن وبالمثـل مـن المتوقـع  ،الـوطني اإلنتـاجمن نمـو  منهو 

حجــــم ویســــاهم فــــي زیــــادة  اإلنتــــاجؤدي إلــــى خفــــض تكــــالیف تســــ... الطــــرق واالتصــــاالت والطاقــــة، 
 .3استثمارات القطاع الخاص وربحیة الشركات، وبالتالي تعزیز النمو االقتصادي

وظیفــة تــأمین الملكیــة الخاصــة وتشــجیع االســتثمار  علــى تحقیــق امــةتوســیع حجــم النفقــات الع یســاعد  -
دور الحكومـــة فـــي تحقیـــق تعزیـــز  ، كمـــا یـــؤدي أیضـــا إلـــىاص بمـــا یـــؤدي إلـــى النمـــو االقتصـــاديالخـــ

 .االنسجام بین مختلف الصراعات بین المصالح الخاصة واالجتماعیة
 .منع استغالل خیرات البالد من األجانب  -

                                   
1- Mohammad Afzal1, Qaisar Abbas, Wagner’s law in Pakistan: Another look, Journal of 
Economics and International Finance Vol. 2, Numb 1, January, 2010, p 13. 
2- YounesNademi, EsmaielAbounoori, HaniyeSedaghatKalmarzi, Does Armey Curve Exist in 
OECD Economies? A Panel Threshold Approach, journal of policies modeling, available at:  
www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.econmodels.com%2Fupload7282%2F1fc472d534a83fa2b65c1fe4c5c
16436.doc&ei=dqRoU6OfCeTz0gW4rYHICw&usg=AFQjCNG41uHN8DzjC8ld0D45ymv8SFgjvw&
bvm=bv.66111022,d.d2k 
3- KakoKossivi Nubukpo, Depenses Publiques Et Croissance Des Economies De L’uemoa, Analyse 
économique et développement, Décembre 2003, p 8.  
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 1.وفیر التوجیه األمثل للنمو االقتصاديتأمین زیادة االستثمار المنتج وت  -

  :في الشكل المواليهو موضع كما ویمكن تلخیص ما سبق بطریقة 

  ):22(رقم  البیاني شكلال

النمو االقتصاديو العمومي  اإلنفاقبین االیجابیة العالقة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  . على عدة مصادر سابقة اعتمادامن إعداد الطالبة  :المصدر

  

                                   
1 - Rati Ram, Op.cit, p 192, 193. 

توفیر االستثمارات 
  المناسبة

تحسین البیـــئة 
 االستثماریة

  

  تباطؤتعویض 
وتیرة النشاط 
  االقتصادي

تأمــین المــلكیة 
 الـخاصة

تحقیق االستقرار 
وتوجیه  االقتصادي

  النمو االقتصادي

منـــع استــغالل 
 الـثروات الوطنیة

 

 أثـــر إیجابي عــلى النــمو االقتـــصادي

توفیر الهیاكل 
األساسیة والسلع 

  العامة

نـــــــفاق العــــــموميحجــــــم اإل زیـــــادة   
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  :العمومي نفاقلزیادة حجم اإل  ةالمعارض اآلراء .2
كونــه یــؤثر ســلبا  1يعمــومنفــاق التقلــیص اإلیوجــد العدیــد مــن االقتصــادیین الــذین یــدعون ل مــن ناحیــة أخــرى

 ایرلنـــداالعدیـــد مـــن الـــدول مثـــل تظهـــر األدلـــة التاریخیـــة أن  علـــى النمـــو االقتصـــادي، فعلـــى ســـبیل المثـــال 
، كمــا أن عمــومياإلنفــاق ال عــبء عــن طریــق خفــض بشــكل كبیــر اقتصــادها عــززت قــد وســلوفاكیا ونیوزیلنــدا

 للحــد مــن ســاعد وكلینتــون ریغــانالرئیســین األمــریكیین  عهــد خــالل المتحــدة فــي الوالیــاتالمــالي  نضــباطاال
عطـاء الحكومة االتحادیة و  حجم نفـاق التـأثیر السـلبي لإل یظهـرو . میـزة تنافسـیةالوالیـات المتحـدة األمریكیـة إ

  :یلي كما التي قدمها بعض االقتصادیین األسبابخالل العمومي على النمو االقتصادي من 

  :العملیات الحكومیةسباب متعلقة بطبیعة أ .أ

كمــا ، تفــرض أعبــاء وتكــالیف مفرطــة علــى النظــام االقتصــادي ،الحكومیــة عمومــا العملیــة التنظیمیــةإن   -
النظـــام  إنتاجیـــةاالقتصـــادیة وتخفـــیض العدیـــد مـــن السیاســـات الحكومیـــة تمیـــل إلـــى تشـــویه الحـــوافز  أن

 .االقتصادي
وبالتــالي فإنــه بــین الوقــت الــذي تقــرر فیــه الحكومــة  ســتغرق وقتــا،تس امــةالنفقــات الع مــنالرفــع قــرارات   -

وبالتـالي فـإن هـذا التغیـر  تغییر حجم النفقات وتطبیق ذلك فعلیا فإن الظروف االقتصـادیة سـتتغیر حتمـا
، وهـو مـا یثیـر یحقق األثر المطلوب كما أنه قد یـؤدي فـي بعـض األحیـان إلـى تولیـد نتـائج سـلبیة نقد ل

مـن أدوات السیاسـة المالیـة الهامـة والمرتبطـة إیجابیـات مـع  ةالعمـومي كـأدا اإلنفـاقالشكوك حول فعالیة 
 .2خصوصا على المدى الطویل يالنمو االقتصاد

غالبــا مــا تجــري العملیــات الحكومیــة بشــكل غیــر فعــال بمــا یــؤدي إلــى تولیــد بعــض النتــائج الســلبیة فــي   -
كثیــر مـن األحیــان یتحــول اإلنفـاق العمــومي إلــى إنفـاق غیــر فعــال بعـض األحیــان علــى االقتصـاد، ففــي 

 .والذي یؤدي إلى تشویه عملیة تخصیص الموارد، فضال عن الفساد
 

                                   
 :أمثال -1

Chen & Kim (2011) ,Landau (1983), Engen &Skinner (1991), Folster&Henrekson (2001), Dar 
&Amirkhalkhali (2002) 
2- Perotti, R, Estimating the effects of fiscal policy in OECD countries, IGIER Working Paper N° 
276,  Bocconi University, 2002, p 84. 
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                                                          :القطاع الخاصمزاحمة أسباب متعلقة ب. ب
نفـاق قـي تحقیـق اسـتقرار الطلـب الكلـي، علـى النمـو االقتصـادي یتعلـق بفعالیـة اإل عمـومينفاق الأثر اإلإن 

، فـإذا الخـاص اإلنفـاقنفـاق یشـوه أو یـزاحم والحجة في ذلك أن هذه الفعالیة تعتمد حول ما إذا كان هـذا اإل
 صنفــاق، فمــن الممكــن أن یــزاحم هــذا القطــاع الخــامــن االقتــراض مــن أجــل التوســع فــي اإلزادت الحكومــة 

  .1إلى الحكومة اإلنتاجياالستثمار الخاص بسبب تحویل الموارد من القطاع مزاحمة وبالتالي  تدریجیا

  :العمومي اإلنفاقأسباب متعلقة بطبیعة تمویل . جـ
 :ه األسباب نذكر ما یليذمن أهم هو 

، یزانیــةالمستتســبب فــي عجــز فــي  اإلیــراداتفــي العمــومي الــذي ال یقابلــه زیــادة مماثلــة  اإلنفــاقزیــادة  -
فلتشــــجیع النفقــــات المتزایــــدة تلجــــأ الحكومــــة إلــــى البحــــث عــــن مصــــادر جدیــــدة  كزیــــادة الضــــرائب أو 

النمـو  علـى سـلبیة سیكون لـه عواقـبوهو ما قد یكون له  دیون محلیة،  إصداراالقتراض عن طریق 
مثــل هــذه السیاســات قــد یكــون لهــا عواقــب علــى أســعار الفائــدة المحلیــة والتــي حیــث أن االقتصــادي،  

فـي حالـة  أمـا. 2)ياالسـتثمار االسـتهالكي و  اإلنفـاق(الخـاص  اإلنفـاق في النهایة ستؤدي إلى مزاحمـة 
نفـــاق ممـــوال بسیاســـة نقدیـــة توســـعیة فقـــد یـــؤدي إلـــى حـــدوث تـــراكم فـــي التوقعـــات إذا كـــان هـــذا اإل مـــا

والـذي بـدوره قـد یـؤدي إلـى ارتفـاع أسـعار الفائـدة التوسع في مـنح االئتمـان والسـیولة التضخمیة بسبب 
ــــى  ــــه تــــأثیر مثــــبط علــــى األنشــــطة ، 3الخــــاص اإلنفــــاقاالســــمیة وبالتــــالي فســــیؤثر ســــلبا عل إن هــــذا ل

اإلنفـاق  فـإن ، وبعبـارة أخـرى4االقتصادیة على المدى القصیر ویقلل من التراكم الرأسمالي في الطویل
زیـادة حجـم فسـواء مـول ب :الخـاص نشـاط القطـاع إزاحـة النمو االقتصـادي مـن خـالل یقوض عموميال

                                   
1- Sheng Tung Chen, Chien Chiang Lee ,Government size and economic growth in Taiwan: A 
threshold regression approach, Journal of Policy Modeling, N° 27, 2005, p1051-1066. 
2 - Ebiringa, Oforegbunam Thaddeus, Charles-Anyaogu Nneka, Impact Of Government Sectorial 
Expenditure On The Economic Growth Of Nigeria, November - December  2012, p83.  
3- Wahab Mahmoud, Asymmetric output growth effects of government spending: cross-sectional 
and panel data evidence, International Review of Economics and Finance, Vol. 20, issue 4, 2011, p 
585. 
4- Muritala, Taiwo and Taiwo, Abayomi, Government expenditure and economic development: 
empirical evidence from Nigeria. European Journal of Business and Management, Vol 3, No. 9 
,2011, p20. 
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 القطـاع اإلنتـاجي یتحمللعمـومي سـاإلنفـاق افإن هـذا  العام االقتراض التوسع في أو يالضرائبالوعاء 
 1.تكالیفه الخاص

فــي وســع تغیــر أن ال مزیــد مــن الضــرائب لــدعم اإلنفــاق، إلــىیحتــاج عمــومي اإلنفــاق الفــي توســع إن ال -
فـراد علـى العمـل ضـریبة الـدخل المرتفعـة لـن تشـجع األحیث أن : االقتصادبضر إصدار الضرائب سی

ارتفـــاع ضـــریبة ، أیضـــا الطلـــب الكلـــيبالتـــالي لســـاعات طویلـــة وهـــذا ســـیخفض مـــن الـــدخل الـــوطني و 
عــــن ربحیــــة االســــتثماري فضــــال  اإلنفــــاقوتخفــــیض  اإلنتــــاجإلــــى زیــــادة التكــــالیف  قــــد تــــؤدياألربــــاح 
 .2الشركات

 :األفراد دعم سلوكأسباب متعلقة ب. د
 خیــاراتدعم التــالعدیــد مــن البــرامج الحكومیــة ة لالقتصــاد حیــث أن مــدمر  عمــومي خیــاراتنفــاق الاإل یشــجع 
 فـــرادع األالصـــحیة واالجتماعیـــة والتـــي تشـــج الرعایـــة كبــرامج مـــن الناحیـــة االقتصـــادیة اغیــر مرغـــوب فیهـــال
عــاطلین عــن األفــراد بقــاء لحــافزا والتــي تشــكل بــرامج التــأمین ضــد البطالــة و ، العمــلتفضــیل الراحــة علــى ل

ات یوالتـي تـدفع بـاألفراد نحـو مثـل هـذه السـلوكالحكومیـة وبالتالي فإن مثل هذه األمثلة عن البـرامج  .العمل
 رشــید وســوءالغیــر ألنهــا تعــزز االســتخدام  النمــو االقتصــادي تحــد مــن وطنيتقلــص النــاتج الــالغیــر رشــیدة 
 .االقتصادیة توزیع الموارد

 :أسباب متعلقة بنوع التركیبة المؤسساتیة السائدة .هـ
لتركیبــة المؤسســاتیة للبلــد، فعلــى ســبیل لكفــاءة اي عمــومال اإلنفــاقفعالیــة  التطبیقیــة نســبت بعــض الدراســات

ـــدان ذات الـــدخل المـــنخفض والتـــي عـــادة مـــا تتمیـــز وجـــد أن المثـــال مؤسســـاتیة هشـــة وفاســـدة بتركیبـــة  البل
 .3و ستكون مدمرة للنمو االقتصاديألن تكون في محلها  عمومیةستتسبب في أن النفقات ال

   :الضارةالحكومیة  التكلفة السلبیة لتمویل التدخالت. و
لـى ع .أنشطة لهـا تـأثیر سـلبي واضـح علـى النشـاط االقتصـاديلتمویل  العمومیةتستخدم أجزاء من المیزانیة 

للــدول أو الهیئــات الدولیــة العامــة أو الخاصــة،  الهبــات التــي یمنحهــا السیاســیوناإلعانــات أو المثــال، ســبیل 

                                   
1- Daniel J. Mitchell, The Impact of Government Spending on Economic Growth, The Thomas A. 
Roe Institute for Economic Policy Studies,The Hiritage Fondation, N° 1831, March 31, 2005, p3. 
2-KakoKossivi Nubukpo, Op.cit, p4. 
3- Wu, S, J. Tang and E. Lin, Op.cit, p 808. 
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المــواطنین  فــي المنظمــات الــدولي والتــي تقتطــع مــن المیزانیــة العمومیــة لتــدفع علــى حســاب العضــویة نفقــات
بعـض الوكـاالت التنظیمیـة ، ومنظمة التعـاون االقتصـادي والتنمیـةصندوق النقد الدولي  مثللهته المنظمات 

  .لدیها میزانیات صغیرة نسبیا، ولكنها تفرض تكالیف كبیرة على القطاع اإلنتاجي لالقتصادالحكومیة 
  .1وتحد النمو االقتصادي أضرار اقتصادیةوبالتالي فإن مثل هذه التكالیف تسبب 

  .الشكل الموالي كما یوضحویمكن تلخیص النقاط السابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                   

1 - Daniel J. Mitchell, Op.cit, p5. 
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  ):23(رقم البیاني شكل ال   
 النمو االقتصاديو نفاق العمومي إلبین ا سلبیةال عالقةال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

   .سابقةمصادر على  اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

  

يــنـــــــفاق العــــــمومحجــــــم اإل  في  زیـــــادة  

  
أعباء وتكالیف 

العملیة 
  التنظیمیة

على النظام 
  االقتصادي

المزاحــــــمة     
التدریجیة لألنشطة 
الخاصة من طرف 
  األنشطة العمومیة  

تخفیض إنتاجیة 
النظام 

  االقتصادي

ــــذي  زیــــادة اإلنفــــاق ال
ــــــــــــــادة  ال یقابلــــــــــــــه زی
مماثلـة فـي اإلیــرادات 
ستتســـبب فـــي عجــــز 

  في المیزانیة العامة

تراكم في 
لتوقعات ا

  التضخمیة

  غالبا ما تنفذ
العملیات 
الحكومیة 
بشكل غیر 

  فعال

التوسع في 
اإلصدار الضریبي 
یؤثر سلبا على 

  الطلب الكلي
  والدخل الوطني

 أثـــر سلبي عــلى النــمو االقتـــصادي

تشویه عملیة 
تخصیص 

  الموارد

تشویه الحوافز 
  االقتصادیة

قرارات الرفع 
تستغرق وقتا 

  لتنفذ فعلیا

بعض البرامج 
الحكومیة 

 سلوكیاتتشجع

تكلفة لتمویل 
التدخالت الحكومیة 

  الضارة

مع توفر  اإلنفاقزیادة 
هشة  مؤسساتیةتركیبة 

  وانتشار الفساد
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  :متعلق بـنظریا على النمو االقتصادي  امةأثر النفقات الع قا من كل ما سبق یمكن القول أنانطال
  مصدر تمویل اإلنفاق -
  )منتج أو غیر منتج(طبیعة هذا اإلنفاق  -

تضـارب األدبیـات االقتصـادیة الدارسـة لفعالیـة اإلنفـاق العمـومي فـي تحفیـز النمـو بـالرغم مـن یظهر لنا أنـه و 
اإلنفــاق العمــومي ال یــزال مطلوبــا، وخصوصــا فــي أن  هــذه األدبیــات االقتصــادي فــإن الســمة الممیــزة لمعظــم

فــي مبنیــة  فــي ذلــكالحجــج المقدمــة و الــدول النامیــة والــدول األقــل نمــوا مــن أجــل تحفیــز النمــو االقتصــادي، 
ال والتـــي  البینیــة الهشـــة وانتشـــار عیــوب الســـوق فـــي معظــم هـــذا النـــوع مــن االقتصـــادیاتأن حـــول معظمهــا 

  .االقتصاديتساعد على تحفیز النمو 

 :المبحث الثاني

  النمو االقتصاديالعمومي و   اإلنفـاقعلى العالقة بين   لتجريبيةا  األدلة

علــى  عمــوميال اإلنفــاقأن النظریــة االقتصــادیة لــم تضــع اســتنتاجات نهائیــة حــول أثــر   هتمــاملالمــن المثیــر 
، حیـث نفـاق والنمـوبـین حجـم اإلة تظهـر نتـائج متضـاربة فإن الدراسـات التجریبیـ وبالمثل النمو االقتصادي، 

النمـو  آثـار تـم فحـصأنـه  حیث، 1أكثر إرباكا وال تحسم النقاش لصالح نهج معینظهر تجریبیة تأن األدلة ال
األســـالیب  مختلـــف اعتمـــادب الدراســـات التجریبیـــة مـــن قبـــل العدیـــد مـــن عمـــومياإلنفـــاق ال علـــى االقتصـــادي
، وقـــد توصـــلت بعـــض الدراســـات التجریبیـــة إلـــى عمــومياإلنفـــاق ال مكونـــات متعـــددة مـــن باســـتخدامالقیاســیة و 

وجــود عالقــة معنویــة إیجابیــة بــین اإلنفــاق العمــومي والنمــو االقتصــادي، والــبعض اآلخــر توصــل إلــى وجــود 
بینمــا بعــض الدراســات خلصــت إلــى عــدم وجــود عالقــة أصــال بــین اإلنفــاق العمــومي . عالقــة معنویــة ســلبیة

  . أحد مكونات اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي والنمو االقتصادي أو بین

  .دراسات التجریبیة الهامةبعض البإیجاز ل سیكون التركیز في هذا العنصر على استعراضوبالتالي 
  
  

                                   
1- Tanzi, V, & Zee, H. H, Fiscal policy and long-run growth. IMF Staff Papers, N° 44,1997, p 206. 
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.I ةیإیجاب عالقةنحو  األدلة التي تشیر:  
 تنفیـذ سیاسـات مالئمـة مـن خـاللو   یمكنهـا فـي الواقـع الدولـة تعتقد بأنالدراسات  متزایدة منهناك مجموعة 

 لـي نتنـاول بإیجـاز یفـي مـا ، و النمـو االقتصـاديتحفـز أن  غیـر منتجـة منهـا والحـد األنشطة اإلنتاجیـة ورعایة
  .إلنفاق العمومي والنمو االقتصاديأبرز الدراسات التجریبیة التي توصلت إلى وجود عالقة إیجابیة بین ا

 :1االقتصاديبعنوان حجم الحكومة والنمو ) :  Ram*( دراسة .1
المقطعیــة لـــ  اســتخدام البیانــاتب ياهتمــت الدراســة باختبــار العالقــة بــین حجــم الحكومــة والنمــو االقتصــادوقــد 
أن الزیـادة الحدیـة لإلنفـاق العمـومي بالنسـبة للنمـو االقتصـادي علـى  منیـة وأكـد تحلیلـهز دولة وسالسـل  115

قتصــادي فــي جمیــع الحــاالت التــي تعرضــت لهــا موجبــة وأن لإلنفــاق العمــومي آثــار إیجابیــة علــى النمــو اال
الكبیـــر بـــین التقـــدیرات التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن بیانـــات السالســـل  االنســـجامالدراســـة ، باإلضـــافة إلـــى 

أهــــم الدراســـات فــــي هــــذا أقــــدم و  الدراســــة التــــي قـــام بهــــا رام واحــــدة مـــن عتبـــرتو .الزمنیـــة والبیانــــات المقطعیــــة
من التفصیل في العناصـر الالحقـة، كـون أن النمـوذج الـذي وضـعه رام هـو مـا  بشيءالموضوع، وسنتناولها 

  . في دراستنا هسنعتمد

  : 2دولةوالرفاه وحجم ال بعنوان النمو) : *Knoop(دراسة  .2

رفــة أثــر تغیــر حجــم الحكومــة علــى النمــو االقتصــادي فــي الوالیــات المتحــدة عمــن أجــل التوصــل مــن أجــل م
عن طریق كـل مـن تـراكم رأس  نموذجا للنمو الداخلي أین یزداد النمو االقتصادياستخدام الباحث األمریكیة 

المـــال البشـــري والمـــادي، كمـــا تـــؤثر المشـــتریات العمومیـــة فـــي هـــذا النمـــوذج مباشـــرة مـــع المنفعـــة واإلنتاجیـــة 
ـــائج  المتوصـــل إلیهـــا أن تبـــین أن تقلـــیص حجـــم الحكومـــة ال یحســـن بالضـــرورة النمــــو .الكلیـــة وقـــد بینـــت نت

 النتـــــــائج المتوصـــــــل إلیهـــــــا مـــــــع المبـــــــادئ قتصـــــــادي أو الرعایـــــــة االجتماعیـــــــة، وبالتـــــــالي فقـــــــد تناقضـــــــت اال

                                   
*- Ram Rati :،والماجسـتیر  أستاذ بارز في علـم االقتصـاد ، تحصـل علـى درجـة الماجسـتیر فـي الفلسـفة واالقتصـاد فـي جامعـة دلهـي

  .في جامعة إلینوي 1986ویدرس منذ عام . والدكتوراه في اقتصادیات التعلیم في جامعة شیكاغو
1-Ram Rati, Op.Cit, p 191-203. 

*- Todd Knoop :اقتصادي بارز، وأستاذ بقسم االقتصاد واألعمال كلیة كورنیل بالوالیات األمریكیة المتحدة.  
2 - Todd Knoop ,Growth, Welfare, And The Size Of Government, Economic Inquiry  Western 
Economic Association Internationa Vol. 37, N° 1, January 1999, p 103-1 119 
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أن تقلـیص  حیـث: كال من حجم ونوعیة الحكومة ترتبط مـع النمـو االقتصـاديالنیوكالسیكیة  حیث وجد أن 
  .حجم الحكومة ال یحسن بالضرورة النمو االقتصادي أو یرفع في مستوى الرفاه االجتماعي

ــوان : )Albatel(دراســة .3 ــینالعالقــة بعن ــاق العمــومي ب فــي المملكــة العربیــة  والنمــو االقتصــادي اإلنف
                                                                                          :1)السعودیة

فــي المملكــة العربیــة الســعودیة مــدى تــأثیر اإلنفــاق العمــومي  التحقیق فــيبــهــذه الدراســة  الباحــث فــي قــام
ومن أجل هـذا  تـم تطـویر نمـوذج اعتمـادا علـى . 1995 -1964للفترة  ياالقتصادوالتطور نمو العلى 

: بعض الدراسات السابقة وخصوصـا النمـوذج الـذي وضـعه رام، حیـث أن االقتصـاد مقسـم إلـى قطـاعین 
تلعـب دورا هامـا فـي نمـو وتطـور  دولـةأن الالنتائج التجریبیـة  تظهر وقد أ .القطاع الخاص والقطاع العام

بشــكل كبیــر توســع تظهــر  الدولــةحجــم حیــث تطهــر النتــائج أن االقتصــاد فــي المملكــة العربیــة الســعودیة 
ـــتـــوفیر اإلنفـــاق الضـــروري ل علـــى هـــذه النتـــائج فإنـــه مـــن المهـــم، وبنـــاء  1973 ســـنةوخاصـــة بعـــد   ىلبن

لتحقیـــــق النمـــــو لقیـــــام بـــــدور فعـــــال لأیضـــــا لتشـــــجیع القطـــــاع الخـــــاص و  االجتماعیـــــةالتحتیـــــة، واألنشـــــطة 
  .االقتصادي

والنمـو االقتصـادي فـي المملكـة  اإلنفـاق العمـوميبعنـوان العالقـة بـین : )*زین العابدین بـري(دراسة  .4
  :19982-1970العربیة السعودیة للفترة 

ـــة تقـــدیر إنتاجیـــة اإلنفـــاق العمـــومي وتقـــدیر مـــدى قـــام الباحـــث  تـــأثیر اإلنفـــاق العمـــومي علـــى النـــاتج بمحاول
وقــد اســتخلص مــن نمــاذج . المملكــة العربیــة الســعودیة الي، وكــذلك تحدیــد الحجــم األمثــل فــيالمحلــي اإلجمــ

وأظهـرت النتـائج . طبیعة هذه العالقة في كل من األجل الطویل والقصـیرالنمو الداخلي نموذجین یوضحان 
أن هنــاك عالقــة ارتبــاط طویلــة األجــل بــین النــاتج المحلــي مــن نمــوذج األجــل الطویــل المتحصــل علیهــا أن 

االجمالي وكذلك مقدار العمل المشـارك فـي االنتـاج، كمـا أكـد اختبـار جوهانسـن وجـود ارتبـاط قـوي وصـحیح 

                                   
1- Abdullah H Albatel, The Relationship between Government Expenditure and Economic 
Growth in Saudi Arabia , Journal of king Saud University, Vol. 12, N° 2, 2000, p 173-191. 

*- Xiangjie Wu  :دراســـات المالیـــة بجامعـــة ، الاالقتصـــاد الكلــي، أســـالیب االقتصــاد القیاســـيفـــي  تخصــصاقتصـــادي صـــیني ، م
  .مانشستر

، 1998-1970والنمو االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة للفترة  اإلنفاق العموميبعنوان العالقة بین زین العابدین بري،  -2
  .62-49، ص 2001، 2، عدد 15مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد واإلدارة، مجلد 
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لمملكــة العمــومي فــي اأمــا نمــوذج األجــل القصــیر فقــد أظهــر أن اإلنفــاق . بــین العوامــل الداخلــة فــي الدراســة
  .ن الحجم األمثل لالنفاق العمومي وجد أنه یتماشى تقریبا مع المعدل العالميالمتحدة منتج، كما أ

ة  . 5 ادي):  Xiangjie Wu*(دراس و االقتص ومي والنم اق العم وان اإلنف ین : بعن ن الص ة م أدل

1952-20001: 

 ،2000-1952مـن للفتـرة الصـین والنمـو االقتصـادي فـي اإلنفـاق العمـومي العالقـة بـینبحثت هذه الدراسة 
الـذي  النظـري سـتنادا إلـى النمـوذجا تجریبیـا هذه العالقةمن لتحقیق دراسة امن هذه ال الهدف األساسيوكان 
بیانـــات تطبیـــق ب. هـــذا المجـــال فـــيكثــر نفـــوذا األو  األعمـــال مـــن أقـــدمواحـــد والـــذي هـــو ، (1986)رام اقترحــه

التــي توصــل إلیهــا رام،   نتــائجال عمومــات دعمــمتوصــل إلیهــا ال النتــائج التجریبیــة. الصــیني االقتصــاد الكلــي
  .على النمو االقتصادي إیجابیاا تأثیر  عمومي إلنفاق الیث أن لح

 :2بعنوان قانون وانجر وتوسع القطاع العمومي في المملكة العربیة السعودیة): الباتل(دراسة . 6
المحلــي اإلجمــالي فــي ونمــو النــاتج وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحلیــل العالقــة بــین اإلنفــاق العمــومي وتطــوره 

وأظهرت النتائج وجود عالقة معنویـة موجبـة بـین . )1998-1964(المملكة العربیة السعودیة للفترة الزمنیة 
وبصـــفة خاصـــة اإلنفـــاق علـــى  ولـــذلك فـــإن اإلنفـــاق العمـــومي. اإلنفـــاق العمـــومي والنـــاتج المحلـــي اإلجمـــال

تیجة للزیادة الملحوظـة فـي إیـرادات البتـرول  خـالل االستثمار واالستهالك والخدمات ارتفع مع زیادة الدخل ن
الســـبعینات وأوائـــل الثمانینـــات، غیـــر أن الزیـــادة فـــي اإلنفـــاق العمـــومي اســـتمرت حتـــى بعـــد إنخفـــاض أســـعار 

  .وخلصت الدراسة في النهایة بإنطباق قانون وانجر على اقتصاد المملكة السعودیة. فیماالبترول 
  
  
  

                                   
  .اقتصادي سعودي وأستاذ بجامعة الریاض  -*

1- Xiangjie Wu, , Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from China 1952-
2000, The University of Manchester, UK, available on: http://www.cenet.org.cn/ 
2 - Abdullah H Albatel, Wanger’s Law and the expending Public Sector in Saudi Arabia, Journal 
of king Saud University, Vol. 14, 2002, p 139-156.  
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كــم هــو حســاس : أثــر اإلنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي :بعنــوان)  *وآخــرون Wu( دراســة .7
                                                                                       :1للتنمیة االقتصادیة

ــــ لفـــي دراســـة  ـــة للفتـــرة  182بیانـــات مقطعیـــة ل اإلنفـــاق العالقـــة بـــین مـــن أجـــل بحـــث و  ،2004-1950دول
أظهـــرت أن التجمیعیـــة  النتـــائج. ومـــن خـــالل إجـــراء اختبـــار الســـببیة الجرانجـــر والنمـــو اإلقتصـــادي وميالعمـــ

أیـن تـم تصـنیف  التفصـیلیة ومـع ذلـك فـإن النتـائج  أثیر إیجـابي علـى النمـو االقتصـادياإلنفاق العمـومي لـه تـ
بحســـب مســـتوى الـــدخل الـــوطني ودرجـــة الفســـاد یؤكـــد علـــى تـــأثیر الســـببیة بـــین اإلنفـــاق والنمـــو فـــي البلـــدان 

ویعـــزى هـــذا إلـــى تـــدني كفائـــة التركیبـــة . االتجـــاهیین لجمیـــع العینـــة باســـتثناء الـــدول ذات الـــدخل المـــنخفض
إن هــذه  .تالمؤسســاتیة و انخفــاض فعالیــة الهیئــات الحكومیــة والتــي غالبــا مــا تكــون ســمة هــذه االقتصــادیا

هـــو اكثـــر فعالیـــة فـــي علـــى النمـــو االقتصـــادي العمـــومي كـــأداة للتـــأثیر إلنفـــاق ا أن اســـتخدامالنتـــائج تـــوحي بـــ
  . البلدان المتقدمة من البلدان األقل نموا

  . الدراسات التجریبیة السابقة ا عنویوضح الجدول التالي ملخصا بسیط

  

  

  

  

  

  

  

                                   
*- Shih-Ying Wu, Jenn-Hong Tang, Eric S. Lin:جامعة تایوان نباحثون م  

1 -Shih-Ying Wu, Jenn-Hong Tang, Eric S. Lin, The impact of government expenditure on 
economic growth: how sensitive to the level of development? Journal of Policy Modeling,N° 32, 
2010, p 804-817. 
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النمو و إلنفاق العمومي ا ة بینحول العالقة االیجابیتجریبیة مختارة ملخص لدراسات  ):5(دول رقم الج
  قتصادياال

  النتائج  فترة الدراسة  العینة  الباحث
Ram  
1986 

  دولة 115
 1980- 1960لفترة ا

بالنســـبة  الزیـــادة الحدیـــة لإلنفـــاق العمـــومي 1960-1980
ــــــة وأن لإلنفــــــاق  للنمــــــو االقتصــــــادي موجب
ــــــــى النمــــــــو  ــــــــة عل ــــــــار إیجابی العمــــــــومي آث
ــــــي  ــــــع الحــــــاالت الت االقتصــــــادي فــــــي جمی

  .تعرضت لها الدراسة
Knoop 
1999  

الوالیات المتحدة 
  األمریكیة

  1995- 1970للفترة 

تخفــیض حجــم الحكومـــة ســوف یكــون لهـــا   1970-1995
تـــــــأثیر ســـــــلبي علـــــــى النمـــــــو االقتصـــــــادي 

 .والرفاه
  

Abdullah H 
Albatel 

2000 

المملكة العربیة 
  السعودیة

  1995 - 1964للفترة 

لعـب دورا هامـا فـي نمـو العمـومي ی اإلنفاق  1995 -1964
ر االقتصــــاد فـــــي المملكــــة العربیـــــة یوتطــــو 

  .السعودیة

  زین العابدین بري
2001 

المملكة العربیة 
  السعودیة
 للفترة

1970- 1998  

 
1970- 1998  

العمـــــومي فـــــي المملكـــــة العربیـــــة  اإلنفـــــاق
ــــتج، كمــــا أن حجمــــه مقــــارب  الســــعودیة من

  .لمتوسط الحجم األمثل العالمي

Xiangjie Wu 
2001 

  الصین
  2000-1952للفترة 

علـى النمـو  إیجـابي تـأثیرعمومي إلنفاق الل  1952-2000
  .االقتصادي

Abdullah H 
Albatel 

2002 

المملكة العربیة 
  السعودیة

  1998- 1964للفترة 

  
1964-1998  

وجــود عالقــة معنویـــة موجبــة بــین اإلنفـــاق 
العمــــــــومي والنــــــــاتج المحلــــــــي اإلجمــــــــالي، 
وانطبــــــاق قــــــانون وانجـــــــر علــــــى اقتصـــــــاد 

  .المملكة السعودیة

Wu, Tang,  Lin 
2010 

 

  دولة 182
  1950- 2004 للفترة

االنفاق العمـومي تـأثیر إیجـابي علـى للنمـو   2004-1950
هــي بــین المتغیــرین االقتصــادي، والعالقــة 

ـــــــــاق العمـــــــــوميمـــــــــن  نحـــــــــو النمـــــــــو  اإلنف
  .االقتصادي

  .من إعداد الطابة بناء على عدد من المراجع السابقة :المصدر
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.II ةسلبی عالقةنحو  األدلة التي تشیر:  
 ،النمــو االقتصــاديعمــومي و اإلنفــاق ال بــین اإیجابیــا ارتباطــالســابقة والتــي أظهــرت  جریبیــةللدراســات التخالفــا 
ــــاك  ــــى وجــــود عالقــــة ســــلبیة التــــي اســــات الدر  مــــنعــــدد هن ــــین اتوصــــلت إل ــــى النمــــو ب إلنفــــاق العمــــومي عل

  :الدراسات التالیةاالقتصادي، ومن بینها اخترنا 

  :1بعنوان الحكومة والنمو االقتصادي) *Landau(دراسة . 1
العمومیـة لدراسـة العالقـة بــین لنفقـات مــن ادولـة نامیـة وعـدة أنـواع  65النـدو فـي دراسـته علـى بیانــات  اعتمـد

وقـد اسـتخدم ) 1980-1960(هذه األنواع من جهة، والنمو االقتصادي من جهـة أخـرى للفتـرة  كل نوع من
معـــادالت االنحـــدار المتعـــدد فـــي إطـــار بیانـــات مقطعیـــة لجمیـــع هـــذه الـــدول، وذلـــك لمعرفـــة أثـــر العدیـــد مـــن 

واسـتخدم بعـض المحـددات السیاسـیة  . متغیرات أنواع النفقات العمومیـة علـى النمـو االقتصـادي كمتغیـر تـابع
ن متغیـــرات أنـــواع وكـــذا بعـــض المحـــددات األخـــرى مثـــل رأس المـــال البشـــري إلـــى جانـــب اســـتخدام العدیـــد مـــ

ــــائج التــــي توصــــل إلیهــــا أن هنــــاك عالقــــة ســــلبیة بــــین . اإلنفــــاق العمــــومي  اإلنفــــاق العمــــوميوأظهــــرت النت
ــــى النمــــو  ــــه تــــأثیر إیجــــابي عل ــــیم، حیــــث كــــان ل ــــى التعل االســــتهالك والنمــــو االقتصــــادي ماعــــدا االنفــــاق عل

  .االقتصادي النمولى والعسكریة لم یكن لهما أثر ملموس عاالقصادي وأن النفقات التحویلیة 

  :بیانات مقطعیة لعدد من الدولالنمو االقتصادي في : بعنوان) Baroo(دراسة . 2
ـ  مقطعیـــة دراســـة ة الســـنوی معـــدالت النمـــو متوســـط، وذلـــك باســـتخدام 1985-1960تمتـــد  لفتـــرة بلـــد  98ل

و معــدل االســتهالك الحكــومي نســبة إلــى النــاتج المحلــي الحقیقــي؛  المقــدرة بالنــاتج المحلــي الحقیقــي الفــردي،
، كمـا توصل الباحث إلى أن العالقة بین اإلنفاق العمومي واالستهالك الحكـومي هـي عالقـة معنویـة وسـلبیة

مرتبطـــة مـــع تـــدابیر االســـتقرار السیاســـي طردیـــا واخـــتالالت بـــارو علـــى أن معـــدالت النمـــو االقتصـــادي  أكـــد
  .السوق عكسیا

  
  

                                   
*- :Landau Danil اقتصادي بریطاني .  

1- Landau Daniel, Government and Economic Growth in the less Developed Countries: 
AnEmpirical Study for 1960-1980 , Economic Development and Cultural Changes, Vol. 
35, 1986,  p 35-37. 
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دلیـــل دولـــي أكثـــر علـــى إنتاجیـــة الخـــدمات : بعنـــوان حجـــم الحكومـــة األمثـــل Karras*)(دراســـة  .3
 :1الحكومیة

 -1960(اســـتخدم الباحـــث لدراســـة العالقـــة بـــین االنفـــاق العمـــومي والنمـــو االقتصـــادي سلســـلة زمنیـــة للفتـــرة 
ـــه للنتـــائج علـــى . دولـــة متقدمـــة ونامیـــة  118فـــي ) 1985 نســـبة إلـــى " قـــانون بـــارو"وقـــد اعتمـــد فـــي تحلیل

الحجـــم المناســـب لالنفـــاق العمـــومي یصـــبح عنـــد حـــده المعـــاییر التـــي وضـــعها بـــارو، والـــذي یـــنص علـــى أن 
  . قیمة االنتاج الحدي لهذا االنفاق مساویة للواحد الصحیحاألمثل عندما تكون 

بشـكل مبـالغ فیـه فـي الـدول یـتم تقـدیمها ه أنـعلـى  :منتجـة الخدمات الحكومیـة تشیر إلى أن التجریبیةالنتائج 
كمـا وجـد أن . اإلفریقیة، تحت ما هو متوجب في الـدول اآلسـیویة، وعلـى نحـو أمثـل فـي بقیـة الـدول األخـرى

ط ســلبیا مــع حجــم ، وأن اإلنتاجیــة الحدیــة لخــدمات الحكومــة مــرتب% 23معــدل حجــم الحكومــة األمثــل هــو 
  . الحكومة

 :2البلدان النامیة والنمو االقتصادي في الحكومة حجم: بعنوان (Guseh*)دراسة . 4
دولـة مـن الـدول  59دالـة إنتـاج مـن نـوع كـوب دوجـالس، مـع نمـوذج التـأثیرات الثابتـة علـى  الباحـث اسـتخدم

وقـــــد أدخـــــل بعــــــض المحـــــددات السیاســـــیة مثــــــل . 1980 -1960ذات الـــــدخول المتوســـــطة وذلـــــك للفتــــــرة 
أن وكـان مـن أهـم النتـائج التـي توصـل إلیهـا . الدیموقراطیة كأحد العوامـل التـي تـؤثر علـى النمـو االقتصـادي

وكـان هنــاك . جـة التقــدم الـدیموقراطي أثــرا تمیـز بالمعنویــة االحصـائیة فــي تحدیـد درجــة النمـو االقتصــاديلدر 
. أثــر معنــوي ســلبي لنمــو االنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي فــي جمیــع الــدول المشــمولة فــي الدراســة

  .موقراطیةویزداد هذا األثر السلبي كلما انتقلنا إلى الدول األكثر تطبیقا لمبادئ الدی
  
  
  

                                   
* - Karras Gedrgios :أستاذ بقسم االقتصاد بجامعة إلینوي.   

1 -Karras Gedrgios, The Optimal Government Size: Further International Evidence on The 
Productivity of Government Services, Economic Inquiry, Vol.44, April 1996, p 193-203. 

*-James S. Guseh :أستاذ بقسم االقتصاد بجامعة شاو، بالوالیات المتحدة األمریكیة.  
2 - James S. Guseh., Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A 
Political-Economy Framework, Journal of Macroeconomics, Vol.19, N° 1, 1997, p 175–192. 
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والنمـو االقتصـادي  اإلنفـاق العمـومي :عنـوانب (Abu Nurudeen ,AbdullahiUsman)دراسـة  .5
 :20081-1970في نیجیریا، تحلیل مفصل للفترة 

ببنـــاء نمـــوذج  قـــام الباحثــان العمـــومي علــى النمـــو االقتصـــادي فــي نیجیریـــا اإلنفـــاقمــن أجـــل دراســـة تــأثیر 
حیــــث أن النمــــو هــــو دالــــة لمختلــــف مســــتویات  :ونمــــاذج النمــــو الــــداخلي نمــــوذج الكینــــزيالاعتمــــادا علــــى 

النفقـــات الرأســـمالیة، النفقـــات الجاریـــة، نفقـــات الـــدفاع، : العمـــومي والتـــي تشـــمل كـــال مـــن اإلنفـــاقومكونـــات 
كما تم إضافة التضخم والتوازن المـالي العـام كونهمـا یـؤثران . التعلیم والصحة التصاالت،االزراعة، النقل، 

والنفقـات النتـائج المتوصـل إلیهـا كشـفت أن النفقـات العمومیـة الرأسـمالیة والجاریـة .  على النمو االقتصـادي
النقــل علــى  اإلنفــاقتــأثیر ســلبي علــى النمــو االقتصــادي، والعكــس مــن ذلــك لهــا لــه  يالتعلیمــ القطــاع علــى

وقـد خلصـت الدراسـة إلـى ضـرورة زیـادة األنفـاق  .واالتصاالت والصحة تـؤدي إلـى زیـادة النمـو االقتصـادي
ـــیم ألحـــداث تـــأثیر إیجـــابي علـــى النمـــو االقتصـــادي الرأســـمالي والجـــاري  هـــذه والتأكـــد مـــن أن وقطـــاع التعل

كــون أن مــن شــأنه یر القطــاع الصــحي طــو كمــا أنــه یتعــین علــى الســلطات ت. تــدار بشــكل صــحیحالنفقــات 
خصصـة بمحاربـة الفسـاد العمل والنمو االقتصادي، وأیضا یتوجـب زیـادة تمویـل األجهـزة المت إنتاجیةتعزیز 

  .في المناصب العامة حتى تؤدي النفقات العمومیة وظائفها

  .عن الدراسات التجریبیة السابقةبسیطا ویوضح الجدول التالي ملخصا  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
1 - Abu Nurudeen, Abdullahi Usman, Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 
1970-2008: A Disaggregated Analysis, Business and Economics Journal, Volume, BEJ-4 , June, 
2010.  
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النمو و لإلنفاق العمومي  السلبیة لدراسات تجریبیة مختارة حول العالقةملخص  ):6(جدول رقم 
  اإلقتصادي

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على عدة مراجع سابقة :المصدر
  

  النتائج  فترة الدراسة  العینة  الباحث
Landau  

1986 
 
 
 
 
 

 

 
  دولة نامیة 65  

  

 
1960-1980  

 عمـــوميال اإلنفـــاقعالقـــة ســـلبیة بـــین 
االســــتهالكي والنمــــو االقتصــــادي مــــا 

على التعلیم الـذي لـه اثـر  اإلنفاقعدا 
ایجــابي علــى النمـــو االقتصــادي، أمـــا 
النفقــات التحویلیــة والعســكریة لــم یكــن 
لهمــــــــا أثــــــــر ملمــــــــوس علــــــــى النمــــــــو 

  .االقتصادي
Baroo 
1990 

 دولة  98
  

بشكل  یرتبط الناتج المحلي اإلجمالي  1960-1985
یؤثر رأس المال البشري و بإیجابي 

الناتج المحلي  مستوىسلبا على 
  .للفرد الواحد الحقیقي اإلجمالي

Karras  
1996 

دولة  118ي ف
  متقدمة ونامیة

ــــــاق   1985 -1960 ــــــین االنف ــــــة ب فــــــي دراســــــته للعالق
العمـــــومي والنمـــــو االقتصـــــادي وجـــــد 
یعتقــد أنــه كلمــا یصــغر حجــم القطــاع 

  .الحكومي یكون أكثر إنتاجیة
Guseh 
1997  

ذات  دولة نامیة 59
 متوسطالدخل ال

  

العمــومي لــه آثــار  اإلنفــاقزیــادة حجــم   1980 -1960
ســلبیة علــى النمــو االقتصــادي، ولكــن 
وجد أن هذه اآلثار ثـالث مـرات أكثـر 
ســـــلبیة فــــــي المجتمعـــــات االشــــــتراكیة 

مــــــــــن الــــــــــدول  دیمقراطیــــــــــةوالغیــــــــــر 
  .ذات االقتصاد الحر الدیمقراطیة

Adeyemi A. 
Ogundipe 

2013 
 

 اإلنفاق العمـوميكل مكونات إجمالي   2009 -1970  نیجیریا 
لتعلــــــــیم ا اإلنفــــــــاق علــــــــى باســــــــتثناء(

إمـــا هـــي غیـــر معنویـــة أو   )والصـــحة
النمـــــــــو لهـــــــــا تـــــــــأثیر ســـــــــلبي علـــــــــى 

  .االقتصادي
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.II بـین اإلنفـاق العمـومي والنمـو االقتصـادي أو أحـد مكونــات  عـدم وجـود عالقــة إلـى األدلـة التـي تشـیر
  :اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي

عمـومي اإلنفـاق ال بـینإیجـابي أو سـلبي   ارتبـاطللدراسات التطبیقیة السابقة التي خلصت وجـود إلـى  إضافة 
اإلنفـاق العمـومي والنمـو توصل عدد من االقتصادیون إلى عدم وجود عالقة أصال بین  ،النمو االقتصاديو 

 :ومن أهم هذه الدراسات. االقتصادي أو بین أحد مكوناته

ة  .1 ومي * (Sattar)دراس اق العم ادي اإلنف ة : واألداء االقتص ادیات المتقدم ین االقتص ة ب مقارن

  :1والنامیة ذات الدخل المنخفض

دولـة مـن منظمـة التعـاون  24لــ  )1985-1950(سلسـلة مـن البیانـات للفتـرة  1993في  (Sattar) استخدم
وقــد اســتبعد فــي دراســته الــدول ذات الـــدخل  ، حیـــث أنــهذات دخــل مــنخفض أقــل نمــوادولــة  31والتنمیــة و 

وخضـعت لالختبـار مـن قبـل ) 1957(وقد اعتمد على المقاربة النیوكالسیكیة التي وضعها سـولو . المتوسط
ویمثـل اإلنفـاق العمـومي ). 1986(ورام ) 1983(، والتي تتفق مع أعمال فیـدر )1967، 1962(دینیسون 

أو إنتاجیــة عوامـــل /مــدخل یــرتبط نمــو النـــاتج بالدرجــة األولــى مـــن خــالل مســاهمته فــي تـــراكم رأس المــال و
  .   اإلنتاج

مــن الــدول  %80لإلنفــاق العمــومي تــأثیر معنــوي إیجــابي علــى النمــو االقتصــادي فــي أن  توصــل إلــىوقــد 
 مهمـا ازدادت معـدالت النمـو االقتصـادي وغیر معنوي في معظـم الـدول المتقدمـةمحل الدراسة،  األقل نموا 

غیر معنوي فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، المملكـة المتحـدة، ألمانیـا، إیطالیـا، الـدنمارك، النمسـا، بلجیكـا، (
ود عالقــة وقــد بــرر عــدم وجــ. )سویســرا، هولنــدا، نیوزیلنــدا و معنــوي إیجــابي فــي فرنســا وســلبي فــي أســترالیا

معنویة بین اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي في كون أنه فـي االقتصـادیات المتقدمـة یكـون تـدخل الدولـة 
وبالتـالي وبنـاء علـى النتـائج التـي . في النشاط االقتصادي في حدوده الدنیا كونه حكر علـى القطـاع الخـاص

ل التنمیـة االقتصـادیة حیـث أنـه مطلـوب توصل إلیها فإن التوسع في اإلنفاق العمومي مطلوب بحسـب مراحـ
  .بشدة في الدول ذات الدخل المنخفض، وعكس ذلك في الدول المتقدمة

                                   
*- Zaidi Sattar :مختص في قضایا النمو االقتصادي  من البنغالدیش  اقتصادي.  

1 -  Zaidi Sattar, Public Expenditure And Economic Performance: A Comparison Of Developed 
And Economies Low-Income Developing, Journal Of International Development: Vol. 5, No. 1, 
1993, p 27-49. 
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ة  .2 وان ) Adeyemi(دراس  تحلیـــل دلـــة مـــنأ نیجیریـــا والنمـــو االقتصـــادي فـــي اإلنفـــاق العمـــوميبعن
  : 1مفصل

، 2009 -1970فــي دراســة لتــأثیر مكونــات اإلنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي فــي نیجیریــا للفتــرة 
كـــل  التـــي توصـــل إلیهـــا تـــدل علـــى أن األدلـــة. قـــام الباحـــث باســـتخدام تحلیـــل التكامـــل المشـــترك لجوهانســـن

ر معنویـة أو  لهـا إمـا هـي غیـ  )التعلـیم والصـحة اإلنفـاق علـى باسـتثناء(عمومي مكونات إجمالي اإلنفاق ال
هامــة تمثلــت فــي التأكیــد علــى التوصــیات القــدمت الدراســة عــدد مــن و . النمــو االقتصــادي تـأثیر ســلبي علــى

 مــن أجــل المناســب ومراقبــة حجــم اإلنفــاق الرأســمالي جاریــة،للنفقــات الرأســمالیة والنفقــات ال اإلدارة الســلیمة
ة مؤسسـات سـلیمة خالیـة مـن التـأثیرات السیاسـیتطـویر إضـافة إلـى تعزیز رأس المال االجتماعي والبشري، 

  .من أجل تحفیز النمو االقتصادي

ــوان  (Conte, Darrat)دراســة . 3 ــاالتوســع فــي و  االقتصــادي النمــوبعن إعــادة : مالقطــاع الع
  :2الفحص

بـین النمـو فـي  العالقة السـببیة ، بالتحقیق في )1988(كونتي ودارت قام نهج السببیة لجرانجر، ماعتماد ب
وقــد جــرى التركیــز . القطــاع العــام ومعــدالت النمــو االقتصــادي الحقیقــي لــدول منظمــة التعــاون االقتصــادي

بشــكل خــاص علــى اتجــاه العالقــة مــن النمــو االقتصــادي نحــو الزیــادة فــي حجــم الحكومــة التــي نتجــت عــن 
، معـدالت النمـو االقتصـادي علـى متباینـة آثار الحكومة نمولأظهرت النتائج أن . سیاسات االقتصاد الكلي

، كمـــا أن عـــددا هامـــا مـــن دول لبعضـــها اآلخـــر وســـلبیة بالنســـبة لـــبعض البلـــدانكانـــت إیجابیـــة  أنهـــاحیـــث 
النمـــو االقتصـــادي  علــى معـــدل الحكومـــة لنمـــو ملحــوظ تـــأثیرأي  فیهـــا لــم یظهـــر منظمــة التعـــاون والتنمیـــة

  .الحقیقي
  
  
  

                                   
1- Adeyemi A. Ogundipe ,  Stephen Oluwatobi, Government Spending and Economic Growth in 
Nigeria: Evidence from Disaggregated Analysis, Journal of Business Management and Applied 
Economics, Vol. II, Issue 4, July 2013, p 1- 10. 
2- M.A. Conte ,A.F. Darrat, Economic Growth and the Expanding Public Sector: A Re-
examination, Review of Economics and Statistics, Vol.70, N°3, 1988, p22-30. 
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دراسـة : المحددات االقتصادیة الكلیة للنمـو االقتصـادي 1بعنوان )Kormendi , Meguire(دراسة . 4
                                                                                        :مقطعیة

 معــدل النمـو ، حیـث قــام الباحثــان بدراسـة العالقــة  بــین2تعتبـر هــذه الدراســة مـن الدراســات القیاســیة الهامــة
 األدب الحقیقي كمؤشر للنمو االقتصادي وعدد من المتغیرات االقتصادیة التي یقترحها جمن النات المتوسط

فــي فتـرة مـا بعـد الحـرب العالمیــة  النظـري والتـي مـن بینهـا معـدل نمــو متوسـط اإلنفـاق االسـتهالكي الحكـومي
  .)1977-1950(الثانیة 

بشـكل إیجـابي فـي معـدل  أن النمو االقتصـادي یـرتبط دا علىلنمو الكالسیكیة الجدیدة، أكقترح نظریة اوكما ت 
ن لــم یكــن متجانســا مــن درجــة واحــدة(نمــو الســكان  ســلبا علــى الــدخل الحقیقــي للفــرد بالــدوالر  ، ویــؤثر)وإ

تـم ) 1980، 1976(بـارو وتمشـیا مـع  .)أي الشـروط األولیـة( عینة كل بلد األمریكي للسنة األولى من فترة
إیجابیـــا  دلـــیالكمـــا وجـــد الباحثـــان . للتبـــاین النقـــدي علـــى النمـــو االقتصـــادي تـــأثیر ســـلبي هـــام التوصـــل إلـــى

ولكـن لـم یـتم .  ضعیف  على أن البلدان التي أصبحت على نحو متزایـد  منفتحـة  حققـت معـدالت نمـو أهـم
علــى أو إیجابــا  االسـتهالك الحكــومي إلــى النـاتج یــؤثر سـلبا العثـور علــى  أي دلیـل علــى أن النمــو فـي نســبة

  .ي، وبالتالي خلصا إلى عدم وجود عالقة بین االستهالك الحكومي والنمو االقتصاديو االقتصادالنم
لنمو التضـخم علـى النمـو االقتصـادي، ولكـن بـدال  لم یتم العثور على أي دلیل على وجود تأثیر إیجابيكما 

     ).1981(تأثیر سلبي كما تنبأ ستوكمان  وجودتثبت  أدلة  امن ذلك وجد
وأظهـرا  علـى النمـو االقتصـادي، هـامفي دراستهما على أن نسبة االستثمار إلـى الـدخل لـدیها تـأثیر وقد أكدا 

. أو قنـوات اسـتثماریة كیـف أن المتغیـرات السـابقة والتـي  تـؤثر علـى النمـو االقتصـادي تعمـل مـن خـالل قنـاة
هامشــي علــى النمــو لكــن  إضــافة إلــى تأكیــدهما علــى  آثــار الحریــة المدنیــة  والتــي بــالرغم مــن أن لهــا تــأثیر

  .تأثیر كبیر على االستثمار
  
  

                                   
1 R.C. Kormendi,  P.G. Meguire, Macroeconomic Determinants of Growth: Cross-Country 
Evidence, Journal of Monetary Economics, Vol. 16, 1985, p 141-163. 
2 - International Monetary Fund, Unproductive Public Expenditures A Pragmatic Approach To 
Policy Analysis, Pamphlet Series, N°48, 1995, p 6. 
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 :االقتصـادي النمـو علـى مـومياإلنفـاق الع فـي التقلبـاتالنمـو و  بعنوان آثار ),Gong Zou(دراسة . 5
                                                                                             :1واألدلة النظریة

العالقة بـین اإلنفـاق العمـومي والنمـو االقتصـادي عـرض التي تناولت  كثیر العدید من الدراساتعلى عكس 
حیـث أنـه مـن المسـتغرب  .الباحثان رؤیة تجریبیة جدیدة على العالقة بین نمو الناتج ونمو اإلنفـاق العمـومي

ن أن النمـو فـي النفقـات الرأسـمالي لـیس لـه أي ارتبـاط مـع نمـو النـاتج، فـي حـی أن نجد أن النمـو فـي اإلنفـاق
    .الجاریة تحفز نمو الناتج

دولـة  90والختبار آثار النمو وتقلب اإلنفاق العمومي على معدل نمو االقتصاد، استخدم بیانـات ألكثـر مـن 
المعیـار االقتصـادي : ، وقد صنف النفقـات العامـة علـى أسـاس معیـارین همـا1994-1970على مدى فترة 

بمــا فــي ذلــك (نفقــات جاریــة : لنفقــات العامــة  بحســب المعیــار االقتصــادي إلــىوبــذلك فقــد قســم ا .والــوظیفي
، والنفقــات الرأسـمالیة  بمــا فـي ذلـك االســتثمار فـي األســهم )السـلع والخـدمات واألجــور والمرتبـات، واإلعانـات

لـوظیفي كما قسـم النفقـات العامـة بحسـب  المعیـار ا). واألراضي واألصول الرأسمالیة، والتحویالت الرأسمالیة
، التعلــیم،  )بمــا فــي ذلــك الــدفاع الــوطني والنظــام العــام والســالمة(خدمــة الجمهــور، الــدفاع : إلــى ســت فئــات

الثقافیــة،  جتماعیــةبمــا فـي ذلــك الصـحة واالجتماعیــة األمـن واإلســكان والمرافـق اال(خـدمات رفاهیــة اإلنسـان 
االقتصـادیة  ، الشـؤون)والنقـل الجـوي الحدیدیـة بالسـكك والنقـل الطرق والنقل المـائي(النقل،  )المنشآت الدینیة

والتعــدین،  الوقــود والطاقــة والزراعــة وصــید األســماك علــى اإلنفــاق العمــومي بمــا فــي ذلــك( والخــدمات
  .)والبناء والصناعة التحویلیة،

فــإن عالقــة اإلنفــاق الجــاري  بتصــنیف النفقــات العامــة حســب نــوع االقتصــادي،:  وقــد توصــال للنتــائج التالیــة
یجابیة مع النمو االقتصادي في حین، والمدهش أن نمـو فـي النفقـات الرأسـمالیة لـیس لدیـه متوسـط  معنویة وإ

  . عالقة مع النمو االقتصادي
أمــا بتصــنیف النفقــات العامــة مــن خــالل المعیــار الــوظیفي فقــد توصــل علــى وجــه الخصــوص إلــى أن نمــو 

المعــامالت  لنقــل واالتصــاالت أن لهــا تــأثیر ســلبي علــى نمــو النــاتج، فــي حــین أناإلنفــاق العمــومي علــى ا
 كلهـا والخـدمات االقتصـادیة والتعلـیم ورفاهیـة اإلنسـان، الـدفاع اإلنفـاق علـى فـي النمـو لمعـدالت المقـدرة

  .دالة إحصائیا غیر الخدمات االقتصادیة لإلنفاق معامل إیجابیة، إال أن

                                   
1 - Heng-fu Zou, Liutang Gong, Effects of Growth and Volatility in Public Expenditures on 
Economic Growth: Theory and Evidence, Annals Of  Economics And Finance 3, 2002, p 379–406 
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ضـارة للنمـو االقتصـادي إذا مـا تـم  ر السریع والمفرط فـي البنیـة التحتیـة قـد یكـونإلى أن االستثما اوقد خلص
  .والخدمات االقتصادیة األساسیة  إهمال اإلنفاق على اإلدارة والتعلیم،

دراسـة  والنمـو االقتصـاديمـومي اإلنفـاق الع بـین العالقة السببیة: بعنوان (Muhlis, haka)راسة د. 6
  :1تركیاحالة 

لتركیـا  اإلجمـاليالعمـومي والنـاتج المحلـي  اإلنفـاققام الباحثان باستخدام قـانون وانجـر الختبـار العالقـة بـین 
 اختبـــارنتـــائج  وعلـــى أســـاس. الســتة لهـــذا القـــانون، حیـــث تـــم اختبـــار أشـــكال )2000-1965(خــالل الفتـــرة 

هـو مـا مـومي و واإلنفـاق الع اليبـین النـاتج المحلـي اإلجمـ تكامل مشترك لم یتوصل إلى أي التكامل المشترك
 .التركیــةحالــة لل اإلنفــاق والنــاتج المحلــي اإلجمــالي بــین علــى المــدى الطویــل لیســت هنــاك عالقــةه یعنــي أنــ

تــأثیر  الــدخل لــیس لكــل مــن  النمــو فــي، تــم التوصــل أیضــا إلــى جرانجــرل الســببیة االختبــارات علــى أســاسو 
  .على النمو االقتصادي العمومي له أي تأثیراإلنفاق  وال أن نفاق العمومياإل حجم على

: االقتصـادي فـي شـرق إفریقیـاالنمو  بعنوان أثر اإلنفاق العمومي على) وآخرون   Gisore(دراسة . 7
   :2نموذج قطاعي

كیفیـة مسـاهمة اإلنفـاق العمـومي فـي النمـو االقتصـادي فـي شــرق فـي لتحقـق تجریبیـا احـاول هـؤالء البـاحثون 
 .2010-1980هــــذه الدراســــة علــــى النفقــــات المصــــنفة بحســــب القطــــاع خــــالل الفتــــرة  وقــــد ركــــزت. أفریقیــــا

 فـي المقابـل .النمـوعلـى إیجـابي  ذو داللـة إحصـائیة وأثـروأظهرت النتـائج أن اإلنفـاق علـى الصـحة والـدفاع 
   . ذو داللة إحصائیة االتعلیم والزراعة لیساإلنفاق على 

اق على الصحة والـدفاع یجـب أن یكـون أولویـة للحكومـة المعنیـة أن النتائج أن اإلنفالباحثون  استخلصوقد 
 علـى التعلـیم والزراعـة قـد ال یتـرجم إلـى نمـو عمـوميالمقابـل اإلنفـاق ال وفـي ،فـي تعزیـز النمـو االقتصـادي

وكـــون أن  مـــع ذلــك،و . ؤثر بشــكل رئیســـي علــى جانـــب الطلــب فـــي االقتصــادذلــك یـــ اقتصــادي مســـتدام ألن
، فقــد تــم تبریــر النتیجــة التعلــیم هــو عامــل مهــم فــي النمــو االقتصــاديتوصــلت ألن  العدیــد مــن الدراســات قــد

                                   
1-Muhlis, B,Hakan, Causality between public expenditure and economic growth: The Turkish 
case, Journal of Economic and Social Research Vol 6, N°1,2003, p 53-72. 
2 - Naftaly Gisore, And Others,  Effect Of Government Expenditure On Economic Growth In East 
Africa: A Disaggregated Model, European Journal Of Business And Social Sciences, Vol. 3, No. 8 , 
November 2014, p 289 – 304. 
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المیـزات التـي تمیـل إلـى أن المتوصل إلیها بانتشار مستویات عالیة من الفساد وغیاب الحریات الفردیـة وهـي 
  .ةكالعینة التي شملتها الدراس) عكس البلدان المتقدمة( في البلدان األقل نموا تكون أكثر شیوعا

  .ویوضح الجدول الموالي ملخصا للدراسات التجریبیة السابقة الذكر
    ):7(جدول رقم ال

بین اإلنفاق العمومي  عدم وجود عالقةنحو  األدلة التي تشیرملخص لدراسات تجریبیة مختارة حول 
  والنمو االقتصادي أو أحد مكونات اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي

  النتائج  الدراسةفترة   العینة  الباحث
Sattar  
1993 

 
 
 
 
 
 

 
دولة من منظمة  24

  التعاون والتنمیة
أقل نموا دولة  31

  )ذات دخل منخفض(
  

 
1950-1985  

ــــأثیر معنــــوي إیجــــابي  لإلنفــــاق العمــــومي ت
ــــى النمــــو االقتصــــادي فــــي  مــــن  %80عل

وغیـر معنـوي  الدول النامیة محل الدراسـة،
فـــي معظـــم الـــدول المتقدمـــة مهمـــا ازدادت 

  .معدالت النمو االقتصادي

Conte , Darrat 
1988 

دول منظمة التعاون 
 التنمیةو 

  

1980-1965 
  

منظمـــــــة التعـــــــاون دول  بالنســـــــبة لغالبیـــــــة
لـم یكـن هنـاك تـأثیر ملحـوظ مـن  والتنمیـة،

 الزیـــــــــــادة فـــــــــــي حجـــــــــــم الدولـــــــــــة علـــــــــــى
  .معدل النمو االقتصادي الحقیقي

Adeyemi A. 
Ogundipe 

2013 
 

  2009 -1970  نیجیریا

كــــل مكونــــات إجمــــالي اإلنفــــاق العمــــومي 
 )باســتثناء اإلنفــاق علــى التعلــیم والصــحة(

إمـا هـي غیـر معنویـة أو  لهـا تـأثیر سـلبي 
  .النمو االقتصاديعلى 

Kormendi 
Meguire 

1985 
  1977-1950  دولة  47

نســـــبة االســـــتهالك ال توجـــــد عالقـــــة بـــــین 
  الحكومي والنمو االقتصادي

Gong 
Zou, 
2002  

  1994-1970  دولة  90

الرأســمالي لــیس لــه أي  قالنمـو فــي اإلنفــا
تأثیر على النمو االقتصادي، في حـین أن 
النمــو فــي النفقــات الجاریــة مــرتبط إیجابیــا 

  .مع النمو االقتصادي
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  . من إعداد الطالبة اعتمادا على عدة مصادر سابقة :المصدر

ـــم تتوصـــل  الدراســـاتأن  نســـتخلصوبالتـــالي  اإلنفـــاق بـــین  العالقـــةبشـــأن  إلـــى توافـــق فـــي اآلراءالتجریبیـــة ل
  : لعدد من األسباب منها النمو االقتصاديعمومي و ال

واخـــتالف عامـــة النفقـــات القیـــاس تعـــدد أســـالیب و ، المســـتخدمةالنمـــاذج  مواصـــفات فـــي الختالفـــاتا -
  ؛)أحیانا یتم استخدام إجمالي النفقات كلیا، وأحیانا أخرى أجزاء فقط(مكونات مختلفة للدراسة، 

  لدان المستخدمة في عینات الدراسة؛تفاوت مستویات الب -
 بمـا فـي ذلـك) النفقات العامـة تأثیردرجة وكیفیة  كیفیة تقدیر( القطاع العام مخرجات تقییم صعوبة -

خاصـة العوامـل الغیـر (األخـرى  تـأثیر مختلـف العوامـل الخـاص وصـعوبة قیـاس االسـتثمار مزاحمـة
  ؛على النمو االقتصادي )اقتصادیة

لتعلـیم االبتــدائي ا  ىعلـى المـدى الطویـل كاإلنفـاق علـ تـي ال تعطـي نتـائج إالالعدیـد مـن النفقـات ال -
  ؛، وبالتالي تظهر صعوبة تقدیر تأثیرهاالتحتیة المادیة ىالبنو 

الدراســات فــي  بــالنمو االقتصــادي النفقــات العامــة لــربط متزامنــة الصــعب اســتخدام بیانــاتمــن  -
  .مظللةالمقطعیة وهو ما قد یؤدي إلى الحصول على نتائج 

  
  
  
  

Muhlis,  
Hakan 

  
2003 

 
  تركیا
  

 
1965-2000  

 علــى المــدى الطویــل لیســت هنــاك عالقــة
ـــــین ـــــاق الع ب ـــــي مـــــومي اإلنف ـــــاتج المحل والن

لــیس لكــل مــن و . التركیــةحالــة لل اإلجمــالي
النفقـات  حجـم تـأثیر علـى الـدخل النمو في

ــــــه أي لإلالعمومیــــــة وال  نفــــــاق العمــــــومي ل
  على النمو االقتصادي تأثیر

Gisore  وآخرون  
2014 

 2010-1980 دول شرق إفریقیا

ذو على الصـحة والـدفاع العمومي اإلنفاق 
. النمــوعلــى إیجــابي  داللــة إحصــائیة وأثــر

لـیس لـه أي التعلیم والزراعة واإلنفاق على 
  .أثر على النمو االقتصادي
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  :خالصة الفصل

هـو الهـدف الرئیسـي لسیاسـة اإلنفـاق العمـومي، فقـد لعبـت النفقـات  1إن تحقیق نمو اقتصادي مستدام وعـادل
كمـا أنـه یمكـن للنفقـات  ،العامة وال زالت تلعب دورا هاما فـي تكـوین رأس المـال المـادي والبشـري عبـر الـزمن

االقتصادي حتى في المـدى القصـیر فـي حالـة مـا إذا  تعزیز النموالمناسبة أن تكون عامال فعاال في العامة 
ـــة المـــاهرة عقبـــة لا كانـــت البنـــى التحتیـــة أو القـــوى ولـــذلك، فـــإن تـــأثیر اإلنفـــاق  .نتـــاجتحقیـــق فعالیـــة اإللعامل

   .تحفیز النمو االقتصادي قد یكون مؤشرا شامال لإلنتاجیة اإلنفاق العموميعلى العمومي 
تصـحیح : ات سیاسة اإلنفاق العمـومي مـن أجـل الوفـاء بـاألدوار االقتصـادیة التالیـة وعموما تستخدم الحكوم

التشــــوهات أو إخفاقــــات الســــوق، تنظــــیم نشــــاط القطــــاع الخــــاص التــــي قــــد تضــــر المجتمــــع، تــــوفیر الســــلع 
 وفــي كثیــر مــن األحیــان االنخــراط) واإلداریــة أي البنیــة التحتیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة(والخــدمات العامــة 

تــوفیر و كفــاءة القطــاع العــام عــدم التــي أثبتــت تعــدد التجــارب التاریخیــة وبــالرغم مــن  .فــي النشــاط اإلنتــاجي
تــدخل  وجــوب طبیعــة ومــدىفــي  یجــادلون نین االقتصــادییالمنظــر فــإن  ،مختلــف الســلع والخــدمات العامــة

وق الصــناعیة اقتصــادیات الســ ختلــف بشـكل كبیــر بــینی ، خصوصــا أن هــذا التــدخلالحكومـة فــي االقتصــاد
  . وخصوصا الدول ذات الدخل المنخفض المتقدمة والدول النامیة

فـــي  فـــي حــین أن مشــاركة القطـــاع العــام ،ات النامیــةیتاریخیــا، مارســت الحكومـــات دورا أكبــر فــي االقتصـــاد
لعامـــة والوظــــائف ا محصـــورة إلـــى حــــد كبیـــر فـــي تـــوفیر الســــلع والخـــدمات ات المتقدمـــة قـــد ظــــلاالقتصـــادی
 أن حجـم الحكومـة لـم یینخبـراء االقتصـادالیعتقد عـدد مـن  ،عن األدلة التاریخیة ونقال. األساسیةالتنظیمیة 

أمـــا بالنســـبة  .الصـــناعیة یكـــن لهـــا تـــأثیر بطریقـــة أو بـــأخرى علـــى األداء االقتصـــادي لالقتصـــادیات الســـوق
التوجــه أكثــر نحــو  حوبوضــو  یبــرز ، فإنــهالمتضــاربةاألدبیــات االقتصــادیة فبــالرغم مــن  النامیــة لالقتصــادیات

  .التأثیر العام اإلیجابي لإلنفاق العمومي على أداء النمو
بـــرزت النمـــو االقتصـــادي  مـــدى تعزیـــز مـــن أجـــل تقـــدیر مســـاهمة اإلنفـــاق العمـــومي فـــيبنـــاء علـــى هـــذا و و 

ســـات ادر الالسالســـل الزمنیـــة أو مـــن اســـتنادا إلـــى بیانـــات وذلـــك متنوعـــة مـــن الدراســـات التجریبیـــة  مجموعـــة
بینمـا  ،لنمـو االقتصـادياالعالقـة  بـین النفقـات العامـة اإلجمالیـة و فـي بعض الدراسـات بحثت كما  ،مقطعیةال

أو التعلــیم أو النفقــات  علــى العالقــة بــین مكونــات معینــة مــن اإلنفــاق مثــل االســتثمار العــام بعضــها تركــز 

                                   
1 - Sustained and equitable economic growth. 
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هـــذه الدراســـات لصـــت إلیهـــا تضـــاربت النتـــائج التـــي خ كمـــا .التحتیـــة والنمـــو االقتصـــادي  أو البنـــى الصـــحیة
 مخرجـات تقیـیم  صعوبة ،المستخدمةالنماذج  مواصفات في الختالفاتا أهمها لعدد من األسبابالتجریبیة 

لتعلـیم االبتـدائي اى كاإلنفـاق علـ(، صعوبة قیاس آثار بعض النفقات إال علـى المـدى الطویـل   القطاع العام
فــي  بـالنمو االقتصـادي النفقـات العامـة لـربط متزامنـة اسـتخدام بیانــات ةبو صـعو ، )التحتیـة المادیـة ىالبنـو 

   .وهو ما قد یؤدي إلى الحصول على نتائج مظللة الدراسات المقطعیة
 بــــین هــــذین ا طبیعــــة العالقــــةتحســــم قــــد ةیــــدلــــة التجریبأو األال النظریــــة االقتصــــادیة  هبــــالرغم مــــن أنــــ لكــــن

وبـالرغم مـن أن لـیس كـل زیـادة فـي اإلنفـاق العمـومي هـو تعزیـز للنمـو االقتصـادي،  ،االقتصادیین المتغیرین
الــدول األقــل نمــوا مــن أجــل تحفیــز  وأالعمــومي ال یــزال مطلوبــا وخصوصــا فــي الــدول النامیــة  اإلنفــاق نفــإ

ذا والحجج المقدمة في ذلك مبنیة حول البینیة الهشة وانتشار عیـوب السـوق فـي معظـم هـ .االقتصادي النمو
السـلع العامـة أو الشـبه عامـة لمـا لهـا من االقتصادیات، إضـافة إلـى ضـرورة دعـم اإلنفـاق علـى بعـض  النوع
سسـاتیة وتعزیـز التركیبـة المؤ ضـرورة محاربـة الفسـاد یضاف إلى هـذا  .أثر على تحفیز النمو االقتصادي من

   .على النمو االقتصادي ثیر اإلیجابي المطلوب من اإلنفاق العموميالوطنیة من أجل تحقیق التأ
  

  

  

    



 
 
 
 

:الفصل الرابع  

 
 

مـن التخطيط  : سياسة التنمية الجزائرية
 المركزي نحو االنفـتــــاح االقتصادي
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  :تمهيد

 حیـــث غـــذي ،1967ُأنشـــئ النمـــوذج االقتصـــادي الجزائـــري علـــى أســـاس التنمیـــة المخططـــة المركزیـــة  منـــذ 
 یاسـیة القویـةلرغبـة السنتیجـة لصـادي سـریع وشـامل، بنمو اقت" لتنمیةحربه من أجل ا"قتصاد الجزائري في اال

غیــر أنــه وبعــد إثبــات عجــز هــذا النظــام عــن تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة والرفــاه . الممیــزة والعائــدات النفطیــة
مــن االقتصــاد المخطــط مركزیــا إلــى  فــي وقــت مبكــر مــن التســعینیات لالنتقــالاالجتمــاعي، عملــت الجزائــر 

بـرامج التكییـف الهیكلـي انسـحبت الدولـة مـن المجـال االقتصـادي وخاصـة خـالل تنفیـذ  حیثقتصاد السوق، ا
فـــي ظـــل ظــروف اقتصـــادیة، اجتماعیـــة وأمنیـــة  1999بالشــراكة مـــع المؤسســـات النقدیــة الدولیـــة حتـــى ســنة 

  . صعبة
الصـعبة قــررت الدولـة العـودة إلــى فـي بدایـة األلفینیـات وبعــد عقـد مـن النـزاع الــداخلي والظـروف االقتصـادیة 

أصبحت الجزائر مسـتعدة السـتئناف العملیـة  الصعبة حیثمة الواجهة واالستفادة من األوضاع المالیة المالئ
لمـأل التـأخر فرصـة فریـدة  المرتفعة والمتأتیة من قطاع المحروقات یراداتوفرت اإلحیث  ،من جدیدالتنمویة 

الكبیــر فــي البنیــة التحتیــة األساســیة وتخفــیض العجــز المــزمن فــي الخــدمات العامــة وتحســین ظــروف معیشــة 
بـرامج تسـتهدف علـى وجـه الخصـوص  تـم اطـالقاإلنفـاق العمـومي ایة وباسـتخدام سیاسـة ولهذه الغ. السكان
جــراء تغییــرات هیكلیــة، التــي یجــب أن تقــود الــبالد مــن االعتمــاد علــى الــنفط  إنعــاش  إنشــاءنحــو االقتصــاد وإ

شــرة تالمن والحــد مــن مســتویات البطالــة وتحقیــق نمــو مســتدام ،یقــوده االســتثمار المنــتج ومنــتج  متنــوعاقتصــاد 
       . خصوصا بین أوساط الشباب

بـرامج التنمیـة مختلـف فـي   أوال نبحثسـمن أجل تحلیل مختلـف تطـورات السیاسـة االقتصـادیة فـي الجزائـر و 
بــرامج  حتــوىنتطــرق إلـى م ، واألســباب التــي أدت للتخلـي عــن هــذا النظـام، بعــدهافـي ظــل االقتصــاد الموجـه

الجزائر بالتعـاون مـع المؤسسـات المالیـة الدولیـة وأهـم النتـائج المترتبـة في الخارجیة إلصالحات االقتصادیة ا
أداء عـدد  تطـورنتنـاول  تطبیـق بـرامج اإلنعـاش ومضـامینها، وأخیـرا  عنها، ومن ثم الظـروف التـي أدت إلـى

  .  المؤشرات االقتصادیة في ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي من
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 :المبحث األول    

  االقتصاد الموجهبرامج التنمية في ظل  

 إســتراتیجیةسـادت الفوضــى السیاســیة والمالیــة وانعـدام االســتقرار السیاســي الجزائــر ممـا أدى إلــى تــأخر تبنــي 
ـــة التخلـــف التـــي میـــزت االقتصـــاد . تنمویـــة واضـــحة غـــداة االســـتقالل وأخـــذ صـــناع القـــرار فـــي حســـبانهم حال

 اختیــارفــي ) صــاد مفكــك، اقتصــاد المــدن الكبــرىاقت(الجزائــري آنــذاك كنتیجــة إلفــرازات الحقبــة االســتعماریة  
  . التنمویة المناسبة إلعادة بناء االقتصاد الوطني اإلستراتیجیة

للتشــوهات  هیكلیــة مــن هــذا المنظــور، فــإن إطــالق بــرامج التنمیــة االقتصــادیة اســتوجب أن یشــمل إصــالحات
الهیكلیـــة العمیقـــة التـــي یعانیهـــا االقتصـــاد الجزائـــري وتعزیـــز االســـتقالل الـــوطني والتـــرویج لإلنســـان وتطـــویره 

لغاء كافة أشكال التبعیة االقتصادیة، و    .هذه األهدافه االشتراكي أفضل خیار لتحقیق مثل التوجقد وإ

.I الوضع االقتصادي العام  :  
باســــم التنمیــــة االقتصــــادیة وتحقیــــق المســــاواة  1967أنشــــئ النمــــوذج االقتصــــادي التنمــــوي الجزائــــري  منــــذ 

والتـــــي تتمثـــــل وظیفتهـــــا االقتصـــــادیة " الصـــــناعات المصـــــنعة" إســـــتراتیجیةاالجتماعیـــــة والوطنیـــــة، واختیـــــرت 
ات جدیـدة مــن األساسـیة فـي زیـادة حجـم القالــب الصـناعي الـوطني عـن طریـق تزویــد كـل االقتصـاد بمجموعـ

ـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة بمـــا یهـــدف  إنتاجیـــةالمكـــائن واآلالت التـــي تســـمح بزیـــادة  عـــادة الهیكل العامـــل وإ
ه المنتجــات الوطنیــة مــن أجــل تغطیــة حاجــات یـالتبعیــة نحــو الخــارج أو محاولــة التقلــیص منهــا، وتوج الزالـت

التوجـــه نحـــو الخـــارج یكـــون الجزائـــري، بینمـــا الســـوق الداخلیـــة لتـــوفیر وتلبیـــة الحاجیـــات األساســـیة للمـــواطن 
ویعتمـــد فـــي تمویـــل هـــذه الصـــناعات علـــى عائـــدات المحروقـــات بهـــدف جعـــل االقتصـــاد . محصـــورا وقلـــیال

الجزائــري قــادرا علــى لعــب دور كامــل فــي مضــاعفة فــرص العمــل وتحقیــق التقــدم التقنــي والصــناعي والتخلــي 
مــن أجــل تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة ســعت و . تــدریجیا عــن االســتیراد وتحقیــق اقتصــاد مســتدام

فقـــد أصـــبح التوســـع فـــي القطـــاع العمـــومي فلســـفة صـــناع القـــرار فـــي : الدولـــة إلـــى توســـیع القطـــاع العمـــومي
  .الجزائر، واعتبر وسیلة إلعادة بناء االقتصاد الوطني

 مـــــن تطبیــــق عــــددعــــرف السیاســـــة التنمویــــة فــــي الجزائــــر  1987إلــــى  1967خــــالل الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
تمیــزت مرحلــة وقــد  ،علــى معظــم أوجــه النشــاط االقتصــادي العمــوميســیطرة القطــاع و  المخططــات التنمویــة
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مـــن النـــاتج  %30مثلـــت فـــي الســـبعینیات  والتـــياالقتصـــاد المخطـــط بحجـــم االســـتثمارات العمومیـــة الكبیـــر، 
 .اخلي الخاممن إجمالي الناتج الد %49بـ  1978الداخلي الخام وقد بلغت ذروتها سنة 

ارتفـــع النـــاتج  فقـــد تشـــیر كافـــة المعطیـــات المتـــوفرة إلـــى أن النمـــو االقتصـــادي قـــد تزایـــد بمعـــدالت مطـــردة،و
 %7ســـنویا، كمـــا بلـــغ معـــدل نمـــو القطـــاع الصـــناعي  %7بــــ   1982-1970الـــداخلي الخـــام خـــالل الفتـــرة 

ـــدان القلیلـــة التـــي هـــذه األرقـــام صـــنفت الجزائـــر . %9.3ســـنویا ومعـــدل نمـــو الصـــناعات التحویلیـــة  مـــن البل
تضـاعف كمـا . سـنویا %10استطاعت أن تحقق ولمـدة عشـریة كاملـة نمـوا فـي الصـناعات التحویلیـة بنسـبة 

ارتفـع دخــل الفـرد بـــمعدل خاصــة فـي قطــاعي البنـاء والصــناعة، و  1982-1967حجـم العمالـة خــالل الفتـرة 
 .سنویا 5%

II. في ظل االقتصاد المخطط المخططات التنمویة:  

فتــرة تصــنیع وتخطــیط مركــزي، وذلــك مــن أجــل تحقیــق عــدد خــالل مرحلــة االقتصــاد الموجــه  الجزائــرشـهدت 
وتــدعیم القاعــدة الصــناعیة والوصــول إلــى  ،مــن األهــداف أهمهــا تحویــل االقتصــاد الجزائــري إلــى اقتصــاد نــام

تجســـدت هـــذه  وقـــد. نمـــو اقتصـــادي ذاتـــي معتمـــد علـــى المصـــادر الداخلیـــة والـــتخلص مـــن التبعیـــة األجنبیـــة
هـي المخطـط الثالثـي، المخططـین الربـاعي األول والثـاني، مـن المخططـات التنمویـة  األهداف فـي مجموعـة

  . والمخططین الخماسي األول والثاني

                                                        :)1969-1967(ل المخطط الثالثي األو. 1
إلرســــاء األســــس  تكبیــــرة وضــــخمة أكثــــر منــــه مخطــــط تنمــــوي وجهــــهــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة اســــتثمارات 

احتـــل فیهـــا القطـــاع الصـــناعي الحصـــة األكبـــر مـــن حیـــث  ،الصـــناعیة التـــي یفتقـــر إلیهـــا االقتصـــاد الجزائـــري
، بمـا یؤكـد أن الخیـار السیاسـي لإلسـتراتیجیة *وخاصة صناعات الحدید والصلب % 49االستثمارات بنسبة 

  .1عة الثقیلة كما ذكرناالتنمویة منحاز نحو الصنا
  
  
  

                                   
  .كونها لم تؤمم حینها لم یوجد اهتمام یذكر للصناعات البتروكیمیائة - *
  .2007-2006باتنة، -، السنة الثانیة اقتصاد، جامعة الحاج لخضرمحاضرات في االقتصاد الجزائريمحمد زعالني،  - 1
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  ):24(رقم  البیاني شكلال
 توزیع استثمارات الخطة الثالثیة بحسب القطاعات االقتصادیة

  
   :ادا علىممن إعداد الطالبة اعت  :المصدر

  .66، ص 1991دیوان المطبوعات الجامعیة، سیاسة تمویل التنمیة وتنظیمها في الجزائر، محمد بلقاسم حسن بهلول، 
  

من الشكل البیاني أنه وكما ذكرنا سابقا فإن التركیز كان علـى القطـاع الصـناعي والـذي خصـص لـه  نالحظ
قطــاع األشــغال العمومیــة إلنشــاء القاعــدة یلیــه ملیــار دینــار جزائــري علــى حســاب القطاعــات األخـرى،  5.4

لبنـــى القاعدیـــة ل  بســـبب افتقـــار الــبالد ملیـــار دینــار 1.124والـــذي خصـــص لــه  لالقتصــاد الهیكلیــة الالزمـــة
  .غداة االستقالل الالزمة 

  : 1973- 1970المخطط الرباعي األول . 2
تضــمن إنشــاء أقطــاب صــناعیة ذات كثافــة یقــي فــي تــاریخ الجزائــر المســتقلة، مثــل أول مخطــط اقتصــادي حق

 ،%9تحقیق معـدل نمـو سـنوي قـدره :  عالیة لعنصر رأس المال، وحدد المخطط عدة أهداف طموحة أهمها
وقــد خصــص لتحقیــق هــذه األهــداف اعتمــادات مالیــة . القضـاء علــى البطالــة وتحقیــق االســتقالل االقتصــادي

ركـز المخطـط علـى القطـاع الصـناعي كمـا ملیـار دینـار أي ثـالث مـرات المخطـط الثالثـي،  27.740قدرها 
ات االهتمـام مـن المجمـوع الكلـي لالسـتثمارات،  أیـن احتـل قطـاع المحروقـ% 45الـذي اسـتحوذ لوحـده علـى 

فالصــــناعات  %15 بــــ كونـــه المصـــدر الوحیـــد لإلیـــرادات تلیهـــا صـــناعة الحدیـــد والصـــلب %36بــــ  األكبـــر
ــ. %11المیكانیكیــة والكهربائیــة بـــ  وســائل اإلنتــاج  إنتــاجروع تنتمــي بطبیعتهــا إلــى صــناعات ونالحــظ أنهــا ف

الزراعة الصناعة
القاعدة 
الهیكلیة السكن التربیة التكوین السیاحة

القطاع 
االجتماعي 

القطاع 
االداري

استثمارات 
أخرى

القطاع االقتصادي 1,869 5,4 1,124 0,413 0,912 0,127 0,285 0,295 0,414 0,215
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رات ضـــخمة بــالرغم ممـــا تـــم انجـــازه فـــي تـــزال القاعـــدة الهیكلیــة تســـتفید مـــن اســـتثما وال. الكثیفــة الـــرأس المـــال
المخطــط الســابق نتیجــة لمــا تتطلبــه الخیــار الصــناعي مــن قاعــدة هیكلیــة ضــخمة، كمــا أظهــر هــذا المخطــط 

  . في المجتمع الجزائري آنذاك  ألمیة والجهل السائدانقصد محاربة ااهتماما بالتربیة والتكوین 
  .خطط الرباعي األول بحسب القطاعات االقتصادیةالشكل البیاني التالي توزیع استثمارات الم حویوض

  ):25(رقم البیاني شكل ال
 توزیع استثمارات الخطة الرباعیة األولى بحسب القطاعات االقتصادیة

  
  .246ص  محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق،: ة اعتمادا علىبمن إعداد الطال :المصدر

                                                         :1977-1974المخطط الرباعي الثاني . 3
جاء هذا المخطط في نفس اتجاه المخطط الرباعي األول حیث یعتبر استمرارا لمـا سـبقه، وقـد خصصـت لـه 

. ملیـار دینـار وهـو مـا یمثـل أربـع مـرات المخطـط الربـاعي األول تقریبـا 110.217اعتمادات هامة قـدرت بــ 
مـــن إجمـــالي االعتمـــادات  %43.5عـــة الحـــال الحصـــة الكبـــرى بــــ نســـبة یصـــناعي بطبوقـــد احتـــل القطـــاع ال

طا لالهتمـــــام باإلطـــــار المعیشـــــي یكمـــــا أظهـــــر أیضـــــا جانبـــــا بســـــ. %14الكلیـــــة، تلیـــــه القاعـــــدة الهیكلیـــــة بــــــ 
  .واالستهالكي للسكان، كما یوضح الشكل البیاني التالي

  
  
  
  

الزراعة الصناعة القاعدة 
الھیكلیة التربیة التكوین السكن النقل السیاحة القطاع 

االجتماعي
تجھیزات 

متنوعة
القطاع االقتصادي 4,14 12,4 2,307 2,72 0,587 1,52 0,8 0,7 0,934 1,623

0
2
4
6
8

10
12
14



 االنفتاح االقتصاديمن التخطيط المركزي نحو  : سياسة التنمية الجزائرية    الفصل الرابع             
 

184 
 

):26(رقم البیاني شكل ال  
الستثمارات الخطة الرباعیة الثانیةالتوزیع القطاعي   

  
  .275ص  محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق،: ة اعتمادا علىبمن إعداد الطال :المصدر

التقـدم بشـكل محسـوس فـي میـدان ب ،فترة المخططات السابقة ولقد سمح هذا المستوى من االستثمارات خالل
ألـف منصـب شـغل سـنویا  100وتـم إحـداث  سـنویا % 4.4التشغیل، حیـث ارتفعـت نسـبة التشـغیل بمتوسـط 

ــــف منصــــب شــــغل خــــالل الفتــــرة  800أي  الصــــناعة، البنــــاء  :ســــاهمت قطاعــــات كمــــا. 1977-1970أل
عمالــة الحجـم بینمـا عرفـت الفالحـة انخفاضـا فـي  %26و %28 ،%30واألشـغال العمومیـة علـى التـوالي بــ 

الصــناعة، األشــغال فــي أساســا  والمتمثلــة األخــرىوهــذا یعنــي انتقــال الســكان النشــطین فیــه نحــو القطاعــات 
ـــإن . العمومیــة والبنــاء : هــذه الــوتیرة المرتفعــة مــن التشــغیل جعلــت البطالــة تســتقر عنــد معــدل متوســط یقــدر بـ

  .الشكل البیاني التاليكما یوضح  1966سنة  %33، مقابل معدل 1977إلى  1970من  21.27%

  ):27(رقم البیاني شكل ال                                     
  1979- 1970  تطور معدالت البطالة خالل الفترة

  

2011: Emploi, ONS, p 54. -: Rétrospective Statistique 1962 Source  
http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html, vue le 24/1/2015 

الزراعة الصناعة الخدمات بنیة تحتیة اقتصادیة 
واجتماعیة استثمارات اخرى

القطاع االقتصادي 16,72 48 10,5 32,27 2,73
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تم تسجیل عدة نقائص تمثلت فـي ضـعف اسـتخدام الطاقـات اإلنتاجیـة الصـناعیة والفالحیـة، وهـو  قد إال أنه
مـن هـذه البـرامج لـم یـتم انجازهـا ضـمن  %50أكثـر مـن ما سبب نقـص فـي إنتـاج هـذین القطـاعین، كمـا أن 

إطارها الزمني وهو األمر الذي یمكن إرجاعه إلى أن قدرات االنجاز الفعلـي فـي الجزائـر آنـذاك لـم تسـتوعب 
  .1تلك االستثمارات الضخمة، باإلضافة إلى غیاب التجربة الالزمة لتسییر هذا النوع من المشاریع الضخمة

  :1985-1980المخطط الخماسي األول . 4
 للهیئـات الالمركزیـة إتبـاع سیاسـةذلـك بفي بدایـة الثمانینیـات تـم الـدخول فـي مرحلـة االقتصـاد الالمركـزي و  

التبعیـة  مـن التقلـیص إنجازهـا، بهـدف فـي وتفـادي التـأخر المشـاریع مراقبـة عملیـة المكلفـة باإلنجـاز لتسـهیل
وقـد مثـل هـذا المخطـط  .االسـتثمارات قیـادةو  اتخـاذ القـرارات فـي والـتحكم وخلـق التكامـل االقتصـادي للخـارج

بـــین مختلـــف نقطـــة تحـــول فـــي السیاســـة التنمویـــة الجزائریـــة، فقـــد اتجـــه نحـــو تطبیـــق سیاســـة النمـــو المتـــوازن 
مالیـــة قــــدرها  حظـــي القطـــاع الخــــدماتي لوحـــده باعتمـــادات إذ وحتـــى القطاعـــات الغیــــر منتجـــة،  القطاعـــات
ملیــار دینـــار فـــي  10.5ملیـــار دینـــار فــي المخطـــط الربـــاعي األول، و 1.87ملیــار دینـــار مقابــل  37.828

ملیــار دینــار فــي  7.4ملیــار دینــار مقابــل  188.47كمــا خصــص للبنــى التحتیــة . المخطــط الربــاعي الثــاني
  . ملیار دینار في المخطط الرباعي الثاني 32.7المخطط الرباعي األول و

، أي 1984و 1980منصـب شـغل بـین  561000وتزامنا مع ارتفاع حجم االسـتثمارات العمومیـة تـم خلـق 
عـرف معـدل البطالـة انخفاضـا ملحوظـا حیـث وصــل وبالتـالي فقــد  .ألـف منصـب شـغل سـنویا 140بمتوسـط 

   . 2%13.67: إلى معدل متوسط یقدر بـ
 .تي خصصت للخماسي األولویوضح الشكل البیاني التالي حجم االعتمادات المالیة ال
  
  
  
  

                                   
  .محمد زعالني، مرجع سابق - 1
  .50، وزارة التخطیط والتهیئة العمرانیة، ص 1984-1980التقریر العام للمخطط الخماسي األول  -2
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 ):28(رقم  البیاني شكلال
  التوزیع القطاعي الستثمارات المخطط الخماسي األول

  
، وزارة التخطیط والتهیئة 1984- 1980التقریر العام للمخطط الخماسي األول  :ة اعتمادا علىبمن إعداد الطال :المصدر

  .50العمرانیة، ص 

  :1989- 1985المخطط الخماسي الثاني . 5
بسبب  1986اتجه هذا المخطط لتدعیم توجه الخماسي األول، غیر أن هذا المخطط توقف انجازه سنة  

أین  ،1986االنخفاض الحاد إلیرادات البالد المتأتیة من المحروقات بسبب األزمة النفطیة لسنة 
ثمارات العمومیة ، فبلغت االستدوالر للبرمیل  13.35إلى دوالر  27.01 منانخفضت أسعار البترول 

 وقد سبب هذا تدهور كبیرا في میزان المدفوعات الخارجیة .حدها األدنى إلى أن توقف انجازها نهائیا
تمویل هذا العجز إن  .الذي تضاعف عجزه عن تغطیة المستحقات للخارج من الواردات وخدمات الدین

مما أدى إلى تزاید المدیونیة الخارجیة  استوجب اللجوء السنوي إلى االقتراض الخارجي القصیر األجل،
   .19891 ملیار دوالر سنة 27.7إلى  1985ملیار دوالر سنة  18.37للبالد، فانتقلت من 

أنه بالرغم من اإلرادة السیاسیة القویة لتحقیق مشروع التصنیع وتحقیق التنمیة  ،ونستخلص مما سبق
أدوات التسییر ضعف  :ن السلبیات أهمهاالشاملة فإن هذه التجربة الطموحة قد عرفت مجموعة م

القطاعات والذي خلق تبعیة إضافة إلى عدم التوازن بین  ،المعتمدة على األوامر اإلداریةوالتخطیط 
كما أن الجزائر لم تتخلى عن النهج االشتراكي إلى غایة اضطرارها لاللتجاء إلى الهیئات المالیة . خارجیة

ادیة الخارجیة والمتمثلة أساسا في برامج التعدیل والتصحیح الدولیة وتطبیق اإلصالحات االقتص
                                   

1- Zakan Ahme, Dépenses Publiques Productive, Croissance à Long terme et Politique 
économique, Essais d’analyse Econométrique Appliquée au cas de L’Algérie, Thèse pour 
l’obtention du diplôme de doctorat d’état en science Economique, Université D’Alger, faculté de 
science économique et science de gestion, 2002-2003, p 120. 

الصناعة الزراعة الخدمات البنى التحتیة
القطاع االقتصادي 197,89 35,022 37,828 188,47
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لكن یجدر بنا الذكر أنه وقبل تنفیذ هذه اإلصالحات الخارجیة قد طبقت الدولة مجموعة من . الهیكلیین
اإلصالحات الداخلیة أو الذاتیة وذلك أساسا من أجل تحسین وتطویر الطرق التسییریة للمؤسسات 

  . في العنصر المواليها والتي نتناول العمومیة

 .IIونتائجها اإلصالحات االقتصادیة الذاتیة :  
ختالالت اعن السیاسة االقتصادیة المطبقة خالل فترة السبعینیات من مخططات تنمویة مركزیة نجم 

دفعت بالسلطات العمومیة إلى تطبیق عدد من  ،اقتصادیة وضعت البالد في وضعیة اقتصادیة صعبة
في اعادة هیكلة المؤسسات العمومیة واستقاللیة والتي تمثلت أساسا  الذاتیةاإلصالحات االقتصادیة 

مجموعة من اإلجراءات المتخذة من السلطات العمومیة من ''تمثل اإلصالحات االقتصادیة و . المؤسسات
ویتراوح المدى الذي یمكن أن تمتد له  ،قا لقواعد معیاریة محددةأجل تحسین أداء النشاط االقتصادي وف

    .''1التي یعانیها االقتصاد االختالالته اإلجراءات  تبعا المشكالت و هذ

  :هیكلة المؤسسات العمومیةإعادة  1.
- 1980(إن مبدأ إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة المقرر ضمن مهام المخطط الخماسي األول 

قد جاء لتقسیم المؤسسات العمومیة الكبرى وتجزئتها إلى وحدات صغیرة أكثر تخصصا من أجل   )1984
التخلص من المركزیة والبیروقراطیة التي أصبحت تعرقل نشاط المؤسسات العمومیة نتیجة لتمركز كل 

والمتعلق بإعادة  14/10/1980الصادر في  80/240وبالتالي جاء المرسوم  .2الوظائف في جهة واحدة
  :ما یليفیهیكلة المؤسسات العمومیة سباب وقد تمثلت أهم أ. هیكلة الشركات الوطنیة

مما نتج عنه صعوبة التحكم في تسییر هته المؤسسات،  :ضخامة حجم الشركات الوطنیة -
للعمل، إضافة إلى ما تسببه مركزیة اتخاذ  وغیاب سیاسة اجتماعیة فعالة وظروف مالئمة

 ؛3في سیر العمل تباطؤالقرارات من 

                                   
، جمعیة العلوم االقتصادیة السوري، كلیة العلوم االقتصادیة، دمشق، االصالح االقتصادي من منظور فكريغسان محمود إبراهیم،  - 1

  .6، ص 24/02/2008
  .62، ص 1998الجزائر، دار المحمدیة العامة، اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدون،  - 2
  .46، ص 1993، مطبعة دحلب، الجزائر، الجزائر بین األزمة االقتصادیة والسیاسیةمحمد بلقاسم حسن بهلول،  - 3
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بحیث كانت الشركات قبل إعادة الهیكلة العضویة متعددة  :تعدد مهام الشركات الوطنیة -
الوظائف مما أدى إلى تراكم یعض المشاكل مثل نقص الفعالیة نتیجة لعدم االستفادة من مبدأ 

   ؛1 اإلنتاجت إنتاجیة عوامل تخصیص العمل ونقص معدال
النتائج السیئة المحققة من الوحدات التابعة للشركات الوطنیة بسبب التخطیط المركزي، كما أن  -

تحدید الوحدة ذات  إمكانیةالعدد الكبیر من الوحدات التابعة لشركة وطنیة واحدة صعب من 
  المردودیة عن غیرها؛

  ؛انجازها ضخامة االستثمارات العمومیة وطول فترات -
   ؛صعوبة انتقال المعلومات بین الوحدات في المؤسسة -
  .البطالة المقنعة نتیجة سیاسة التوظیف المتبعة من قبل الدولةانتشار ظاهرة  -

هي تغییر بالنظر إلى هذه العوامل یمكننا القول أن إعادة الهیكلة قد برر الخطاب السیاسي أنه و و 
قتصادیة بغیة القضاء على المشاكل الهیكلیة والتنظیمیة المؤسسات االل ئعقالني لطرق تنظیم وسا

  .المتولدة عن الهیكل التنظیمي القدیم

   :  إعادة الهیكلة العضویة. أ
تم إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة إلى مؤسسات عمومیة صغیرة ومتوسطة الحجم، وقد أطلق على هذه 

وقد تمت عملیات إعادة الهیكلة على أساس التخصص والتقسیم   ".إعادة الهیكلة العضویة"العملیة اسم 
  .2الجغرافي

  :3تهدف إعادة الهیكلة العضویة إلى تحقیق عدد من األهداف أهمهاو 
  ؛تحسین اإلنتاجیة واإلنتاج  كما ونوعا -
عادة ترتیب الجهاز االقتصادي بتجزئتها إلى وحدات صغیرة یسهل  - تقسیم المؤسسات الكبرى وإ

  حسب مبدأ التخصص؛تسییرها وذلك 

                                   
  .19، ص 1994جامعة الجزائر، استقاللیة المؤسسات العمومیة االقتصادیة، عالوي لعالوي وآخرون،  -1

  .46مرجع سابق، ص ، محمد بلقاسم حسن بهلول - 2
  .19عالوي لعالوي وآخرون، مرجع سابق، ص  -3
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تلبیة االحتیاجات المتزایدة للمواطنین عن طریق تحسین ظروف سیر االقتصاد الوطني وتوفیر سیطرة  -
دخال بعض مقاییس و  أكبر على جهاز االنتاج بزیادة فاعلیته وتحسین تقییم عوامل اإلنتاج إ

 . إنتاجیتها

                                                                         :إعادة الهیكلة المالیة. ب
تحسین أجل  كتدعیم لإلجراءات السابقة حتى تنطلق المؤسسات العمومیة على أسس مالیة سلیمة ومن

على مستوى (المؤسسات العمومیة والتي عرفت عجزا مالیا كبیرا  إلیهاالوضعیة السیئة التي آلت 
قامت  ،راكم الخسائر وتضخم حجم القروض وعدم قدرتها على تسدیدهاخصوصا ما یتعلق بت )المؤسسة

والهدف من هذه العملیة هو تخصیص . 1السلطات العمومیة بإعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات العمومیة
ة والذي سیستعمل لتغطیة العجز المالي المتكرر كما تشتمل على تحویل الوطنیرأسمال المؤسسات 

  . 2الدیون طویلة األجل إلى دیون قصیرة األجل، حیث یتم تعدیل هیكل هذه الدیون ولیس قیمتها

  : نتائج إعادة الهیكلة العضویة والمالیة.  جـ
 ،ها السلطات في فترة زمنیة قصیرةها إعادة الهیكلة العضویة تجربة قامت بتعتبر السیاسة التي طبقت ب

 1982مؤسسة سنة  450إلى  1980 سنةمؤسسة  150حیث أدت إلى تقسیم المؤسسات الوطنیة من 
وهو عدد مبالغ فیه، والدلیل على ذلك هو حجم الشركات المتعددة الجنسیات والتي یفوق رقم أعمالها 

  . 3الناتج الداخلي لبعض الدول بعدة مرات
ع القول أن تدني مستویات اإلنتاجیة وفعالیة المؤسسات وتردي طرق التسییر والتي تتجلى وبالتالي نستطی

كما أن عملیة إعادة الهیكلة . في عدة نقاط أهمها االستغالل السیئ لموارد وطاقات المؤسسات العمومیة
 إنتاجیةات العضویة كانت تهدف إلى التخفیف من التخطیط المركزي لكنها في الحقیقة بقیت تتلقى مخطط

 .سوء التسییر، والتي كانت عواقبها المزید من التكالیفمما أدى إلى  صناع القرارمهیكلة ومنظمة من 
یضاف إلى هذا تنفیذ هذه اإلصالحات في ظروف اقتصادیة صعبة حیث ظهر خاللها تداعیات انخفاض 

ه ركود اقتصادي ونتائج اجتماعیة  أسعار البترول إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائیة للدوالر والذي نتج عن

                                   
  .10، ص 2004، 3، مجلة الباحث، عدد ، مالمح هیكلة المؤسسات الشبكیةدي عیسى بن صالح - 1
  .123، ص 2002، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیقرشید وضاح،  - 2
  .140، 2004، 3، مجلة المفكر، العدد تقییم إعادة هیكلة المؤسسة االقتصادیة العمومیة الجزائریةالطیب داودي،  - 3
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سلبیة كانخفاض ارتفاع أسعار الموارد األساسیة واالختفاء التام لبعضها من السوق الوطنیة واستفحال 
  ... السوق السوداء 

 فقد ولهذا منها نتظرةالم هدافاألتحقیق  تنجح في ن إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة لمنخلص ألفإذن  
  . تم التفكیر في إصالح اقتصادي جدید تمثل في سیاسة منح االستقاللیة للمؤسسات العمومیة

  :استقاللیة المؤسسات العمومیة. 2
االقتصــــادیة  اإلصـــالحاتتمیـــز النصـــف الثـــاني مـــن الثمانینیـــات بوضـــعیة اقتصـــادیة صـــعبة نتیجـــة لفشـــل 

ولهـذا فقـد تجسـدت فكـرة إصـالحات اقتصـادیة جدیـدة  مـن العملـة األجنبیـة، الدولة مداخیلوانخفاض السابقة 
تتمثــــل فــــي مــــنح االســــتقاللیة للمؤسســــات العمومیــــة االقتصــــادیة مــــن خــــالل القــــانون التــــوجیهي للمؤسســــات 

   .والمتعلق باستقاللیة المؤسسات 19881المؤرخ في جانفي  88/01الوطنیة والذي صدر بشأنه المرسوم 

العمل من أجل تجسید الالمركزیة، وبدخول  إطارلحریة والمبادرة في عني استقاللیة المؤسسات منحها اتو 
المؤسسة العمومیة إلى االستقاللیة یطبق علیها القانون التجاري وتعامل على أساس القوانین االقتصادیة 

  .والمالیة وبالتالي تصبح معرضة لإلفالس والتصفیة في حالة عجزها

  : مجال تطبیق االستقاللیة. أ
  :2تتمثل المجاالت التي تطبق فیها االستقاللیة كما یلي

ارات بدل الوزارة ر ة عن اتخاذ القیأصبحت المؤسسات العمومیة مسؤول :القراراتاالستقاللیة في اتخاذ  -
  ؛الوصیة

یتوجب على المسیر أن یحمل على عاتقه المسؤولیة الكاملة لعملیة  :التحكم في األمور المالیة -
بأفضل نجاعة بما یضمن تحقیق مستوى معین من األرباح  اإلنتاجي تكالیف التمویل والتحكم ف

وبما یسمح للمقرضین بضمان حق المقرضین ضد األخطار  اإلنتاجلتستعمله المؤسسة في إعادة 
  ؛المالیة التي تنجر عن العجز المالي

                                   
  .1988جانفي  13، السنة الخامسة والعشرون، 2الجریدة الرسمیة، العدد  - 1
  .143، مرجع سابق، ص الطیب داودي - 2
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تنفیذ القرارات المتخذة هو مراقبة  ن أحد أوجه تحقیق الالمركزیة في القرارإ :المراقبة وتقییم األداء -
 .واألهداف المقررة من طرف المؤسسة

  :نتائج استقاللیة المؤسسات. ب
ظروف اقتصادیة صعبة، إضافة ألن معظم المؤسسات تحولت إلى  تم تطبیق استقاللیة المؤسسات في

الالزمة كعدم استكمال العملیات الخاصة بتوزیع ذمم المؤسسات  اإلجراءاتالنظام الجدید دون توفیر 
المهیكلة والتأخر في إعداد اإلجراءات القانونیة المدعمة لالستقاللیة وعدم وضوح اآللیات االقتصادیة 

كما أن عدد المؤسسات التي طلبت القروض بدأ یتزاید من ثالثي آلخر حیث . للجهاز المالي للمؤسسات
، كما بلغ  متوسط 1989من سنة  الثانيخالل الثالثي  %80.9الل الثالثي األول ثم خ % 66.5بلغت 

وهو معدل نمو ضعیف داللة على  1%1.4حوالي  1991-1989معدل نمو للناتج الداخلي للسنوات 
لم تتحقق األهداف المنتظرة من استقاللیة  وبالتاليللمؤسسات الوطنیة،  اإلنتاجيضعف الجهاز 
  . اإلنتاجیةمرضیة من ناحیة تحسن المردودیة والنتائج المالیة أو تحسین الطاقات  المؤسسات بصفة

میــزان حیــث تضــاعف عجــز : المؤشــرات االقتصــادیة الكلیــةتــدهور فــي  اإلنتــاجيوقــد زامــن عجــز الجهــاز 
األمــر الــذي اســتوجب  ،عــن تغطیــة المســتحقات للخــارج مــن الــواردات وخــدمات الــدین المــدفوعات الخارجیــة

اللجــوء الســنوي إلــى االقتــراض الخــارجي القصــیر األجــل ممــا أدى إلــى تزایــد  عــن طریــق ل هــذا العجــزتمویــ
ملیــار دوالر ســـنة  26.74إلــى  1985ملیــار دوالر ســنة  18.37المدیونیــة الخارجیــة للــبالد، فانتقلــت مـــن 

طالـة ، وارتفعـت معـدالت الب1988و  1986، كما سجل رصید الحساب الجاري عجزا خالل سـنتي 1989
   .1987سنة  21.4إلى 

-1985والجـدول التــالي تطـور لــبعض مؤشــرات االقتصـاد الكلــي التـي عرفــت اخــتالال واضـحا خــالل الفتــرة 
1988.  

  
  
  

                                   
شــكالیة البحــث عــن كفــاءة المؤسســات العامــة، الــداوي الشــیخ،  -1 مجلــة العلــوم االقتصــادیة االصــالحات االقتصــادیة فــي الجزائــر وإ

  .260، ص 2009، العدد الثاني، 25والقانونیة، جامعة دمشق، المجلد 
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  ):8(جدول رقم ال
  )1988-1985(تطور بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة خالل الفترة 

  1988  1987  1986  1985  ةكلیالقتصادیة المؤشرات اال

  26.74  25.02  22.9  18.37  )ملیار دوالر أمریكي(المدیونیة  حجم 

  2.044-  0.141  2.230 -  1.038  )ملیار دوالر مریكي(رصید الحساب الجاري 

  5.9  7.5  12.3  10.5   معدل التضخم

  -  21.4  -  9.7  معدل البطالة

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على  :المصدر
   ، 1999 االقتصادیة واالجتماعیة لبرنامج التعدیل الهیكلي، اآلثارتقریر أولي حول واالجتماعي، المجلس  الوطني االقتصادي  -

  .8 ص
- Zakan Ahme, Dépenses Publiques Productive, Croissance à Long terme et Politique économique, 
Essais d’analyse Econométrique Appliquée au cas de L’Algérie, Thèse pour l’obtention du diplôme de 
doctorat d’état en science Economique, Université D’Alger, faculté de science économique et 
science de gestion, 2002-2003, p 124. 

صعوبات في الحصول على قروض جدیدة إضافة إلى انخفاض مداخیل  1987ت الجزائر سنة كما شهد
إما تسدید مستحقات الدیون أو اإلیفاء : رات بصفة معتبرة، وبالتالي أصبحت الجزائر أمام خیارینالصاد

  .  بمتطلبات االقتصاد الوطني
انخفــاض المقــدرة  الــذي صــاحبهظــل ارتفــاع معــدالت التضــخم والعجــز المتواصــل فــي المیزانیــة العامــة فــي و 

االقتصــادیة العمیقــة تحــت اإلصــالحات لجــأت الســلطات العمومیــة إلجــراء مجموعــة مــن  ،االقتراضــیة للــبالد
   .وصایة صندوق النقد والبنك الدولیین والتحول نحو اقتصاد السوق
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 :المبحث الثاني

  االختالل االقتصادي الكلي واإلصالحات االقتصادية في الجزائر

ذلك تدهورت نفعا وتبعا ل 1988لم تُجد اإلصالحات االقتصادیة الذاتیة التي قامت بها الجزائر قبل 
محاولة  ظل انخفاض المقدرة االقتراضیة للجزائر ومن أجل وفي. المالیة للجزائرالوضعیة االقتصادیة و 

ج إصالحات جذریة لتصحیح األوضاع االقتصادیة على المستوى الكلي لجأت الجزائر إلى تطبیق برنام
وقد تمیزت هذه الفترة بتبني السلطات  .1تمثلت أساسا في البرامج التي تقدمها المؤسسات المالیة الدولیة

برام اتفاقیات التثبیت والتعدیل الهیكلین بالتعاون مع المؤسسات  العمومیة لسیاسة االنفتاح االقتصادي، وإ
  .  المالیة الدولي

مجموعة من : "قتصادیة وفقا لصندوق النقد والبنك الدولیین على أنهارف برامج اإلصالحات االوتُعَ 
السیاسات واإلجراءات المشروطة من قبل منظمتي بریتون وودز، الهادفة إلیصال االقتصاد إلى حالة من 
االستقرار، بمعالجة االختالالت االقتصادیة والمالیة والنقدیة، وتحقیق نمو اقتصادي مستمر من خالل 

  ."2عدیالت على بنیة االقتصاد الوطنيإجراء ت
  :و تتألف برامج اإلصالحات االقتصادیة من جزأین هما

هو جملة من السیاسات االقتصادیة قصیرة المدى، : االقتصادي) التثبیت(برنامج االستقرار  -
فضال  تهدف إلى خفض التضخم وتجدید خدمات المدیونیة، كما تتضمن إجراءات لتقلیل النفقات،

  .3عن تطبیق سیاسات مالیة وائتمانیة ونقدیة انكماشیة من أجل إصالح االختالالت الكلیة
متوسطة أو طویلة  ةهو مجموعة من السیاسات االقتصادی :الهیكلي) التصحیح(برنامج التكییف  -

جراء تعدیالت على  المدى، تهدف إلى تحریر االقتصاد والتجارة من خالل رفع سیطرة الدولة وإ
 .1هیكل االقتصاد وتطبیق برامج الخوصصة

                                   
ر و التوزیـع، األردن، الطبعـة األولـى، دار حامـد للنشـالتجربـة الجزائریـة، : وسیاسة التشـغیل ياإلصالح االقتصادمدني بن شهرة،  -1

 .35،  ص 2009
 .36نفس المرجع،  ص  - 2
جامعـة تشـرین  مجلـة ،برامج التكییف االقتصادي وفقا للمنظمات الدولیة و آثارهـا علـى الـدول النامیـةیوسف عبد العزیز محمود،  -3

 .47، ص 2005الثاني، ، العدد 27للدراسات  والبحوث، سلسسلة العلوم االقتصادیة، و القانونیة، سوریا، المجلد 
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I .اتفاقیات االستعداد االئتماني*:  

تُوجت المفاوضات بین الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیة في إطار سیاسات االستعداد االئتماني 
  .1991جوان  03و الثانیة  1989ماي  31في  األولى: باتفاقیتین

  ):1990ماي  30-1989ماي  31( اتفاقیة االستعداد االئتماني األول. 1
حاولت السلطات تعزیز جهودها لتصحیح األوضاع االقتصادیة الكلیة التي عرفت اختالالت كبیرة، 

حیث أنه یعتبر أول اتفاق أبرمته وعرفت هذه الفترة أول اقتراب للجزائر من المؤسسات المالیة الدولیة  
السلطات الجزائریة مع صندوق النقد الدولي، تعتمد من خاللها الجزائر على سیاسة إلدارة الطلب أقل ما 
یقال عنها أنها كانت صارمة من خالل تخفیض قیمة العملة، وتطبیق إجراءات تحریر التجارة وتعدیالت 

وقد سمیت هذه . ص السیولة الزائدة في االقتصاد ككلعلى تسعیر الصرف االسمي، زیادة على امتصا
 300 بدر و تحصلت الجزائر في إطار هذا اإلنفاق على قرض قُ  .2بمرحلة اإلصالحات المحتشمةالفترة  

  .ملیون وحدة للسحب الخاصة

 :إلجراءات المتخذة لتنفیذ االتفاقیةا. أ
  :الجزائر قصد تنفیذ االتفاق فیما یلي تمثلت أهم اإلجراءات التي قانت بها

  ؛والمتعلق بتحریر األسعار 1989جویلیة  05المؤرخ في  12-89إصدار القانون رقم  -
  ؛إدخال بعض التعدیالت على القانون التجاري وخاصة ما یتعلق بالسجل التجاري -
  ؛3رضوذلك بإصدار قانون النقد والق: إجراء تغییرات هیكلیة في مجال السیاسة النقدیة -
 التراجع عن دعم القروض الموجهة للمؤسسات العمومیة من خالل قانون المالیة التكمیلي لسنة -

  ؛1990
  ؛استحداث اإلطار القانوني للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة -

                                                                                                          
 .37مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  -1
تمثــل جــوهر سیاســات االقتــراض مــن صــندوق النقــد الــدولي، حیــث تعتبــر بمثابــة تأكیــد للعضــو بأنــه : االســتعداد االئتمــاني اتاتفاقیــ -*

 . عالجة المشاكل قصیرة األجلشهر غالبا لم 18-12یستطیع السحب من موارد الصندوق إلى حد معین، وعلى مدى فترة تتراوح بین 
 . 196، ص 1996دار هومة، الجزائر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي مع اإلشارة إلى عالقته بالجزائر، الهادي خالدي،  -2
 .1990أفریل  18، 16، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  -3
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  .1منح رخص االسترداد للمتعاملین الخواص تمهیدا للتحریر التدریجي للتجارة الخارجیة -

   :النتائج المحققة من تنفیذ االتفاقیة .ب
  :أهم النتائج المترتبة عن اتفاقیة االستعداد االئتماني األولى كما یلي إبرازیمكن  -
  ؛بعد فرض القیود على الواردات اإلجماليتقلص الطلب  -
  ؛2نتیجة تخلي الدولة عن تمویل المؤسسات العمومیة ،تراجع حجم االستثمارات العمومیة -
ملیـــار دوالر خـــالل  0.73ملیـــار دوالر إلـــى  8.6التـــي انتقلـــت مـــن ، یاطـــات الصـــرفاحت اســتهالك -

ــ1990 -1989 الخارجیــة بحیــث  ة، نتیجــة لتخفــیض خدمــة الــدیون الخارجیــة، مــع ارتفــاع المدیونی
  ؛1990ملیار دوالر سنة  28.379إلى  1989ملیار دوالر سنة  26.859ت من لانتق

ملیار دینـار جزائـري بعـد أن سـجلت عجـزا قـدره  7.4إلى  1989تقلیص عجز الموازنة العامة سنة  -
  ؛1988ملیار دج سنة  47.4

  .19883مقارنة مع سنة  زائريجینار ملیار د 1انخفاض عجز الحساب الجاري بقیمة  -

  ):1992مارس  30 - 1991جوان  3( اتفاقیة االستعداد االئتماني الثاني .2
ثاني اتفاق أبرمته الجزائر مع صندوق النقد الدولي، و قد التزم الصـندوق بموجبـه بمـنح قـرض قیمتـه  یعتبر 

 .تحـرر علـى أربـع دفعـات بنـاء علـى مـدى تحقیـق األهـداف المتفـق علیهـا ،ملیون وحدة سحب خاصـة 300
التفــاق كمــا ت أهــم أهــداف هــذه ادوحــد ،4ملیــون دوالر 400قیمتــه بتقــدیم قــرض  البنــك الــدوليحیــث یلتــزم 

  :5یلي
  ؛إصالح المنظومة المالیة بما فیها إصالح الضریبي والجمركي واالستقاللیة المالیة للبنك المركزي -
  ؛تخفیض قیمة سعر صرف الدینار الجزائري -
 ؛تحریر التجارة الخارجیة وكذا الداخلیة، والعمل على رفع صادرات النفط -

                                   
 .132دني بن شهرة، مرجع سابق، ص م 1
 .196الهادي خالدي، مرجع سابق، ص  2
     .132مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  3
الملتقى الوطني لإلصالحات االقتصادیة في أزمة المدیونیة و لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي ، عبد السالم مخلوفي،   -4

 . 7، ص 2004بشار، الممارسة التسویقیة، جامعة : الجزائر
 .133-132مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  5
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والحــــد مــــن تــــدخل الدولــــة وضــــبط عملیــــة دعــــم الســــلع الواســــعة  لخــــدمات،اتحریــــر أســــعار الســــلع و  -
  .االستهالك بتقلیل اإلعانات

  :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ االتفاقیة .أ
  :أبرزها ومن قامت السلطات العمومیة بالعدید من اإلجراءات قصد تنفیذ االتفاق

وخاصة المواد الغذائیة  األسعار الخاصة بكل فروع النشاط االقتصادي، من %75تحریر أكثر من  -
  ؛1992د امتد هذا إلى غایة جویلیة إلى جانب السلع الوسیطة والكمالیة وق

دد شروط التدخل في نطاق التجارة الخارجیة والداخلیة من استیراد حإصدار بعض التشریعات التي ت -
  .1وتصدیر و فتح الحسابات بالعملة الصعبة و تنظیم تجارة الجملة

  ؛النظام المالي، كإنشاء سوق القیم المنقولة وهیكلة السوق المالي تخص 2إصدار مراسیم -
إصالح النظام الضریبي وتحریر القیود الجمركیة، وذلك بإدخال تغییرات على بعض المراسیم التي  -

  ؛تمس الرسوم على الخدمة العامة
  .وفتح المنافسة األجنبیة خصوصا في مجال المحروقات 3تشجیع االستثمار األجنبي -

  :النتائج المحققة من تنفیذ االتفاقیة. ب
  :ترتب عن تنفیذ هذه االتفاقیة النتائج التالیة

ملیار  27.875من، حیث تراجعت الدیون الخارجیة  %4.3بنسبة انخفاض المدیونیة الخارجیة  -
المدیونیة حیث ات ، مع ارتفاع خدم1992ملیار دوالر سنة  26.678إلى  1991دوالر سنة 
  ؛1992سنة  %76.5إلى  1991في سنة  %73.9انتقلت من 

                                   
، المؤرخ في 26-89من القانون رقم  125المتضمن تطبیق المادة  1990ماي  22المؤرخ في  145-90المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .1989دیسمبر  31
ت الخاصة بالقیم المنقولة، الجریدة الرسـمیة المتضمن تنظیم المعامال 1991ماي  28المؤرخ في  169-91المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .1991جویلیة  1الصادرة في  26للجمهوریة الجزائریة، العدد 
المتعلــق  1986أوت  19المــؤرخ فــي  14-86المعــدل و المــتمم للقــانون رقــم  1991دیســمبر  4المــؤرخ فــي  21-91القــانون رقــم  -3

 .1991دیسمبر  7، الصادرة في 36الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  والبحث واالستغالل مع الشریك األجنبي، باألنشطة
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 تطبیق سیاسة ترشید النفقات العامةلنتیجة  ،ملیار دینار جزائري كفائض 14بلغ رصید الخزینة  -
  ؛اإلیراداتحجم رتفاع الو 

ملیار دوالر والواردات  12.73بلغ حجم الصادرات (دوالر  4.70بلغ فائض المیزان التجاري  -
  ؛1)ملیار دوالر 8.03

فع المعدل 1992سنة  %11.5إلى  1991سنة  %10.5تم رفع معدل الخصم من  - ، كما رُ
خالل نفس الفترة؛ مع تحدید سعر تدخل بنك  %20إلى  %15المطبق على كشوف البنوك من 
و كان الهدف من هذا اإلجراء تحقیق سعر فائدة حقیقي . %17الجزائر في  السوق النقدیة ب 

  .2دخراتموجب وبالتالي رفع سعر الم

حیث حاولت الدولة تغطیة  1993- 1992خالل الفترة  اإلداريفإن الجزائر قد عادت لالقتصاد  ومع هذا،
والذي تم تمویله عن  )اتباع سیاسة كینزیة( النقص في الطلب الكلي للعائالت بزیادة اإلنفاق العمومي

ا لطموحات السلطات كانت معاكسة تمامطریق االقتراض من الجهاز المصرفي، غیر أن النتیجة 
العمومیة حیث أن قیمة الدینار كان مبالغ في تقییمها مما قلص اإلیرادات وشجع المستوردین عوض 

، تجلت أهم مالمحها 1992اختالالت هیكلیة في االقتصاد الجزائري مع بدایة سنة ظهرت كما  3المنتجین
  :فیما یلي

من إجمالي الناتج المحلي، وذلك نتیجة للدعم الحكومي  %2ارتفاع االستهالك الحكومي بنسبة  -
-1992خالل الفترة (من إجمالي الناتج المحلي  %5للسلع االستهالكیة األساسیة التي شكلت 

، مما أدى بالسلطات إلى اإلصدار النقدي لتغطیة العجز في میزانیة الدولة، والذي ترتب )1993
  ؛4%21.2 ةعنه ارتفاع الكتلة النقدیة بنسب

                                   
، ترجمة جریب أم حسن، موفم للنشر والتوزیع، الجزائـر، حدود السیاسة الظرفیة :تسعینیات االقتصاد الجزائريبوزیدي،  عبد المجید - 1

 .20، ص 1999
 .134مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  - 2
  .221الحمید عایب، مرجع سابق، ص ولید عبد  -3
 .190، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیةبلعزوز علي،  - 4
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ملیار  8796.9إلى  1992ملیار دوالر سنة  9794.10قدره انخفاضا العامة  سجلت اإلیرادات -
إلى  1992دوالر للبرمیل سنة  21.07بسبب انخفاض أسعار البترول من  1993دوالر سنة 

 ؛1993دوالر سنة  17.65
 ت الصرف؛ملیار دوالر تم تمویله باستهالك احتیاطا 30.4سجل میزان المدفوعات عجزا قدره  -
من  %7.4أي بنسبة ( 1993دینار جزائري سنة  ملیار 100ب عرفت الخزینة العمومیة عجزا قدر  -

  :1و یعود هذا إلى) إجمالي الناتج الداخلي
  ؛)1991سبتمبر (إقرار الحكومة الجزائریة رفع رواتب وأجور العمال 
 ؛1992فئة الشبكة االجتماعیة ابتداء من فیفري  المساعدات الممنوحة إلى 
  1993- 1992خالل الفترة ) باألسعار الحقیقیة( %50ارتفاع النفقات التحویلیة بنسبة. 

بمنع ) وفقا لشروطه الصادرة في میثاقه(قام صندوق النقد الدولي هذه السیاسة المالیة التوسعیة لونتیجة 
. ملیون دوالر من قیمة القرض الممنوح لها في تلك الفترة 75 بالجزائر من سحب القسط األخیر المقدر 

في سلسلة مفاوضات جدیدة مع المؤسسات المالیة الدولیة بهدف  1993سنة وهكذا شرعت الجزائر نهایة 
وقد ترتب عن هذه  ،*تحسین األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة وبغیة إعادة جدولة دیونها الخارجیة

ائر التفاقیتین مع صندوق النقد الدولي تمثلتا في برنامجي االستقرار االقتصادي إبرام الجز  المفاوضات
 .وبرنامج التسهیل الموسع

II. 1995مارس  -1994أفریل ( برنامج االستقرار االقتصادي:(  
تطبیقها من خالل بالجزائر قامت مرحلة جدیدة من اإلصالحات االقتصادیة التي  االتفاقیمثل هذا 
اقتصادیة جدیدة ترمي إلى التحول نحو اقتصاد السوق، والتخفیض من المشاكل االجتماعیة  إستراتیجیة

  :3، و تتلخص هذه اإلستراتیجیة فیما یلي2كالبطالة والسكن

                                   
 . 136مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص -1
 .قبل هذا التاریخ، رفضت الجزائر إعادة جدولة دیونها  -*
بحوث الندوة الفكریة التي نظمها المركز الوطني للدراسات التجربة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیة، عبد اهللا بدعیدة،  -2

 .360، ص 1999والتحالیل الخاصة بالتخطیط في الجزائر، مركز دراسات الوحدة و العربیة، بیروت، 
 .137مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  -3
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خالل الفترة ( %6و %3تحقیق التوازنات المالیة الكلیة، ورفع معدل النمو الداخلي الخام بین  -
  ؛)1995- 1994

  عة هیكل األسعار ورفع الدعم عنها؛تخفیض معدل التضخم ومراج -
  ترسیخ قواعد اقتصاد السوق وتشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة؛ -
  إعادة هیكلة مؤسسات الدولة وتعمیق اإلصالحات االقتصادیة الهیكلیة؛ -
  تحریر التجارة الخارجیة؛ -
السكن مـن خـالل مـنح األولویـة لقطـاع البنـاء  والحد من أزمة المحافظة على القدرة الشرائیة للمواطنین،  -

  .واألشغال العمومیة
ـــدولي علـــى هـــذه اإلســـتراتیجیة، ومـــنح الجزائـــر مســـاعدة مالیـــة قـــدرها     731.5ولقـــد وافـــق صـــندوق النقـــد ال

  .ملیون وحدة سحب خاصة

 :اإلمكانیات المستخدمة لتحقیق أهداف البرنامج. 1
  :االقتصادي، قامت السلطات العمومیة بإجراءات عدیدة منهاقصد تحقیق أهداف برنامج االستقرار 

  : ـ فیما یخص تقلیص عجز المیزانیة العمومیةأ
  :1ما یليبالعمومیة  قامت السلطات

 تثبیت كتلة أجور الوظیف العمومي؛ -
                                                     تحریر أسعار معظم المنتجات المدعمة، وتخفیض الدعم لبعض المنتجات األخرى كالسمید                    -

 والحلیب؛
 .تحسین إیرادات الخزینة العمومیة عن طریق تحسین المردود الضریبي -
مراجعــة ســعر الصــرف بتخفــیض قیمــة الــدینار، ب الســلطات قامــتفقــد  بالنســبة لمراقبــة السیاســة النقدیــة -

 تــــأطیر القــــروض المصــــرفیة الموجهــــة إلــــىالحقیقــــي و ئــــدة لتقریبهــــا مــــن المســــتوى ورفــــع معــــدالت الفا
 .المؤسسات العمومیة غیر المستقلة

 
                                   

 .29عبد اهللا بدعیدة، مرجع سابق، ص  -1
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   :ـ تحریر التجارة الخارجیةب 
  :لجأت السلطات إلى تسهیل نظام الدفع ونظام الصرف، وقد اعتُمدت في ذلك على

 الحد من القیود المفروضة على االستیراد والتدخل المباشر للسلطات العمومیة؛ -
ى جعــــل الــــدینار قــــابال للتحویــــل بالنســــبة للمعــــامالت التجاریــــة، وهــــذا بعــــد تعــــدیل ســــعر العمــــل علــــ -

 .الصرف

   :ـ فیما یخص إعادة التوازن لمیزان المدفوعاتجـ 
لجأت الدولة إلى التمویل الثنائي والمتعـدد األطـراف، كمـا قامـت بـإبرام عـدة اتفاقیـات مـن أجـل إعـادة الـدیون 

  :كما یوضحه الجدول التالي

  ):9(دول رقم الج
  )1995-1994(إعادة جدولة الدیون الخارجیة في الجزائر خالل الفترة 

  البلدان الدائنة  الفترة

  فرنسا –كندا  –النمسا  –هولندا   1994سبتمبر 

  البرتغال –اسبانیا  –فنلندا  –بلجیكا   1994أكتوبر 

  سویسرا –ألمانیا  –دانیمارك   1994نوفمبر 

  النرویج  -بریطانیا  –الیابان   –الوالیات المتحدة األمریكیة  –السوید   1994دیسمبر 

  إیطالیا  1995مارس 

، الطبعـة األولــى، دار حامـد للنشــر والتوزیــع، التجربــة الجزائریــة: اإلصــالح االقتصــادي و سیاسـة التشــغیلمــدني بـن شــهرة،  :المصـدر
  .138، ص 2009األردن، 

 :نتائج البرنامج .2
االقتصــادیة، االجتماعیــة واألمنیــة الصــعبة التــي واجهتهــا الجزائــر آنــذاك، فقــد تــم علــى الــرغم مــن الظــروف 

و یمكــن إبــراز النتــائج المترتبــة . تطبیــق هــذا البرنــامج، وبشــهادة خبــراء صــندوق النقــد الــدولي بصــرامة تامــة
  :عنه كما یلي
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  :ـ بالنسبة لالستقرار االقتصادي الكليأ
  ؛19941من قیمتها  في أفریل  %40.17 ـتم تخفیض قیمة العملة المحلیة ب -
ســتهالك، اال مــن إجمــالي الســلع المدرجــة فــي مؤشــر أســعار %84ارتفعــت األســعار المحــررة إلــى   -

  :2حیث
  تراوحــت بــین  بنســب ) الخــدمات البریدیــةفــي مجــال النقــل والهــاتف و (تــم رفــع أســعار الخــدمات

 ؛%30إلى  20%
 ؛تم تعدیل أسعار الكهرباء والحلیب كل ثالثة أشهر 
  40ارتفعت أسعار المواد الغذائیة بنسبة قدرها%. 

، بـل حقــق النـاتج الـداخلي الحقیقــي معـدل نمــو سـلبي بلــغ )%6 -%3(لـم یتحقـق معــدل النمـو المتوقــع  -
  :، و یعود هذا إلى0.2%
 الظروف االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة السیئة التي واجهت البالد؛  
  ؛%5ب انخفاض اإلنتاج الزراعي 
  نتیجـة لمواجهتـه بعـض المشـاكل  ،%2.5انخفاض اإلنتاج في قطاع المحروقـات بنسـبة قـدرها

 .المتعلقة بالصیانة
المقــدرة  %5.7مقابــل  %4.4انخفــاض عجــز المیزانیــة العامــة بالنســبة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي إلــى  -

  حسب البرنامج؛
  لبرنامج؛المتوقعة حسب ا %38مقابل  %29بلغ معدل التضخم في هذه الفترة  -
كاحتیــاطي إلزامــي علــى كافــة الودائــع بالعملــة الوطنیــة، كمــا طرحــت الخزینــة  %2.5تــم فــرض نســبة  -

  ؛3سنویا %16.5سندات بأسعار فائدة مقدرة ب 
  ملیون دینار؛  22تخفیض مدیونیة الحكومة تجاه النظام المصرفي بمبلغ  -
مقابــل  1994مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي ســنة  فقــط %15.7مــن ) M2(ارتفــاع حجــم الكتلــة النقدیــة  -

 .1993سنة  21%

                                   
 .363عبد اهللا بدعیدة، مرجع سابق، ص  -1
 .31عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص  -2
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  :ـ على المستوى الخارجيب 
ملیــار دوالر ســنة  2.64أدى تحســن میــزان المــدفوعات إلــى ازدیــاد احتیــاطي العمــالت الصــعبة بمقــدار  -

  ؛31993ملیار دوالر سنة  1.5مقابل  1994
مـن  %15.4ملیـار دوالر، أي  5.3إلـى  1995وصل إجمالي الدیون المعاد جـدولتها إلـى غایـة مـارس  -

و الجـــدول التـــالي یوضـــح أثـــر إعـــادة الجدولـــة علـــى المدیونیـــة خـــالل الفتـــرة . 1إجمـــالي الـــدیون الخارجیـــة
1994-1995.  

  ):10(جدول رقم ال
  )1995- 1994(أثر إعادة الجدولة على المدیونیة في الجزائر خالل الفترة 

  دوالر ملیار: لوحدةا                                                                                         
  %خدمات الدین إلى الصادرات  المجموع  الفائدة  القسط  البیان

1994  

  

  93.4  8.960  1.840  7.120  قبل إعادة الجدولة

  47.1  4.520  1.390  3.310  بعد إعادة الجدولة

1995  
  70.6  8.893  1.779  7.114  قبل إعادة الجدولة

  37.8  4.366  1.796  2.570  بعد إعادة الجدولة

ـــــى التحـــــوالت االقتصـــــادیة فـــــي الجزائـــــر، بغـــــداد كربـــــالي،  :المصـــــدر  مجلـــــة العلـــــوم اإلنســـــانیة، جامعـــــة بســـــكرة،            نظـــــرة عامـــــة عل
  .59، ص 2005العدد الثامن، سبتمبر 

     %93.4قــد مثلــت خــدمات الــدین العمــومي  1995و  1994نالحــظ أنــه وقبــل إعــادة جدولــة الــدیون ســنة 
من إجمالي الصادرات على الترتیب، بما یمثل عبئا شدیدا علـى میزانیـة الدولـة، لكـن بعـد إعـادة  %70.6و 

ـــــدین العمـــــومي  ـــــت خـــــدمات ال  1994مـــــن إجمـــــالي الصـــــادرات لســـــنتي  %37.8و  %47.1الجدولـــــة مثل
  . على الترتیب، بما یخفف العبء على میزانیة الدولة ویمنح مجاال لتنفیذ النفقات العامة 1995و

                                   
 .145عبد السالم مخلوفي، مرجع سابق، ص  -3
 .346مدني بن شهرة، مرجع سابق، ص  -1
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III. 1998أفریل  1 -1995مارس  31(لي برنامج التعدیل الهیك(  

   تثمینا للنتائج التي حققتها الجزائر في إطار برنامج االستقرار االقتصادي، وافق صندوق النقد الدولي
وهو ما (وحدة سحب خاصة  1169280دعم من المجموعة األوروبیة على تقدیم قرض للجزائر قدره بو 

، وذلك من أجل استرجاع التوازنات المالیة الداخلیة 1)من حصة الجزائر في الصندوق %127.8یعادل 
 زائریة، حیثتي تطمح لها السلطات الجوتم تحدید أهداف البرنامج تبعا لآلفاق المستقبلیة ال. والخارجیة

  :     1تمثلت هذه األهداف فیما یلي
من الناتج المحلي خارج المحروقات قصد استیعاب الزیادة السكانیة  %5وي قدره نتحقیق معدل نمو س -

 ؛%4للسكان النشطین التي تقارب 
  ؛الدول الشریكة للجزائرتخفیض معدالت التضخم لتقارب المعدالت السائدة في  -
  مستوى االحتیاطات الدولیة؛دفوعات و تحسین وضعیة میزان الم -
  .مواصلة عملیة التحریر االقتصادي مع ضمان الحمایة الالزمة للفئات المتضررة من ذلك -

  :اإلجراءات المستخدمة لتنفیذ البرنامج .1
كون أن الهدف الرئیسي للبرنامج هو تخفیض معدالت التضخم من خالل إدارة الطلب الكلي وتخفیضه 

  :اتبعت السلطات العمومیة العدید من اإلجراءات أهمهاوتوفیر الشروط الالزمة لزیادة العرض الكلي 

  :ـ اإلجراءات ذات الطابع االستقراريأ 
  :فیما یليأهم هذه اإلجراءات تتمثل  

  تحریر األسعار في إطار تشریع جدید یرمي إلى إنهاء تأمیم األنشطة اإلنتاجیة؛ مواصلة -
  تحریر أسعار الصرف و تحدیدها وفقا لقواعد السوق؛ -
  ؛2تحریر أسعار الفائدة، و منح استقاللیة أكبر للبنوك التجاریة فیما یخص منح القروض -
  :3القضاء على عجز الموازنة وتنمیة االدخار العمومي عن طریق -

                                   
 .13عبد السالم مخلوفي، مرجع سابق، ص  - 1
الملتقـى الـوطني حـول االقتصـاد اآلثار االقتصـادیة واالجتماعیـة للتصـحیح الهیكلـي فـي الجزائـر، عبد الباقي روابح، شریف غیـاط،  -1

 .04، ص 2001الجزائري في األلفیة الثالثة، جامعة البلیدة، 
 .365عبد اهللا بدعیدة، مرجع سابق، ص  -2



 االنفتاح االقتصاديمن التخطيط المركزي نحو  : سياسة التنمية الجزائرية    الفصل الرابع             
 

204 
 

من خالل توسیع الوعاء الضریبي ومكافحة التهرب الضریبي وبإجراء : زیادة الموارد المالیة -
 إصالحات ضریبیة شاملة؛

 :وذلك من خالل تقلیص النفقات -
 تخفیض النفقات اإلداریة ونفقات التجهیز؛ 
  والكهرباء؛) الوقود(رفع الدعم عن المنتجات ذات االستهالك الواسع وعن منتجات الطاقة 
 قلیص المساعدات الموجهة إلى المؤسسات العمومیةت. 

  :اإلجراءات ذات الطابع الهیكلي .ب
تهدف إلى تنسیق اإلطار المؤسساتي مع متطلبات اقتصاد السوق وترقیة االستثمارات اإلنتاجیة، ویمكن  

  :كما یلي اإلجراءاتذكر أهم هذه 
في هذا السیاق حدد و المؤسسات العمومیة للمستثمرین الوطنیین واألجانب،   العمل على خوصصة -

الفروع التي یمكن أن یستهدفها برنامج الخوصصة، كما تم وضع قائمة بالمؤسسات  95-22األمر 
  العمومیة المعدة لذلك؛

  ؛)إنشاء صندوق لدعم ترقیة الصادرات( العمل على تنویع الصادرات خارج المحروقات -
سوق مالیة لتسهیل عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة، والبحث عن مصادر جدیدة إنشاء  -

   ؛1لتمویل االستثمارات
   .2تعویض صنادیق المساهمة بالمجمعات من أجل تسییر أسهم المؤسسات العمومیة لحساب الدولة -
وتهیئـــــــة قطـــــــاع البنـــــــوك إلخضـــــــاعه لعملیـــــــة إعـــــــادة الهیكلـــــــة                      إصـــــــالح النظـــــــام المـــــــالي والمصـــــــرفي، -

 والخوصصة مستقبال، مع تشجیع تأسیس البنوك الخاصة؛

                                                                                                          
اإلنسـانیة، جامعـة بسـكرة، العـدد الثـامن، سـبتمبر ، مجلـة العلـوم نظـرة عامـة علـى التحـوالت االقتصـادیة فـي الجزائـربغـداد كربـالي،   -3

 .60، ص 2005
 .13عبد السالم مخلوفي، مرجع سابق، ص  -1
، المتعلق بتسییر رؤوس األموال التجاریة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25-95األمر  -2

 .1995سبتمبر  27الصادرة في  ،55الجزائریة، العدد 
 .365عبد اهللا بدعیدة، مرجع سابق، ص  -2 
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 1997طلـــب االنضـــمام إلـــى منظمـــة التجـــارة العالمیـــة، وبـــدأ المفاوضـــات مـــع اإلتحـــاد األوروبـــي ســـنة  -
 .1حرلوضع اإلطار العام للشراكة والوصول إلى منطقة التبادل ال

  :التعدیل الهیكلي نتائج برنامج. 2
بصفة عامة فقد نجح برنامج التعدیل الهیكلي في تخفیض الطلب الكلي ودعم المالءة المالیة للدولة دون 

برنامج من خالل دراسة أهم انعكاساته الالنتائج المحققة من  مكن إبرازتحقیق زیادة في العرض الكلي، وی
  .یة وعلى الجانب االجتماعيعلى المؤشرات االقتصادیة الكل

 :االنعكاسات على المؤشرات االقتصادیة الكلیة. أ
  .تبرز نتائج البرنامج تحسنا واضحا في معظم المؤشرات الكلیة

حقق االقتصاد الوطني  بعد الركود االقتصادي الذي دام فترة طویلة نسبیا، :النمو االقتصادي. 1.أ
 :معدالت نمو إیجابیة خالل فترة البرنامج كما یتضح من الجدول التالي
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  ):11(جدول رقم ال                                        
)1998- 1993(معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة   

%: النسبة                                                                                           

                                                                     جریــــب أم حســــن، مــــوفم: ، ترجمــــةحــــدود السیاســــة الظرفیــــة: تســــعینیات االقتصــــاد الجزائــــريعبــــد المجیــــد بوزیــــدي،  :لمصــــدرا
  .41، ص 1999للنشر والتوزیع، الجزائر، 

بتحقیــق معــدالت نمــو إیجابیــة ویرجــع الفضــل فــي   1995ة ابتــداء مــن ســنو الجزائــري نجــح االقتصــاد لقــد 
  :1تختلف باختالف القطاع إلى جملة من األسباب ذلك
 %15بمعـدلي نمـو قــدرهما   1996و  1995عـرف نمـوا ملحوظــا خـالل سـنتي  :القطـاع الزراعـي -

  على التوالي وذلك بسبب العوامل المناخیة المناسبة؛ %19.5و
فمن حیث ناحیـة الكمیـة المصـدرة فقـد  تطورا من ناحیة األسعار والكمیات، شهد :قطاع المحروقات -

، أمــا بالنســبة  1995ألــف برمیــل ســنة  767ألــف برمیــل نهایــة التســعینیات مقابــل  800تجــاوزت 
حیــث بلــغ الســعر المتوســط للبرمیــل   1997و 1996لألســعار فقــد عرفــت انتعاشــا واضــحا ســنتي 

 .   الالحقتین دوالر للبرمیل على التوالي رغم التراجع النسبي للسنتین 19.8و 21.7
الـــذكر أن القطــــاع الصـــناعي قـــد عــــرف تـــدهورا ملحوظـــا نتیجـــة نقــــص التمـــوین الـــالزم وحــــل  ویجـــدر بنـــا

  ..المؤسسات العمومیة 

إطار  العامة أهم األهداف المخطط لها فيمثل تقلیص العجز في المیزانیة : المیزانیة العامة. 2.أ
. االنكماشیة كما ذكرنا واإلجراءاتمن التدابیر  برنامج التعدیل الهیكلي، حیث اتخذت السلطات جملة

                                   
، رسـالة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه دولـة، كلیـة العلـوم المدیونیة الخارجیة واإلصالحات االقتصادیة في الجزائـرعبد الباقي روابح،  - 1

  .233ص  ،2006-2005االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

2.1 - معدل النمو االقتصادي  - 0.9  3.8 3.3 1.2 4.6 

معدل النمو االقتصادي خارج قطاع 
2.5 - المحروقات  - 0.4  3.7 2.6 - 0.9  5.1 

0.8- المحروقات  -2.5  1 7 2.5 5.3 
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من الناتج المحلي  %1.4إلى  هاحققت المیزانیة العامة نتائج مرضیة حیث انخفضت نسبة عجز وقد 
 %2.9، %2.4، %3، لتسجل فائضا قدره 1994في سنة  %4.4مقابل  1995 اإلجمالي سنة

ه النتائج على األداء الجید لسیاسة على التوالي، وتدل هذ 1998، 1997، 1996خالل السنوات 
  . 1المیزانیة

لقد أدى التسییر الصارم لكل من المیزانیة والنقد إلى انخفاض معدالت التضخم خاصة مع  :التضخم. 3.أ
مقابل  1997في مارس  %7.4نهایة فترة البرنامج ، كما أن الرقم البیاني ألسعار االستهالك قد بلغ 

  :ح تطور معدالت التضخم حسب الجدول التاليیو یمكن توض .19942 في دیسمبر  38.4%

  ):12(الجدول رقم 
  )1998 - 1993(تطور معدالت التضخم خالل الفترة 

 %: النسبة                                                                                                   

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنوات

  5  5.7  18.5  29.8  29  20.5  32  التضخم

  .40مرجع سابق، ص عبد المجید بوزیدي،:المصدر  

في خفض معدالت التضخم إلى مستویات مقبولة  قد نجحت السلطات العمومیةنالحظ من الجدول أن 
في  %5و   %5.7وذلك قبل البدء بتنفیذ البرنامج لیتراجع إلى  1992سنة  %32حیث بلغت نسبته 

ویفسر هذا التراجع في مستویات التضخم إلى اإلجراءات التي . على التوالي 1997و 1996سنتي 
اتخذتها السلطات العمومیة في إطار البرنامج كتعدیل أسعار الفائدة برفعها إلى مستویات قیاسیة سنتي 

  .3الكتلة النقدیةوتقلیص العجز في المیزانیة إلى مستویات معقولة والصرامة في تسییر  1995و 1994

  

                                   
 . 09 مرجع سابق كمال رزیق، بوزعرور عمار  1
 .38عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص  2

  .207، ص مرجع سابقبلعزوز بن علي،  - 3
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  :میزان المدفوعات. 4.أ
سجل هو اآلخر نتائج مرضیة، وذلك نتیجة النخفاض ضغط المدیونیة الخارجیة والمساعدات األجنبیة 

، إضافة إلى تطور جاري الدیون الخارجیة بوتیرة ةإعادة جدولة دیونها الخارجی عقبالتي تلقتها الجزائر 
كما أن تشكیل احتیاطي الصرف تم بصفة . ذر للقروض الخارجیةیمكن التحكم فیها بفضل اللجوء الح

و یمكن توضیح تطور مؤشرات . 1بسبب تراجع أسعار البترول 1998حسنة رغم انخفاضه النسبي سنة 
  .الدین الخارجي واالحتیاطات الدولیة والمیزان التجاري حسب الجدول التالي

  ):13(جدول رقم ال
                      خالل الفترة تطور مؤشرات الدین الخارجي، االحتیاطات الدولیة وحساب المیزان التجاري

)1993-1998(  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر 
  .  38عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص -
  .60بغداد كربالي، مرجع سابق، ص - 

ملیار دینار جزائري،   30.06حوالي ب 1998-1993قدر متوسط حجم الدیون الخارجیة خالل الفترة 
ونالحظ من الجدول انخفاض حجم خدمة الدین الخارجي مع بدایة تطبیق اإلصالحات وذلك بسبب إعادة 

یار دینار مل 9.5ما یقدر بـ  1993الجدولة كما ذكرنا سابقا، حیث بلغ حجم خدمة الدین الخارجي سنة 
                                   

مجلـة دراســات ، "حالـة الجزائــر"االنعكاســات االجتماعیــة لبرنـامج اإلصــالح االقتصـادي فــي الـبالد العربیــة عبـد الحـق بـوعتروس،  - 1
 . 46، ص 2006، 11مركز البصیرة واالستشارات والخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، العدد  اقتصادیة،

  السنوات

  البیان
1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  30.473  31.22  32.09  31.32  29.65  25.65  رصید الدین الخارجي

  5.18  4.465  4.281  4.244  4.244  9.05  خدمة الدین الخارجي

  6.8  8  4.2  2.1  2.6  1.5  االحتیاطات الدولیة

  0.839  5.79  3.439  0.179  -0.259  2.728  حساب المیزان التجاري

ملیار دینار: الوحدة  
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ملیار دینار على إثر إعادة الجدولة، وقد حافظت على هذا المستوى المعقول طیلة  4.244لتنخفض إلى 
ملیار دینار بسبب انخفاض أسعار  5.18حیث سجلت ارتفاعا بسیطا قدره  1998فترة البرنامج عدا سنة 

  .1997سنة  دوالر للبرمیل 18دوالر للبرمیل بعدما فاقت  13المحروقات والتي بلغت 
بالنسبة لالحتیاطات الخارجیة والتي شكلت في بدایة التسعینیات تهدیدا حقیقیا لالقتصاد الوطني والذي 

تحسنا  1996عكس الوضعیة الصعبة التي عاشها االقتصاد الجزائري فقد عرفت ابتداعا من سنة 
، 1993ملیار دینار سنة  1.5مقابل  1998ملیار سنة  8و 1996ملیار دینار سنة  4.2ملحوظا قدر بـ 

ویفسر هذا التحسن بارتفاع أسعار البترول كما ذكرنا سابقا، والتي عادت لتسجل انخفاضا نسبیا سنة 
  . ملیار دینار 6.8وبالتالي انخفضت االحتیاطات الدولیة إلى  1998

المحلي، وقد أما حساب المیزان التجاري فقد ارتبط رصیده بتطور أسعار النفط والتسییر الصارم للطلب 
ملیار  0.259بعجز قدره  1994عرف هذا األخیر تذبذبا خالل هذه الفترة حیث سجل أدنى قیمة له سنة 

  . ملیار دینار 5.79بـ  1997دینار وأعلى قیمة له سنة 

سبق، نستطیع القول أن نتائج برنامج التصحیح الهیكلي كانت في مجملها ایجابیة رغم  بناء على ماو 
إال أن تطبیق هذا البرنامج لم یحسن من  بیة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي،المساهمة السل

 %95بنیة االقتصاد الجزائري الهشة تجاه الصدمات الخارجیة نتیجة سیطرة قطاع المحروقات والذي یمثل 
اإلنتاج من  %40إلى  25من إیرادات المیزانیة العامة ویمثل  %60من الصادرات ویساهم في تشكیل 

 .تكلفة اجتماعیة مرتفعةیضاف إلى هذا كون أنه قد ترتب على تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي . 1الكلي
صالحات بتطبیق إلجزائر وتحت تأثیر االتجاه الجید لسوق النفط العالمي باشرت ا 2001ومع حلول سنة 

عادة وتیرة التنمیة والنمو االقتصادي إ اقتصادیة تهدف في مجملها إلى إنعاش االقتصاد الوطني، لى وإ
استئناف العملیة وذلك من أجل توسعیة ذات طابع كینزي  إنفاق عمومي المعدالت المقبولة، وفق سیاسة

  . التنمویة في البالد

  

  

                                   
  .229ولید عبد الحمید العایب، مرجع سابق، ص - 1
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  : الثالث   لمبحثا

  االقتصادية خالل فترة الدراسة  اإلصالحاتموضوع  

والتــــي تمیــــزت بانخفــــاض  ،لثــــةدیة التــــي شــــهدتها الجزائــــر وحتــــى بدایــــة األلفیــــة الثاأدت األوضــــاع االقتصــــا
معــدالت النمــو االقتصــادي وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر، واســتعاد التوازنــات الكلیــة لالقتصــاد الجزائــري 

وجــه إلــى تبنــى سیاســة اقتصــادیة جدیــدة  مرتكــزة علــى التالرســمیة ارتفــاع مســتوى االحتیاطــات إضــافة إلــى 
وقـد تجسـدت هـذه السیاسـة . الكینزي والذي یهدف إلى رفـع الطلـب الكلـي عـن طریـق زیـادة اإلنفـاق العمـومي

ــــدة فــــي سلســــلة مــــن االســــتثمارات الع  ودعــــم النمــــو الضــــخمة المبرمجــــة ضــــمن بــــرامج اإلنعــــاش امــــةالجدی
  :التالیةبالمحددات  لهذه السیاسة وبناء على هذا یمكن تفسیر انتهاج الجزائر. یناالقتصادی

تحســـین المســـتوى المعیشـــي مـــن خـــالل زیـــادة لیتمثـــل فـــي ضـــغط المـــواطنین : المحـــدد االجتمـــاعي -
 ؛...دمات العمومیة وزیادة األجورالطلب على الخ

عقـــب عشـــریة تمیـــزت باضـــطرابات أمنیـــة شـــدیدة؛ تحســـنت األوضـــاع  :المحـــدد األمنـــي والسیاســـي -
  ؛في البالد والسیاسة األمنیة

  .*ویتمثل في الیسر المالي الناتج عن انتعاش سوق المحروقات :المحدد المالي -

  :وقد تم تجسید هذه السیاسة من خالل تنفیذ البرامج التنمویة التالیة

ــرة أو مــا یعــرف  *برنــامج دعــم اإلنعــاش االقتصــادي - ــالمخطط الثالثــي للفت  :)2004-2001(ب
  ملیار دینار؛ 1216إجمالي قدره والذي خصص له غالف مالي 

ـــدعم النمـــو - ـــي ل ـــرة أو مـــا یعـــرف  **البرنـــامج التكمیل ـــالمخطط الخماســـي األول للفت -2005(ب
ملیـار دینـار، إضـافة لمختلـف  8705والذي خصصـت لـه اعتمـادات مالیـة أولیـة قـدرها  :)2009

البـــرامج اإلضــــافیة كبرنـــامجي الجنــــوب والهضـــاب العلیــــا، البرنـــامج التكمیلــــي المتصـــاص الســــكن 
وقد بلـغ الغـالف المـالي اإلجمـالي المخصـص لهـذا البرنـامج عنـد . یلیة الوالئیةالبرامج التكمو الهش 

                                   
  .سنتطرق لتطور اإلیرادات العامة في ظل تحسن أسعار المحروقات بالتفصیل في الفصل الموالي -  *

* - Programme de soutien à la croissance (PSRE)  
**- Programme complémentaire de soutien à la croissance (PCSC)  
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وبعـد عملیـات إعـادة التقیـیم للمشـاریع الجاریـة ومختلـف التمـویالت األخـرى   2009اختتامه نهایـة 
  ملیار دینار؛ 9680ما یقدر بـ 

 :)2014-2010(یعرف بـالمخطط الخماسـي الثـاني أو مـا  ***رنامج توطید النمو االقتصاديب -
اســـتكمال المشـــاریع : ملیـــار دینـــار جزائـــري، وهـــو یشـــمل شـــقین همـــا 21214والـــذي خصـــص لـــه 

الكبـــرى الجـــاري انجازهـــا علـــى الخصـــوص فـــي قطاعـــات الســـكة الحدیدیـــة والطـــرق والمیـــاه بمبلـــغ 
طالق مشاریع  9700  .ملیار دینار جزائري 11534جدیدة بقیمة ملیار دینار، وإ

.I  االقتصادي اإلنعاشتطبیق سیاسة  دوافع:                                                           
ت الســلطات العمومیــة إلــى االقتصــادي هــي محصــلة لمجموعــة مــن العوامــل التــي دفعــ اإلنعــاشإن سیاســة 

ارتفـــاع و  قتصــاديانخفـــاض معــدالت النمـــو اال: هــذه العوامـــل االجتماعیــة واالقتصــادیة مــن أهـــمو ، انتهاجهــا
  .دالت البطالةمع

   :ضعف معدالت النمو االقتصادي. أ
كـون أن النـاتج  بالضعف وعـدم االسـتقرار) 2000 -1986(تمیزت معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة 

 ،أثر بالصـــدمات الخارجیـــة مثـــل أحـــوال الطقـــس بالنســـبة للقطـــاع الزراعـــيفـــي الجزائـــر یتـــ اإلجمـــاليالمحلـــي 
للـبالد والتـي   ةوتقلبات أسعار برمیل النفط بالنسبة للقطاعات التـي تعتمـد فـي تطورهـا علـى القـدرة االسـتیرادی

فهــم تطــور معــدالت النمــو االقتصــادي نتنــاول لو ). 1993-1986(خــالل الفتــرة  عرفــت انخفاضــا محسوســا
  .)2000-1986(یوضح عددا من مؤشرات النمو االقتصادي خالل الفترة  والذي الجدول التالي

  
  
  
  
  
  

                                   
*** - Programme de consolidation de la croissance économique  (PCCE) 
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  ):14(جدول رقم ال
  )2000- 1986(مؤشرات النمو االقتصادي خالل الفترة 

 الفرد من الناتج  نصیب
        اإلجماليالمحلي 

 )دینار جزائري(

 معدل تغیر الناتج المحلي
 % اإلجمالي

 اإلجماليالناتج المحلي 
   باألسعار الثابتة

 )ملیار دینار جزائري(
 السنوات

13008.773 0.2-  13008.773 1986 
13363.249 0.7-  3299.524 1987 
14427.386 1.9-  3236.833 1988 
17086.761 4.8 3392.201 1989 
22156,502 1,252 3434,663 1990 
33620,559 -1,2 3393,448 1991 
40908,035 1,6 3447,743 1992 
44237,525 -2,102 3375,254 1993 
54095,141 -0,9 3344,877 1994 
71453,671 3,848 3473,578 1995 
89967,094 3,8 3605,574 1996 
95720,434 1,1 3645,235 1997 
95926,075 5,098 3831,051 1998 

108399,716 3,2 3953,645 1999 
135170,13 3,8 4103,883 2000 

  : من إعداد الطالبة اعتمادا على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي :المصدر

World Economic Outlook Database, October 2014  

  :  ن خالل الجدول نالحظ أنهم

  بمعـــدل قـــدره  1993، أدناهـــا ســـجل ســـنة  %1.53بلـــغ متوســـط معـــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي  -
ملیــار  3831,051بـــ +) 5,098(بمعــدل  1998دوالر وأعالهــا ســنة   3375,254بـــ  ) 2,102-(

قد سجل معدل نمو النـاتج معـدالت ایجابیـة وذلـك فـي ظـل  1995ونالحظ انه وابتداء من سنة  .دینار
  تحسن مؤشرات االقتصاد الكلي؛
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حـوالي خـالل هـذه الفتـرة حیـث تضـاعف  متباطئـاسجل نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تزایـدا  -
یبقـى نصـیب و ،  2000سنة  135170,13إلى  1986سنة  13008.773انتقل من  : تسعة مرات

 غیر كاف؛الفرد من الناتج الوطني اإلجمالي 
) ، األشـغال العمومیـة، الخـدماتالمحروقـاتالزراعـة، (بنـاء علـى تقسـیم االقتصـاد إلـى خمسـة قطاعـات  -

انخفـاض  حتـى فـي أوقـات 2000-1986 الفتـرةخـالل  هـو المهـیمن قطـاع الـنفط والغـاز :نالحـظ أن
ثالثـا، وأخیـرا  قطـاع التشـیید والبنـاء ویـأتي، المركـز الثـاني فـي قطـاع الخـدمات ، یلیـه الـنفط أسـعار

وبالتــــالي . المناخیـــةتقلبــــات الیتنـــاوب قطـــاعي الزراعــــة والصـــناعة علــــى المركـــز الرابـــع وذلــــك بحســـب 
وذلــك بحســب التغیــر فــي الصــناعة الزراعــة و قطــاعي  علــى المركــز الرابــع یتنــاوب هنســتطیع القــول أنــ

عــانى فقــد بالنســبة للقطــاع الصــناعي  تــؤثر مباشــرة علــى القطــاع الزراعــي، أمــا العوامــل المناخیــة والتــي
لهـذا  اإلنتاجیـةخالل هذه الفترة من أزمة هیكلیة ومالیة وهو ما أثر سلبا علـى معـدل اسـتخدام الطاقـات 

  .1القطاع
) 2000-1986(ول أن ضــــــعف معــــــدالت النمــــــو االقتصــــــادي خــــــالل الفتــــــرة وبالتــــــالي نســــــتطیع القــــــ -

قـــد أوجبـــت  اإلنتـــاجيوالمصـــحوبة بانخفـــاض فـــي معـــدل اســـتخدام المـــوارد والطاقـــات المتاحـــة للجهـــاز 
تطبیق برنامج لدعم النمـو االقتصـادي مـن خـالل التوسـع فـي اإلنفـاق العمـومي االسـتثماري بهـدف رفـع 

قــات التشــغیل المتاحــة والتــي مــن المفتــرض أنهــا معطلــة بســبب توقــف الطلــب الــداخلي ومــن ثــم رفــع طا
  . االستثمارات العمومیة منذ نهایة الثمانینیات، وبالتالي رفع معدالت النمو االقتصادي

   :رتفاع معدالت البطالةا. ب
االقتصـادي، النشـاط  ظـاهرة اقتصـادیة تبـین وجـود خلـل فـي حیـث أنهـا البطالـة ظـاهرة ذات أبعـاد مختلفـة إن
وتعتبـــر مواجهـــة أزمـــة البطالـــة فـــي . اجتماعیـــة علـــى تركیبـــة المجتمـــع ظـــاهرة اجتماعیـــة لمـــا لهـــا مـــن آثـــارو 

الجزائر من أهم التحدیات التي تواجه السلطات العمومیة كون أن هذه الظـاهرة هـي السـبب األول فـي تفشـي 
  .أو حمایة اجتماعیة ظاهرة الفقر خصوصا كون البطال في الجزائر ال یستفید من تعویضات

  ). 2000-1985(ویبین الشكل التالي تطور معدالت البطالة خالل الفترة 

                                   
1 - Ministre des finance, Projet de loi de finance pour 2001, Rapport de présentation, Octobre 2000, 
p2. 
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  ):29(رقم البیاني  شكللا
  )2000- 1985(خالل الفترة تطور معدالت البطالة 

  
, p 54. Op.cit2011: Emploi, -: Rétrospective Statistique 1962 Source 

نســبة البطالــة تزامنــا مــع األزمــة االقتصــادیة التــي عرفتهــا الجزائــر حیــث  ارتفــاعالبیــاني  نالحــظ مــن الشــكل
 مـن وابتـداًء ، بعـدها نقطـة 11.7أي بزیـادة قـدرها  1989سـنة  21.4إلـى  1985سنة  %9.7تطورت من 

   %29.8بـ  2000عرفت معدالت البطالة تطورا منتظما حیث أعلى معدل لها سنة  1990سنة 
  : المرتفعة بعدد من األسبابویمكن تفسیر هذه المعدالت 

ر حیــث توقفــت االســتثمارات العمومیــة والتــي تعتبــر المصــد 1986تــداعیات األزمــة االقتصــادیة لســنة   -
كمــا أن عــدد المناصــب المــوفرة األساســي لمناصــب العمــل فــي ظــل التزایــد المســتمر لعــروض العمــل، 

 140000بعـدما كـان منصـب شـغل كمتوسـط سـنوي  75000لـم یتعـد ) 1989-1985(خالل الفترة 
 .1)1984-1980(منصب خالل الفترة 

 انمو  حیث تمتلك الجزائرعلى البطالة،  تؤثرأحد األسباب التي  الذي هو :2العامل الدیموغرافي  -
، لینخفض 1985سنة %  3.11إلى  1963-1962 سنة %  3.39تطور من   امرتفع ادیموغرافی

لى  1995 سنة% 2.1 ، ثم إلى1990سنة %  2.5بعد ذلك إلى  ورغم  .1996سنة %  1.9وإ

                                   
أبحـاث اقتصـادیة ، 2010-2000دراسـة تقییمیـة لسیاسـة اإلنعـاش االقتصـادي المطبقـة فـي الجزائـر فـي الفتـرة نبیـل بـوفلیح،  - 1

داریة، العدد    .248، ص 2012، دیسمبر 12وإ
رقـة بحثیـة مقدمـة فـي و ، الجزائـرانعكاسات اإلصالحات االقتصـادیة علـى التشـغیل والبطالـة فـي نذیر عبد الرزاق، بن یوسف نوة،  - 2

  .8ص  ،2011نوفمبر  ملتقى دولي حول إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، جامعة المسیلة،

1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
معدل البطالة 9,7 21,4 18,1 19,7 20,3 21,3 23,1 24,4 28,3 28,1 28,3 28,6 29,3 29,8
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ن الجزائر تعتبر من البلدان ذات الزیادة السكانیة إال أ ،التزاید السكانيوتیرة النخفاض في هذا ا
سنة،  25أقل من %  60(نسبة كبیرة الشباب حیث تحتل فئة ، )نسمة سنویا 550.000(المرتفعة 

شطین یتزاید بوتیرة عالیة أیضا، إذ قدر ، وهذا یعني أن عدد السكان الن)سنة 20أقل من %  50و
، وهو الشيء الذي % 3.9 قدرهاملیون بزیادة سنویة في العشر سنوات األخیرة  8.5ـ ب 1999سنة 

طلب عمل   257000ـ ب  1988-1987 خالل العشریة  یولد زیادة سنویة في طلبات العمل قدرت
غیر أن  عرض 300000سوق العمل  فقد دخل كمثال 1996إذا أخذنا سنة ف. في المتوسط سنویا
صعوبة الحصول على  وهذا یبیٌنلنفس السنة منصب  15000لم یوفر سوى  االقتصاد الجزائري

  منصب عمل؛
والتـي توجـت بتطبیـق التعـدیل الهیكلـي خـالل  1989ابتـداء مـن االقتصـادیة التـي طبقـت  اإلصالحات  -

قد ساهمت فـي رفـع معـدالت البطالـة وذلـك مـن خـالل إجـراءات تسـریح عمـال  )1999-1994(الفترة 
المؤسســـات العمومیـــة االقتصـــادیة والتـــي عانـــت مـــن عجـــوز هیكلیـــة ومالیـــة، حیـــث بلـــغ عـــدد العمـــال 

حســـب أرقـــام المجلـــس الـــوطني  1عامـــل ألـــف 300 حـــوالي) 1996-1994(المســـرحین خـــالل الفتـــرة 
ـــة مـــن أجـــل التقلـــیص مـــن حجـــم االقتصـــادي واالجتمـــاعي بـــالرغم مـــن اإل جـــراءات التـــي اتخـــذتها الدول

ـــة الوطنیـــة لـــدعم تشـــغیل  :خاصـــة لـــدعم التشـــغیل هیئـــات وصـــنادیق إنشـــاءالبطالـــة مـــن خـــالل  كالوكال
الصـندوق الـوطني للتـأمین علـى المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة،  إنشـاءوالتي تهدف إلى دعم الشباب 
عادة بهدف تعویض العمال المسرحین  البطالة   . وفق متطلبات سوق العمل دماجهمإل تأهیلهموإ

بـــالرغم مـــن تحســـن (بـــالرغم مـــن هـــذه الجهـــود فـــإن مســـتویات البطالـــة لـــم تعـــرف انخفاضـــا بـــل علـــى العكـــس 
  على االنتعاش االقتصادي السلطات الحكومیة إلى انتهاج سیاسة  ادعمما  )المؤشرات االقتصادیة الكلیة

  .*تخفیض البطالة سیؤدي إلى االقتصاديرفع معدالت النمو فرض أن 

                                   
  249فلیح، مرجع سابق، ص نبیل بو  -1
أن البطالة ترتبط ارتباطا افتراض تنطلق اعتمدت السلطات العمومیة  من أجل التخفیض في معدالت البطالة على المقاربات التي  -*

صـحیح فـي  معدالت النمو ال بـد أن تتوافـق مـع انخفـاض نسـب البطالـة، وهـو تحلیـل اقتصـادي زیادة في حیث أن كلمباشرا مع النمو 
وبالتالي فإن المقاربة التي اعتمدتها السلطات  .بالنسبة لطبیعة البطالة نفسهاو بالنسبة للنمو  وط مبدئیةحاالت معینة و یستلزم جود شر 

القیاســي تحلیــل مخفضــا لمعــدالت البطالــة حتــى لــو تحققــت معــدالت نمــو مرتفعــة، حیــث یؤكــد ال العمومیــة لــن تحــدث بالضــرورة تــأثیرا 
بـین النمـو  ال یمكـن إیجـاد عالقـة ذات اتجـاه واحـدأنـه وجـود اتجـاه عـام وموحـد، كمـا   عـدم للعالقة بین النمو االقتصادي والبطالـة إلـى

  .بطریقة آلیة والبطالة، أي أن زیادة النمو یؤدي إلى تخفیض في نسب البطالة
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II . في الجزائر یناالقتصادیودعم النمو  سیاسة اإلنعاش:  
ذات التوجـه  یناالقتصـادی ودعـم النمـو سیاسـة اإلنعـاش 2001اعتمدت السلطات العمومیـة ابتـداء مـن سـنة 

اإلنفـاق العمـومي  الكینزي والتي تهدف أساس إلى رفع معدل النمـو االقتصـادي عـن طریـق الزیـادة فـي حجـم
  .والخدماتیة اإلنتاجیةعلى المشاریع القاعدیة والداعمة للعملیات  بالتركیزاالستثماري، 

   ):2004-2001(دعم اإلنعاش االقتصادي  برنامج. 1
وعقــب انتهــاء تطبیــق  فــي ظــل األوضــاع االجتماعیــة، االقتصــادیة واألمنیــة الصــعبة التــي مــرت بهــا الجزائــر

الشـئ الـذي انعكـس ایجابـا علـى مؤشـرات (برنامج التصحیح الهیكلي والتي تزامنت مع تحسن أسـعار الـنفط  
هـو البرنـامج التكمیلـي لـدعم بإنشـاء أول برنـامج اسـتثمارات هامـة  السلطات العمومیةقامت  )االقتصاد الكلي

، تبلـــغ قیمتهـــا 2004-2001طـــول الفتـــرة والـــذي هـــو عبـــارة عـــن مخصصـــات مالیـــة موزعـــة علـــى  1النمـــو
وقـــد تـــم الشـــروع فعلیـــا مـــن خـــالل التكفـــل  .ملیـــار دوالر 7ملیـــار دج أي مـــا یعـــادل  525اإلجمالیـــة حـــوالي 

  .2001بالشطر األول للبرنامج وفقا لقانون المالیة لسنة 

  :اإلنعاش االقتصاديدعم خصائص وأهداف برنامج . أ
  :2في النقاط التالیة اأساس) 2004-2001(االقتصادي للفترة تتمثل خصائص برنامج اإلنعاش 

مجموعة واسـعة مـن االسـتثمارات العمومیـة یـتم تنفیـذها علـى أسـاس مشـاریع قطاعیـة هو عبارة عن  -
مركزیة من خالل هیئات وزاریة ال مركزیة وهیئات المجتمع المحلـي التـي تتلقـى التحـویالت المالیـة، 

مخططـا شـبیها بمـا عهدتـه الجزائـر فتـرة  مج دعم اإلنعاش االقتصاديحیث أنه ال یمكن اعتبار برنا
االقتصاد الموجه والذي تخلت عنه نهائیا لصالح اقتصاد السوق، وبالتالي فإن هـذا البرنـامج یتنـافى 

 مع فكرة التخطیط المركزي؛ 
 ط لها؛احتلت المشاریع الكبرى ذات العمالة المرتفعة خیارا بارزا في نوع االستثمارات المخط -

                                   
1 - Ministère Des Finances,  Rapport De Présentation Du Projet De Loi De Finances Pour 2005 : 
Année Une Du Programme De Consolidation De La Croissance 2005 - 2009,  Septembre 2004, p 
6. 
2 - La Banque mondiale , République Algérienne Démocratique et Populaire A la recherche d’un 
investissement public de qualité : Une Revue des dépenses publiques, Document de la Banque 
mondiale,  Rapport N° 36270 – DZ , Le 15 août 2007, p 40. 
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البرنــامج وفقــا  إعــدادأنــه تــم  ثتــم تكییــف وتحجــیم البرنــامج وفقــا للظــروف االقتصــادیة الســائدة، حیــ -
  .  للقدرات التمویلیة التي تمتلكها الجزائر

  :1االقتصادي أساسا في اإلنعاشووفقا للخطاب الرسمي، أقرت الجزائر أهداف برامج  -
 تنشیط الطلب الكلي؛ -
للقیمــة المضــافة ومناصــب الشــغل عــن طریــق رفــع مســتوى االســتغالل فــي دعــم النشــاطات المنتجــة  -

 القطاع الفالحي وفي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛
ــــة االحتیاجــــات  - نجــــاز هیاكــــل قاعدیــــة تســــمح بإعــــادة بعــــث النشــــاطات االقتصــــادیة وتغطی تهیئــــة وإ

 . الضروریة للسكان فیما یخص تنمیة الموارد البشریة
هدف الرئیسي للبرنامج یتمثل في رفع معـدالت النمـو االقتصـادي، تخفـیض وبالتالي نستخلص أن ال -

  .معدالت البطالة وتحسین مستویات معیشة المواطنین

  : االقتصادي اإلنعاشمضمون برنامج دعم . ب
یمكــن تقســیم برنــامج دعــم اإلنعــاش االقتصــادي إلــى أربــع محــاور رئیســیة، كــل محــور یخــص قطــاع رئیســي 

  :وكل قطاع رئیسي یتكون من مجموعة من القطاعات الفرعیة كما یوضح الجدول التالي معین،
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
1 - Ministre des finance, Projet de loi de finance pour 2001,Op.cit, p  9, 10, 11, 12. 
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  ):15(جدول رقم ال
  التوزیع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي

  القطاع               السنوات
    %  المجموع  2004  2003  2002  2001

  40.1  210.5  2  37.6  70.2  100.7  كبرى وهیاكل قاعدیة أشغال

  38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمیة محلیة وبشریة
  12.4  65.4  12  22.5  20.3  10.6  دعم قطاع الفالحة والصید البحري

  8.6  45  -  -  15  30  دعم اإلصالحات
  100  525  20.5  113.9  185.9  205.4  المجموع

تقریر حول الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة للجزائر خالل السداسـي المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  :المصدر
  .87ص ، 2001الثاني من سنة 

  :1أنالسابق یتضح من الجدول 
خصص له أكبـر نسـبة مـن المبـالغ المخصصـة للبرنـامج،  :قطاع األشغال العمومیة والهیاكل القاعدیة -

وتـدل هـذه النسـبة . %40.1ملیار دینار على مدى أربـع سـنوات أي مـا یعـادل  210.5اد بـ فحیث است
المرتفعة على االرادة السیاسیة لتـدارك العجـز والتـأخر الحاصـل فـي هـذا القطـاع نتیجـة لتـأثیرات األزمـة 

   ؛االقتصادیة واألمنیة منذ أواخر عقد الثامنینیات
ات العمومیــة فــي إطــار برنــامج دعــم اإلنعــاش مــا خصصــت الســلط :قطــاع التنمیــة المحلیــة والبشــریة -

فـي ویتـرجم هـذا . مـن إجمـالي االعتمـادات الكلیـة %38.8ملیار دینار، أي ما یقـدر بــ  204.2یقارب 
ســعي الحكومــة لتحقیـــق واحــد مــن أهـــداف البــرامج والمتمثلــة فـــي تحقیــق التــوازن الجهـــوي بــین منـــاطق 

    ؛تنمیة البشریة والتخفیض من معدالت الفقرالوطن خاصة المعزولة منها، والعمل تحسین ال
ملیــــار دینـــار جزائــــري، أي مـــا یعــــادل  65.4خصـــص لــــه حـــوالي : قطـــاع الفالحــــة والصــــید البحــــري  -

مـــن إجمـــالي المبلـــغ االجمـــالي المخصـــص للبرنـــامج، ویعـــزى هـــذا لكـــون أن هـــذا القطـــاع قـــد  12.4%

                                   
  .253، ص مرجع سابق نبیل بوفلیح - 1
  

ملیار دینار: الوحدة  
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الـوطني للتنمیـة الفالحیـة، وبالتـالي فـإن وهـو البرنـامج  2000استفاد من برنامج خاص ابتداء من سـنة 
 .هذا الغالف المخصص لقطاع الفالحة والصید البحري یعتبر بمثابة دعم للبرنامج السابق

مــن إجمــالي المبلــغ المخصــص  %8.6ملیــار دینــار جزائــري أي نســبة  45یقــدر بـــ  :دعــم االصــالحات -
حبة لهـذا البرنـامج التـي تهـدف إلـى دعـم وقد وجه أساسا لتمویل االجراءات والسیاسات المصا. للبرنامج

 .وترقیة تنافسیة المؤسسات الوطنیة العامة والخاصة

وفیمـــا یخـــص التوزیـــع الســـنوي لبرنـــامج دعـــم اإلنعـــاش االقتصـــادي فـــنالحظ أن الجـــزء األكبـــر قـــد تركـــز فـــي 
یة واالجتماعیـة السنوات األولى للبرنامج بما یدل على اإلرادة السیاسیة للتعجیـل بتحسـین الظـروف االقتصـاد

  .عقب توفر االیرادات المالیة المواتیة

  : االقتصادي البرنامج التكمیلي لدعم النمو.2

الفتــرة الممتــدة  عرفــت  ،2001عمـار االقتصــاد الــوطني والتــي ابتــدأت منـذ ســنة إفـي إطــار دینامیكیــة إعــادة 
المحروقــات حیــث مــداخیل زیــادة فــي ال النــاتج عــن الحیــز المــالي اســتخداما لجــزء مــن )2009-2005(بــین 

دوالر ممـا نجـم عنـه تـراكم فـي احتیـاطي الصـرف إلـى مـا  39إلـى حـدود  2004أسعار النفط  سنة  ارتفعت
ومـع تزایـد التفـاؤل بخصـوص المـداخیل المتوقـع الحصـول علیهـا  ،ملیار دینار في نفس السنة 43.1یقدر بـ 

تثماریا ضـخما تمثـل فـي البرنـامج  التكمیلـي لـدعم أطلقـت الحكومـة برنامجـا اسـوالوضعیة المالیة المسـتقبلیة، 
  .1)2009-2005(للفترة ملیار دینار  17500بقیمة النمو االقتصادي  

  :البرنامج التكمیلي لدعم النمووأهداف خصائص . أ
بالمقارنـة مـع  البرنـامج التكمیلـي لــدعم النمـو االقتصـادي فـإن برنـامج دعــم اإلنعـاش االقتصـادي هـو برنــامج 

رات متواضــع، حیــث أنــه وبغــض النظــر عــن الزاویــة التــي ینظــر بهــا للبرنــامج التكمیلــي لــدعم النمــو اســتثما
مـن  %10االقتصادي فإنه برنامج غیر مسبوق في تاریخ الجزائر، حیـث ارتفـع معـدل االسـتثمار بـأكثر مـن 

نــة هـــذا المعـــدل النــاتج المحلـــي اإلجمــالي لعـــدة ســنوات متتالیـــة وهــو مـــا لــم یحصـــل منــذ الثمانینیـــات، وبمقار 

                                   
1 - Font Monétaire Internationale, Rapport des services du FMI pour les consultations de 2005 au 
titre de l’Article IV ,N° 06/93 , 9 janvier 2006,  p 14. 
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ـــم یتجـــاوز  ـــدان منظمـــة التعـــاون والتنمیـــة  نجـــد أنـــه ل مـــن النـــاتج المحلـــي  %4بتوســـط معـــدل االســـتثمار ببل
  :ةالبرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي في النقاط التالیوعموما یمكن حصر خصائص  .اإلجمالي

 ؛1تمت الموافقة على نسبة عالیة من االستثمارات العمومیة -
حیــث اعتمــدت الســلطات منــذ  الــوفیرة مــن البرنــامج الســابق والتــي وحــدت مــع البرنــامج الجدیــدالمــوارد  -

طریقــة تراكمیـــة لمختلــف بـــرامج االســتثمار العمـــومي أي أن كــل برنـــامج جدیــد یعتبـــر امتـــدادا  2005
 ؛2لسابقه ویحتوي قوامه المالي والمادي

االقتصــادي، وقــد أظهــرت هــذه الكیانـــات  ة إلــى الوالیــات منــذ تفعیــل برنــامج النمــوتــم نقــل مــوارد هامــ  -
الكیانـات المركزیــة، ولكـن مـع ذلــك أظهـرت مشــاكل كبیـرة فــي الالمركزیـة نسـب أداء أعلــى مـن بعــض 

  .3ة االستثماراتبقدرتها على رصد ومراق
نمـو االقتصـادي لتـوفیر االحتیاجـات وتسـعى السـلطات العمومیـة مـن خـالل البرنـامج التكمیلـي لـدعم ال -

األكثــر إلحاحــا فــي الــبالد وتحــدیث وتوســیع نطــاق تغطیــة الخــدمات العامــة، إضــافة إلــى إعــادة تأهیــل 
  :  4عددا من األهداف هي البرنامج حدد فقدوبالتالي . البنى التحتیة

  تحدیث وتوسیع الخدمات العامة نظرا ألهمیتها في تطویر كال من الجانبین االقتصادي واالجتماعي؛ -
البشریة والبنى التحتیة باعتبارهما من أهم العوامل المساهمة في دعم عملیة النمو تطویر الموارد  -

  االقتصادي؛
رفع معدالت النمو االقتصادي والذي یعتبر الهدف الرئیسي والنهائي لهذا البرنامج والذي یسعى  -

 .لتحقیقه انطالقا من تحقق األهداف الوسیطة السابقة الذكر
 

                                   
1 - La Banque Mondiale , République Algérienne Démocratique et Populaire A la recherche d’un 
investissement public de qualité : Une Revue des dépenses publiques, Document de la Banque mondiale,  
Rapport N° 36270 – DZ ,  15 août 2007, p V. 

عـدد جامعـة  قاصـدي مربـاح، ورقلـة، ال مجلـة الباحـث،  سیاسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو،محمد مسعي،  - 2
  .147، ص 2012، 10

3- La Banque Mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire A la recherche d’un 
investissement public de qualité : Une Revue des dépenses publiques, Op. Cit , p V. 
4 - Fonds Monétaire International, Algérie : Consultations de 2004 au titre de l’article IV, Rapport 
des services, Note d’information au public sur la discussion du Conseil d’administration et déclaration 
de l’administrateur pour l’Algérie,  N° 05/50, Février 2005, p 19. 



 االنفتاح االقتصاديمن التخطيط المركزي نحو  : سياسة التنمية الجزائرية    الفصل الرابع             
 

221 
 

  :ي لدعم النمو االقتصاديمضمون البرنامج التكمیل. ب
ملیـار دینـار جزائـري، وقـد  4203قدرت قیمة البرنامج التكمیلـي لـدعم النمـو االقتصـادي فـي شـكله األصـلي 

ملیـار دینـار والثـاني  432برنـامجین خاصـین أحـدهما متعلـق بمنـاطق الجنـوب بقیمـة  إقـرارهلـه وبعـد  أضیف
دعــم  برنــامجف لهــذه المبــالغ المــوارد المتبقیــة مــن یضــا. ملیــار دینــار 668بمنــاطق الهضــاب العلیــا بقیمــة 

ــــ اإلنعـــاش اال واالعتمـــادات الموجهـــة للصـــنادیق الخاصـــة  ملیـــار دینـــار جزائـــري 1071قتصـــادي والمقـــدرة ب
كمـــا  ملیـــار دینـــار 1140ملیـــار دینـــار، والتحـــویالت الخاصـــة بحســـابات الخزینـــة بقیمـــة  1191المقـــدرة بــــ 

 .یوضح الجدول الموالي
  ):16(رقم جدول ال

  ضافیةعم النمو االقتصادي والمخصصات اإلالبرنامج التكمیلي لد
  ملیار دینار: الوحدة

  المخطط           السنة
2004  

  
  المجموع  2009  2008  2007  2006  2005

مخطط دعم اإلنعاش 
 ياالقتصاد

1071  -  -  -  -  -  1071  

البرنـــامج التكمیلــــي لــــدعم 
  النمو األصلي

-  1273  3341  260  260  260  5394  

  432  -  -  182  250  -  -  برنامج الجنوب

  668  -  -  391  277  -  -  برنامج الهضاب العلیا

  1140  160  205  244  304  227  -  تحویالت حسابات الخزینة
  8705  420  465  1077  4172  1500  1071  المجموع العام

اعتمــــادات دفــــع المیزانیــــة 
  االبتدائیة 

-  862  1972  2288  2299  1327  8705  

Source : la Banque Mondiale, République Algérienne Démocratique et Populaire A la recherche 
d’un investissement public de qualité : Une Revue des dépenses publiques, Document de la 
Banque mondiale,  Rapport N° 36270 – DZ, 15 Août 2007, p 36. 
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تحسـین ظـروف معیشـة : هـي محـاور رئیسـیةوقد قسم البرنامج التكمیلي لدعم النمـو االقتصـادي إلـى خمسـة 
السـكان، تطــویر الهیاكـل القاعدیــة، دعـم التنمیــة االقتصـادیة ، تطــویر الخدمـة العمومیــة، تطـویر التكنولوجیــا 

  :ضح الدول التاليوكل محور قسم إلى مجموعة من المشاریع كما یو . الحدیثة لإلعالم واالتصال
  ):17(جدول رقم ال

  التوزیع القطاعي للبرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي
  ملیار دینار جزائري: الوحدة

  ورـــــــــلمحا
المبالغ المخصصة 

  للبرنامج
النسبة من إجمالي 

  البرنامج
  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكان .1

%45.5 

  555  السكن
  399.5  التعلیم العالي والتكوین المهني التربیة،

  200  البرامج البلدیة للتنمیة
  250  تنمیة مناطق الهضاب العلیا والمناطق الجنوبیة

  192.5  تزوید السكان بالكهرباء والماء والغاز
  311.5  باقي القطاعات

  1703.1  تطویر الهیاكل القاعدیة .2

40.5% 
  1300  قطاع األشغال العمومیة والنقل

  393  قطاع المیاه
  10.15  قطاع التهیئة المصرفیة

  337.2  دعم التنمیة االقتصادیة .3

8%  
  312  الفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري

  18  الصناعة وترقیة االستثمار
  7.2  صناعة التقلیدیةالسیاحة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وال

  203.9  تطویر الخدمة العمومیة .4

4.8  
  99  العدالة والداخلیة

  88.6  المالیة والتجارة وبقیة اإلدارات العمومیة
  88.6  البرید والتكنولوجیا الحدیثة لالتصال

 %1.2  50  واالتصالتطویر التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم  .5
األكادیمیــة  ،2010-2000میــة لسیاســة اإلنعــاش االقتصــادي المطبقــة فــي الجزائــر فــي الفتــرة یدراســة تقینبیـل بــوفلیح،  :المصــدر

 .47، ص 2013، 9للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العدد 
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نالحـــظ مـــن الجــــدول أن البرنـــامج التكمیلــــي لـــدعم النمـــو یعكــــس إرادة الســـلطات العمومیــــة خلـــق دینامیكیــــة 
  :ویمكن توضیح ذلك بحسب المحاور المدرجة ضمنه كما یلي. اقتصادیة فعالة وتحسین رفاهیة المجتمع

یحتـل هـذا المحـور النسـبة األكبـر مـن قیمـة البرنـامج : تحسـین ظـروف معیشـة السـكان: محور األولال -
، ویعتبـر تكملـة لمـا جـاء بـه برنـامج دعـم االنعـاش االقتصـادي بهـدف  %45.5التكمیلي لدعم النمو بـ 

مــن العوامــل الهامــة لتطــویر األداء االقتصــادي وذلــك مــن  هتحســین ظــروف معیشــة الســكان نظــرا لكونــ
  . خالل انعكاساته على أداء عنصر العمل ومن ثم على حركیة النشاط االقتصادي

وتعكــس  اإلجمالیــةمــن قیمــة البرنــامج  %40.5ویمثــل : تطــویر المنشــآت األساســیة: ثــانيالمحــور ال -
البنـى التحتیـة والمنشـآت القاعدیـة نظـرا ألهمیتهـا  هذه النسبة مدى األهمیة التي یولیها البرنـامج لتطـویر

  . اإلنتاجفي دعم االستثمار وعملیات 
  :قطاعات رئیسیة هيویتضمن هذا المحور مجموعة من ال: دعم التنمیة االقتصادیة: لثالمحور الثا -

 ملیــار دینــار وهــو بــذلك یعكــس مكانــة  300 ا یقــدر بـــمــحیــث خصــص لــه : الفالحــة والتنمیــة الریفیــة
القطــاع الفالحــي فــي االقتصــاد الــوطني، كونــه یعتبــر أكثــر القطاعــات مســاهمة فــي النــاتج المحلــي 

  ؛خارج المحروقات بعد قطاع الخدمات
 ملیار دینار جزائري وذلـك قصـد تحسـین التنافسـیة بـین  13.5وقد خصص لها ما یقدر بـ : الصناعة

  ؛المؤسسات الصناعیة
 ؛ملیار دینار جزائري بهدف تهیئة المناخ االستثماري 4.5وقد خصص له حوالي : ترقیة االستثمار  
 ــــ : الصـــید البحـــري ـــه مـــا یقـــدر ب ملیـــار دینـــار بهـــدف دعـــم عملیـــات الصـــید البحـــري  3.2خصـــص ل

  ؛واالستفادة من الثروة السمكیة التي تمتلكها البالد
 منطقــة توســع  42 إنشــاء لألجــللیــار دینــار جزائــري م 3.2خــص لهــذا القطــاع مــا یقــدر بـــ : الســیاحة

  ؛سیاحي
 نظـــرا ألهمیـــة هـــذا القطـــاع مـــن خـــالل الخلـــق : المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة والصـــناعة التقلیدیـــة

خصـص لـه ومن أجل دعم وترقیـة هـذا القطـاع فقـد  المباشر للقیمة المضافة وتوفیر مناصب العمل 
 .ملیار دینار جزائري 4ما یقدر بـ 

ملیــار  203.9خصــص لهــذا القطــاع مــا یقــدر بـــ : تطــویر الخدمــة العمومیــة وتحــدیثها: رابــعالمحــور ال -
  .القطاع وترقیته لیجاري التغیرات العالمیة االمسجل في هذ التأخردینار وذلك من أجل تدارك 
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یشهدها هذا  استجابة للمتغیرات التي: تطویر التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم واالتصال: المحور الخامس -
ملیار دینار  50واالتصال خصصت الدولة لهذا الغرض  اإلعالمالعصر ومن أجل تطویر وترقیة سبل 

  .من إجمالي برنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي %1.2أي ما یشكل 
  :)2014-2010(النمو االقتصادي  توطیدبرنامج  .3

ضــــمن دینامیكیــــة إعــــادة االعمــــار ) 2014-2010(دعــــم النمــــو االقتصــــادي للفتــــرة  ینــــدرج برنــــامج توطیــــد
ویعتبــر هــذا . الــوطني والتــي انطلقــت بدایــة هــذه العشــریة نتیجــة للوضــعیة المالیــة القویــة التــي عرفتهــا الــبالد

ملیــار دینــار  21214البرنــامج ســابقة لــن تشــهدها الجزائــر مــن قبــل حیــث تــم تخصــیص غــالف مــالي قــدره  
ول باستكمال المشاریع الكبـرى الجـاري انجازهـا علـى الخصـوص یشمل شقین اثنین یتعلق األجزائري  والذي 

إلـى  ینـار جزائـريملیـار د 9680رف بقیمـة ظـفي قطاعات السـكة الحدیدیـة والطـرق والمیـاه والـذي رصـد لـه 
وتمثــل االعتمــادات المخصصــة لســنتي  دینــار جزائــريملیــار  11354 جانــب إطــالق مشــاریع جدیــدة بمبلــغ

  . من تكلفة هذا البرنامج %57وهو ما یمثل  ملیار دینار  6583بـ وحدها ما یقدر  2010-2011

  :مواصلة دعم النموأهداف وخصائص برنامج . أ
برنامجـــا اســتثماریا ضـــخما مكمــال للبـــرامج التـــي ) 2004-2010(یمثــل برنـــامج مواصــلة دعـــم النمــو للقتـــرة 

  :ومن ممیزات هذا البرنامج. 2001سبقته والتي انطلقت سنة 
 اإلنعــاشن مــرة برنــامج یربعــحــوالي أوالــذي یشــكل مــن حیــث الغــالف المــالي الغیــر مســبوق  األهمیــة -

 : البرنامج التكمیلي لدعم النمو كما یوضح الشكل التالي مرة ونصفاالقتصادي وحوالي 
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  ):30(رقم  البیاني شكلال
  )2014-2001(حجم االعتمادات المالیة المخصصة حسب البرنامج للفترة 

  

  
  .الطالبة اعتمادا على مراجع سابقة إعدادمن  :المصدر

وهـو  ملیـار دینـار  6583وحدها مـا یقـدر بــ  2011-2010لسنتي  االنطالقة القویة، حیث  خصص -
  من تكلفة البرنامج ككل؛  %57ما یمثل 

 %40لتحسـین التنمیـة البشـریة والتـي خصـص لهـا ) مقارنة بالبرنامجین السـابقین(ممیزة إعطاءه أهمیة  -
  .من موارد البرنامج

  :وتتمثل األهداف المقررة لهذا البرنامج في
  ؛حسین التنمیة البشریةت -
  ؛مواصلة تطویر المنشآت القاعدیة األساسیة وتحسین الخدمة العمومیة -
   ؛دعم تنمیة االقتصاد الوطني  -
   ؛التنمیة الصناعیة -
 ؛تشجیع إنشاء مناصب الشغل  -
  .تطویر اقتصاد المعرفة -

   : دعم النمو االقتصاديمواصلة برنامج  مضمون. ب
تحســین ظــروف معیشــة الســكان، : هــيیتكــون برنــامج توطیــد النمــو االقتصــادي مــن أربعــة محــاور أساســیة 

  .كما یوضح الجدول التالي تطویر الهیاكل القاعدیة ودعم التنمیة االقتصادیة
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  ):18(جدول رقم ال
  دعم النمو االقتصادي المحاور األساسیة لبرنامج مواصلة

  ورــــحـــــالم
المبالغ المخصصة 

  للبرنامج
النسبة من إجمالي 

  البرنامج
  9903  تحسین ظروف معیشة السكان .1

45.42% 

  3700  السكن
  1898  التربیة، التعلیم العالي والتكوین المهني

  619  الصحة
  1800  تحسین وسائل وخدمات االدارات العمومیة

  1886  باقي القطاعات
  8400  تطویر الهیاكل القاعدیة .2

38.52% 
  5900  قطاع األشغال العمومیة والنقل

  2000  قطاع المیاه
  500  التهیئة العمرانیة

  3500  دعم التنمیة االقتصادیة .3

16.05%  
  1000  الفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري

  2000  القطاع الصناعي العمومي
  500   التشغیل
  :الطالبة اعتمادا على إعدادمن  :المصدر
-2001والتضــــــمن برنــــــامج مواصــــــلة دعــــــم النمــــــو االقتصــــــادي  2010مــــــاي  24بیــــــان مجلــــــس الــــــوزارة الصــــــادر بتــــــاریخ  -

2014  
ـــــرة نبیـــــل بـــــوفلیح،  - ـــــي الجزائـــــر فـــــي الفت ، 2010-2000دراســـــة تقییمیـــــة لسیاســـــة اإلنعـــــاش االقتصـــــادي المطبقـــــة ف

 47، ص 2013، 9انیة، العدد األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنس
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فـــي االســـتفادة مـــن الصـــحة  النمـــو یعكـــس إرادة الســـلطات العمومیـــةنالحـــظ مـــن الجـــدول أن برنـــامج توطیـــد 
كیــة اقتصــادیة فعالــة وتحقیــق التنمیــة دینامیالمالیــة للخزینــة العمومیــة مــن أجــل مواصــلة العمــل علــى تفعیــل 

  :1ضمنه كما یليویمكن توضیح ذلك بحسب المحاور المدرجة . البشریة

ملیـــار دینــار مـــن أجـــل  9903تــم تخصـــیص  :تحســـین ظـــروف معیشـــیة الســـكان: المحـــور األول -
 :تحسین الظروف المعیشیة للسكان، وذلك وفقا للشكل التالي

 وحـدة خــالل  ملیـونل  انجـاز ملیـوني وحــدة سـكنیة ملیــار دینـار مـن أجــ 3700خصصـت : السـكن
  ؛2014الجزء المتبقي قبل نهایة سنة في أشغال  لشروعول  الخماسیة،  الفترة

 ؛منشأة قاعدة صحیة 1500 إنشاءملیار دینار جزائري من أجل  1898خصصت :  الصحة 
 إنشاءملیار دینار من أجل  1898 خصصت : التربیة التعلیم العالي والتكوین المهني :  

 500  ثانویة؛ 850إكمالیة و 1000منشأة للتربیة الوطنیة منها  
 600.000  جامعي، بیداغوجي مكان  
  400.000 للطلبة، مكان إیواء  
   للتكوین والتعلیم المهنیین  مؤسسة 300أكثر من . 

  لتحســین إمكانیــات وخــدمات ملیــار  1800خصصــت : العامــة اإلداراتتحســین وســائل وخــدمات 
دارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل  الجماعات المحلیة وقطاع    ؛العدالة وإ

 یع الهادفــة إلــى ر ملیــار دینـار مــن أجـل انجــاز عـدد مــن المشـا 1886خصصـت  :القطاعـات األخــرى
  :تحسین الظروف المعیشیة للسكان نذكر من بینها

  ؛ألف سكن ریفي بالكهرباء 250توصیل ملیون بیت بشبكة الغاز الطبیعي وتزوید  
 ؛تحسین التزود بالماء الشروب  
 ریاضةمنشأة قاعدیة موجهة للشباب وال 5000أكثر من  إنشاء . 

                                   
تاریخ  ،www.andi.dz، : الموقع، متوفر على 2014 -  2010االستثمارات العمومیة   برنامجالوكالة الوطنیة لالستثمار،  - 1

  .04/03/2014:  الزیارة
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 .ضافة إلى برامج أخرى هامة متعلقة بقطاعات الشؤون الدینیة، المجاهدین واالتصاالتإ

ملیــار دینــار مــن أجــل انجــاز جملــة مـــن  8400خصصــت : تطــویر الهیاكــل القاعدیــة: المحــور الثــاني -
 :المشاریع والتي تهدف إلى تطویر الهیاكل القاعدیة ومن بینها

 ؛الطرقاتوتحدیث شبكة   مواصلة توسیع 
  ؛زیادة قدرات الموانئ  
 ؛الحدیدیة  ككتحدیث ومد شبكة الس  
  ؛تحسین النقل الحضري  
  الهیاكل القاعدیة بالمطارات  تحدیث.  
 عملیـةملیـار دینـار مـن أجـل دعـم  3500رصـد مـا یقـدر بــ : دعم التنمیة االقتصادیة: المحور الثالث -

  :من خالل البالد يالتنمیة االقتصادیة ف
  ؛لهذا الغرضدینار  ملیار 1000أكثر من :  والصید البحري والریفیة الفالحیة التنمیةدعم  
  مالیـین منصـب عمـل وذلـك عبـر  3یهدف الخماسـي إلـى انشـاء حـوالي : مناصب الشغل إنشاءتشجیع

وتراتیــب التشــغیل  خرجــي الجامعــات إدمــاجترقیــة قطــاع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة ودعــم آلیــات 
  ؛المؤقت

  ملیار دینار من أجل دعم القطاع الصناعي  200تم تخصیص : القطاع الصناعي العموميقیة تر
  :العمومي وذلك من خالل

 ؛الكهرباء إنجاز محطات جدیدة لتولید  
 ؛تحدیث المؤسسات العمومیة  
 البتروكیمیاویة  تطویر الصناعة. 

قــررت الســلطات  ،ه مــع زیــادة االســتقرار االقتصــادي والسیاســي وتــوفر الظــروف المواتیــةیتضــح ممــا ســبق أنــ
المحققـــــة نتیجـــــة لزیـــــادة اإلیـــــرادات المتأتیـــــة مـــــن  صـــــادرات (العمومیـــــة  اســـــتخدام مواردهـــــا المالیـــــة الهامـــــة 

ـــبالد  )المحروقـــات خصصـــت إمكانیـــات مالیـــة هامـــة وغیـــر حیـــث  وفـــي خطـــوة غیـــر مســـبوقة فـــي تـــاریخ ال
التعلـیم  ،البنیـة التحتیـة، اإلسـكان :ألغراض االستثمار العام في القطاعات الرئیسیة والتي تتمثـل فـي ةمسبوق

مـع اسـتمرارها فـي تنفیـذ سیاسـة اقتصـاد كلـي تهـدف إلـى تحقیـق نمـو مسـتدام وقـوي،  ،  هذاوالرعایة الصحیة
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تمثــل خطــوة طموحــة لبــرامج ا وبالتــالي فــإن هــذه. والحــد مــن البطالــة مــع الحفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي
   .وغیر مسبوقة في تاریخ الجزائر

جیـه اإلنفـاق و مـن حیـث اسـتدامة وت: إال أن هذه االستثمارات الضخمة تفرض تحدیات ضـخمة علـى الجزائـر
العمــــومي، كیفیــــة تصــــمیم االســــتراتیجیات القطاعیــــة المناســــبة وكیفیــــة برمجــــة التطــــورات المســــتقبلیة، كیفیــــة 

یع وحســن تنفیــذ مختلــف بنــود المیزانیــة بمــا فــي ذلــك كیفیــة رصــد وتقیــیم وكیفیــة تحســین ضــمان إدارة المشــار 
  . فعالیة المشاریع والتكالیف والمنافع بشكل عام

نجاعة هـذه االسـتثمارات الضـخمة  أو تقیـیم اإلنجـازات كـون ننا الحكم بعد على مدى وبالرغم من أنه ال یمك
بیانات مركزیة تسمح بالرصد المـادي والمـالي المفصـل للمشـاریع  أن هذا لن یكون عملیة دقیقة لغیاب قاعدة

التـي وجهـت إلیهـا هــذه المـوارد الضـخمة، ولكـن ســنحاول إعطـاء حكـم عـام علــى التـأثیر الـذي أحدثتـه بــرامج 
 خصوصـا النمـو االقتصـادي عدد من المؤشرات االقتصادیة الكلیة عموما، وعلـى اإلنعاش االقتصادي على

  . الالحقة من دراستنافي األجزاء وذلك 

III .مج اإلنعاش االقتصاديابر  تطور المؤشرات االقتصادیة في ظل:  

یعتمـد مـدى نجـاح أي سیاسـة اقتصـادیة علـى تـوفر مجموعـة مـن الشـروط األساسـیة أهمهـا طبیعـة الظـروف 
تحلیـل وعلـى هـذا األسـاس اخترنـا ، 1االقتصادیة المواكبة لهذه السیاسة سواء خالل الفترة إعدادها أو تنفیـذها

اطــة بظــروف إعــداد وتنفیــذ البرنــامج وتقیــیم جهــود الســلطات إلحلالمؤشــرات الكلیــة  تطــور عــدد محــدد مــن 
العمومیـــة مـــن أجـــل تحقیقهـــا لألهـــداف األساســـیة للبرنـــامج المبنـــي علـــى الرؤیـــة الكینزیـــة والتـــي تعتمـــد علـــى 

العمــومي بمختلــف أشــكاله قصــد تحفیــز اإلنتــاج بتشــجیع   تحفیــز الطلــب الكلــي  الفعــال الزیــادة فــي اإلنفــاق
تــالي دعـــم النمـــو وامتصـــاص البطالـــة  فـــي ظـــل المؤسســات علـــى االســـتثمار لتلبیـــة الزیـــادة فـــي الطلـــب، وبال

   .تحسن المؤشرات المالیة لالقتصاد الجزائري

  :مؤشرات التوازن المالي في االقتصاد الجزائري تطور . 1
للوضــــعیة المالیـــة الخارجیــــة للجزائــــر صــــالبتها وقـــدرتها علــــى مقاومــــة الصــــدمات  تؤكـــد المقــــاییس الرئیســــیة

ـــة مـــن تحســـن أســـعر المحروقـــات فـــي  ،)علـــى األقـــل علـــى المـــدى القصـــیر(یـــة الخارج حیـــث اســـتفادت الدول

                                   
  .249نبیل فلیح، مرجع سابق، ص  - 1
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ولتحلیـل تطـور التـوازن المـالي فـي االقتصـاد الجزائـري نتنـاول تطـور . األسواق العالمیة لتدعیم قدرتها المالیـة
  . المؤشرات المالیة كما هو موضح في الجدول المواليد من عد

  ):19(الجدول رقم 

  )2011- 2001(تطور المؤشرات المالیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة 

نسبة الصرف 
 أورو/المتوسطي دج

نسبة الصرف 
المتوسطي 

 دوالر/دج

االحتیاطات 
  الوطنیة األجنبیة

 )ملیار دوالر(

رصید المیزان التجاري 
 )ملیار دوالر(

رصید میزان 
 المدفوعات

)ملیار دوالر(  
 السنوات

69.2002 77,2647 48,929 9.912 7.060 2001 

75,3573 79,685 48,738 6.816 4.359 2002 

87,4644 77,3683 53,513 11.078 8.808 2003 

89,6425 72,0653 57,091 77.513 11.116 2004 

91,3211 73,3669 64,477 25.644 21.183 2005 

91,2447 72,6459 66,436 33.157 28.950 2006 

95,0012 69,3644 65,321 32.532 30.600 2007 

94,8548 64,581 64,972 39.819 34.449 2008 

101,2979 72,6467 56,087 5.9 0.411 2009 

103,4953 74,3199 56,028 16.580 12.157 2010 

102,2154 72,8537 54,751 26.39 19.802 2011 

  : من إعداد الطالبة اعتمادا على  :المصدر 
 .قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي، مرجع سابق -
  18/4/2014الزیارة في  اریخ، تhttp://www.andi.dzموقع الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  -
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، تحسـن الوضــعیة المالیــة لالقتصــاد الجزائـري وخصوصــا الوضــعیة المالیــة الخارجیــة یتضـح لنــا مــن الجــدول
  2011ســمحت التراكمــات المالیــة المحققــة منــذ   2008منــذ فبــالرغم مــن تــداعیات األزمــة المالیــة العالمیــة 

 2008-2001المـالي الجیـد للفتـرة وهـو مـا یثبـت األداء . لصدمة الخارجیـة ذات الحجـم الكبیـریتحمل أثر ا
ویتضـح ذلـك مـن . 1النقـدي هاسـتقرار المقاومـة ودرجـة والتي سمحت لالقتصـاد الجزائـري أن یبـرز قدرتـه علـى 

  :خالل تحلیل المؤشرات التالیة

  :االحتیاطات الرسمیة وأسعار الصرف. أ
یكتســي مســـتوى االحتیاطـــات الرســمیة أهمیـــة خاصـــة إذ تمثــل المرتكـــز األساســـي ضــد الصـــدمات الخارجیـــة 

ویشــدد بنــك الجزائــر علــى التســییر  .ملیــار دوالر 64,972بـــ  2008والتــي بلغــت أقصــاها ســنة  المحتملــة،
  :2الحذر الحتیاطات الصرف، وعلیه تتمثل األهداف المتبعة في هذا المجال في

التقلیــل مــن خســارة القیمــة الســوقیة لألصــول وذلــك باالحتفــاظ بمحفظــة  :الحفــاظ علــى قیمــة رأس المــال -
وبتطبیـــــق ) فیمــــا یخـــــص بتنقــــیط الفـــــرض ونوعیــــة المصـــــدر(متنوعــــة األصـــــول ذات النوعیــــة الرفیعـــــة 

  ات مالئمة لتخفیف المخاطر؛سممار 
ي توظیــف االحتیاطــات فــي أصــول بتــاریخ اســتحقاق قریــب أو التــ: ل مــن الســیولةااالحتفــاظ بمســتوى عــ -

  یمكن إعادة بیعها بسرعة دون فقدان القیمة؛
الحصـــول علـــى أفضـــل مـــردود ممكـــن مـــع احتـــرام األهـــداف المتعلقـــة : الحصـــول علـــى المـــردود األمثـــل -

 .باألمن والسیولة
ــــة منــــذ  ــــة والمؤسســــات المالی ــــدى البنــــوك المركزی ــــتم خصوصــــا ل ــت اإلیــــداعات ت ، حیــــث 2007وعلیــــه كانــ

كمتوســــط  %98لتــــي تزایـــدت حصــــتها منـــذ ذلــــك الوقـــت حیــــث بلغـــت اســـتثمرت محــــافظ األوراق المالیـــة وا
إجمـــالي االحتیاطـــات فـــي أدوات تحصـــل علـــى أفضـــل تنقـــیط وبالتـــالي أقـــل مخـــاطرة وهـــي أساســـا الســـندات 

ـــة فـــي االســـتقرار المـــالي بكمـــا ســـاهمت سیاســـة الصـــرف مـــن طـــرق البنـــك المركـــزي  .الســـیادیة طریقـــة فعال
جزائر من أجل تحسین سعر صـرف الـدینار مقابـل أسـعار صـرف الخارجي وذلك من خالل تدخالت بنك ال

                                   
مـن طـرف محـافظ بنـك الجزائـر،  2010،عـرض التقریـر السـنوي لــ  2010 التطورات االقتصـادیة والنقدیـة لسـنةمحمد لكساسي،  - 1

  .2، ص 2010أوت  25الجزائر، 
  .2،3نفس المرجع، ص  - 2
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،  %5.7حیث بلغ معدل التغیر في نسبة  الصـرف المتوسـطي للـدینار مقابـل الـدوالر  1العمالت االرتكازیة
وهـــي معـــدالت مقبولـــة  %47.7ســـبة  الصـــرف المتوســطي للـــدینار مقابـــل األورو فقـــد بلغــت أمــا بالنســـبة لن

   .ألسعار صرف العمالت االرتكازیة نتیجة للتقلبات المتزایدة
  :رصید میزان المدفوعات. ب

حیـــث ســـجل رصـــیدا ، 2008-2001خـــالل الفتـــرة یظهـــر تطـــور رصـــید میـــزان المـــدفوعات تحســـنا مســـتمرا 
ــــا ومتزایــــدا بلــــغ أقصــــاه ســــنة  ــــار دوالر 34.449بـــــ  2008موجب ى فــــائض تــــم تحقیقــــه منــــذ وهــــو أعلــــ ملی

 دات الصـادرات الجزائریــة المتمثـل معظمهــا دائمــاونتیجــة لـتقلص إیــرا 2009غیــر أنـه وفــي سـنة . االسـتقالل
ملیـار  0.411رصـید المـدفوعات إلـى بسبب تـداعیات األزمـة المالیـة العالمیـة، تقلـص حجـم  في المحروقات

ن هذا االنتعـاش هـش أولو (االقتصاد العالمي   النتعاشللتحسن المتباطئ نتیجة  2010لیعود سنة  ،دوالر
  .)ود الشدید الذي عرفه االقتصاد العالمينتیجة للرك

  :رصید المیزان التجاري. جـ
بمـــا یقـــدر بــــ  2008أقصـــاه ســـنة  ا خـــالل فتـــرة الدراســـة والـــذي بلــغبــلقــد حقـــق المیـــزان التجـــاري رصـــیدا موج

. وهــي أكبـــر قیمــة تـــم تســـجیلها ،2001مقارنـــة بســـنة  %2000ملیــار دوالر أي بنســـبة تجــاوزت  39.819
 %10بانخفـاض حجـم الصـادرات بنسـبة  2002الذي شهده رصید المیـزان التجـاري سـنة االنخفاض  ویفسر

تیجــة النخفــاض الطلــب العــالمي علــى المحروقــات وانخفــاض أســعارها أیضــا وذلــك بســبب أحــداث دیســمبر ن
، مقابــــل زیــــادة حجــــم الــــواردات خاصــــة المتعلقــــة بالنشــــاطات الصــــناعیة وذلــــك فــــي إطــــار المخطــــط 2001

فقــد عــرف رصــید المیــزان التجــاري ) 2011-2009(أمــا خــالل الفتــرة . نعــاش االقتصــاديالــوطني لــدعم اإل
ـــغ أدنـــاه ســـنة    20082مقارنـــة بســـنة  %85ملیـــار دوالر أي بانخفـــاض قـــدره  5.9بقیمـــة  2009تراجعـــا بل

ومرد ذلك إلى التراجع في قیمـة الصـادرات التـي انخفـض حجمهـا تجـاه جمیـع الشـركاء االقتصـادیین للجزائـر 
  . ل الركود في االقتصاد العالمي مقابل استقرار قیمة الوارداتبفع
 

                                   
، تـدخل محـافظ 2013وعناصر التوجه للسداسـي األول مـن سـنة  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة ، محمد لكساسـي - 1

  .9، ص 2013الجزائر، دیسمبر  ،بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني
  .201عبد الباقي روابح، مرجع سابق، ص  - 2
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   :في االقتصاد الجزائري النمو االقتصاديتطور معدالت . 2
تهدف سیاسة اإلنعاش االقتصـادي نظریـا إلـى تحفیـز معـدالت النمـو االقتصـادي مـن خـالل الرفـع مـن حجـم 

الطلـــب الكلـــي الـــذي ســـیؤدي بـــدوره إلـــى زیـــادة اإلنفـــاق االســـتثماري خـــالل فتـــرة زمنیـــة محـــددة، ومنـــه زیـــادة 
ولتحقیــق هــذه العالقــة النظریــة ال بــد مــن تــوفر .  العــرض الكلــي وبالتــالي ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي

وبالتـــالي فـــإن القطاعـــات المحتمـــل . جهـــاز عـــرض مـــرن متجـــاوب مـــع الزیـــادة المســـجلة فـــي العـــرض الكلـــي
ومــن . دي هــي قطـاع البنــاء واألشـغال العمومیـة والقطــاع الصـناعيتؤثرهـا إیجابیـا بسیاســة اإلنعـاش االقتصـا

نســتعرض المؤشــرات ) 2011-2001(أجــل دراســة تطــور مختلــف مؤشــرات النمــو االقتصــادي خــالل الفتــرة 
  :التالیة
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  ):20(رقم  الجدول
    )2011- 2001(للفترة  النمو االقتصاديمؤشرات تطور   

لناتج الداخلي تطور ا
اإلجمالي خارج 

  المحروقات
)%(  

لناتج اتطور 
  الداخلي اإلجمالي

(%) 

الناتج المحلي 
اإلجمالي الفردي 
 باألسعار الثابتة

الناتج المحلي اإلجمالي 
 السنوات باألسعار الثابتة

4,6 2,1 136557,472 4227 2001 
5,4 4,9 142093,08 4463,712 2002 
6 6,9 150073,679 4785,099 2003 

6,7 5,4 160868,032 4990,859 2004 
5,3 5,4 154200,659 5285,319 2005 
5,6 5,8 161145,086 5374,35 2006 
6,3 5,2 164085,885 5555,62 2007 
7,8 5,8 164399,41 5686,74 2008 
9,3 3,9 163875,509 5779,561 2009 
6 4 166450,51 5988,556 2010 
6 4 167712,805 6157,911 2001 

   :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر
- Ministère Des Finances ,Projet De Loi De Finances Pour 2011, Rapport De Présentation, 

Septembre 2010, p 9, 11. 
- Ministère Des Finances, Projet De Loi De Finances Pour 2010, Rapport De Présentation, , 28 

Septembre 2009, p 9. 
- Ministère Des Finances, Rapport de présentation de l’avant projet de la Loi de finances 

pour 2003, 26 Août 2002,  p 10.. 
 

 )2011-2001(منحـــى إیجابیـــا خـــالل الفتـــرة  قــد عـــرف النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالينالحــظ مـــن الجـــدول أن 
ملیــار دینــار أي أنــه تزایــد بـــ  6157.911إلــى  2001ملیــار دینــار جزائــري ســنة  4227حیــث تطــور مــن 

كمـــا ســـجلت معـــدالت النمـــو االقتصـــادي والمعبـــر عنهـــا بمعـــدل نمـــو النـــاتج .  خـــالل هـــذه الفتـــرة 68.6%
معـدالت نمـو أیـن سـجل االقتصـاد (المحلـي اإلجمـالي تحسـنا مقارنـة بفتـرة اإلصـالحات االقتصـادیة الهیكلیـة 

تطــور هــر ظیو .  %4.85حیــث بلــغ معــدل النمــو االقتصــادي المتوســط خــالل هــذه الفتــرة ) ســالبة أو صــفریة
تحسـنا ملحوظـا ابتـداء منـذ والمعبر عنه بمعدل التغیـر فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي النمو االقتصادي  معدل
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جـع ذلـك أساسـا الرتفـاع ویر   %6.9بمعـدل  2003، وقد وصـل أقصـاه سـنة 2009حتى سنة  2001سنة 
ــــ  ــــ  %17مســـاهمة القطـــاع الزراعـــي ب نتیجـــة للظـــروف المناخیـــة المواتیـــة والنتـــائج الحســـنة  2002مقارنـــة ب

للخطــة الوطنیــة للتنمیــة الزراعیــة، إضــافة إلــى ارتفــاع مســاهمة قطــاع المحروقــات بســبب زیــادة إنتــاج الــنفط 
وبــالرغم مــن . 2002علـى التــوالي مقارنــة بسـنة  %5.3و %33الخـام وتســییل الغــاز الطبیعـي بزیــادة قــدرها 

معدل الناتج الداخلي اإلجمالي في السنوات التالیـة إال أنـه بقـي ضـمن األهـداف التـي في االنخفاض النسبي 
نتیجة النتعاش النمو االقتصادي المفسر أساسا الطلـب الـداخلي المـدعم )  %5(حددتها السلطات العمومیة 

  .بزیادة الموارد
بـــالتطور الســـلبي الـــذي   2011-2009فـــاض معـــدالت تطـــور النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي للفتـــرة ویفســـر انخ

سـجله قطــاع المحروقـات نتیجــة النخفــاض الطلـب علــى المحروقـات بســبب األزمــة المالیـة العالمیــة والتبــاطؤ 
وللتوضـــیح أكثــــر، نســــتعرض . والحـــذر االقتصــــادي العــــالمي الـــذي أبقــــى بظاللــــه علـــى مختلــــف القطاعــــات

  .2011-2001النمو القطاعي خالل الفترة حجم دول الموالي والذي یوضح الج
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):21(الجدول رقم   
)2011-2001(حجم النمو القطاعي للفترة    

 :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 13/49, February 
2013, p 4. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 06/101, 2006, p 5. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, February 
2004, p 42. 

كــل القطاعــات قــد  إضــافة لكــون، قــد عرفــت نمــوا غیــر متســاوٍ  القطاعــات االقتصــادیةیتبــین لنــا أن مختلــف 
غیــر أن األمــر المالحــظ هــو الــدور الرئیســي الــذي . ســجلت معــدالت نمــو إیجابیــة ماعــدا قطــاع المحروقــات

  . تفعة مقارنة ببقیة القطاعاتیلعبه قطاعي البناء واألشغال العمومیة والخدمات واللذان قد حققا معدالت مر 
وزیـادة حجـم المحروقات نتیجة الرتفاع أسعار صـادرات هـذا القطـاع  تحسنا في نمو قطاعنالحظ أیضا كما 

فقــد ســجل هــذا  2006أمـا ابتــداء مــن سـنة ). 2005-2001(خــالل الفتــرة  2002سـنة اإلنتـاج ابتــداء مــن 
بالنسـبة للقطاعـات و . المالیـة العالمیـة كمـا ذكرنـا سـابقنتیجـة لتـداعیات األزمـة  معدالت نمو سالبة القطاع  

  . ضع لقطاعي الصناعة والزراعةاألخرى سجلت نموا إیجابیا مع أداء متوا
یمكننـا ترتیـب القطاعـات المهیمنـة علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي والمـؤثرة علـى السابق  انطالقا من الجدولو 

  :كما یلي النمو االقتصادي في الجزائر

2001-
2011 

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7696 

 

 الزراعة 412,1 417,2 515,3 578,9 577 639,7 708,1 727,4 931,3 1015,3 1173,7

5027,6 

 

 الصناعة 312,7 325,9 344,9 368,8 393 426 479,8 519,5 577 616,7 663,3

8458,5 

 

البناء  358,9 409,9 445,2 503,9 599 674,3 825,1 956,7 1094,8 1257,4 1333,3
واألشغال 
 العمومیة

10483,9 

 

الخدمات  472,2 499,1 553,2 607 646 677,2 798,6 1074,8 1197,2 1587,1 2371,5
 الحكومیة

94306,8 

 

 المحروقات 1443,9 14770 1868,9 2329,3 3394 3882,2 4089,3 49997,6 3109,1 4180,4 5242,1
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قــدرت مســاهمة هــذا ، و یعتبــر هــذا القطــاع الرائــد والموجــه لالقتصــاد الجزائــري حیــث :قطــاع المحروقــات -
ملیـار دینـار، حیـث  94306.8بــ ) 2011-2001(الل الفتـرة خـالقطاع فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي 

انخفضــت معــدالت النمــو االقتصــادي بانخفــاض اإلیــرادات المتأتیــة مــن هــذا القطــاع نتیجــة النخفــاض 
   ؛)2011-2007(أسعار المحروقات في الفترة 

ملیـار  10483.9بــ القطـاع فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي هـذا نسـبة مسـاهمة  وقـدرت :قطـاع الخـدمات -
   دینار؛

ــــذي اســــتفاد بصــــفة مباشــــرة مــــن برنــــامج اإلنعــــاش  :البنــــاء واألشــــغال العمومیــــةقطــــاع  - وهــــو القطــــاع ال
   ضخمة التي برمجت خالل هذه الفترة؛االقتصادي نتیجة لالستثمارات ال

   ملیار دینار؛ 7696السابقة قدرها  قطاع  الزراعة الذي سجل مساهمة ضعیفة مقارنة بالقطاعات -
ملیــار دینــار وهــو  5017.6 الــذي ســجل آخــر مســاهمة بمــا یقــدر بـــ القطــاع الصــناعي خامســا وأخیــرا -

لطموحــات البرنــامج التنمــوي الــذي تعتمــده الجزائــر لمــا لهــذا القطــاع مــن دور فــي  ىاألمــر الــذي ال یرقــ
  .تحقیق التنمیة كون أن تحقیق نمو اقتصادي مستدام یعتمد على القطاع الصناعي بدرجة كبیرة

   :والتشغیل البطالةتطور معدالت . 3
اسـتهدفت سیاســة اإلنعــاش االقتصـادي تخفــیض معــدالت البطالـة والتــي ارتفعــت إلـى معــدالت قیاســیة خــالل 

وقـــد نجحـــت . فتـــرة اإلصـــالحات االقتصـــادیة بالتعـــاون مـــع المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة كمـــا تناولنـــا مـــن قبـــل
ویوضـــح الجـــدول المـــوالي   .ة مئویـــةنقطـــ 17.33تخفـــیض معـــدالت البطالـــة نســـبیا بــــ ب الســـلطات العمومیـــة

  .تطور مؤشرات البطالة السنویة إضافة لحجم القوى العاملة والقوى العاطلة خالل فترة الدراسة
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  ): 22(الجدول رقم 
  )2011-2001(التشغیل والبطالة في االقتصاد الجزائري خالل الفترة 

 القوى العاطلة
)ملیون نسمة(  

 القوة النشیطة
)ملیون نسمة(  

معدالت البطالة 
)%( السنویة  السنوات 

2,413 9,074 27,306 2001 

2,413 9,303 25,664 2002 

2,262 9,54 23,716 2003 

1,727 9,78 17,656 2004 

1,53 10,027 15,265 2005 

1,265 10,267 12,512 2006 

1,245 10,514 13,793 2007 

12,22 10,801 11,333 2008 

1,072 10,544 10,167 2009 

1,076 10,812 9,961 2010 

1,063 10,661 9,971 2011 

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 13/49, Op.cit, p 4. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 06/101, Op.cit, p 5. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, Op.cit, p 42. 

  ):31(الشكل البیاني رقم 
)2011-2001(طور معدالت البطالة السنویة للفترة ت

  
  ).23(من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول  :المصدر
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 2001ملیــون نســمة ســنة  9.0704یظهـر الجــدول الســابق تطــور القــوى العاملــة النشـطة والتــي انتقلــت مــن 
وهو ما یمثل العـدد المتزایـد مـن السـكان  %17.48أي بزیادة قدرها  2011ملیون نسمة سنة  10667إلى 

  . والذي یشكل أحدد المحددات الهامة لعملیة النمو االقتصادي )عنصر العمل(القادرین على العمل 
انخفاضــا ملحوظــا حیــث انخفــض المعــدل ) 2011-2001(تظهــر معــدالت البطالــة الســنویة خــالل الفتــرة و 

ویفســــــر هـــــذا بمشـــــاریع برنـــــامج اإلنعــــــاش . 2011ســـــنة  % 9,971إلـــــى  2001ســـــنة  27,306%مـــــن 
م مـــن الیــــد العاملـــة النشـــطة إضــــافة إلـــى إتبـــاع الســــلطات االقتصـــادي والتـــي تمكنــــت مـــن احتـــواء جــــزء هـــا

. الحكومیة فیما یخص المفاضلة بین المشاریع سیاسة تقتضي باختیـار المشـاریع التـي تسـتوعب عمالـة أكبـر
ومن أجل توضیح أثر البرنامج على احتـواء الیـد العاملـة النشـطة وتخفـیض معـدالت البطالـة نتنـاول الجـدول 

  .لتوزیع القطاعي للید العاملة النشطة خالل فترة الدراسةالموالي والذي یوضح ا

  ):23(الجدول رقم 
  )2011-2001(التوزیع القطاعي للید العاملة النشطة في الفترة 

 السنوات الزراعة الصناعة البناء واألشغال العمومیة *قطاعات أخرى
1456 803 502 1328 2001 
1476 860 504 502 2002 
1490 907 510 1565 2003 
1512 980 523 1617 2004 
1527 1050 523 1683 2005 
1542 1160 525 1780 2006 
1589 1261 522 1842 2007 
1688 1371 530 1841 2008 
5318 1718 1194 1242 2009 
5337 1886 1337 1136 2010 
5003 1595 1967 1034 2011 

  .العمومیة والخدمات التجارة، اإلدارة -*
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 13/49, Op.cit, p 4. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 06/101, Op.cit, p 5. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, Op.cit, p 42. 
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العاملــة فــي قطــاع البنــاء واألشــغال العمومیــة بشــكل ملحــوظ،  حیــث  الیــد تطــوریتضــح مــن خــالل الجــدول 
ألـف  803 ساهمت المشاریع والعملیـات االسـتثماریة المدرجـة ضـمنه برفـع عـدد العمـال فـي هـذا القطـاع مـن

 ةلعمالــلأمــا بالنســبة . %50.34أي بنســبة زیــادة قــدرها  2011عامــل ســنة  1886إلــى  2001عامــل ســنة 
القطــاع الزراعــي قطــاع غیــر  ویعــزى هــذا لكــون %28.34انخفاضــا قــدره  تفــي القطــاع الزراعــي فقــد عرفــ

ات األخــرى علــى عكــس بعــض القطاعــبــه،  النخفــاض مردودیتــه وصــعوبة نــوع العمــل  جــذاب للیــد العاملــة
  .هذا القطاع الهاموالجاذبة للعمالة ب غیاب الحوافز المثبتةمثال، إضافة إلى  كالخدمات

فإنــه لــم یبلــغ مــا یوظفــه ) % 291,8(أمـا بالنســبة للقطــاع الصــناعي وبــالرغم مــن تضــاعف عــدد العمــال بــه 
ألـف  1034 حـوالي 2011الصـناعي سـنة  إذ بلغ عدد العمال في القطاع :میةقطاع البناء واألشغال العمو 

  .ألف عامل بقطاع البناء واألشغال العمومیة 1595عامل مقابل 

من تخفیض معدالت البطالة من خالل سیاسـة اإلنعـاش االقتصـادي  السلطات العمومیةبالرغم من تمكن  و
تــة كـــون أن أنــه یعــاب علــى هــذه السیاســة المتبعــة أن جــزء كبیـــر مــن هــذه المناصــب هــي مناصــب مؤقإال 

ــــذي اســــتفاد بشــــكل كبیــــر مــــن تطبیــــق سیاســــة اإلنعــــاش  قطــــاع البنــــاء واألشــــغال العمومیــــة هــــو القطــــاع ال
االقتصـــادي وبالتـــالي فـــإن  فـــرص العمـــل التـــي یقـــدمها هـــذا القطـــاع مرتبطـــة بحجـــم االســـتثمار العـــام وحجـــم 

  .اإلنفاق االستثماري فإن انخفاض مؤشر البطالة هو انخفاض ظرفي وغیر مستدام

  : في االقتصاد الجزائري التضخمتطور معدالت . 4

حیــث حاولــت الســلطات النقدیــة  ) 2011-2001(متذبــذبا خــالل الفتــرة جل التضــخم فــي الجزائــر منحــى ســ
مـــع انخفـــاض فـــي أســـعار  والـــذي تـــزامن ألخص خـــالل الســـنوات المتمیـــز بانخفـــاض إیـــرادات المیزانیـــة وبـــا

مـن أجـل التخفیـف مـن الصـعوبات المالیـة التـي تواجـه . ة التضـخمتبنى سیاسـة نقدیـة فعالـة لمواجهـ البترول 
مرتكــزة فــي ذلــك علــى تســییر  كأولویــة لهــا، التضــخممعــدالت تخفــیض ت الســلطات النقدیــة  وضــع االقتصــاد

وفقــد بلـــغ متوســط التضــخم الســنوي خــالل فتـــرة  .اقتصــادي كلــي جیــد مــع حمایـــة القــدرة الشــرائیة للمــواطنین
 %5.75بـــ  2009وأقصــاها ســنة  %5.16بـــ  2002ســجل أدنــى معــدل لــه ســنة  ، حیــث%3.58الدراســة 

  :كما یوضح الشكل البیاني الموالي
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  ):32(الشكل البیاني رقم 
  )2011-2001(تطور معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة                 

 
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على  :المصدر

 .الدولي، مرجع سابققاعدة بیانات صندوق النقد  -

تقلصـت بـین الجزائـر ومنطقـة األورو  وقد صدر في تقریر بنك الجزائر أن معـدالت التضـخم فـي الجزائـر قـد
ن بقیــت مرتفعــة - نتیجــة لتحســن ســعر الصــرف الفعلــي الحقیــق للــدینار والــذي ســاهم فــي الحــد مــن أثــر  -وإ

ار الســـلع االســـتهالكیة ذات المحتـــوى التضـــخم المســـتورد علـــى المســـتوى العـــام لألســـعار، وخاصـــة وأن أســـع
  . 2010المستورد القوي قد سجلت ارتفاعا قویا منذ 

زیــــادة األســـعار الدولیـــة للمـــواد الزراعیـــة األساســـیة المســــتوردة  وفـــي تقریـــر قدمـــه البنـــك المركـــزي أظهـــر أن
لمفســرة والمحــددة وكــذا زیــادة األســعار بالجملــة للفواكــه والخضــر العوامــل الرئیســیة ا) حبــوب ومــواد اســتوائیة(

 ممـــا یثبـــت أن جـــزًء  .1كمتوســـط فـــي العشـــریة األخیـــرة %7و  %62و  %31للتضـــخم بمســـاهمات تقـــدر بــــ 
  . األثر التضخمي الحاصل في الجزائر هو نتیجة لسوء تسییر السوق الداخلیةهاما من 

بمختلـــف  یضـــاف إلـــى هـــذا األثـــر التضـــخمي المتولـــد عـــن اإلصـــدار النقـــدي والتوســـع فـــي اإلنفـــاق العمـــومي
خــالل فتــرة الدراســة، التــي  M2مكوناتــه، حیــث یالحــظ االتجــاه العــام المتزایــد للكتلــة النقدیــة بمعناهــا الواســع 

تضــاعفت إلــى مــا یقــارب خمــس مــرات خــالل بینمــا تضــاعف النــاتج المحلــي اإلجمــالي بحــوالي مــرة ونصــف 
ویوضــح الشــكل . فــي الجزائــر وهــو مــا یثبــت أن تضــاعف الكتلــة النقدیــة مســئول عــن تزایــد األثــر التضــخمي

  .  البیاني الموالي مستویات تطور الكتلة النقدیة

  

                                   
  .4ص  ،2010 التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنةمحمد لكساسي،  - 1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
معدل التضخم 4,2 2,1 5,563 2,19 1,226 3,839 4,803 4,863 5,753 2,725 5,16
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):33(لشكل البیاني رقم ا  
)2011-2001(تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خالل الفترة 

 
  : من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر

International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 13/49, Op.cit, p 
15 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 06/101, Op.cit, p 
25. 
-International Monetary Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report N° 04/31, Op.cit, p 
42. 

قــد عــرف منحــى متزایــدا حیـــث  فـــي االقتصــاد الجزائــري الكتلــة النقدیــة حجــم نالحــظ مــن الشــكل البیــاني أن
بصـــفة  اویعـــزى هـــذ. 2011ملیـــار دینـــار ســـنة  9929إلـــى  2001ملیـــار دینـــار ســـنة  2025تطـــور مـــن 

أساســیة للتوســع فــي نفقــات التســییر خصوصــا النفقــات التحویلیــة قــد أثــر تصــاعدیا علــى األســعار ومــن ثــم 
  .مصعب إدارة السیاسة النقدیة من قبل بنك الجزائر المتضمنة صراحة هدف التضخ
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  الفصل  الصةخ

تحقیــق  بــه الدولــة مــن أجــل تلعنالحــظ الــدور الــذي  جزائــرع مختلــف النمــاذج التنمویــة التــي انتهجتهــا التبــتب
عقــب  فبــالنظر إلــى نمــوذج التنمیــة المركــزي الــذي اختارتــه الجزائــر :التنمیــة االقتصــادیة والرفــاه االجتمــاعي

اســـتقاللها الـــوطني اســـتخدمت الســـلطات اإلنفـــاق العمـــومي كـــأداة أساســـیة لبنـــاء نمـــوذج تنمـــوي یعتمـــد علـــى 
وبعـــد فشــل هـــذه السیاســة التنمویــة دخلـــت الجزائــر فـــي  ؛رأس المــالالصــناعات المصـــنعة كثیفــة  إســتراتیجیة

فـــي ظـــل ظـــروف اقتصـــادیة  سلســلة مـــن اإلصـــالحات االقتصـــادیة بالتعـــاون مـــع المؤسســات المالیـــة الدولیـــة
نجحـت الجزائـر فـي تحقیـق وفعـال . من أجـل اسـترجاع التوازنـات االقتصـادیة الكلیـة واجتماعیة وأمنیة صعبة

    .حتقان اجتماعي كبیرایة لكن صاحب هذا استقرار عدد من المؤشرات الكل
مستعدة الستئناف العملیة التنمویـة بفضـل التوسـع القـوي إلیراداتهـا الجزائر  أصبحت مع بدایة األلفیة الثالثة 

صـــادرات قطـــاع المحروقـــات والـــذي عـــرف انتعاشـــا ابتـــداء مـــن مـــن العملـــة األجنبیـــة والمتأتیـــة أساســـا مـــن 
دخلـــت  وبالتـــاليفریـــدة الســـتئناف العملیـــة التنمویـــة، و فرصـــة اســـتثنائیة ات وفـــرت هـــذه اإلیـــراد فقـــد ، 1999

الجزائر في سلسلة من االستثمارات العامة الضخمة التي ركزت أساسـا علـى إعـادة تأهیـل البنـى االقتصـادیة 
 عـن الزاویــة التـي ینظــر فیهــا لهـذه البــرامج فهـي بــرامج غیــر وبغــض النظــر.  واالجتماعیـة واإلداریــة الوطنیـة

ــاریخ الجزائــــر الحــــدیث نظــــرا لضــــخامة االعتمــــادات المالیــــة التــــي خصصــــت لهــــا واألهــــداف  مســــبوقة فــــي تــ
مـــن  %11أكثـــر مـــن ) 2011-2001(وقـــد ســـجل معامـــل االســـتثمار العـــام  خـــالل الفتـــرة . المتوخـــاة منهـــا

ات فــي ظــل وهـو معامــل لــم یــتم تحقیقـه حتــى فــي ســنوات  السـبعینیات أو الثمانینیــ النـاتج المحلــي اإلجمــالي 
   .االقتصاد المخطط

للوضـعیة  ؤكـد المقـاییس الرئیسـیة، ت)2011-2001(الفتـرة مؤشرات االقتصاد الكلي خالل تطور وبالنسبة ل
حیـث  ،)علـى األقـل علـى المـدى القصـیر(یـة المالیة الخارجیة للجزائر قدرتها على مقاومة الصـدمات الخارج

ــــة لتــــدعیم قــــدرتها المالیــــة ــــة مــــن تحســــن أســــعر المحروقــــات فــــي األســــواق العالمی وســــمحت  اســــتفادت الدول
بســـــبب األزمـــــة   2008ســـــنة  لصـــــدمة الخارجیـــــةتحمـــــل أثـــــر اب 1999التراكمـــــات المالیـــــة المحققـــــة منـــــذ 

معـدالت یخـص أمـا فیمـا   ).1986كمـا حـدث فـي ( مسار البرامج التنمویـةوعدم تأثر االقتصادیة العالمیة، 
، قطــاع البنــاء واألشــغال العمومیــةالمســاهمة الرئیســیة ل فــنالحظ خــارج قطــاع المحروقــات النمــو االقتصــادي

مــا یقودنــا للحكــم علــى وهــو ، ات اإلنتاجیــة والتــي تخلــق الثــروة الحقیقیــةقطاعــالوبالتــالي فقــد غابــت مســاهمة 
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ال یعتمـد علـى  النسبة للقطاعات األخـرى فهـوالمرتبط بقطاع المحروقات، وبالنمو الهش لالقتصاد الجزائري 
  .تضمن ضمان استدامة العملیة التنمویةالقطاعات المنتجة والتي 

ـــة الســـنویةوقـــد ســـجلت      إلـــى  2001ســـنة  27,3%انخفاضـــا ملحوظـــا حیـــث انخفـــض مـــن  معـــدالت البطال
المبرمجـة فـي  مشـاریع كبیرا من هذا االنخفاض هـو بسـببجزء أن وقد خلصنا إلى . 2011سنة  % 9,97

وبالتـالي فـإن  ،اإلنعاش االقتصادي والتي تمكنت من احتواء جزء هام من الیـد العاملـة النشـطة إطار برنامج
   .هذا االنخفاض هو انخفاض مؤقت ومرهون بانتهاء هذه المشاریع االستثماریة

حیــث ) 2011-2001(متذبـذبا خــالل الفتــرة منحــى  تجلســأمـا بالنســبة لمعــدالت التضـخم فــي الجزائــر فقـد 
مــع  والــذي تــزامنألخص خــالل الســنوات المتمیــز بانخفــاض إیــرادات المیزانیــة حاولــت الســلطات النقدیــة وبــا
وقـد وجـدنا أن الضـغوط التضـخمیة . تبنى سیاسة نقدیة فعالـة لمواجهـة التضـخم انخفاض في أسعار البترول

 2Mالمعتبــرة فــي الكتلــة النقدیــة زیــادة الحاصــلة خــالل هــذه الفتــرة هــي بســبب ســوء تســییر الســوق الداخلیــة وال
  . تداولة في االقتصادمال
معدالت الوضعیة الخارجیة،  سواء) 2011- 2011(قتصادیة للفترة المؤشرات اال تطور بالنظر إلىو 
رغم الموارد ب الجزائريتدل على هشاشة الوضع االقتصادي   هابأن نالحظ.. لنمو، البطالة، التضخم،ا

حیث أن التطور اإلیجابي للمؤشرات  :مما یعكس أداء اقتصادیا غیر فعال ،الموظفةالمالیة الضخمة 
الخارجیة االستثنائیة والمحققة من  إلیراداتبالزیادة في ا وثیقصادیة الكلیة یعكس مدى ارتباطها التاالق

االقتصاد ، والتي تم حقنها في أهم جزءنتیجة انتعاش قطاع الصادرات والذي یشكل فیه قطاع المحروقات 
بعیدا عن مستوى طموحات وبالتالي فإن هذه النتائج المحققة تبقى . عن طریق سیاسة اإلنفاق العمومي
، ، كما تبقى مرهونة بالتغیرات الخارجیة الحاصلة في سوق المحروقاتالتنمیة الشاملة المتوازنة والمستدامة

انجر من تبعات نتیجة النخفاض أسعار أنه قد أثبت تاریخیا خطورة االعتماد علیه لوحده وما والذي 
  .1986المحروقات سنة 



 
 
 
 

:لخامسالفصل ا  

 
 

قياس  : سياسة االنفـاق العمومي في الجزائر
 األثر على النمو االقتصادي
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  :تمهيد

زالة في الدول النامیة  وخصوصا اإلنفاق العموميسیاسة تستخدم  لتحفیز ودعم النشاط االقتصادي وإ
 هيیؤكد على أن النفقات العامة نجد أنه  لفكر الكینزي تباع اإبف ،مختلف العثرات أمام النمو االقتصادي

التي من شأنها التأثیر على حجم الناتج ومن ثم حجم الدخول والعمالة و إحدى أهم عناصر الطلب الكلي 
مرن، فإن  إنتاجيحیث أنه یشیر إلى أنه وفي ظل وجود جهاز  ،"الطلب یخلق العرض" انطالقا من قانون

تعمل على تنشیط  اإلنفاق العموميالزیادة في الطلب الكلي التي من شأنها أن تتوفر في ظل التوسع في 
الجهاز اإلنتاجي الذي یستجیب لتلك الزیادة في الطلب الكلي بما ینعكس إیجابا على معدالت النمو 

  . االقتصادي
معتمدة على الوضعیة المالیة القویة التي  2001شرعت الجزائر ومنذ سنة  إتباعا لهذا الفكر االقتصادي،

والتي  ترتكز باألساس على التوسع في النفقات العامة،توسعي إنفاق عمومي سیاسة  إتباعتشهدها البالد 
والبرنامج التكمیلي ) 2004-2001(للفترة  االقتصاديتجسدت بالخصوص في كل من مخطط اإلنعاش 

غیر أن  .)2014-2010(للفترة  نامج توطید النمو االقتصاديوبر  ،)2009- 2005(لدعم النمو للفترة 
. التي تختلف بحسب كل بلدالسیاسیة واالجتماعیة قرارات اإلنفاق العمومي تتأثر وبشدة بمختلف العوامل 

فإن أي إخفاق في تصمیم سیاسة إنفاق عمومي بشكل جید لیتناسب وطبیعة االقتصاد سیشكل وبالتالي 
  .ة على االقتصادتكالیف وأعباء إضافی
الجوانب المتعلقة بسیاسة اإلنفاق العمومي باإلحاطة بمختلف سنقوم في هذا الفصل وعلى هذا األساس 

بإتباع عدد من النظریات  اإلنفاق العمومي في الجزائرنمو تحلیل ظاهرة من خالل وذلك في الجزائر، 
اإلنفاق العمومي  في حجم لتطورا عالقةبیان و  ،..).ن وانجر، نظریة التنمیة لموسغرافقانو (االقتصادیة 

ومختلف مكونات النفقات تجاه العام االومن ثم التعرف على  ،طاع المحروقاتقالتطورات الحاصلة في ب
أثر طبیعة وأخیرا سنقوم ببحث . تبعا لمختلف مراحل السیاسة االقتصادیة المتبعة في الجزائروذلك العامة 

النمو وهو  التي تسعى هذه السیاسة لتحقیقهاأحد أهم األهداف على  جزائرفي ال سیاسة اإلنفاق العمومي
) 1986(رام لنموذج اإلطار النظري وذلك اعتمادا على  ،)2011-2001(االقتصادي وذلك خالل الفترة 

  . المعدل
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  :المبحث األول

  دراسة  تحليلية نظرية: النفقـات العامة في الجزائر

الوظـــائف إلنجـــاز الدولـــة الـــذي تقــوم بـــه دور الـــإن دراســة النفقـــات العامـــة فـــي الجزائـــر یعطــي انطباعـــا عـــن 
مــن خــالل إلقــاء الضــوء علــى تقســیمات النفقــات العامــة  وذلــك عبــاء المترتبــة علیهــاالمنوطــة بهــا وحجــم األ
  . یصها بین أوجه اإلنفاق وطبیعتهالمتبعة وأسالیب تخص

I .في الجزائرنفقات العامة اإلطار التنظیمي لل:   

یقصــد باإلطــار التنظیمــي للنفقــات العامــة فــي الجزائــر كافــة القواعــد والترتیبــات المتعلقــة بالنفقــات العامــة بمــا 
والتبویبـــات المتعلقـــة  نیفاتفـــي ذلـــك القواعـــد والنصـــوص القانونیـــة التـــي تحكمهـــا إضـــافة إلـــى مختلـــف التصـــ

بالنسـبة للمیزانیـة وتحتـل النفقـات العامـة أهمیـة خاصـة . بالنفقات العامة بحسب ما جـاء بـه المشـرع الجزائـري
مــن اإلیــرادات والنفقــات النهائیــة للدولــة المحــددة ســنویا بموجــب قــانون "تتشــكل  العامــة كــون أن هــذه األخیــرة

  ". 1التنظیمیة المعمول بهاالموزعة وفق األحكام التشریعیة و و المالیة 
الركیـــزة األساســـیة  ،والمتعلـــق بقـــوانین المالیـــة 1984جویلیـــة  7المـــؤرخ فـــي  17-84یعتبـــر القـــانون رقـــم و 

والقــانون العضـــوي لقـــوانین المالیــة واألصـــل الـــذي یعطـــي التوجیهــات ویحـــدد األحكـــام التــي مـــن خاللهـــا یـــتم 
مجمـوع أعبـاء المیزانیــة ": ووفقـا لـه یعـرف المشــرع الجزائـري النفقـات العامـة. إعـداد القـوانین المالیـة السـنویة

أي ال یجـوز تحویــل األمـوال أو االعتمـادات المخصصــة  وتتقیـد النفقـات العامــة بمبـدأ التخصـیص ".2العامـة
لنـــوع معـــین مـــن النفقـــات إلـــى نـــوع آخـــر مـــن النفقـــات إال فـــي حـــدود ضـــیقة بهـــدف تحقیـــق الســـیر المتـــوازن 

  .لمختلف المصالح
االقتصـــادي واالجتمـــاعي بنظامهـــا تصـــنیفا خاصـــا ) كغیرهـــا مـــن الـــدول( نفقـــات العامـــةال الجزائـــر تصـــنفو 

والــذي تبنتـــه  بحســب معیــار الغـــرض مــن النفقــة  فــي الجزائــر امـــةالنفقــات العهــذا تصــنف ، وتبعــا لواإلداري
الدائمــة للدولــة  األعبــاءتشــمل " المتعلــق بقــوانین المالیــة، حیــث جــاء فیــه  17-84مــن القــانون   23المــادة 

                                   
  .یتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة  07المؤرخ في  84/17من القانون  )6(المادة  - 1
  .1990أوت  15المؤرخ في ، 90/21من القانون ) 04(المادة رقم  - 2
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نفقـــة مـــن ال الهـــدففـــإذا كـــان . ".1والتســـبیقات والقـــروض نفقـــات التســـییر، نفقـــات االســـتثمار: علـــى مـــا یلـــي
 تسـجل التـي العمومیـة المصـالح لتسـییر الضـروریة العادیـة األعبـاء تغطیـة مسـتلزمات علـى الحصـول

 النفقـة مـن الهـدف كـان إذا أمـا التسـییر، نفقـات فیـتم إدراجهـا ضـمن للدولـة العامـة المیزانیـة فـي عتماداتهـاا
 رأس تكـوینأو  المختلفـة التجهیـزات الحصـول علـى خـالل مـن لالقتصـاد اإلنتاجیـة القـدرة زیـادة هـو العامـة
  .التجهیز نفقات تندرج ضمن  النفقات هذه فان المال

II .بحسب المشرع الجزائري تقسیم النفقات العامة في الجزائر:  
 17-84مـــن القــــانون   23والـــذي تبنتـــه المــــادة امــــة بحســـب معیـــار الغــــرض مـــن النفقــــة تقســـم النفقـــات الع

نفقـات التسـییر، نفقـات : عبـاء الدائمـة للدولـة علـى مـا یلـيتشـمل األ" المالیة، حیث جاء فیه  المتعلق بقوانین
  : في الجزائر تقسم إلى امةوبالتالي فإن النفقات الع. 2"...االستثمار

   :نفقات التسییر. 1
التـــــي تســـــجل تتضـــــمن نفقـــــات التســـــییر تغطیـــــة األعبـــــاء العادیـــــة الضـــــروریة لتســـــییر المصـــــالح العمومیـــــة  
ـــةا الوحـــدة األساســـیة فـــي توزیـــع نفقـــات التســـییر فـــي " الـــوزارة"تعتبـــر ، و عتماداتهـــا فـــي المیزانیـــة العامـــة للدول

. )ب(قـانون المالیـة بالجریـدة الرسـمیة فـي الجــدول  وتصـدر نفقـات التسـییر فــي. جزائریـةالمیزانیـة العمومیـة ال
       .  2011لمالیة لسنة ویوضح الجدول التالي مثاال عن نفقات التسییر الصادرة بقانون ا

  

  

  

  

  

                                   
  . ، مرجع سابق17-84من القانون ) 23(المادة  رقم  - 1
  .مرجع سابق 17-84القانون  - 2
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  حسب قانون المالیةبتوزیع نفقات التسییر نموذج ل ):24(رقم  جدولال                      

  الوزارات )دج......(المبلغ

8 329 601 000 
1 774 314 000 

631 076 546 000 
425 960 422 000 
30 125 652 000 
66 851 302 000 
61 382 220 000 
31 916 135 000 
12 258 443 000 

939 109 000 
4 135 439 000 
17 761 594 000 
16 480 327 000 
169 614 694 000 
3 266 759 000 
28 874 103 000 
569 317 554 000 
296 931 209 000 
6 912 595 000 

227 859 541 000 
23 173 218 000 
8 158 012 000 
3 992 419 000 

291 441 690 000 
3 306 639 000 
241 660 000 

50 124 762 000 
13 181 921 000 
123 058 041 000 
154 578 698 000 
2 015 997 000 
34 042 021 000 

 ............................................................................................ .....الجمهوریة  رئاسة
 ........................................................................................ ......األول  الوزیر  مصالح
 ..................................................................................................... الوطني  الدفاع

 ....................................................................................... المحلیة  والجماعات  الداخلیة
 ............................................................................................ ........الخارجیة  الشؤون
 .............................................................................................................. العدل

 .............................................................................................................. الیةالم
 ................................................................................................... ناجملماو   الطاقة

 .................................................................................................... ئیةالما  واردلما
 ................................................................................ ..........واإلحصائیات  االستشراف

 ................................ .....................االستثمار  وترقیة  توسطةلموا  الصغیرة  ؤسساتلموا  الصناعة
 .............................................................................................................. التجارة
 ........................................................................................... واألوقاف  الدینیة  الشؤون

 ........................................................................................................... اهدینلمجا
 ............................................................................................. والبیئة  العمرانیة  التهیئة
 ................................................................................................................ النقل

 ..................................................................................................... الوطنیة  التربیة
 ............................................................................................ الریفیة  والتنمیة  الفالحة
 .................................................................................................. العمومیة  األشغال
صالح  والسكان  الصحة  ............................................................................ ستشفیاتلما  وإ
 ............................................................................................................... الثقافة

  ............................................................................................................. االتصال
 ........................................................................................ التقلیدیة  والصناعة  السیاحة
 ..................................................................................... العلمي  والبحث  العالي  التعلیم
 ............................................................................. واالتصال  اإلعالم  وتكنولوجیات  البرید

 ............................................................................................ لمانالبر   مع  العالقات
  ............................................................................................ المهني  والتعلیم  التكوین
 ................................................................................................... والعمران  السكن
 ............................................................................. .االجتماعي  والضمان  والتشغیل  العمل

 ......................................................................................... واألسرة  الوطني  التضامن
 .................................................................................. الصیدیة  واردلموا  البحري  الصید
 .................................................................................................... والریاضة  الشباب

  المجموع الفرعي 000 637 082 319 3

  التكالیف المشتركة 000 543 098 972

  المجموع العام  000 180 181 291 4

 .2011ضمن قانون المالیة لسنة والمت  2011جویلیة  18مؤرخ في   11-11رقم  قانونال : المصدر
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بعــد توزیــع االعتمــادات المالیــة بحســب الحاجــة لكــل وزارة وصــدور قــانون المالیــة المتضــمن میزانیــة الدولــة، و 
" عنــاوین"یــتم توزیــع كــل اعتمــاد خــاص بكــل وزارة وفــق تنظــیم معــین، بحیــث یــتم توزیــع هــذه النفقــات بحســب 

" فقــرات"والتــي تقســم بــدورها إلــى " مــواد"التــي تنقســم إلــى  " فصــول"التــي تتفــرع إلــى " أقســام"فــرع إلــى والتــي تت
  . 1"مراسیم توزیع االعتمادات"بحسب ما یحدده القانون، وتصدر في مراسیم تنفیذیة یطلق علیها 

  ):34(رقم البیاني  الشكل
  مدونة میزانیة التسییر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 2004، الطبعـة األولـى، دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، منهجیة المیزانیـة العامـة للدولـة فـي الجزائـرلعمارة جمال،   :المصدر
  .57ص 

                                   
  .34ص ، 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الطبعة الثانیة، المالیة العامة، علي زغدود،   -1

 العـــــــــنوان

 القــــــــــسم

 الفــــــــــــــــصل

 المـــــــــــــــــادة

 الفـــــــــــــقرة

یغطي واحدا من أربعة أصناف من النفقات الجاریة لمیزانیة 
 . التسییر، مثل وسائل المصالح

تجمـــع النفقـــات الجاریـــة حســـب طبیعتهـــا، تحـــت عنـــوان مثـــل 
 . الموظفون

النفقـــــات الجاریــــة علـــــى عنـــــاوین مثــــل نـــــوع التكـــــالیف تجــــزأ 
 االجتماعیة أو المنح المخصصة

: تجـــــزأ النفقـــــات علـــــى المســــــتفیدین وعلـــــى األصـــــناف مثــــــل
ــــــة للخــــــدمات الدائمــــــة أو تعویضــــــات ذات  تعویضــــــات جزافی

 .طبیعة محلیة

ـــــل نـــــوع التكـــــالیف  ـــــى عنـــــاوین مث تجـــــزأ النفقـــــات الجاریـــــة عل
 .صةاالجتماعیة أو المنح الخا
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 :1كما یليحدد القانون هذه العناوین قد و 
  ؛ین العمومي والنفقات المحسومةأعباء الد -
  ؛تخصیصات السلطات العمومیة -
 ؛الخاصة بوسائل المصالح النفقات -
 . التدخالت العمومیة -

 :ویقسم كل عنوان من هذه العناوین إلى مجموعة من األقسام التي تختلف بین الوزارات كما یلي
 :أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة: العنوان األول  -

 ) اقتراض الدولة(دین قابل لالستهالك  :القسم األول
 )فوائد سندات الخزینة( الدیون العامة - داخليدین  :القسم الثاني
 دین خارجي  :القسم الثالث
 ضمانات  :القسم الرابع
 . نفقات محسومة من اإلیرادات :مسالقسم الخا

نمـا یحتـوي علـىغیـر مقسـهـذا العنـوان  :تخصیصـات السـلطات العمومیـة: العنوان الثـاني  -  م إلـى أقسـام وإ
المجلس الوطني الشعبي، المجلـس الدسـتوري، مجلـس األمـة، (وغیرها نفقات المؤسسات العمومیة السیاسیة

جلــس المحاســبة، المحكمــة العلیــا، المجلــس الــوطني االقتصــادي واالجتمــاعي، مجلــس الدولــة، المجلـــس م
 )اإلسالمي األعلى، المجلس األعلى للغة العربیة

 :األقسام التالیةمن هذا العنوان ویتكون : النفقات الخاصة بوسائل المصالح :العنوان الثالث  -
 مرتبات العمال  -الموظفون  :القسم األول
 المعاشات والمنح  -الموظفون  :القسم الثاني

 التكالیف االجتماعیة  -الموظفون :القسم الثالث 
 األدوات وتسییر المصالح :لرابعالقسم ا

 أشغال الصیانة  :القسم الخامس
 إعانات التسییر  :القسم السادس

                                   
  .، مرجع سابق17/ 84من القانون )  24( المادة  - 1
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 . مصاریف مختلفة :لقسم السابعا
 :من األقسام التالیة ویتكون هذا العنوان :التدخالت العمومیة: العنوان الرابع  -

 .. تدخالت العمومیة واإلداریةال :لالقسم األو 
  النشاطات الدولي :القسم الثاني

 النشاط التربوي والثقافي :الثالقسم الث
 التشجیعات والتدخالت -االقتصاديالنشاط : القسم الرابع

 تدخالت ومساعدات -ط االقتصادي النشا:القسم الخامس 
 المساعدة والتضامن -النشاط االجتماعي :القسم السادس 
  .الوقایة -النشاط االجتماعي:القسم السابع 

   :نفقات التجهیز. 2
وبالتـــالي ثـــروة  اإلجمـــاليالـــذي یتولـــد عنـــه ازدیـــاد النـــاتج الـــوطني ي و لهـــا طـــابع اســـتثمار  التـــي  نفقـــاتالهـــي 

الــــبالد، ویطلــــق علــــى نفقــــات التجهیــــز اســــم میزانیــــة التجهیــــز أو میزانیــــة االســــتثمار وتخصــــص للقطاعــــات 
حیـــث یـــتم توزیعهـــا حســـب الخطـــة اإلنمائیـــة الســـنویة للدولـــة مـــن أجـــل تجهیـــز هـــذه  ،1االقتصـــادیة العمومیـــة

وفــي هــذا الخصــوص یجــدر بنــا  ،2الوطنیــة القطاعــات بالوســائل الضــرورة بمــا یتماشــى واألهــداف اإلنمائیــة
، لــذا وجــب یةتضـخم ضــغوطنفقــات االسـتثمار تشــكل خطـرا علــى الجانــب النقـدي إذا كانــت هنـاك الـذكر أن 

  . تقییدها ومراقبتها بشكل مباشر من طرف الحكومة

تقســم  ثویســمح تقســیم النفقــات االســتثماریة بإعطــاء صــورة واضــحة المعــالم لنشــاط الدولــة االســتثماري،  حیــ
  ". فمواد" ،"ففصول"، "فقطاعات فرعیة"، "فقطاعات" ،"أبواب"إلى 

  
  

                                   
  .58، ص 2004، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  - 1
  . 68، ص 2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامة، محرزي جمال،  - 2
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  :1تقسیم میزانیة التجهیز حسب األبواب. أ
 17-84مــن القــانون  35تــوزع نفقــات التجهیــز حســب القطاعــات وفــروع النشــاط االقتصــادي، ووفقــا للمــادة 

قــا للمخطــط اإلنمــائي الســنوي لتغطیــة نفقــات تجمــع االعتمــادات المفتوحــة بالنســبة إلــى المیزانیــة العامــة ووف''
  : االستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثالثة أبواب هي

 ؛االستثمارات المنفذة من قبل الدولة -
 ؛إعانات االستثمارات الممنوحة من قبل الدولة -
 .''الرأسمالیة المتعلقة بالعملیات النفقات األخرى -

  : تقسیم میزانیة التجهیز إلى قطاعات. ب
عتمـادات المفتوحــة والمخصصـة للنفقـات ذات الطــابع النهـائي مـن المخطــط یحـدد التوزیـع بــین القطاعـات لال

المحروقــــات،  : الســــنوي بموجــــب قــــانون المالیــــة، وتجمــــع نفقــــات التجهیــــز حســــب القطاعــــات المحــــددة وهــــي
ألساســیة االقتصـــادیة الصــناعة التحویلیــة، الطاقــة والمنــاجم، الفالحــة والــري، الخــدمات المنتجــة، المنشــآت ا

واإلداریة، التربیة والتكوین، المنشآت األساسـیة االجتماعیـة والثقافیـة، المبـاني ووسـائل التجهیـز، المخططـات 
یحــدد التوزیــع بــین القطاعــات و  .البلدیــة للتنمیــة مــع اإلشــارة إلــى القطــاع قــد یضــم عــدد معــین مــن الــوزارات

لطــــابع النهــــائي مــــن المخطــــط الســــنوي بموجــــب قــــانون عتمــــادات المفتوحــــة والمخصصــــة للنفقــــات ذات الال
الجـدول المـوالي الخـاص  یوضـح كمـا) ج(وتظهر میزانیة التجهیز في قانون المالیة بعنـوان الجـدول .2المالیة

  . 2011بمیزانیة التجهیز لسنة 
  
  
  
  
  
  

                                   
   .، مرجع سابق17-84القانون  - 1
  . نفس المرجع  - 2



 قياس األثر على النمو  االقتصادي: الفصل الخامس               سياسة اإلنفـاق العمومي في الجزائر
 

253 
 

  :)25(الجدول رقم 
  .حسب القطاعاتب 2011توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة : نموذج لمیزانیة التجهیز

 القطاعات رخص البرنامج اعتمادات الدفع
15772000 

 
15166000 

 
 الصناعة

394550200 
 

293842760 
 

 الفالحة والري

40830000 
 

20485000 
 

 دعم الخدمات المنتجة

982705260 
 

89245000 
 

 المنشآت القاعدیة االقتصادیة واإلداریة

542168000 
 

43006000 
 

 والتكوین التربیة

363931800 
 

179875800 
 

 المنشآت القاعدیة االجتماعیة والثقافیة

520113000 
 

1298352000 
 

 دعم الحصول على سكن

202157494 
 

302157494 
 

 مواضیع مختلفة

86075000 
 

65736012 
 

 المخططات البلدیة للتنمیة

3148302754  3498091605 
 المجموع الفرعي لالستثمار 

581777000 
 

- 
  
 

  تخصیص لحسابات التخصیص الخاص وخفض نسب (دعم النشاط االقتصادي 
 )الفوائد

200000000 
 

300000000 
 

 البرنامج التكمیلي لفائدة الوالیات

51300987 
 

95115087 
 

 احتیاطي النفقات الغیر متوقعة

833077987 
 

395115087 
 

  المجموع الفرعي لعملیات برأس المال

3981380741 
 

389206692 
 

  مجموع میزانیة التجهیز

    .20 ص ،، مرجع سابق 11 -  11القانون  رقم    :المصدر

تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعیـة وفصـول ومـواد حیـث تصـور  :القطاعات الفرعیة، الفصول والمواد. جـ
  .بطریقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات االقتصادیة المقررة

  .ویوضح الشكل البیاني الموالي مدونة میزانیة التجهیز
  
  
 



 قياس األثر على النمو  االقتصادي: الفصل الخامس               سياسة اإلنفـاق العمومي في الجزائر
 

254 
 

  :)35(رقم  البیاني شكلال
  مدونة میزانیة التجهیز

  
  

 
  

  

  . 68، ص 2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصادیات المالیة العامة، محرزي جمال، : المصدر

.III  في الجزائر تطور اإلنفاق العمومي تحلیل ظاهرة :  

 والـذي اعتبـره  إن تحلیل تطور حجم اإلنفاق العمومي ألي دولة یكشـف عـن اتجاههـا إلـى التزایـد عبـر الـزمن
وكمــا رأینــا مــن خــالل الجــزء النظــري أن غیــر أنــه  .المــدى الطویــل علــى أنــه قــانون فــياالقتصــادیین  بعــض
علـى نسـب حجـم  وبالتالي سـتعتمد، لقیم المطلقة ال یكفي للحكم علیهاإلنفاق العمومي باتطور ظاهرة  تحلیل

كــل مــن تبعــا ل اإلنفــاق العمــوميم دراســة ظــاهرة تطــور النفقــات العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي، ومــن ثــ
  Musgrave. قانون وانجر ونظریة التنمیة لـ

  :تزاید اإلنفاق العمومي وحجم تدخل الدولة. 1
اإلنفـاق العمــومي لتطـویر االقتصــاد وخلــق  علــى منــذ االســتقالل أساسـافــي الجزائـر و  تعتمـد الســلطات العامـة

تزایـدا كبیـرا كمـا القیم المطلقة للنفقات العامة  هذا األساس عرفتفرص عمل للسكان المتزاید عددهم، وعلى 
  .یوضح الشكل الموالي

  

  

  

  

 )1أ(قطاع فرعي 

 القطاع
)أ(  

یضم مواد -1-الفصل   

 )2أ(قطاع فرعي 

یضم مواد -3-الفصل   

یضم مواد -2-الفصل   

 )3أ(قطاع فرعي 
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  ):36(الشكل البیاني رقم 

  )2011-1963(ومعدل التغیر في اإلنفاق العمومي خالل الفترة  اإلنفاق العموميتطور حجم 

  

  .) 1(الملحق  اعتمادا على من إعداد الطالبة :المصدر

ملیــار دینــار ســـنة  2.24تطــورت مـــن  فقــدنالحــظ مــن الشــكل البیـــاني المنحــى المتصــاعد للنفقـــات العامــة، 
 حیــث تــم اســتخدام اإلنفــاق العمــومي كــأداة لتحقیــق مختلــف. ملیــار دینــار جزائــري 8272.01إلــى  1963

ویمكــن تقســیم التحلیــل بحســب . أغــراض السیاســة االقتصــادیة، وعلــى اخــتالف المنــاهج االقتصــادیة المتبعــة
  :إلى ثالثة مراحل رئیسیة

وهـي المرحلـة التـي اعتمـدت فیهـا السـلطات العمومیـة علـى الـنهج  :)1989-1963(المرحلـة األولـى  -
فــــي القطــــاع العمــــومي الفلســــفة أصــــبح التوســــع  حیــــثاالشــــتراكي مــــن أجــــل تحقیــــق التنمیــــة الشــــاملة، 

یضـاف إلــى  .االقتصـادیة الجزائریـة التــي ینظـر إلیهــا علـى أنهــا وسـیلة إلعـادة هیكلــة االقتصـاد الــوطني
ــــه اإلنفــــاق العمــــومي لتحقیــــق هــــذا التوجــــه حتــــى ســــنة  أیــــن توقفــــت  1986هــــذا وتبعــــا لهــــذا تــــم توجی

وقــد . یــة المسـتلزمات االسـتثماریةاالسـتثمارات العامـة بســبب انخفـاض عائـدات الــبالد وعجزهـا عـن تغط
ویجـــدر بنـــا الـــذكر أنـــه فـــي هـــذه . %17.9بلـــغ معـــدل التغیـــر فـــي النفقـــات العمـــومي خـــالل هـــذه الفتـــرة 

، 1981المرحلة من مسار االقتصاد الجزائري وعلى الرغم من االنخفـاض فـي اإلیـرادات الـذي بـدأ فـي 
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والتــي تــم تمویلهــا ) النــاتج اإلجمــالي مــن %30نســبة (حــافظ اإلنفــاق العمــومي علــى منحــاه التصــاعدي 
  . عن طریق االقتراض على نحو متزاید من الخارج

 االئتمـانيعقـدت الجزائـر اتفاقیـات االسـتعداد  خالل هـذه المرحلـة):  2000-1990(المرحلة الثانیة  -
وقــد وجــه أساسـا لإلنفــاق علــى   %37وقــد عــرف معـدل نزایــد اإلنفــاق العمـومي ) 1995-1990(مـن 

فكمـا یظهـر مـن الشـكل البیـاني  ) 1998-1995(الرواتب وتسدید المدیونیة العمومیة، أما خالل الفتـرة 
لمعــدل التغیــر فــي اإلنفــاق العمــومي أنــه قــد تقلــص وذلــك بســبب التــزام الدولــة بجملــة مــن اإلصــالحات 

وحتــى ســنة . %16.79التغیــر فــي اإلنفــاق الهیكلیــة وتقلــیص حجــم اإلنفــاق العمــومي، وقــد بلــغ معــدل 
نتیجـــــة النتهـــــاء مشـــــروطیة  اتفـــــاق الجزائـــــر مـــــع  %22.5ارتفـــــع حجـــــم اإلنفـــــاق العمـــــومي بــــــ  2000

  ..المؤسسات المالیة الدولیة
ونالحـظ  بـرامج اإلنعـاش ودعـم النمـو االقتصـادیین، وتمثـل مرحلـة): 2011-2001(المرحلة الثالثة  -

ملیــار دینــار إلــى  1321فــي حجــم اإلنفــاق العمــومي الــذي انتقــل مــن  زیــادة متســارعة فــي هــذه المرحلــة
ومــا یفســر هــذا . عشــر ســنة فقــط 11ملیــار دینــار أي أنــه قــد تضــاعف بســتة مــرات خــالل  8272,01

  . توسعیة تقوم على أساس ضخ موارد مالیة ضخمة في االقتصاد یةنفاقإالسلطات لسیاسة  إتباعهو 
عبـر الـزمن، غیـر أنـه  اإلنفـاق العمـومي باألرقـام المطلقـة یظهـر تزایـدانسـتخلص ممـا سـبق أن تحلیـل تطـور 
التحلیل ال یكفي للحكم على ظاهرة نمو النفقـات، ولهـذا سـنقوم بنسـب  اوكما ذكرنا في الجزء النظري فإن هذ

 .للدولـة، وهـو مؤشـر النـاتج المحلـي اإلجمـالي لحجـم اإلنفاق العمومي إلى أهم مؤشرات التطـور االقتصـادي
النفقـات العامـة كنسـبة مـن النـاتج كـل مـن تطـور  حـىمنیوضـح من أجـل هـذا نتنـاول الشـكل المـوالي والـذي و 

  ).2011-1963(خالل الفترة والنفقات العامة  المحلي اإلجمالي في الجزائر
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  ):37(رقم البیاني شكل ال
  النفقات العامة والنفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة تطور

)1963 -2011( 

 
  )1(الملحق من إعداد الطالبة اعتمادا على  :المصدر

النفقـات العامــة (كمالحظـة أولیـة للشـكل یتبـین لنــا أن المنحنیـین ال یتحركـان فـي نفــس االتجـاه إذ أن منحنـى 
، حیـث )النفقـات العامـة اإلجمالیـة(ال یتحرك بشكل متناسق مع منحنـى ) اإلجماليكنسبة من الناتج المحلي 

، )1991-1963(أن هذا األخیر یأخذ منحى تصاعدیا على طول الفترة، لكن بشـكل متبـاطئ خـالل الفتـرة 
) 2011-2000(،  ومن ثم بشكل جـد متسـارع خـالل الفتـرة )1999-1992(ومن ثم متسارع خالل الفترة 

أیــــن تحــــرك المنحنــــى بشــــكل تصــــاعدي حــــاد نحــــو  2011و 2010، 2009ل الســــنوات  وخصوصــــا خــــال
یظهـر تذبـذبا فـي حركتـه ف) النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلـي اإلجمـالي(أما بالنسبة لمنحنى    .األعلى

ل عبــر الــزمن فعلــى ســبیل المثــال نالحــظ أنــه وبــالرغم مــن االرتفــاع الكبیــر فــي الحجــم المطلــق للنفقــات خــال
ملیــار دینــار فقــد بلغــت النفقــات العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي  8272,01والتــي بلغــت  2011ســنة 

مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي بینمــا بلــغ  %47.01والتــي ســجلت مــا یقــدر بــ  2008مقابـل ســنة  39.85%
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وایزمــان حــول أن  –ملیــار دینــار وهــو مــا یــدعم الطــرح الــذي قدمــه بیكــوك  2303حجــم  اإلنفــاق العمــومي 
 . اإلنفاق العمومي یتزاید على شكل قفزات، ولیس بشكل مستمر مثلما ما جاء به وانجر

  :اختبار تحلیلي لقانون وانجر على االقتصاد الجزائري. 2

یعتبــر أدولــف واجنــر أول مــن الحــظ وجــود عالقــة ایجابیــة بــین مســتوى التطــور االقتصــادي وحجــم النفقــات 
بحثــه حــول أنشــطة الدولــة أن هنــاك اتجــاه مســتمر نحــو توســیع وتكثیــف فــي وظــائف العامــة، حیــث أورد فــي 

وكمـا ذكرنـا . الدولة عبر الزمن، حیث أنها تهتم بوظـائف جدیـدة، إضـافة إلـى مـا كانـت تضـطلع بـه مـن قبـل
الصـیغة التـي في الجزء النظـري فإنـه قـد صـدرت لهـذا القـانون عـدد مـن األطروحـات الریاضـیة، اخترنـا منهـا 

وبالتـــالي فسنســـتخدم فـــي اختبارنـــا لقـــانون وانجـــر اللوغـــاریتم الطبیعـــي لإلنفـــاق العمـــومي . Pryor(1( ها قـــدم
، واللوغــــاریتم الطبیعـــي للنــــاتج الــــداخلي اإلجمــــالي شــــر علــــى تطــــور حجـــم النفقــــات العامــــةكمؤ االســـتهالكي 

  . كمؤشر على التطور في حجم أنشطة الدولة

Ln GCE = a  +  b Ln GDP + ut  

       Y     =   a   + b X    +   ut      

  :قانونلل اإلحصائیةالداللة  .أ
على  )0,41، 7,37(بـ  )a,b(معامالت معادلة االنحدار لـ قدرت باستخدام الحزم اإلحصائیة إلكسل 

  : الشكل تكون معادلة االنحدار  على ، وبالتالي )3كما هو مبین في الملحق ( التوالي
Y = 0,4168X +  7,3733  

ــــــة و  ــــــةیعكــــــس النمــــــوذج عالق ــــــین اإلنفــــــاق ال ارتباطی ــــــة ب ــــــاتج  عمــــــوميقوی ــــــابع والن ــــــر ت االســــــتهالكي كمتغی
مـــــــن  %85أي أن حـــــــوالي  )2R=85%قیمـــــــة معامـــــــل التحدیـــــــد (المحلـــــــي اإلجمـــــــالي كمتغیـــــــر مســـــــتقل، 

ـــــــداخلي اإلجمـــــــالي أمـــــــا  ـــــــاتج ال ـــــــاق االســـــــتهالكي الحكـــــــومي، مفســـــــر مـــــــن الن ـــــــي اإلنف ـــــــر ف  %14.8التغی
  .المتبقیة فهي مفسرة من أسباب عشوائیة غیر واضحة

، حیــث   اإلجمـالي، خصوصـا بالنســبة للنـاتج المحلــي Probabilitéكمـا یتضـح لنــا مـن اختبــار االحتمـاالت  
، وبالتــالي نســتطیع الحكــم أن لهــذا المتغیــر  0.05أي أنهــا أقــل مــن ) 9-10× 2.5784(قیمتــه ضــئیلة جــدا 

                                   
  .لتوفر البیانات الضروریة) 2011-1990(استخدمنا هذه الصیغة لصالحیة النموذج القیاسي، وذلك للفترة  - 1
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خــط االنحــدار ســیختلف عــن الصــفر وبالتــالي هنــاك عالقــة خطیــة معبــرة  بــین داللــة إحصــائیة كمــا أن میــل 
  .اإلجماليوالناتج الداخلي  عمومياالستهالكي ال اإلنفاقاحتمال التغیر في 

  :للقانونالتفسیر االقتصادي  .ب
ـــــــع حجـــــــم النـــــــاتج الـــــــداخلي اإلجمـــــــالي بملیـــــــار دینـــــــار فـــــــإن حجـــــــم  تبـــــــین معادلـــــــة االنحـــــــدار أنـــــــه إذا ارتف

ــــــ  ـــــنص  0.416النفقـــــات العمومیـــــة ب ـــــار جزائـــــري، وهـــــو مـــــا یتنـــــافى مـــــع قـــــانون وانجـــــر الـــــذي ی ملیـــــار دین
  . على أن الزیادة في الناتج بوحدة واحدة سیؤدي إلى زیادة أكبر في حجم اإلنفاق العمومي

أن نفســــــر هــــــذا؛ بــــــالرغم مــــــن انطبــــــاق هــــــذا القــــــانون علــــــى العدیــــــد مــــــن االقتصــــــادیات خاصــــــة  ویمكــــــن
ـــــر فـــــي حجـــــم النفقـــــات الع ـــــدة، وأن التغی ـــــة معق امـــــة فـــــي المتقدمـــــة منهـــــا، أن النمـــــو االقتصـــــادي هـــــو عملی

  . ال تعكس لوحدها التغیر في مستوى التطور االقتصادي الجزائر

  : (Musgrave)استخدام نموذج التنمیة لـ زاید اإلنفاق العمومي بتتفسیر ظاهرة . 3

المرحلــة التنمویــة التــي یمــر بهــا االقتصــاد  أن (Musgrave) أكــدمــن أجــل تحلیــل ظــاهرة النفقــات العامــة، 
مراحــل التنمیــة ف، تحــدد ذلــكتحتــل أهمیــة كبیــرة فــي تحدیــد حجــم اإلنفــاق العمــومي كــون أن الدولــة هــي مــن 

هـذا فـي ) مثـل الصـحة، التعلـیم، البنـى التحتیـة(االجتماعیة العامة  األولى تجعل الحاجة ملحة إلى الخدمات
معـدل اسـتثمارات القطـاع العمـومي إلـى  كـونغیاب قطاع خاص رائد، مما یضطر الدولة لتوفیرها وبالتـالي ی

إجمـــالي االســـتثمارات مرتفـــع جـــدا، وفـــي المراحـــل الوســـطى یصـــبح دور القطـــاع العـــام مكمـــال لـــدور القطـــاع 
أمـا فـي مراحـل . دأ دور الدولـة باالنخفـاض مقابـل ارتفـاع مسـاهمة القطـاع الخـاص بالتـدریجبـحیث یالخاص 

یم والصـحة ومختلـف خـدمات الرفاهیـة ممـا یـؤدي إلـى ارتفـاع حجـم اإلنفـاق علـى التعلـ الطلـبالنضج فیـزداد 
  .العمومي مرة أخرى

 ،قــد عــرف اضــطرابا واضــحاأنــه مســیرة االقتصــاد الجزائــري نجــد وبإســقاط هــذا المنحــى لنظریــة التنمیــة علــى 
بســبب التشـــوه الــذي میـــز " انتقالیــة"، عاشــت الجزائــر مرحلـــة 1967حیــث أنــه غـــداة االســتقالل وحتــى ســـنة 

م حقیقـــي للدولـــة ودورهـــا االقتصـــادي حیـــث ســـادت الفوضـــى االقتصـــادیة االقتصـــاد الجزائـــري، وغیـــاب مفهـــو 
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أیــن تــم  1967 حتــى سـنةیاســة التنمویــة لـم تتبــین معـالم السفــإن وهكــذا  . والمالیـة وعــدم االســتقرار السیاسـي
  :1إستراتیجیتین همااعتماد نموذج تنموي یعتمد أساسا على 

 محور هذه االستراتیجیة هو إعطـاء أولویـة للصـناعات الثقیلـة، حیـث :إستراتیجیة الصناعات المصنعة -
) القالــب الصـــناعي(تتمثــل الوظیفــة االقتصـــادیة للصــناعات المصــنعة فـــي زیــادة المصــفوفة الصـــناعیة 

ووظـائف اإلنتــاج عـن طریــق تزویـد كــل االقتصـاد بمجموعــات جدیـدة مــن المكـائن واآلالت التــي تســمح 
لتـالي نسـتطیع وبا. بزیادة إنتاجیة العامل وتؤدي إلى إعادة الهیكلة االقتصادیة واالجتماعیة فـي الجزائـر

القـــول أن للصـــناعات المصـــنعة أربعـــة خصـــائص وهـــي أنهـــا صـــناعات ذات حجـــم كبیـــر، تنتمـــي إلـــى 
 . قطاع وسائل اإلنتاج، كثیفة رأس المال وصناعات تتطلب إمكانیات تمویل هامة

حیـث أن الهـدف الرئیســي مـن إسـتراتیجیة الصـناعات المصـنعة هـو إزالــة : إسـتراتیجیة إحـالل الـواردات -
حیــث أن كــل مــا یــتم إنتاجــه یتجــه نحــو ) أو محاولــة التقلــیص منهــا علــى األقــل(یــة نحــو الخــارج التبع

أمــا التوجــه نحــو . الــداخل وذلــك لتغطیــة حاجــات الســوق الداخلیــة لتــوفیر احتیاجــات المــواطن الجزائــري
  .الخارج فیكون محصور وقلیل

لقطـــاع مات االجتماعیـــة العامــة بـــل منحهـــا األولویــة للخـــد لـــم یعـــط وبالتــالي فـــإن نمـــوذج التنمیــة الجزائریـــة 
القطاعـات األخـرى كمـا سـبق ووضـحنا سـابقا، حیـث ركـزت جهـود الدولـة علـى بنـاء  حساب  الصناعة على

ماعــدا بعــض االســتثناءات القلیلــة لــبعض (المجمعــات االقتصــادیة الكبــرى مــن أجــل إنتــاج وســائل اإلنتــاج 
  .الجدول الموالي یدعم هذا الطرحو ).  الصناعات الخفیفة كتعلیب السلع الغذائیة

  
  
  
  
  
  

                                   
  . 169، 167، 2010، 8مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد استراتیجیة الصناعات المصنعة والصناعة الجزائریة، زوزي محمد،  - 1
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  ): 26(الجدول رقم                                         
  )1977-1967(االستثمارات العمومیة وأولویة المسار التنموي في الجزائر خالل الفترة         

  )%: (الوحدة                                                                                

 .من إعداد الطالبة اعتمادا على عدد من المراجع السابقة الذكر :المصدر
  

  ):38(الشكل البیاني رقم  
  )1977- 1967(توزیع االستثمارات العمومیة خالل الفترة 

  
  )26(من إعداد الطلبة اعتمادا على الجدول رقم  :المصدر

الزراعة
14%

الصناعة
45%

القاعدة الھیكلیة
10%

السكن
4%

التربیة والتكوین 
10%

السیاحة
2%

النشاط االجتماعي 
6%

القطاع االداري
3%

استثمارات أخرى
6%

  الفترة الكلیة
)1967 -1977(  

  الخطة الرباعیة الثانیة
)1974 -1977( 

 الخطة الرباعیة األولى
)1970 -1973( 

  الخطة الثالثیة األولى
 القطاع )1969- 1967(

 الزراعة 17 15 10,5 14,17
 الصناعة 49 45 43,5 45,83
 الهیكلیة القاعدة 10 8 14 10,67
 السكن 3,7 5 5,1 4,60
 والتكوین التربیة 9,3 11 9 9,77
 السیاحة 2,5 2,5 1,4 2,13
 االجتماعي النشاط 2,6 2,5 13,3 6,13
 اإلداریة جهیزاتتال 4 3,5 1,3 2,93
 أخرى استثمارات 9 6,5 1,9 5,80
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، (Musgrave)الهام الذي نالحظه في النمـوذج الجزائـري بإسـقاطه علـى نمـوذج التنمیـة لــ  يءالش إذن فإن
،  فقــد تــم إهمــال اإلنفــاق للمراحــل التــي تلیهــات مباشــرة وقفــز مراحــل التنمیــة األولــى  أن الجزائــر قــد تجاهلــت

رأس (البنیـــة التحتیـــة شــاریع والتربیـــة والتكــوین ومختلـــف م علــى االحتیاجـــات االجتماعیــة للمجتمـــع  كــالتعلیم
حیـــث أننـــا نالحـــظ مـــن الجـــدول  فـــي مقابـــل إقامـــة قطـــاع صـــناعي رائـــد) المـــال االجتمـــاعي للنفقـــات العامـــة

علــى حســاب القطاعــات األخــرى ) %45(احـتالل قطــاع الصــناعة الجــزء األكبــر مــن االسـتثمارات العمومیــة 
  ). %4، السكن %10، القاعدة الهیكلیة %10التربیة والتكوین (

ف لهــذا أن آخــر خطــوة لمراحــل النمــو الوســطى والتــي یصــبح فیهــا االســتثمار العــام مكمــال لالســتثمار یضــا
الخــاص، والتــي مــن المفتــرض أن تشــهدها الجزائــر خــالل نهایــة الســبعینیات وبدایــة الثمانینیــات لــم تتحقــق، 

لقیـــام ...) لتحفیـــزاتالترســـانة القانونیـــة المالئمـــة، ا(بســـبب عـــدم تـــوفر المحـــیط المالئـــم والظـــروف المشـــجعة 
قطــاع خـــاص قـــوي بســبب الـــنهج االشـــتراكي الـــذي اتبعتــه الجزائـــر والـــذي یقصــي دور القطـــاع الخـــاص فـــي 

  :الموالي شكلاالقتصاد كما یوضح ال

  ):39(الشكل البیاني رقم 

)1984- 1969(خالل الفترة  المساهمة بحسب الطبیعة القانونیة في القیمة المضافة الحقیقیة

  
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر

: ، تـاریخ الزیـارةhttp://www.ons.dz ، متـوفر علـى الموقـع2001-1963: الدیوان الوطني لإلحصائیات، الحسـابات االقتصـادیة -
01/05/2014 .  

- A.Benachenhou, l’expérience Algérienne de planification et de développent (1962-1982), OPU, 
Algérie, 1982, p 16. 

1969 1973 1978 1984
القطاع العام 32 51 59 69
القطاع الخاص 68 49 41 40
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نالحــظ مــن الشــكل تطــور مســاهمة القطــاع العــام علــى حســاب القطــاع الخــاص، حیــث أن مســاهمة القطــاع 
، لتتنــاقص تــدریجیا ولیأخــذ القطــاع  %32مقابــل  %68: أكبــر مــن القطــاع العــام 1969العــام كانــت ســنة 

للقطــاع  %69لتبلــغ  1984وللتطــور ســنة  %41مقابــل  %59وذلــك بـــ  1978العــام الحصــة األكبــر ســنة 
ویفسـر هـذا بكـون الجزائـر قـد اعتمـدت علـى القطـاع العـام لیقـود التنمیـة . للقطاع الخاص %40العام مقابل 

  . جزاء السابقة للرسالةاالقتصادیة في الجزائر كما سبق لنا الذكر في األ

وقیامهــا باإلصــالحات االقتصــادیة برعایــة المؤسســات المالیــة  1986وبعــد حــدوث األزمــة االقتصــادیة ســنة 
، وذلـــك لتتبنـــى ســـنة  1999الدولیـــة، عـــادت الجزائـــر إلـــى النقطـــة األولـــى مـــن المراحـــل األولـــى للتنمیـــة ســـنة 

للقطـاع الخـاص لیقـوم  سیاسة تنمویة جدیدة تعطي األولویة لتشكیل بنى تحتیة قویة وتعطـي المجـال 2001
  . بدوره االقتصادي) في المراحل التالیة(إلى جانب القطاع العام 

  ):40(الشكل البیاني رقم 
  )2008-2001(تخصیص الموارد ضمن برنامج االنعاش االقتصادي خالل الفترة 

  
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على عدد من المراجع السابقة الذكر :المصدر

البیــاني أن الجزائــر قـد أعطــت األولویــة لقطــاع األشــغال العمومیـة مــن أجــل انجــاز البنــى نالحـظ مــن الشــكل 
والتنمیـــة البشـــریة بــــ  %22، یلیهـــا التنمیـــة المحلیـــة بنســـبة قـــدرها %40التحتیـــة الالزمـــة وذلـــك بنســـبة بلغـــت 

ل هــذه وذلـك بهـدف تـوفیر المتطلبـات األساســیة لبنـاء قطـاع خـاص قـوي، وبالتــالي فـإن الجزائـر وخـال 17%
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ــــ  الفتـــرة وبحســـب نمـــوذج التنمیـــة مراحـــل التطـــور األولـــى،  وانطالقـــا مـــن ســـنة  خطـــتقـــد  (Musgrave)ل
مراحــل النمـــو الوســـطى، وهـــي   (Musgrave)الجـــزء الثــاني مـــن مراحـــل التنمیــة لــــ دخلــت الجزائـــر  2004
ار العمـــومي بحیـــث یصــبح االســتثم نالحــظ ارتفـــاع حجــم المســاهمة االقتصـــادیة للقطــاع الخــاصأننــا حیــث 

  . مكمال للقطاع الخاص كما یوضح الشكل البیاني الموالي

  ):41(الشكل البیاني رقم                                     
  المساهمة بحسب الطبیعة القانونیة في القیمة المضافة الحقیقیة

  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر

-Office National des Statistiques, Présentation Des Principales Activités de L’ONS, Forum Journal 
Liberté, Alger, 25 Mars 2013, p 63. 

) 2008 -2001(نالحــظ مــن الشــكل البیــاني أن مســاهمة القطــاع الخــاص مــا فتــأت تتطــور خــالل الفتــرة 
 2009وفـي سـنة . من إجمالي القیمة المضافة الحقیقیـة 40%حیث تجاوز معدل مساهمة القطاع الخاص 

، وهــو مــا یــدل علــى نمــو القطــاع الخــاص تــدریجیا 50%نالحــظ أن مســاهمة القطــاع الخــاص قــد تجــاوزت 
مراحــل النمــو ( خــالل المراحـل الثانیــة دخل ، لیــ(Musgrave)خـالل األولــى مــن نمـوذج التنمیــة الــذي قدمـه 

  . حیث أصبح القطاع العام مكمال لنمو إنتاج القطاع الخاص 2009التي تبتدئ من سنة ) الوسطى

علــى االقتصــاد الجزائــري منــذ االســتقالل  (Musgrave)وبالتــالي نســتخلص أنــه وبإســقاط نمــوذج التنمیــة لـــ 
تخطـــى مراحــل التطـــور األولـــى للنمــوذج والتـــي تهــدف إلـــى تــوفیر البنـــى التحتیـــة  أن االقتصــاد الجزائـــري قــد

قتصـــــادیة ومختلـــــف االحتیاجـــــات االجتماعیـــــة، نتیجـــــة العتمـــــاد الجزائـــــر علـــــى سیاســـــة الالزمـــــة للتنمیـــــة اال
عطــاء القطــاع الصــناعي األولویـــة مقابــل إهمــال متطلبــات مراحــل التطــور األولـــى . الصــناعات المصــنعة وإ

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
القطاع العام 53,6 52,5 53,5 57,3 57,3 57,2 57,2 58,6 45,3 48,5 51,8
القطاع الخاص 46,4 47,5 46,5 42,7 42,7 42,8 42,8 41,4 54,7 51,5 48,2
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ودخــول االقتصــاد الجزائــري فیمــا بعــد فــي مرحلــة اإلصــالحات االقتصــادیة بالتعــاون مــع  1986وبعــد أزمــة 
ات المالیـــة الدولیـــة، عـــادت الجزائــر إلـــى النقطـــة األولـــى وبدایـــة مراحــل التطـــور األولـــى فـــي نمـــوذج المؤسســ

التنمیة من خالل تخصیص إمكانیات هامة لالستثمار في البنیـة التحتیـة إضـافة لزیـادة اإلنفـاق علـى التنمیـة 
ومي االســـتثماري مـــن إلـــى بدایـــة مراحــل النمـــو الوســطى كـــون أن اإلنفـــاق العمــ 2008لتنتقـــل فــي  ،المحلیــة

  . خالل القطاع العام أصبح مكمال للقطاع الخاص

أیــن  ،ومــن المفتــرض نظریــا أن تنتقــل الجزائــر فیمــا بعــد إلــى المراحــل األخیــرة للتطــور وهــي مراحــل النضــج
ینصـب اهتمـام الدولـة علـى اإلنفـاق و لصاح القطاع الخاص،  كبیرا یعرف اإلنفاق االستثماري العام انخفاضا

وبالتـــالي یتوجـــب علـــى الســـلطات . تحقیـــق الرفاهیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیــة للمـــواطنین مـــن أجـــل العمــومي
العمومیـة أن تتبــع سیاســة مالیــة ثاقبـة ومصــممة بحكمــة وذلــك مــن أجـل تحقیــق االســتقرار االقتصــادي ومــنح 

  . المجال للقطاع الخاص من أجل تنمیة اقتصاد غیر نفطي مستقبال

مؤشري المرونة والمیل الحدي لإلنفاق العمـومي نسـبة إلـى  :لعمومي في الجزائرظاهرة نمو اإلنفاق ا. 4
  :(Musgrave)الناتج الداخلي عند 

المرونـة والمیـل الحـدي لإلنفـاق  :مؤشـريظـاهرة نمـو اإلنفـاق العمـومي  لدراسةأیضا  (Musgrave)استخدم 
الفصـــل األول إذا كـــان مقیـــاس كمـــا ســـبق ووضـــحنا فـــي و . اإلجمـــالي العمـــومي نســـبة إلـــى النـــاتج الـــداخلي

المرونــة أكبــر مــن الواحــد الصــحیح فهــذا یعنــي أن النفقــات العامــة تــزداد بمعــدالت نمــو تفــوق معــدالت النمــو 
أمـا بالنســبة لمؤشـر المیــل الحـدي فیمثــل الجـزء مــن الزیـادة فــي النـاتج المحلــي  ؛فـي النــاتج المحلـي اإلجمــالي

والتــي تـــذهب كإنفـــاق عمــومي، حیـــث أنـــه كلمـــا ارتفــع المیـــل الحـــدي لإلنفـــاق العمــومي دل ذلـــك علـــى زیـــادة 
امـة وبالنسـبة للجزائـر فقـد عرفـت العالقـة بـین نمـو النفقـات الع .بمعدل أكبر من زیـادة النـاتج المحلـي اإلنفاق

    .واضحا، كمل یبین الجدول الموالي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي تذبذبا
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  ):27(الجدول رقم 
مؤشري مرونة اإلنفاق العمومي والمیل الحدي له نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر خالل 

  )2011-1967(الفترة 

  .من إعداد الطالبة: المصدر

السیاســـة االقتصـــادیة فـــي  صـــیرورةلقـــد اعتمـــدنا فـــي وضـــعنا لهـــذا الجـــدول تقســـیم الفتـــرات الزمنیـــة بحســـب 
أنـه خـالل الفتـرة حیـث وز الواحد الصحیح خالل معظم الفتـرات، تجاأن معامل المرونة قد نالحظ و . الجزائر

نفـاق فـإن ال %1 ج بــالنـاتوالـذي معنـاه أنـه كلمـا زاد حجـم  1.25معامل المرونة یسـاوي  ) 1967-1969(
أي أنـه إذا زاد النـاتج  0.28أما بالنسبة للمیل الحدي لإلنفاق العمـومي فقـد بلـغ  ،%1.25داد بـ العمومي یز 

فیـدل مؤشـر المرونـة علـى أن اإلنفـاق  )1979-1970(وفـي الفتـرة  . 0.28بدینار واحد سیزداد اإلنفـاق بــ 
  .دج 0.26فیظهر أن اإلنفاق یزداد بـ  0.26الذي بلغ فقط، أما المیل الحدي لإلنفاق و  %1.01 ازداد بـ

ممـا  1.73%بــ  نفـاق العمـوميیرتفـع حجـم اإل %1بــ  لنـاتجكلمـا یـزداد اف) 1984-1980(الفتـرة خالل أما 
یـــدل علـــى حساســـیة مرتفعـــة لإلنفـــاق العمـــومي فـــي هـــذه الفتـــرة، وبالنســـبة للمیـــل الحـــدي لإلنفـــاق والـــذي بلـــغ 

-1985(غیــر أنــه وفــي الفتــرة . دج 67دج مــن النــاتج یرتفــع حجــم اإلنفــاق بـــ  1فیظهــر أنــه بزیــادة  0.67
وهــو دلیــل  علــى 0.18و  0.53همــا بـــ أدنــى قیمــة لوالمیــل الحــدي  معامــل المرونــةكــال مــن ســجل ) 1989

. زمــة االقتصــادیة آنــذاكعلــى اإلجــراءات المالیــة الصــارمة وخصوصــا مــا یخــص نفقــات التجهیــز نتیجــة لأل
خــالل  علــى التــوالي 0.33و  1.32مــرة أخــرى إلــى والمیــل الحــدي لإلنفــاق المرونــة  وارتفــع كــل مــن معامــل

 ، وهـــوإصـــالحات اقتصـــادیة هیكلیـــةبـــالرغم مـــن تطبیـــق الجزائـــر خـــالل هـــذه الفتـــرة ) 1998-1990(الفتــرة 
وقــد انخفــض معامــل المرونــة والمیــل . داللــة علــى ارتفــاع حجــم اإلنفــاق العمــومي وخصوصــا نفقــات التســییر

ویفســر هــذا بكــون أن هــذه الفتــرة خرجــت الــبالد مــن إصــالحات ) 2000-1999(الحــدي مجــددا فــي الفتــرة 

 المؤشر 1969-1967 1970-1979 1984-1980 1989-1985 1998-1990 2000-1999 2011-2001

2,18 0,83 1,32 0,53 1,73 1,01 1,25 
إلنفاق امرونة 

العمومي نسبة 
 الناتج

0,68 0,24 0,33 0,18 0,67 0,26 0,28 

المیل الحدي 
لإلنفاق 

العمومي نسبة 
 الناتج
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فقـد بلـغ معامـل ) 2011-2001(أما وفـي الفتـرة . داقتصادیة هیكلیة ولم تستعد الدولة دورها االقتصادي بع
علــى التــوالي ویعــزى هــذا للتوســع   0.68و  2.18المرونــة والمیــل الحــدي لإلنفــاق أعلــى قیمــة لهمــا وهــي 

الكبیــــر الــــذي عرفــــه اإلنفــــاق العمــــومي وخصوصــــا النفقــــات االســــتثماریة فــــي إطــــار بــــرامج إعــــادة اإلنعــــاش 
  .االقتصادي

IV . ع المحروقات في الجزائروقطاالنفقات العامة:  

یعتمد االقتصاد الجزائري في جلبه لإلیـرادات مـن العملـة الصـعبة علـى المـوارد الطبیعیـة المتمثلـة أساسـا فـي 
فـــالجزائر هــــي مصـــدر رئیســـي للمحروقــــات، حیـــث تحتــــل المرتبـــة الرابعـــة عشــــر عالمیـــا فــــي المحروقـــات،  

وبلغــت االحتیاطـات النفطیـة المؤكــدة . مـن الغــاز الطبیعـي فـي أوروبـا % 20تصـدیر الـنفط وتـوفر مــا یقـارب
ملیـار برمیــل،  وال تـزال الجزائــر تستكشـف احتیاطاتهـا، حیــث أن احتیاطـات الــنفط  11.8مـن الـنفط الخــام بــ 

  .2005ملیــار برمیــل وفقــا لهیئــة المســح الجیولــوجي األمریكیــة لســنة  28القابــل لالســتخراج قــد تصــل إلــى 
ملیــار متــر مكعــب، وبالتــالي فهــي تحتــل  4500للجزائــر احتیاطــات مــن الغــاز الطبیعــي تقــدر بـــ  وثبــت أن

 اإلضـــافیةالمرتبــة الســابعة عالمیــا فــي حــین أنــه مــن المتوقــع العــددي مــن االكتشــافات الهامــة لالحتیاطــات 
 ت المیزانیـةمـن عائـدا % 60 یمثـل ویهیمن قطاع  المحروقات على االقتصاد الجزائـري،  حیـث. المستقبلیة

حققـت  .2011سـنة ربـاح صـادراتها أمـن % 97مـن  وأكثر اإلجماليمن الناتج المحلي % 36 اإلجمالیة و
الجزائــر رابــع أكبــر  وتعتبــر. 2011ملیــار دوالر مــن عائــدات الــنفط والغــاز فــي  70الجزائــر دخــال بلــغ نحــو 

 .)2011سنة ( بعد نیجیریا وأنجوال ولیبیا إفریقیامنتج للنفط الخام في 

بلـــغ متوســـط إیـــرادات المیزانیـــة العامـــة مـــن عائـــدات المحروقـــات ثلثـــي إجمـــالي  2011-1989فـــي الفتـــرة 
ولمـدة عشـرین سـنة ازداد حجـم عائـدات الـنفط والغـاز مـن إجمـالي اإلیـرادات بشـكل  ،إیرادات المیزانیة العامـة

كبیـــر، حیـــث ســـجلت أســـعار الـــنفط مســـتویات قیاســـیة وغیـــر مســـبوقة، كمـــا أن لزیـــادة حجـــم صـــادرات الغـــاز 
بعــدم اســتقرارها نتیجــة لتأثرهـــا تتمیــز أســعار الــنفط غیــر أن  .أساســي فــي زیــادة حجــم هــذه اإلیــراداتعامــل 
الــذي تحــدد أســعره بعقــود الغــاز الطبیعــي أســعار عكــس (عــة مــن العوامــل االقتصــادیة والجیوسیاســیة بمجمو 

، وهــو مــا یــؤدي إلــى تعــرض االقتصــادیات التــي تعتمــد علــى الــنفط إلــى صــدمات إیجابیــة أو )طویلــة األجــل
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یـرادات المتأتیـة وقـد أثبـت التغیـر التـاریخي لحجـم اإل . 1سلبیة، بحسب مستوى األسعار في األسواق العالمیة
المتأتیــة مــن القطــاع خــارج المحروقــات، خاصــة  اإلیــراداتمــن صــادرات المحروقــات أنهــا أكثــر تذبــذبا مــن 

الهامــة فــي الطلــب العــالمي، كمــا هــو الحــال مــع االقتصــاد الجزائــري حیــث تتــأثر اإلیــرادات  بســبب التغیــرات
                .ل، كما یوضح الشكل المواليمع تحركات أسعار البرمیل الواحد من البترو  العمومیة مباشرة 

  ):42(رقم البیاني شكل ال                                       
  )2011- 1990(تطور حجم اإلیرادات العمومیة وأسعار البترول خالل الفترة 

  
  .، مرجع سابقعلى قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

محــددا  ( البتــرولالبرمیــل الواحــد مــن نفس اتجــاه أســعار بــحــظ مــن الشــكل أن اإلیــرادات العمومیــة تتحــرك نال
دوالر سـنة  18مقابـل الواحـد دوالر للبرمیـل  22إلـى  1996، فمـثال بارتفاعهـا سـنة )سعر المتوسط السنويب

أیــن  2008ســنة  فــي وملیــار، أ 825 ملیــار دینــار نحــو 601حجــم اإلیــرادات العمومیــة مــن تحـرك  1995
                                   

1- Fonds monétaire international, Algérie : Consultations de 2004 au titre de l’article IV, Rapport 
des services, Note d’information au public sur la discussion du Conseil d’administration et déclaration 
de l’administrateur pour l’Algérie,  N° 05/50, Février 2005, p 19.   
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 3676إلــى  نخفضتــملیــار دینـار،  ل 5191بلــغ حجــم اإلیـرادات  فقـد دوالر 99سـجل ســعر البرمیـل الواحــد 
  .دوالر 61.6بسبب انخفاض سعر البرمیل الواحد إلى  2009ملیار دینار سنة 

أســعار البتــرول وقصــد الحــد مــن آثــار التقلبــات النفطیــة واالســتفادة مــن االرتفــاع الغیــر مســبوق الــذي عرفتــه 
تمویــل ، ومــن أجــل الــوطني قتصــاداالو توجیههــا فــي مســار یخــدم مصــلحة  فــوائض الریــع البترولــيوضــبط 

 قـــافیإبمـــا یضـــمن عـــدم تكـــرار ســـیناریو الثمانینیـــات أیـــن اضـــطرت الســـلطات إلـــى  البـــرامج التنمویـــة القائمـــة
مـــن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي لســـنة  10أنشـــأت الســـلطات العمومیـــة بموجـــب المـــادة  ،المخططـــات التنمویـــة

  ".  صندوق ضبط اإلیرادات" 20001
فإمــا أن یهــتم بمعالجــة المشــكالت المتعلقــة بتقلــب اإلیــرادات النفطیــة وســوء  :ولهــذا الصــندوق أدوارا مزدوجــة

دخــار جــزء مــن إیــرادات الــنفط ا، كمــا یمكــن أن یســتخدم فــي "ضــبط أو تثبیــت دوقصــن"وهنــا یمثــل  ،تقــدیرها
  .دخار جزء من إیرادات النفط لألجیال المستقبلیةامن أجل  " ادخارصندوق "لألجیال المقبلة و هنا یسمى 

بامتصــاص الفـــارق بـــین مـــداخیل الجبایــة البترولیـــة الحقیقیـــة الناتجـــة عـــن  ویقــوم صـــندوق ضـــبط اإلیـــرادات 
محـــدد لســـعر أســـعار برمیـــل البتـــرول المقـــدرة ومـــداخیل الجبایـــة البترولیـــة الخاضـــعة للمیزانیـــة علـــى أســـاس 

  .البرمیل الواحد
ملیــــار دینــــار  5500ملیــــار دج، وقفــــز إلـــى  232حـــوالي  2000وقـــد بلــــغ رصــــید الصـــندوق  نهایــــة ســــنة 

والتـي وظفـت علـى ملیـار دینـار كمـداخیل  88.8105قـد سـجل   إنشـائه، كما أنه ومنذ 2011زائري سنة ج
  :الشكل التالي

 ملیار دینار؛ 2600.2بما یقدر بـ : الدین العام  تسدید -
 ملیار دینار؛ 608بما یقدر بـ : تسبیقات لبنك الجزائر تسدید -
 .ار دینارملی 2537.9بما یقدر بـ : تمویل العجز في الخزینة -

  .2011وحتى  2000للتوظیفات المالیة التي قام بها الصندوق من سنة  ملخصاویوضح الجدول التالي 

  
                                   

 22-23قانونالمن  66وفقا للمادة  2004إتماما لعمل الصندوق، تم تعدیل بعض القواعد واألسس من خالل قانون المالیة لسنة  - 1
  . 2000جوان 27المؤرخ في  02- 2000من القانون رقم  10المعدلة للمادة  ،2003دیسمبر  28المؤرخ في 
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  ):28(جدول رقم ال
  التوظیفات المالیة لصندوق ضبط اإلیرادات

  ملیار دینار: الوحدة  
  السنة          

  نوع   
       التوظیف 

2000  2001  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

تسدید أصل 
  الدین العام

222100  184647  247838  618111  314455  465437  0  0  -  

تعویض 
تسبیقات بنك 

  الجزائر
0  0  0  0  607956  0  0  0  -  

تمویل عجز 
  الخزینة

0  0  0  91530  531758  758180  364282  0  39943  

Rapport De Présentation Du Projet De Loi De Finances Pour  , Ministère Des Finances : Source
2012: Année, Septembre 2011, p17. 

مــن توظیفــات الصــندوق وجهــت نحــو تغطیــة النفقــات  %56فــإن  2011-2000نالحــظ أنــه وخــالل الفتــرة 
، غیـر أنـه ال یمكـن 2015العامة، وباستطاعته االستمرار في هذه التغطیة حتى بعد عدة سنوات مقبلة بعد 

أن یكــون مصــدرا مســتداما لتغطیــة العجــز فــي المیزانیــة العمومیــة لســببین رئیســیین أولهمــا یتمثــل فــي تقلبــات 
ة عكــس الزیــادة فــي نفقــات التســییر والتــي یشــكل الجــزء األكبــر رواتــب وأجــور ســوق الــنفط، وثانیهمــا صــعوب

  . العمال إضافة إلى التحویالت االجتماعیة

 فكـرة  وبـالرغم مـن بتقلبـات أسـعار الـنفط،  مباشـرة النفقات العامة في الجزائـر تتـأثر نخلص إلى كونوبالتالي 
فإنـه مـن العائـدات المتأتیـة مـن الصـادرات النفطیـة  أداة مالیـة هامـة إلدارة  الفـائضكـصندوق ضـبط المـوارد 

ال یعتبر مصدر مستدام لتغطیة التوسع في اإلنفاق العمومي مما یظهـر هشاشـة الخطـط المتفائلـة السـلطات 
  .العمومیة ویرهن مستقبل الخطط التنمویة الجاریة
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  :المبحث الثاني

  االقتصادية  داة لتحقيق أهداف السياسةفي الجزائر أاإلنفـاق العمومي    

أدت النفقـــات العامـــة دورا محوریـــا فـــي تنفیـــذ مختلـــف البـــرامج االقتصـــادیة الجزائریـــة، إذ اعتمـــدت الســـلطات 
مـــا العمومیـــة بـــاختالف مناهجهـــا االقتصـــادیة المتبعـــة علـــى هـــذه األداة لتحقیـــق مختلـــف أهـــدافها التنمویـــة ك

تبعــا لمختلــف المراحــل ات العامــة سنوضــح ذلــك مــن خــالل هــذا المبحــث معتمــدین علــى تحلیــل تطــور النفقــ
كـون أن تطـور سیاسـة اإلنفـاق العمــومي  ،)كمـا تناولنـا فــي الفصـل الرابـع(التـي مـر بهـا االقتصـاد الجزائـري  

متعلقــة بمجموعــة مــن األســباب ذات العالقــة الوثیقــة بمســار االقتصــاد الجزائــري وأهــم التطــورات التــي طــرأت 
  .علیه

I . االقتصاد المخططاإلنفاق العمومي في ظل:  

نفقـات التجهیـز تزایـد مطــردا النفقـات العامـة وتحدیـدا الطموحـة ســجلت  التنمویـة مـن أجـل تمویـل المخططـات
ــــرغم مــــن االنخفــــاض فــــي أســــعار  وخصوصــــا النفقــــات المتعلقــــة باالســــتثمارات العامــــة، حیــــث أنــــه وعلــــى ال

 1987منحــى متزایــد حتــى ســنة ظلــت النفقــات التجهیزیــة محافظــة علــى  1981المحروقــات الــذي بــدأ ســنة 
  .تم تمویل هذه النفقات عن طریق االقتراض بنحو متزاید من الخارج حیث

غیـــر أنـــه وفـــي النصـــف الثـــاني مـــن الثمانینیـــات اتســـم الوضـــع االقتصـــادي العـــالمي بالتـــأزم نتیجـــة الخـــتالل 
ات مــن العملــة ســعار الصــرف وانخفــاض أســعار البتــرول، حیــث انخفضــت اإلیــرادأمعــدالت الفائــدة، تذبــذب 

األجنبیــــة وانخفضــــت عملیــــات االســــتیراد  وبالتــــالي تقلصــــت عملیــــات االســــتیراد ومنــــه حجــــم االســــتثمارات 
  . 1985العمومیة إلى أن توقفت مخططات التنمیة نهائیا سنة 
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  ):29(رقم  الجدول
  )1989-1963(تطور هیكل النفقات العامة خالل الفترة 

نسبة النفقات 
الناتج العامة من 

 المحلي اإلجمالي

التغیر في  نسبة
 التسییر نفقات التجهیز نفقات النفقات العامة

العامة  النفقات
 السنوات الكلیة

17,04 - - 2,24 2,24 1963 
14,68 -7.74 - 2,07 2,07 1964 
22,88 68,59 0,73 2,76 3,49 1965 
25,39 8,88 0,95 2,85 3,8 1966 
26,25 12,1 0,86 3,4 4,26 1967 
25,09 10,32 1,3 3,41 4,7 1968 
26,56 15,95 1,88 3,58 5,45 1969 
25,58 7,52 1,62 4,24 5,86 1970 
29,51 18,43 2,25 4,69 6,94 1971 
29,88 18,15 2,83 5,37 8,2 1972 
31,12 21,86 3,72 6,27 9,99 1973 
24,13 34,22 4 9,41 13,41 1974 
23,1 42,21 5,41 13,66 19,07 1975 
27,16 5,5 6,95 13,17 20,12 1976 
29,2 26,61 10,19 15,28 25,47 1977 
28,27 18,18 12,53 17,58 30,11 1978 
26,02 10,74 13,25 20,09 33,34 1979 
27,09 32,02 17,23 26,79 44,02 1980 
30,11 30,98 23,45 34,21 57,66 1981 
34,9 19,5 34,45 38 72,45 1982 
36,3 8,68 40,43 44,39 84,83 1983 
43.86 2,2 41,33 50,27 91,6 1984 
46.6 9,52 45,66 54,66 100,32 1985 
42.3 4,31 43,5 61,15 104,65 1986 
34,54 2,07 44,3 63,72 108,02 1987 
34,43 15,17 43,5 76,2 119,7 1988 
29,5 4,01 44,3 80,2 124,5 1989 

  .، كانت میزانیة التجهیز مدمجة مع میزانیة التسییر1965السنوات قبل  -*
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على الموقعین التالیین :المصدر

http://www.joradp.dz/   11/12/2014:تاریخ الزیارة  
11/12/2014:تاریخ الزیارة   http://www.dgpp-mf.gov/.dz 
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  )43(البیاني رقم الشكل 
  التسییر المركزي فترةتطور هیكل النفقات العامة خالل 

  
   .)30(من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول :المصدر

حیــث عرفــت هــذه  علــى طــول الفتــرة الزمنیــة متصــاعدنالحــظ مــن الشــكل أن النفقــات العامــة تشــكل منحــى 
مـــن النـــاتج المحلـــي  %17.04ث انتقـــل مـــن المرحلـــة ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي مســـتوى اإلنفـــاق العمـــومي حیـــ

ق و مــع مالحظــة تفــ. أیــن بلغــت النســبة أقصــى قیمــة لهــا 1985ســنة  % 46.4إلــى 1963اإلجمــالي ســنة 
مــن أجــل تنفیــذ المخططــات  علــى نفقــات التجهیــز بــالرغم مــن االعتمــاد علــى النفقــات العامــة نفقــات التســییر

وبالنســـبة لنفقـــات التجهیـــز وتبعـــا لطموحـــات الســـلطات العمومیـــة للـــذهاب بعیـــدا وتحقیـــق التنمیـــة  .التنمویـــة
االقتصــادیة فقــد وجهـــت النفقــات التجهیزیــة الســـتیراد التجهیــزات ذات الطــابع االســـتثماري والتصــنیع، حیـــث 

السـتیراد، نجـد أنـه والذي یقیس درجة تبعیة قطاع معـین بالنسـبة ل) اإلنتاج اإلجمالي/الواردات(یشیر مؤشر 
  .    لمجموع سلع التجهیز وهي نسبة عالیة جدا 1976سنة  76.31%یساوي 

بســبب االنخفــاض وذلــك  ســجلت نفقــات التجهیــز انخفاضــاأیــن  1986وحتــى فتــرة األزمــة االقتصــادیة ســنة 
ســعار انخفضـت أ حیــث 1986الحـاد إلیـرادات الــبالد المتأتیـة مـن المحروقــات بسـبب األزمــة النفطیـة لسـنة 

                                   
كلیـة العلـوم االقتصـادیة ، االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجـاز السیاسـة االقتصـادیة، عبد اهللا بلوناس - 1

  .51، ص 2005-2004دكتوراه، جامعة الجزائر، مقدمة لنیل شهادة أطروحة وعلوم التسییر، 
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ــــالي  دوالر للبرمیــــل،  27.01دوالر للبرمیــــل بعــــدما كــــان  13.35 البتــــرول إلــــى بلغــــت االســــتثمارات وبالت
   .حدها األدنى إلى أن توقف انجازها نهائیاالمسجلة في المخططات التنمویة العمومیة 

طالـــب حیــث ) 1988أكتــوبر  5أزمــة (اضــطرابات اجتماعیــة  تفشــي صــاحب هــذه األزمــة االقتصــادیةوقــد 
 ؛بإصــالحات اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة عمیقــة التكنوقراطیــون واالقتصــادیون والسیاســیون فــي الجزائــر

والــذي أدى  قــدیمال ممــا أدى إلــى ظهــور ظهــرت فلســفة جدیــدة مــن صــانعي القــرار وهــي الــتخلص مــن النظــام
االقتصـادیة الوطنیــة  متـه لالحتیاجــات اإلصـالحات والتطــوراتءبسـبب عــدم مال إلـى اإلضــرار بكـل المجتمــع

 مقارنــةملیــار  8.33شــهدت ارتفاعــا قــدره  1989ســنة  النفقــات التســییریةفــإن حصــة  وتبعــا لهــذا. والعالمیــة
صــعب عكســها  امــةأن الزیــادة فــي النفقــات العفــي ظــل التحســن الطفیــف ألســعار الــنفط، غیــر  1988بســنة 

 امـةدال مـن التعـدیل التـدریجي لحجـم النفقـات العفبـ :عندما ثبت أن الزیادة في اإلیرادات النفطیة كانت مؤقتة
بسبب تآكل عائدات الصادرات، حافظت السلطات العمومیـة علـى نفـس مسـتوى التوسـع المـالي والنقـدي ممـا 

   .أدى إلى ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع أعباء الدیون الخارجیة وزیادة القیود على الواردات
وارتفـــاع   عامـــةإال أن تزایـــد النفقـــات ال ذاتیـــةاقتصـــادیة  إصـــالحات إلجـــراءالســـلطات  محاولـــةوبـــالرغم مـــن 

معــدالت التضــخم والعجــز المتواصــل فــي المیزانیــة وانخفــاض المقــدرة االقتراضــیة للــبالد فــي ظــل انخفــاض 
االقتصـادیة تحـت وصـایة  اإلصـالحاتمجموعـة مـن  إلجـراءأسعار المحروقات قد دفع بالسلطات العمومیـة 

  .ك الدولیین والتحول نحو اقتصاد السوقصندوق النقد والبن

II  .سیاسة اإلنفاق العمومي في ظل اإلصالحات الهیكلیة والتحول نحو اقتصاد السوق:  

تـــنص المدرســـة النقدیـــة علـــى أن سیاســـتي التثبیـــت والتعـــدیل تســـتوجبان تقلـــیص العـــرض فـــي مجـــال النقـــد، 
بإلغــاء المعونـات، تجمیــد أجـور المــوظفین والحــد مـن العمالــة، واالســتثمارات  امــةوبالتـالي تقلــیص النفقـات الع

فـي إطـار بـرامج التثبیـت جهودا لترشید النفقـات العامـة ) 1999-1990(الفترة عرفت نتیجة لهذا . العمومیة
بـــین نفقـــات  خـــتالالا اإلصـــالحاتخـــالل فتـــرة  العامـــة هیكـــل النفقـــاتویوضـــح  تحلیـــل . والتعـــدیل الهیكلیـــین

بنســـب  امـــةأن نفقـــات التســـییر تمثـــل الجـــزء األكبـــر مـــن هیكـــل النفقـــات الع حیـــث التســـییر ونفقـــات التجهیـــز
 ،)1999كحــد أقصـى ســنة  %80.55كحــد أدنـى و  1994سـنة  %58سـجلت نســب تتـراوح بــین ( مرتفعـة

ســنة  %41ت مــن انتقلــ(كنســبة مــن اإلنفــاق العمــومي الكلــي  ةالتجهیزیــ اتنفقــقابــل انخفضــت حصــة الموبال
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لــــى  1997ســــنة  %23إلــــى  1994 ــــامج إوهــــذا راجــــع ) 1999ســــنة  %19وإ ــــي  اإلصــــالحلــــى برن الهیكل
   .كما ذكرنا تقلیص حجم النشاطات االقتصادیة للدولةالدولي والذي اشترط  المدعوم من صندوق النقد

  :1994-1990النفقات العامة خالل الفترة . 1
من  %67على  االقتصاد الجزائري من تسدید الدیون الخارجیة والتي استحوذت خالل هذه الفترة عانى

 ،ردات غیر قابلة للتقلیص كاألدویةعلى وا المداخیل الخارجیة، وبالنسبة للباقي من المداخیل وزعت
تم تخفیض  ، حیثلحیز األكبر من هیكل النفقات العامةونالحظ أن نفقات التسییر قد شكلت ا ...القمح

سنة  من إجمالي النفقات العامة %6.2 حدوده الدنیا حیث أنها لم تتجاوز  إلىحجم االستثمار العمومي 
1991.   

  )1994-1990(ویوضح الجدول التالي تطور هیكل النفقات العامة خالل الفترة 

  ):30(رقم جدول ال
  )1995-1990( خالل الفترةامة هیكل النفقات الع تطور  

  ملیار دینار: الوحدة                                                                                   

  :   من إعداد الطالبة اعتمادا على الموقع :المصدر   
-  http://www.joradp.dz  مرجع سابق ،.                                                                                                             
  .قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي، مرجع سابق -

إبرام اتفاقیـات التثبیـت والتعـدیل الهیكلـین بالتعـاون مـع بـ نالحظ مـن الجـدول أنـه بـالرغم مـن تمیـز هـذه الفتـرة 
المؤسسـات المالیــة الدولیـة، لــم یكـن هــذا حـائال أمــام دور الدولــة فـي القیــام بوظائفهـا وهــو مـا یوضــحه تطــور 

نسبة النفقات 
العامة من الناتج 
  المحلي اإلجمالي

 السنوات النفقات الكلیة %معدل التغیر  نفقات التسییر %معدل التغیر  نفقات التجهیز % معدل التغیر

25,25 13,16 56,01 16,83 84,00 15,70 140,01 1990 

22,65 27,26 77,00 40,83 118,30 67,90 195,30 1991 

30,51 61,04 124,00 72,36 203,90 65,90 327,90 1992 

42,36 61,29 200,00 49,04 303,90 53,69 503,95 1993 

35,99 0,03 212,00 6,37 323,27 06,21 535,27 1994 
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 %67.9ارتفعـــت النفقـــات العامـــة بنســـبة  1993-1992وخـــالل الفتـــرة  حیـــث أنـــه. منحـــى النفقـــات العامـــة
قصـد التعامـل مـع االضـطرابات االجتماعیـة ومنـاخ سـعار البتـرول و أل النسـبي تحسـنالبسـبب ف  %53.69و

  : حیث عدم الیقین، تبنت الحكومة سیاسة مالیة توسعیة لتحفیز النمو االقتصادي
جمـــالي النـــاتج المحلـــي، و ذلـــك نتیجـــة للـــدعم الحكـــومي مـــن إ %2ارتفـــع االســـتهالك الحكـــومي بنســـبة  -

-1992خـــالل الفتـــرة (مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي  %5للســـلع االســـتهالكیة األساســـیة التـــي شـــكلت 
، ممــا أدى بالســلطات إلــى اإلصـــدار النقــدي لتغطیــة العجــز فـــي میزانیــة الدولــة، والــذي ترتـــب )1993

  ؛1%21.2 ةعنه ارتفاع الكتلة النقدیة بنسب
 ؛1992منح مساعدات إلى فئة الشبكة االجتماعیة ابتداء من فیفري م ت -
  ؛1993-1992خالل الفترة ) باألسعار الحقیقیة( %50ارتفعت النفقات التحویلیة بنسبة  -
من إجمالي الناتج المحلي، و ذلـك نتیجـة للـدعم الحكـومي % 2االستهالك الحكومي بنسبة حجم ارتفع  -

-1992خـــالل الفتـــرة ( مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي% 5للســـلع االســـتهالكیة األساســـیة التـــي شـــكلت 
  ؛2)1993

ألــف  800أكثــر مــن  1996حیــث تجــاوزت حصــة الجزائــر ســنة : ارتفــع حجــم صــادرات وأســعار الــنفط -
، كمــا شــهدت أســعار الــنفط هــي األخــرى ارتفاعــا محسوســا 1995ألــف برمیــل ســنة  767بــل برمیــل مقا

فـــي األســـواق المالیـــة العالمیـــة، األمـــر الـــذي ســـمح للجزائـــر بتحقیـــق عوائـــد مالیـــة هامـــة خاصـــة ســـنتي 
 ؛1997و  1996

ار دین 1000جر الوطني المضمون من كتلة األجور بسبب إقرار الحكومة الجزائریة رفع األ تارتفع -
  : كما یوضح الجدول التالي دینار 2500إلى 

  
  
  
  

                                   
 190ص  ،بلعزوز علي، مرجع سابق -1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة  -2
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  :)31(ول رقم جدال
  )1992- 1990(خالل الفترة  ونمتطور األجر القاعدي المض

  دینار جزائري: الوحدة                         
  
  
  
  
 

  
, N° 2011-: 2009 Résultats L’Algérie En Quelques chiffres,  Office National des Statistique : Source

42 , 2012, Alger, p 21  . 

بمنع الجزائر ) وفقا لشروطه الصادرة في میثاقه(قام صندوق النقد الدولي  ه السیاسة التوسعیة،نتیجة لهذ
  . 1ملیون دوالر من قیمة القرض الممنوح لها في تلك الفترة 75ب من سحب القسط األخیر المقدر 

في سلسلة مفاوضات جدیدة مع المؤسسات المالیة الدولیة بهدف  1993وهكذا شرعت الجزائر نهایة 
وقد ترتب عن هذه ، *االقتصادیة واالجتماعیة وبغیة إعادة جدولة دیونها الخارجیةتحسین األوضاع 

تمثلتا في برنامجي االستقرار االقتصادي  المؤسسات المالیة الدولیةإبرام الجزائر التفاقیتین مع  المفاوضات
   .وبرنامج التسهیل الموسع

  :2000-1995 خالل الفترة امةالنفقات الع. 2
أنها قد  نالحظ ،الزیادة المطلقة لحجم النفقات حیثمن خالل هذه الفترة  امةفحصنا للنفقات الع عند

الهیكل  أیضا نالحظكما . ملیار دینار 443.22عرفت زیادة مطلقة قدرها  سجلت تزاید ملحوظا، حیث
كون أن هذا النوع الغیر متكافئ للنفقات حیث تشكل النفقات التسییریة الجزء األكبر من النفقات اإلجمالیة 

للدولة والتزامها  االستثماريمما یبرز تراجع الدور من النفقات یصعب عكسها، أما بالنسبة لنفقات التجهیز 

                                   
 .20بوزیدي، مرجع سابق، ص  عبد المجید-  1
 .قبل هذا التاریخ، رفضت الجزائر إعادة جدولة دیونها -*

  النسبة المئویة  األجر الوطني القاعدي المضمون  السنة

  25  1000  1990جانفي 

  80  1800  1991جانفي 

  25  2000  1991 جویلیة

  25  2500  1992أفریل 
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قد عرف هیكل النفقات العامة تغیرا لصالح و . الهیكلیة اإلصالحاتفي ظل برامج  بمهامها األساسیة
  .االقتصادیة اإلصالحاتنفقات التجهیز بانتهاء تطبیق برامج 

  :)32(رقم جدول ال
  )2000- 1995(  خالل الفترةامة هیكل النفقات الع تطور  

نسبة النفقات 
العامة من الناتج 
  المحلي اإلجمالي

  نفقات التجهیز % معدل التغیر
  نفقات التسییر %التغیر  معدل )ملیار دینار(

  النفقات الكلیة %معدل التغیر  )ملیار دینار(
 السنوات )ملیار دینار(

36,65 - 40.05 - 437.97 - 734.88 1995 

33,02 1,58 301,60 24,89 547,01 15,48 848,60 1996 

32,88 -9,32 273,50 17,11 640,60 07,72 914,10 1997 

31,85 -17,73 225,00 05,48 675,70 1.42-  901,50 1998 

29,61 -16,80 187 14,65 774,70 06,68 961,70 1999 

28,57 72,01 321,90 10,52 856,20 22,50 1 178,10 2000 

  : من إعداد الطالبة اعتمادا على الموقع: المصدر  
- http://www.joradp.dz  ،مرجع سابق.       

  .بیانات صندوق النقد الدولي، مرجع سابق قاعدة -

  : نفقات التسییر. أ
  :من أهم األسباب التي أدت إلى تطور نفقات التسییر

ألف في جانفي  4000جر المضمون القاعدي من كنتیجة مباشر الرتفاع األ األجور ارتفاع كتلة -
سبتمبر في  6000ومن ثم  1998في جانفي  5400ثم  1997في ماي  4800إلى  1994
  ؛1998

ملیار دینار جزائري  124.4تكالیف عملیات التطهیر المالي لبعض المؤسسات العمومیة، والتي بلغت  -
 ،األجانبتكالیف عملیات تقییم الخبراء (هذا تكالیف عملیات الخوصصة  إلى ، یضاف1996سنة 

   .الدیون الخارجیة  جدولة إعادةضاف لهذا تكالیف وی، )...لمزاداتا
  :وأنه من أجل ترشید النفقات العامة قامت السلطات بـ كما
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 تخفیض النفقات اإلداریة؛ -
 والكهرباء؛) الوقود(رفع الدعم عن المنتجات ذات االستهالك الواسع و عن منتجات الطاقة  -
 .تقلیص المساعدات الموجهة إلى المؤسسات العمومیة -

  : فقات التجهیزن. ب
للتـدابیر السیاســیة التـي اتخـذت مــن أجـل ترشـید النفقــات، نتیجـة  الــدنیا بقیـت النفقـات التجهیزیــة فـي حـدودها 

حیــث تجــاوزت : أســعار الــنفطمــن صــادرات الرتفــاع حجــم ال  نتیجــة 1996ســنة  اتفاعــرفــت ار غیــر أنهــا ع
، كمـا شــهدت 1995ألـف برمیــل سـنة  767ألـف برمیــل مقابـل  800أكثــر مـن  1996حصـة الجزائـر سـنة 

أسعار النفط هي األخرى ارتفاعا محسوسا فـي األسـواق المالیـة العالمیـة، األمـر الـذي سـمح للجزائـر بتحقیـق 
االســتثمار والســیما فـي القطاعــات الحساســة تشـجیع عمـدت الدولــة إلــى ولهــذا فقــد عوائـد مالیــة هامــة خاصـة 

غیــر أن األزمــة المالیــة التــي عصــفت بجنــوب شــرق آســیا والتــي أثــرت علــى األســواق  ...مثــل الــري، التربیــة
، وهكـــذا المالیـــة العالمیـــة والتـــي أدت إلـــى انخفـــاض الطلـــب العـــالمي علـــى الـــنفط وبالتـــالي انخفـــاض أســـعاره

الحـذرة المتخـذة بعـد  لإلجـراءاتخالل هذه الفترة نتیجـة  ى قیمة لهاأدن 1999سنة النفقات التجهیزیة  سجلت
  .األحداثهذه 

III .ةوسیاسة اإلنعاش االقتصادی اإلنفاق العمومي:  
كـون أنـه یمثـل  التفصـیل مـن يءبشـ من الجانـب المـالي نتناول في هذا الجزء تطور سیاسة اإلنفاق العمومي

بإعطــاء نظــرة  تحلیلیــة عامــة عــن االتجــاه العــام لإلنفــاق العمــومي  ، ولهــذا فإننــا ســنقومتنا القیاســیةفتــرة دراســ
  .كمرحلة أولى، ومن ثم تحلیل المكونات القطاعیة للنفقات العامة تبعا للمعیار الوظیفي كمرحلة ثانیة

  :االتجاه العام للنفقات العامة خالل فترة الدراسة. 1

مـــن  تزایــدحیـــث أخــذت منحــى تصـــاعدیا  2011-2001عرفــت النفقــات العامـــة تطــورا هامــا خـــالل الفتــرة 
تقریبـا  لنفقات العامـة قـد تضـاعفل الحجم المطلق ملیار دینار، أي أن 8272.01ملیار دینار نحو  1321

األزمــة  كمــا نالحــظ أنــه وبــالرغم مــن الظــروف الصــعبة التــي میــزت االقتصــاد العــالمي بســبب. خمــس مــرات
الســلطات العامــة  ، فــإن 2008المالیــة العالمیــة، وتبعاتهــا علــى حجــم اإلیــرادات العمومیــة ابتــداء مــن ســنة 

وخصوصــــا مــــا یتعلــــق بنفقــــات التجهیــــز ویفســــر هــــذا بـــــاستخدام الســــلطات علــــى الموقــــف المــــالي التوســــعي 
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آثـار األزمـة المالیـة العالمیــة  كـأداة لـدعم النمــو االقتصـادي والتغلـب علـىسیاسـة اإلنفـاق العمـومي العمومیـة 
بســبب  2000منـذ سـنة  المتراكمـة لنفقـات التجهیـز مـن خـالل  الـوفرات االدخاریـة التغطیة المالیـةمسـتعینة بــ

عـام  منـذ الخارجیـة انخفـاض حجـم الـدیون النـاجم عـنانخفـاض الضـغط المـالي انتعاش أسعر المحروقات  و 
ویوضـح الجـدول المـوالي . مستویات إنفاق مرتفعة نسـبیاوهو ما سمح حافظ للسلطات الحفاظ على . 2004

  .التطور السنوي لحجم وهیكل النفقات العامة خالل فترة الدراسة

  :)33( الجدول رقم
  )2011-2001(تطور هیكل النفقات العامة خالل الفترة 

  
في تغیر السبة ن

  نفقات التجهیز
)%(  

 

  نفقات التجهیز
 )ملیار دینار(

 في تغیرالنسبة 
  نفقات التسییر

)%(  
 

  نفقات التسییر
 )ملیار دینار(

نسبة النفقات 
العامة من 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

في تغیر النسبة 
 النفقات العامة

)%(  
 

  عامةالنفقات ال
 السنوات )ملیار دینار(

- 357,4 - 963,6 31,25 - 1321 2001 

37,9 492,88435 9,31 1053,366 34,8 17,05 1546,25 2002 

15,13 567,5 10,44 1163,4 32,24 11,94 1730,9 2003 

9,03 618,8 6,68 1241,2 30,89 7,45 1860 2004 

69,31 1047,7 1,13 1255,3 28,2 23,81 2303 2005 

16,21 1217,6 14,98 1443,4 29 15,52 2660,6 2006 

21,59 1480,6 15,2 1662,8 33,4 18,15 3143,4 2007 

70,133 2519 42,12 2363,2 37,95 35,61 4882,2 2008 

3,12 2597,7 9,75 2593,7 42,15 6,34 5191,5 2009 

16,36 3022,861 32,86 3445,99 40,58 24,6 6468,851 2010 

31,72 3981,83 24,52 4291,18 56,3 27,87 8272,01 2011 
  :إعداد الطالبة اعتمادا على الموقعین التالیین من :المصدر

http://www.joradp.dz - /  :مرجع سابق.  

http://www.dgpp-mf.gov.dz -مرجع سابق ،.  
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  ):44(الشكل رقم 
 )2011-2001(تطور هیكل النفقات العامة خالل الفترة 

  
  ).33(الجدول رقم إعداد الطالبة اعتمادا على  من :المصدر

 یتضــح بالنســبة لنفقــات التســییرف ،المنحــى المتصــاعد للنفقــات العامــة التوجــه االقتصــادي العــام للدولــة یفســر
مــن خــالل الرفــع فــي األجــور والمرتبــات ودعــم الســلع بعــض الســلع وذلــك التوجــه االجتمــاعي للنفقــات العامــة 

قـات التجهیزیـة فیفسـر التزایــد وبالنسـبة للنف.. االسـتهالكیة األساسـیة والرفـع مـن قیمـة التعویضـات االجتماعیـة
المطـــرد لهـــا فـــي انتهـــاج  الســـلطات العمومیـــة لسیاســـة مالیـــة توســـعیة مـــن أجـــل تمویـــل بـــرامج االســـتثمارات 

  . العمومیة

یتوضح لنا من مكونـات اإلنفـاق العمـومي أن  نفقـات التسـییر تتجـاوز نفقـات التجهیـز خـالل هـذه الفتـرة كما 
لتعـــود نفقـــات التســـییر  2009و 2008قـــات التجهیـــز، باســـتثناء ســـنتي بـــالرغم مـــن االرتفـــاع الـــذي عرفتـــه نف

ویمكــن تفســیر الزیــادة فــي نفقــات التجهیــز لتتجــاوز نفقــات التســییر . لتتجــاوز نفقــات التجهیــز بنســبة بســیطة
والتــي  2001ألول مــرة فــي تــاریخ الجزائــر نتیجــة لدینامیكیــة إعــادة اإلعمــار التــي انطلقــت فــي الجزائــر ســنة 

غیـر أن النظریـة االقتصـادیة تحبــذ أن  .در مـن المـوارد المتاحــة آنـذاك وتطـورت مـع تطـور المــواردابتـدأت بقـ
تتجـاوز نفقــات التجهیــز نفقـات التســییر كــون أن لهــذه األخیـرة تــأثیر دائــم علــى االقتصـاد وتســاعد علــى خلــق 

سـتثمار بـدل أثبت أن اإلنفاق العمـومي المخصـص لال Dimond (1965)ففي دراسة اقتصاد أكثر كفاءة، 
من االستهالك یؤدي إلى الزیادة في تكوین رأس المال الثابت، فـي حـین أن اإلنفـاق االسـتهالكي یـؤدي إلـى 

  .تخفیضه
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ومن أجل تحلیل اتجاه تطور النفقات العامة لفترة الدراسة نتتبع سیاسة اإلنفـاق العمـومي لهـذه الفتـرة بحسـب 
  : تطور برنامج السیاسة االقتصادیة وذلك بتقسیمها إلى ثالثة مراحل

  :2004-2001اإلنفاق العمومي خالل الفترة سیاسة  . أ
حیـث شـهدت  امـةإلـى زیـادة ملحوظـة فـي النفقـات الع 2001المعمول بها منذ  نفاق العموميأدت سیاسة اإل

 %37.4أي  12.4% قـدر معدلـه السـنوي بــ  اعـا هامـا فـي حجـم النفقـات العامـةارتف 2004-2001 الفترة
تنفیــذ مجموعـــة واســـعة مـــن وأهــم مـــا یمیـــز هــذه الفتـــرة هـــو . 1مــن النـــاتج المحلـــي اإلجمــالي كمتوســـط ســـنوي

وبالتالي فـإن أهـداف هـذا  )2004-2001(االقتصادي للفترة  اإلنعاشإطار برنامج  فيامة لعا االستثمارات
الــنهج تتفــق مـــع برنــامج الحكومــة لتحقیـــق النمــو االقتصـــادي المســتدام وتعزیــز التنمیـــة المســتدامة ومكافحـــة 

وبالنســـبة لنفقـــات التســـییر فقـــد عملـــت  .2الفقـــر مـــن خـــالل تحســـین البیئـــة المعیشـــیة وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة
نفقــات التســـییریة مــن أجــل تحــدیث مختلــف مؤسســـات ال مــن أكثــر توازنــا بنیـــةالســلطات العامــة علــى إیجــاد 

   .)التعلیم والصحة على وجه الخصوص(وتعزیز الخدمات األساسیة  إصالح الرواتب الوظیفیةالدولة، 

   :0920-2005 سیاسة اإلنفاق العمومي خالل الفترة. ب
زیـادة فـي مـداخیل ال النـاتج عـن الحیـز المـالي اسـتخداما لجـزء مـن 2009-2005شهدت الفترة الممتدة بـین 

تمثـــل فـــي  هامـــاالمحروقـــات مـــن أجـــل رفـــع معـــدالت االســـتثمار، حیـــث أطلقـــت الحكومـــة برنامجـــا اســـتثماریا 
ملیــار  13610بقیمــة  والجنــوبوالیــات الهضــاب العلیــا بــرامج البرنــامج  التكمیلــي لــدعم النمــو االقتصــادي 

  . 20053من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  %55، أي ما یمثل )2009-2005(للفترة دینار 

تجــاوز حجــم  حیــثالنفقــات العامــة قــد انطــوى علــى زیــادة معتبــرة فــي هــذه الفتــرة إن توجــه السیاســة العامــة ل
  2009، 2008قتصـادیة فـي الجزائـر سـنتي فـي تـاریخ السیاسـة اال  نفقات التجهیز نفقات التسییر ألول مرة

كمــا تجــاوز معــدل نفقــات التجهیــز إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي معــدل نفقــات التســییر إلــى النــاتج المحلــي 
، لیعود بعدها لتتجاوز نفقـات التسـییر نفقـات التجهیـز ولـو أنهـا بنسـبة  %24.8مقابل  %36.5اإلجمالي بـ 

                                   
1 - Ministère Des Finances, Rapport De Présentation Du Projet De Loi De Finances Pour 2005 : 
Année Une Du Programme De Consolidation De La Croissance 2005 - 2009, Septembre 2004, p 6. 
2 - Ministère Des Finances ,Rapport de présentation de l’avant projet de la Loi de finances pour 
2003, N° 29023/MF , 26 août 2002, p 16. 
3 - Fond Monétaire International, Rapport des services du FMI pour les consultations de 2005 au 
titre de l’Article IV ,N° 06/93 , 9 janvier 2006,   p 14. 
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بنســبة  الــدین العــام فــي عــبء نخفــاضنتیجــة التقلص حجــم نفقــات التســییر یفســر هــذا التجــاوز بــو  . بســیطة
مـن جهـة  2004بسبب التسدید المسـبق للـدیون الخارجیـة فـي  العام الخارجي رصید الدین تراجعو  12.3%

ر والزیادة الهامـة غ  2009و 2008لسنتي  رةفي حجم المخصصات المتعلقة ببرامج االستثمار المق ي بل الت

  .من جهة أخرى دینار على التوالي  ملیار 2136.4ملیار دینار و   906 1حجمھا 

  :2011-2010 سیاسة اإلنفاق العمومي خالل الفترة. جـ
مواصــلة دعـــم النمــو االقتصـــادي  لهتـــه الفتــرة هـــو تنفیــذ برنـــامج  العمــومي سیاســة اإلنفـــاقإن أهــم مــا یمیـــز 

یشــــمل شــــقین اثنــــین یتعلــــق األول والــــذي ملیــــار دینــــار  21214بقیمــــة ، *)2014-2010(خــــالل الفتــــرة 
باســتكمال المشــاریع الكبــرى الجــاري انجازهــا علــى الخصــوص فــي قطاعــات الســكة الحدیدیــة والطــرق والمیــاه 

 11354 إلـى جانـب إطـالق مشـاریع جدیـدة بمبلـغ ینـار جزائـريملیـار د 9680رف بقیمـة ظـوالذي رصد له 
 ملیــار دینــار  6583مــا یقــدر بـــ وحــدها  2011-2010وتمثــل االعتمــادات المخصصــة لســنتي  .ملیــار دج

وبالنســبة لنفقـات التســییر فــإن أهــم مــا یمیــز هــذه الفتــرة هــو . مــن تكلفــة البرنــامج الجدیــد %57وهـو مــا یمثــل 
مـن خـالل  لألسـر المعیشـیة القـوة الشـرائیة الحفـاظ علـى التـي تهـدف إلـى الجدیـدة المالیـة التـدخالتعدد مـن 

علــى  هــذا الــدعم توســیعو ) القمــح والحلیــب المجفــف(ســنة  مــن قبــل المدعومــةمنتجــات الــدعم لل أســعارزیــادة 
فــرص عمــل  مــن خــالل فــتح العمــل ضو عــر فــي  الزیــادةو  ،)ئيالغــذاالســكر والزیــت ( الغذائیــة الجدیــدة الســلع
صالح سلم األجور المختلفة العمل من خالل خطط جدیدة  .وإ

أن السـلطات العامـة قـد اسـتخدمت ) 2011-2001(ن تحلیل سیاسـة اإلنفـاق العمـومي للفتـرة ونستنتج م
مـــن أجــل تحقیـــق أهــداف برنـــامج الحكومــة والمتمثلـــة فــي تعزیـــز النمــو االقتصـــادي ومكافحـــة  األداةهــذه 

اســتخدام ب قامــتحیــث  ،الفقــر مــن خــالل تحســین الوضــعیة المعیشــیة للمــواطنین وتنمیــة المــوارد البشــریة
عـن طریـق تحریـك الطلـب االسـتهالكي وذلـك یاسة إنفاق عمومي موسع من أجل تحریك الطلب الكلي س

مـع تحریـك الطلـب االسـتثماري العـام مـن والزیـادة فـي النفقـات التحویلیـة بإصالح الرواتب الوظیفیـة وذلك 
  . خالل زیادة حجم االستثمارات العامة

                                   
 .2011كون أن الحدود الزمنیة لدراستنا تنتهي عند سنة  2011و  2010سنكتفي بدراسة النفقات العامة لسنتي  - *
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   :الجزائرالتحلیل القطاعي للنفقات العامة في . 2

المعیـار الـوظیفي تبویـب كـل مـن نفقـات التسـییر والتجهیـز مـن أجـل التحلیـل القطـاعي، نسـتند إلـى من أجل 
تصـــنیف األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطات وتصـــنیفها وفقـــا ألغراضـــها بكیفیـــة مســـتقلة عـــن  بهـــدفوذلـــك 

 المالیـة بـین مختلـف القطاعـاتتبیـین أهمیـة تخصـیص المـوارد لالتنظیم الحكـومي المحـدد فـي قـوانین المالیـة 
  .كما سبق وأشرنا في الجزء النظري

  :التحلیل القطاعي لنفقات التسییر. أ
 .) 2011-2001(التقسیم القطاعي لنفقات التسییر في الجزائر للفترة الشكل الموالي یوضح 

  ):45(رقم البیاني شكل ال
  )2011- 2001( التوزیع القطاعي لنفقات التسییر في الجزائر خالل الفترة   

 ملیون دینار: الوحدة

  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر

- International Monetary Fund, Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 08/102 , 
March 2008, p 22. 

- International Monetary Fund, Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 07/95 , March 
2007, p 21. 

- International Monetary Fund, Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 08/102 , 
March 2008, p 22. 
- International Monetary, Fund, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report , No 13/49, 
February 2013, p 24. 
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فوئد الدین العمومي
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النفقات العامة 38839,5 3317,1 3154,5 23224,1 28550,04 8068,5
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هــــا مركــــزة علــــى یوضــــح أن) 2011-2001(نالحــــظ أن التقســــیم القطــــاعي لنفقــــات التســــییر خــــالل الفتــــرة 
  :القطاعات الرئیسیة التالیة

ملیــون دینــار أي أنهــا  38839.5الجــزء األكبــر حیــث بلغــت  تحتــل هــذه النفقــات  :الرواتــب واألجــور. 1.أ
جـم التوظیـف فـي هـذه الفتـرة، والزیـادة فـي كتلـة من إجمالي نفقات التسییر نتیجة للزیـادة فـي ح %37شكلت 

 : األجور نتیجة للرفع في الحد األدنى لألجور المضمونة كما یلي

  ):34(الجدول رقم 
 )2010- 2001(تطور األجر الوطني القاعدي المضمون للفترة 

  

  

    

  

 , 2011-: 2009 Résultats L’Algérie En Quelques chiffres,  Office National des Statistique : Source
Op.cit, Alger, p 21  

فقـط تضـاعف حجـم  2011-2007، ففـي الفتـرة لقد عرفت فاتورة األجور والرواتب فـي الجزائـر تزایـدا مقلقـا
نتیجـــة الرتفــاع حجـــم التوظیــف، زیـــادة ) كنســبة مئویـــة مــن النـــاتج المحلــي اإلجمــالي(اإلنفــاق علــى األجـــور 

بــالرغم مــن أن هــذا اإلنفــاق قــد ســاعد فــي الحفــاظ و . األجــور والمــدفوعات بــأثر رجعــي لعمــال القطــاع العــام
الزیـادة فـي تجمیـد إجـراءات  وقـدم التضـخممعـدالت  زیادة أدى إلى  أیضا هاالجتماعي، ولكن على االستقرار

   .مستقبال العمومي اإلنفاقحجم 

  .البیاني المالي تطور منحى اإلنفاق العمومي على المرتبات واألجور في الجزائرویوضح الشكل 

  
  
  

  األجر الوطني القاعدي المضمون  السنة

  8000  2001جانفي 

  10000  2004جانفي 

  12000  2007جانفي 

  15000  2010جانفي 
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  ):46(رقم  الشكل البیاني
 المرتبات واألجور في الجزائر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تطور حجم اإلنفاق على

  
14/342,  oN Country Report  IMF ,Algeria Selected IssuesInternational Monetary Fund,  : Source 

December 2014, p 17        

فـــي  مـــوظفینمـــن الیضـــاف إلـــى هـــذا أن التوســـع فـــي التوظیـــف العـــام قـــد جعـــل الجزائـــر تمتلـــك أعلـــى نســـبة 
، حیـــث أن الجزائـــر )ووســـط آســـیا إفریقیـــاشـــمال  ، الشـــرق األوســـط(MAC  القطـــاع العـــام مقارنـــة بمنطقـــة

 ،ألـف فـي دول المنطقـةلكـل موظف  70مع  مقارنة ،موظف في القطاع العام لكل ألف نسمة 113 توظف
ضـرورة  بـذل الجهـود مـن تبـرز   ، وبالتـالي*وهو ما یدل على التوسع الكبیر لحجم القطاع العام في الجزائـر

           .أجل ضبط هذا التوسع

  ):47(الشكل البیاني رقم                                    
MACمنطقة دول من نسبة التوظیف في القطاع العام في الجزائر مقارنة ب

  
    16.Op.cit, p , Algeria Selected IssuesInternational Monetary Fund,  : Source  

                                   
دراسة لصندوق النقد الدولي جاء فیها أنه إذا تـم ضـبط حجـم القطـاع العـام فـي الجزائـر لیتماشـى مـع الحجـم المتوسـط العـالمي  في - *

مــن النــاتج اإلجمــالي  %7.5إلــى  %11.5فــإن فــاتورة األجــور ســتنخفض مــن ) التــي تــوفرت بیاناتهــا مــن أجــل الدراســة( MACلــدول 
  .المحلي
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الجزائر سوریا مصر االمارات أذرابیجان إیران لبنان كازاخستان قطر تركیا الیمن المغرب

%

نسبة التوظیف في القطاع العام MACالمعدل الوسطي لـ 



 قياس األثر على النمو  االقتصادي: الفصل الخامس               سياسة اإلنفـاق العمومي في الجزائر
 

287 
 

تــزال أقــل  فإنهـا ال 2013فیمـا یتعلــق بـاألجور فــي الجزائــر فإنـه وحســب دراسـة لصــندوق النقــد الـدولي لســنة 
 اعتباطیـةفي الجزائـر یجـب أال تـتم بطریقـة   لمي، وبالرغم من ذلك فإن الزیادات في األجورامن المعدل الع

حــدث فــي الســنوات  وهــو عكــس مــا ةاإلنتاجیــوبشــكل صــارم مــع معــاییر تحقیــق  بــل یجــب أن تكــون مرتبطــة
كمـا هـو ( تجاوز معـدل نمـو األجـور الحقیقیـة مكاسـب تحقیـق اإلنتاجیـة 2006حیث أنه ومنذ سنة األخیرة، 

وبالتــالي فــإن الدولــة . یــؤثر ســلبا علــى القــدرة التنافســیة فــي الجزائــرقــد مــا وهــو  )موضــح فــي الشــكل المــوالي
تثبیـت حجـم الخدمـة العمومیـة ونمـو حجـم األجـور لیتماشـى مطالبة تضمن تثبیت فـاتورة األجـور عـن طریـق 

  .مع مؤشرات اإلنتاجیة

  ):48(الشكل البیاني رقم 
  تطور األجور الحقیقیة مقابل اإلنتاجیة في الجزائر

                

                                                                         

7.Op.cit, p 1, Algeria Selected IssuesInternational Monetary Fund,  : Source 

ن ارتفــاع حجــم اإلنفــاق العمــومي علــى المرتبــات واألجــور قــد أدى إلــى مزاحمــة هــذا یضــاف إلــى مــا ســبق أ
أن ارتفــاع األجــور فــي القطــاع العــام قــد أدى إلــى  تفــاقم النــوع مــن النفقــات للنفقــات التجهیزیــة، إضــافة إلــى 

مــل ومـوظفي القطــاع الخـاص، وهـو مـا یقلـل جاذبیـة طلبـات الع القطـاع العمـوميعـدم المسـاواة بـین مـوظفي 
   .لدى هذا القطاع مقارنة بالقطاع العام وهو ما یترتب عنه خنق العملیة التنمویة في القطاع الخاص
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مـن إجمـالي نفقـات التسـییر لهـذه الفتـرة، نتیجـة لعـدد  %22 یـةتشكل نفقـات التحویل :یةنفقات التحویلال. 2.أ
  :من اإلجراءات أهمها

 ؛2001مقارنة بسنة  %10.4زیادة في التعویضات والمنح العائلیة بنسبة  -
تمـــام إجـــراءات عملیـــات  - ارتفـــاع قیمـــة نفقـــات التعـــویض نتیجـــة لعملیـــات إعـــادة تـــدریب المـــوظفین وإ

 ؛2001التوظیف الكثیفة التي شهدتها سنة 
القمـح والحلیـب حیـث بلـغ (الرفع في حجم الدعم المخصص لعدد مـن السـلع االسـتهالكیة األساسـیة  -

 فــارق الســعر للســكر األبــیض تعـویضملیــون دینــار، و  270مــا یقـدر بـــ   2011حجـم الــدعم ســنة 
 600و  الســـكر األبـــیض دینـــار لكیلـــوغرام 90ســـعر اســـتهالكي قـــدره  للحفـــاظ علـــىزیـــت الطهـــي و 

 ). دینار ملیارات تعویض بخمسالمالي لل األثر زیت الطهي، ویقدر ات منلتر  دینار لخمس
قـــد أدى إلـــى  تضـــاعف النفقـــات  2011ع اإلنفـــاق علـــى اإلعانـــات والتحـــویالت وخصوصـــا ســـنة اارتفـــإن 

الـدعم  وبلـغ .إلـى حـوالي ثلـث النفقـات الجاریـة هاوتزایـد من الناتج المحلـي اإلجمـالي، التحویلیة كنسبة مئویة
مــن  % 4.5والتعلــیم إلـى حــوالي  ر لألغذیــة األساســیة والمیـاه والكهربــاء والغــاز الطبیعـي، اإلســكان،المباشـ

، )النفطیــة بمــا فـي ذلـك المنتجـات(وبأخـذ االعتبـار الـدعم الضـمني . 2011لسـنة النـاتج المحلـي اإلجمـالي 
م مـــن أن لــرغا علــىو  .مــن النــاتج المحلـــي اإلجمــالي 17.2% عــن فــإن التكلفــة اإلجمالیــة لهــذا الـــدعم تزیــد

 ، لإلیــرادات الضــائعة  ثـل مصــدرا رئیســیایم تـأثیر مباشــر علــى المیزانیــة، إال أنــه الـدعم الضــمني ال یكــون لــه
 بأسـعار أقـل مـن أسـعار تقـدم خـدمات للشـركات العامـة التـي ومكلفـة عرضـیة عملیات إنقـاذ ؤدي إلىی كونه

  .إعانات غیر منصفة وغیر فعالةمبالغ مالیة هامة مقابل ف هذه اإلعانات تكل فإنوبالتالي  .السوق
فـــي  علـــى أنـــه جـــزء ال یتجـــزأ مـــن السیاســـة االجتماعیـــة، ولكنهـــاسیاســـة الـــدعم تنظـــر الحكومـــة الجزائریـــة لو 

الغنیـــة أكثـــر مــن الطبقـــات الفقیـــرة، حیـــث أن اســـتهالك المـــواد المدعمـــة  الطبقـــات تعـــود بـــالنفع علـــى الحقیقــة
  .تستهلك أكثر من قبل المیسورین بشكل خاصكهرباء، والغاز الطبیعي میاه والوقود والكال

إلـــى تشـــوه  مختلـــف القطاعـــات المدعومـــة،  فعلـــى ســـبیل المثـــال مـــا یتعلـــق بقطـــاع سیاســـة الـــدعم كمـــا أدت 
هــي مــن بــین أدنــى المعــدالت فــي العــالم،  فــي الجزائــر ســعار البنــزین ووقــود الــدیزلأالمحروقــات نالحــظ أن 

مقابـل  السـتهالك المحلـيإلـى النمـو السـریع فـي ا وهو ما أدى .في المنطقةالسعر المتوسط  وأقل بكثیر من 
ب علــى نطــاق واســع إلــى دول التهریــ یعشــجكمــا أدى هــذا إلــى ت صــادرات الــنفط والغــاز،تخفــیض الجزائــر ل

أیضـا  كمـا نالحـظ .مـن ثـالث إلـى خمـس مـرات أكثـر تكلفـة هذه األنـواع مـن الوقـود هـيالجوار، نظرا لكون 
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أكبـر بعـدة مـرات مـن المجفـف هـي االسـتهالك الفـردي للحلیـب نسـبة ، حیـث أن واردات الحلیـبارتفاع حجـم 
وهــو مــا یشــیر إلــى أن  ،)الفــردي للحلیــب المجفــف فــي الجزائــرعلــى الــرغم ارتفــاع اإلنتــاج ( إنتاجــه مســتویات

الصـــادرات الغیـــر مســـجلة  اماالســتهالك المحلـــي لهـــذه المـــادة المدعمـــة مرتفـــع بشــكل غیـــر عـــادي أو أن أرقـــ
  .لمادة الحلیب هي جد كبیرة

فقــط مــن نفقــات التســییر  %3انخفــاض خــدمات الــدین العمــومي والــذي شــكل  :الــدین العمــومي فوائــد. 3.أ
خـالل فتـرة الدراســة مقارنـة بفتــرة التسـعینیات نتیجــة لتسـدید الجزائـر لمعظــم مسـتحقات الــدین العمـومي، حیــث 

حــوالي  2000تكثیــف الجهــود للــتخلص مــن الــدین العــام والــذي بلــغ ســنة  العــامالــدین  فــي عــبء انخفــاض
 .ملیون دوالر 6.179ما یقدر بـ  2011ملیون دوالر لیبلغ سنة  25.26

 :التقسیم القطاعي لنفقات التجهیز. ب
  .یوضح الشكل الموالي التقسیم القطاعي لنفقات التجهیز خالل فترة الدراسة

  ):49(رقم  البیاني شكلال                                         
  )2011-2001(التقسیم القطاعي لنفقات التجهیز خالل الفترة  

ملیون دینار: الوحدة  

  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على :المصدر

- Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 08/102 , Op, cit, p 22. 
- Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 07/95 ,Op.cit, p 21. 
- Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° 08/102 Op.cit, p 22. 
- Algeria Statistical Appendix, IMF Country Report N° No 13/49,Op.cit, p 24. 
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النفقات العامة 278,629 1325,38 1322,8 1156 2283,13 1301,3 986,722 523,313 510,061 499,749 490,461
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اإلنفــاق علــى البنــى التحتیــة ســواء االقتصــادیة، اإلداریـــة، ه وخــالل فتــرة الدراســة فــإن یتضــح مــن الشــكل أنــ
أي بنسـبة تعـادل  ملیـون دینـار 3316,504حیث بلغ  االجتماعیة قد شكل الجزء األكبر من نفقات التجهیز

مــــن إجمــــالي اإلنفــــاق االســــتثماري ممــــا یثبــــت توجــــه سیاســــة الدولــــة نحــــو رفــــع حجــــم اإلنفـــــاق  35.52%
طـاع النفقـات الموجهـة لق تـأتي بعـدها. االستثماري من أجل مواجهـة التـأخر فـي هیكـل البنـى التحتیـة الوطنیـة

 . الصــناعي تأهیــل البنیـة التحتیـة للقطـاع أساســا مـن أجـل إعـادة ةوالموجهـ %12.38بــ    الصـناعة والطاقـة
وهــي نســبة معتبــرة  نتیجـة لجهــود الدولــة مــن أجــل  مــن إجمــالي نفقــات التجهیـز  %12.81الســكن بـــ  یلیهـا

ــــى الســــكن  نسبة متواضــــعة قــــدرهابـــــ یلیهــــا قطــــاع التعلــــیم والتكــــوین المهنــــي  .مواجهــــة الطلــــب المتزایــــد عل
9.24%.  

نیــة فقـد كانـت حصــتها ضـعیفة خــالل االعمر  أمـا بقیـة القطاعــات كالزراعـة والصـید البحــري والسـیاحة والتهیئـة
هــذا التقســیم تماشــیا مـــع طبیعــة السیاســة االقتصــادیة المتبعـــة كــون أن هــذه الفتــرة مقارنــة ببقیــة القطاعـــات، 

   .والبنى التحتیة وتحدیث المرافق العامة اإلسكانوتلبیة الحتیاجات الجزائر من مشاریع 
مــة موجــه لتجســید االســتثمارات العا 2011-2001للفتــرة  اإلنفــاق العمــومي التجهیــزي ونالحــظ أن سیاســة 

 بإمكانیــات جـد الضــخمة، وهـو األمــر الـذي یطــرح تسـاؤال حــولالمبرمجـة ضــمن بـرامج اإلنعــاش االقتصـادي 
   .قدرة هذه البرامج على تعزیز النمو االقتصادي أو سیؤدي إلى خلق فرص الهدر والفساد

یكشــف عــن اتجــاه فــي الجزائــر تحلیــل تطــور حجــم اإلنفــاق العمــومي  نســتتخلص مــن هــذا الجــزء أن       
أدت السیاســـــة  فقــــد) 2011-2001(وخصوصــــا خـــــالل الفتــــرة  قیمهــــا المطلقــــة إلــــى التزایـــــد عبــــر الــــزمن،

ســـاعد  حیـــث  ،منحـــى الزیـــادة فـــي النفقـــات العامـــةإلـــى تســـارع فـــي  2001االقتصـــادیة المعمـــول بهـــا منـــذ 
ز المــالي الجزائــري علــى اســتخدام النفقــات العامــة كــأداة إلطــالق مجموعــة االســتقرار السیاســي وتعــزز المركــ

بنیــة تحتیــة اقتصــادیة واجتماعیــة هامــة وتطــویر  إنشــاءمــن البــرامج االســتثماریة الضــخمة والتــي تهــدف إلــى 
  . رأس المال البشري وتحسین الخدمات العامة بما في ذلك السلطات القضائیة ودعم النشاط االقتصادي

وخلق الظـروف المالئمـة لتحقیـق معظم األدبیات االقتصادیة فإن التدخل الحكومي إلنعاش االقتصاد وتبعا ل
فمــا هــو تــأثیر هــذه الزیــادة فــي اإلنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي فــي . نمــو دائــم هــو ضــرورة حتمیــة

   . الجزائر؟ هذا ما سنجیب علیه في المبحث الموالي
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  :  المبحث الثالث
  النموذج القياسي وتحليل بيانات الدراسة: اإلنفـاق العمومي على النمو االقتصاديقياس أثر  

مستفیدة من حجم اإلیرادات الهامة وتداركا للعملیة التنمویة التي توقفت لحولي عقد من الزمن، وتحت 
والتي تأثیر الضغوطات االجتماعیة، تبنت الجزائر إستراتیجیة تنمویة جدیدة مبنیة على الفكر الكینزي 

تنص على التوسع في النفقات العامة وخصوصا منها التجهیزیة من أجل الرفع في معدالت النمو 
وقد أقرت الجزائر سلسلة هامة من االستثمارات العمومیة القادرة على تحقیق أثر ملموس في . االقتصادي

  .   االقتصاد الكلي وعلى الجانب االجتماعي في المستقبل القریب

المنطق، فإنه من الهام فحص نجاعة هذا الفكر التنموي على االقتصاد الجزائري وذلك من خالل من هذا 
وهي السنة التي شرعت  2001قیاس أثر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي وذلك انطالقا من سنة 

  . 2011برنامج اإلنعاش االقتصادي لغایة سنة  بتطبیق فیها البالد

I  .تحلیل القیاسي المتبعطار النظري للاإل:  

تعددت الدراسات التجریبیة التي اهتمت ببحث أثر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي، إال أن لقد 
اختبار  وخصوصاهناك القلیل من الدراسات التي اهتمت باالقتصاد الجزائري وخصوصا باللغة العربیة، 

  .العمومي على النمو االقتصادي اإلنفاقأو أحد صیغه المعدلة لبحث أثر '' نموذج رام''

تعتبر السنة التي انطلقت فیها  2001على اعتبار أن سنة ) 2001-2001(فترة الدراسة اخترنا ولقد 
البیانات كون أن ونظرا ل. دینامیكیة إلعادة اإلعمار الوطني في إطار سیاسة اإلنعاش االقتصادي

سنتطرق في البدایة ها بیانات سالسل زمنیة، فحیث أن  2011- 2001المستخدمة خاصة بالفترة الزمنیة 
 . وأهم القضایا المتعلقة بهاإلى تقدیم بعض المفاهیم األساسیة المستخدمة بمفهوم النمذجة القیاسیة 
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  :القیاسیةاالقتصادیة  النمذجة .  1
ــــ یةاالقتصــــاد ةذجــــمنال تمثــــل وســــیلة لجمــــع األبحــــاث االقتصــــادیة والسیاســــات ذات الصــــلة  بطریقــــة  ةالكلی

اإلیـــراد كمیـــات تجمیعیـــة مثـــل  حركیـــة ودینامیكیـــةلدراســـة مصـــممة عـــادة مـــا تكـــون هـــذه النمـــاذج . منهجیـــة
اإلجمالي من السلع والخدمات المنتجة، مجموع اإلیرادات المكتسبة، ومستوى العمالة مـن المـوارد اإلنتاجیـة، 

  ...1األسعار یاتومستو 
تكــون عــادة فــي شــكل نظــام قــائم  ،یةالقتصــادمختلــف الظــواهر اأداة تســتخدم لتقــدیم نظــرة شــاملة لفهــي إذن 

  .بذاته مبرمج في الحاسوب

                                                                     :   مفهوم النمذجة االقتصادیة الكلیة. أ
تحلیلیــة تهــدف إلــى وصــف  المــنهج االقتصــادي الكلــي المتبــع لكیــان وات الكلــي هــي أدذج االقتصــاد انمــإن 

، الخلـــیج العربـــي، دول شـــرق مثـــل االتحـــاد األوروبـــي( مـــا، قـــد یكـــون بلـــد معـــین  أو مجموعـــة مـــن البلـــدان 
  . والشرط الوحید هو أن هذه الكیانات هي مناطق خاضعة القتصاد كلي .منطقة معینة أو )...إفریقیا

النماذج االقتصادیة الكلیة على تحلیل بیانات السالسل الزمنیة التجمیعیة لالقتصـاد فـي شـكل نمـوذج كز وتر 
نمـاذج : یتواجد مع هذه النماذج مجموعة أخرى من النماذج والمنهجیـات نـذكر منهـا كما . متعدد المعادالت
  .2ذلك رة التجاریة الحقیقیة وغیر، النماذج الحاسبة للتوازن العام، نماذج الدو المختلفة االنحدار الذاتي

كــل منهــا لهــا مزایــا لحـدة منهــا تخــدم أغراضــا مختلفــة و واأنــواع مــن نمــاذج االقتصــاد الكلــي كــل ة هنـاك عــدو  
اســتخدامها و فــیمكن  مــثال اســتخدام نمــاذج االقتصــاد الكلــي لتوضــیح مبــادئ نظریــة معینــة . وعیــوب مختلفــة

الكلــي المختلفــة، كمـــا یمكــن  اســتخدامها مـــن أجــل دراســـة  الختبــار معــین بهـــدف تحدیــد نظریــات االقتصـــاد
اآلثــار المســتقبلیة للتغیــرات فــي السیاســات النقدیــة، المالیــة، أو غیرهــا مــن سیاســات االقتصــاد الكلــي؛ ویمكــن 

 .أو حتى إلعطاء وصفات اقتصادیة سیاسیةاستخدامها  أیضا في التنبؤات االقتصادیة 

                                   
1 - Evaluating Socio Economic Development: Methods & Techniques macroeconomic Models, paper 
available in: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniq
ues/modelling/macroeconomic_models/index_en.htm , Seen at 03/06/2013.  

، 2005، أفریـل 40، سلسـلة جسـر التنمیـة، المعهـد العربـي للتخطـیط بالكویـت، العـدد النمذجة االقتصادیة الكلیةبلقاسم العباس،  -  2
  .2ص
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ذا ـــــة، وكـــــعلــى نطــاق واسـع فــي التـدریس، واألوســاط األكادیمیـة والبحثیتســتخدم نمـاذج االقتصــاد الكلـي كمـا 
ـــن قبــل مستشــارین االقتصــاد والفكــر وأیضــا تســتخدم بشــكل كبیــر مــن قبــل المنظمــات الدولیــة والحكـــــم ومات ــ
  ...لوطنیة ومختلف الشركات الكبرىا

  :االقتصادیة الكلیة ذجةتطور النم. ب
تحلیــــل وتقیــــیم السیاســــات ن ســــنة بهــــدف یخمســــأكثــــر مــــن االقتصــــادیة الكلیــــة منــــذ بــــدأ اســــتخدام النمــــاذج  

والـذي اسـتوحى نموذجـا القتصـاد هولنـدا  1937سـنة " لتنبـرغن"وترجع أولى المحاوالت األولـى . االقتصادیة
وســرعان مــا تطــورت العملیــة بفضــل . حــول النظریــة العامــة) 1929" (جــون ماینــار كینــز"بنــاء علــى أعمــال 

ــ" مدرســة الوارتــون"وأعمــال " كــیلن وغولــدبارغ"أبحــاث  وقــد . لألبحــاث االقتصــادیة األمریكــي وطنيوالمعهــد ال
أدى هذا النجاح إلى انتشار حركـة النمذجـة فـي كافـة أنحـاء العـالم عمومـا، وأوروبـا الغربیـة خصوصـا، حتـى 

  .  1992نموذج  عبر العالم سنة  3000أنه  تم إحصاء حوالي 

تم تطویر العدید من النماذج عقـب الحـرب العالمیـة الثانیـة، وكـان معظمهـا مسـتوحى قد  ، نالحظ أنهتاریخیا
مـــن النظریـــة الكینزیـــة االقتصـــادیة وبالتـــالي فقـــد ركـــزت هـــذه النمـــاذج علـــى جانـــب الطلـــب مـــع أخـــذ العـــرض 

المســتند ) 1937" (هــیكس"لـــ  IS/LMكجانــب معطــى، وقــد تــم تطــویر هــذه  النمــاذج انطالقــا مــن نمــوذج 
لكن عجز هذه النماذج عن التنبؤ بالعدیـد مـن األزمـات االقتصـادیة خاصـة . اإلنفاق -معادالت الدخل على

بعــد إثبــات عــدم مقــدرتها علــى التنبــؤ بالعدیــد مــن األزمــات االقتصــادیة إضــافة إلــى عجزهــا تفســیر ظــاهرتي 
رت نمـاذج أخـرى منافسـة وبالتـالي ظهـ  ،أدى إلى تعرضـها إلـى العدیـد مـن االنتقـاداتبما البطالة والتضخم، 

للنمـــاذج الكینزیـــة بهـــدف إعطـــاء تفســـیرات مغـــایرة لتطـــورات االقتصـــاد الكلـــي أیـــن تكـــون فیـــه األهمیـــة لـــدور 
  .1األسعار النسبیة في تفسیر التعدیالت التي تحدث في العوامل االقتصادیة

دخـــال  ــف المـــدارس االقتصـــادیة  قـــد أدى إلـــى تطـــویر النمـــاذج االقتصـــادیة الكلیـــة وإ إن تفاعـــل أفكـــار مختلـ
تقنیات جدیدة خاصة في مجـال التوصـیف حیـث أصـبح االعتمـاد علـى النظریـات االقتصـادیة كبیـرا، كمـا تـم 

یتـــوفر علـــى أیضـــا تطـــویر نمـــاذج معیاریـــة تســـتعمل بهـــدف النمذجـــة،  وأصـــبح مـــن الممكـــن تقـــدیم نمـــوذج 

                                   
  .2بلقاسم العباس، مرجع سابق، ص - 1
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والتـدقیق وطبیعـة ) عـدد المعـادالت(اقتصاد أكثر مـن دولـة واحـدة، أو عـدة نمـاذج مختلفـة مـن حیـث الحجـم 
أو مــن ناحیــة التركیــز علــى التذبــذب فــي المتغیــرات االقتصــادیة فــي ) أجــل قصــیر، متوســط، طویــل(التحلیـل 

لالقتصـــاد أو الجانـــب المـــالي  األجـــل القصـــیر، النمـــو فـــي األجـــل الطویـــل، التركیـــز علـــى الجانـــب الحقیقـــي
  . وتدفقاته

ولقــد تنوعــت أهـــداف النمــاذج االقتصـــادیة الكلیــة حیـــث أن بعــض النمــاذج تكـــون مبنیــة بهـــدف التنبــؤ بینمـــا 
إضــافة إلــى هــذا فقــد تــم ). *تحلیــل السیاســات االقتصــادیة(تكــون أخــرى مبنیــة ألغــراض تخطیطیــة وتحلیلیــة 

ــــة إ ــــة وحســــب طبیعتهــــا تطــــویر نمــــاذج اقتصــــادیة تختلــــف مــــن دول لــــى أخــــرى بحســــب مقتضــــیات كــــل دول
تــوفیر األســالیب التــي یمكــن  هــواالقتصــادي  يالقیاســ وبالتــالي فــإن الهــدف األساســي للتحلیــل .االقتصــادیة

علــى أساســها قبــول أو رفــض النظریــات االقتصــادیة، وكــذا إعطــاء تقــدیر كمــي للقــیم التــي تقــیس العالقــات 
ك من خالل تشكیل نموذج قیاسي اقتصادي یهدف إلى تقـدیم أبـرز مالمـح ویكون ذل 1االقتصادیة وقوانینها،

الواقع الذي نریـد نمذجتـه، وبالتـالي فهـو الوسـیلة التـي یسـتخدمها االقتصـادي عنـدما یبحـث عـن فهـم وتفسـیر 
 .2الظواهر، من أجل ذلك فإنه یضع الفروض ویوضح العالقات

نقلـة نوعیـة فـي  أحـدث قـد عـالم اآللـيا المعلومـات واإلوبجدر بنا الذكر أن التقدم الذي حصـل فـي تكنولوجیـ
الكلیــة، لكونــه ســاهم  بشــكل كبیــر فــي انخفــاض تكــالیف وكیفیــات التطبیــق ســواء فــي  النمذجــة االقتصــادیة

والمتتبـــع للتطـــور التـــاریخي لعملیـــات النمذجـــة یجـــد أن  غالبیـــة التطـــورات التـــي . الـــدول المتقدمـــة أو النامیـــة
ات المتحـــدة األمریكیـــة، أمـــا فـــي بریطانیـــا فـــإن أغلـــب النمـــاذج طـــورت فـــي إطـــار حصـــلت قـــد ســـجلت بالوالیـــ

المشاریع البحثیة في الجامعات، وبالنسبة لفرنسا فقـد تـم تطـویر النمـاذج فـي إطـار تقیـیم الخطـط االقتصـادیة 
كمـــا تمتلـــك بعـــض المؤسســـات الدولیـــة نمـــاذج شـــمولیة لغـــرض . المســـتخدمة فیرســـم السیاســـات االقتصـــادیة

ر النشــاط االقتصــادي العــالمي عبــر نمــاذج وطنیــة بمصــفوفة تجــارة دولیــة لتوصــیف آلیــات انتقــال آثــار تفســی
كمـــا أن هنـــاك نمـــاذج مرتبطـــة .  السیاســـات الوطنیـــة و التنبـــؤ بـــاألداء االقتصـــادي علـــى المســـتوى العـــالمي

                                   
  .كاستخدام المضاعفات وطرق التحكیم األمثل - *
  .15.ص ،1996، دار طالس، دمشق، ترجمة عامر لطفياالقتصاد القیاسي، رینیه جیرو، نیكول شي،   -1

2- Régis Bourbonais, Michel Terreza, Econometrie, 7 édition , Dunod , Paris, 1998, p.3.  
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 خدمهالــــذي اســــت، ونمــــوذج بــــوالك Fair"1"بأســــماء أصــــحابها، وهــــي تعكــــس جهــــدهم الخــــاص مثــــل نمــــوذج 
تبیــین التــدابیر السیاســیة التــي یســتطیع الصــندوق أن یوصــي بهــا  بهــدفضــع وُ  صــندوق النقــد الــدولي الــذي

هــــا التوازنیــــة الكلیــــة، ونمــــوذج رام لبحــــث أثــــر اإلنفــــاق العمــــومي علــــى النمــــو البلــــدان كــــي تصــــحح اختالالت
   . االقتصادي

  :مراحل اختبار النماذج االقتصادیة الكلیة ـ2
صیاغة العالقة االقتصادیة محل البحث في  یتم عن طریق معینةظاهرة اقتصادیة القیاسي ل ختباراالإن 

لك من خالل إتباع منهجیة ویتم ذ . صورة ریاضیة حتى یمكن قیاس معامالتها باستخدام الطرق القیاسیة
  :محددة یمكن تلخیصها في المراحل التالیة

   :تعیین النموذج. أ
فــــي صــــورة ریاضــــیة تســــمح بقیــــاس  العالقــــات االقتصــــادیة محــــل البحــــث بتعیــــین النمــــوذج صــــیاغة یقصــــد

  :2أهمهاخطوات  وتنطوي هذه المرحلة على عدد من. معامالتها باستخدام الطرق القیاسیة

یتم تحدید المتغیرات التي یتضمنها النموذج عند دراسته لظاهرة اقتصادیة   :حدید متغیرات النموذجت. 1.أ
مختلف المعلومات المتاحة من مختلف  ،النظریة االقتصادیة :هاأهمة، معینة من خالل مصادر متعدد

 قید الدراسة الدراسات القیاسیة السابقة عن المجال الذي یتم البحث فیه، والمعلومات المتاحة عن الظاهرة
 . وجه خاصب

بالشكل الریاضي للنموذج عدد المعادالت التي یحتوي یقصد   :تحدید الشكل الریاضي للنموذج. 2.أ
قد یكون متجانس خطي (، ودرجة خطیة النموذج )فقد تكون معادلة واحدة أو عدد من المعادالت(علیها 

  ).ن أي درجةقد تكون غیر متجانسة أو متجانسة م(، ودرجة تجانس كل معادلة )أو غیر خطي

                                   
  .3،4بلقاسم العباس، مرجع سابق، ص ، - 1
-16، ص 2000الـدار الجامعیـة، االسـكندریة، االقتصـاد القیاسـي بـین النظریـة والتطبیـق، عبد القادر محمد عبـد القـادر عطیـة،  -2

22. 
  



 قياس األثر على النمو  االقتصادي: الفصل الخامس               سياسة اإلنفـاق العمومي في الجزائر
 

296 
 

والنظریة االقتصادیة كثیرا ماال توضح الشكل الریاضي الدقیق للنموذج، فعلى سبیل المثال ال توضح 
هل یتم دراسة الطلب على سلعة معینة من خالل نموذج مكون من معادلة واحدة أم نموذج  نظریة الطلب

مكون من عدد من المعادالت، كما ال یوجد فیها ما یشیر إلى ما إذا كانت دالة الطلب خطیة أم غیر 
لو إلى و (ولكن وبالرغم من ذلك فإن النظریة االقتصادیة قد تقدم لنا بعض المعلومات التي تفید  .خطیة
فعلى سبیل المثال تقوم نظریة الطلب على . في تحدید بعض مالمح الشكل الریاضي للنموذج) حد ما

، فإذا تغیرت )أي أنه ال یخضع لظاهرة الخداع النقدي(هام وهو أن المستهلك رشید  أساس افتراض
النسبة وفي نفس  الدخول النقدیة للمستهلكین بنسبة معینة وتغیرت أسعار جمیع السلع والخدمات بنفس

االتجاه فإن المستهلكین الرشیدین یدركون أن الدخل الحقیقي ظل ثابتا ولن ینخدعوا بالتغیر في الدخل 
وهذا یعني ریاضیا أن دالة الطلب البد أن تكون . ومن ثم فلن یغیروا من الطلب على اي سلعةالنقدي، 

   .لمتجانسة من الدرجة الصفریة بالنسبة لكل من األسعار والدخ

وال شك أن الخطأ في تحدید الشكل الریاضي المالئم للنموذج یترتب عنه أخطاء جسیمة فیما یتعلق 
بالقیاس وتفسیر العالقة محل البحث، وهذا یرجع إلى أن نتائج القیاس تعتمد بدرجة كبیرة على صیغة 

تحدید المعادالت التي  عندولهذا یتم االسترشاد  .الشكل الریاضي المختار لتفسیر الظاهرة قید الدراسة
  :من أهمهامن العوامل  یحتوي علیها النموذج بعدد

فكلما كانت الظاهرة معقدة وكانت المتغیرات التي تؤثر فیها متعددة ویؤثر : درجة تعقید الظاهرة -
هذه العالقات بعضها كلما كان من األفضل استخدام نموذج ذو معادالت متعددة، حتى یأخذ 

وبالتالي فإن استخدام نموذج من معادلة واحدة في مثل هذه الحالة قد یؤدي . الحسبانالمتشابكة في 
  .إلى خطأ في تقدیر المعلمات نظرا لكونه یحتوي على قدر كبیر من التبسیط

یعتبر الهدف من تقدیر النموذج أحد العوامل التي تحدد حجم النموذج،  :الهدف من تقدیر النموذج -
التي یمكن اسقاطها من النموذج نظرا لعدم أهمیتها بالنسبة لبعض األهداف في ناك بعض المتغیرات فه

  .حین یتعین إدراجها في النموذج في حالة بعض األهداف األخرى

قد یتم اهمال بعض العالقات من النموذج نظرا لعدم توافر بیانات عنها أو : مدى توفر البیانات -
  .نتیجة لعدم إمكانیة قیاسها
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نه قد یحدث وأن یتم اغفال أحد من أهم وأصعب مراحل القیاس، كون أالتعیین  وتعتبر مرحلة
  .المتغیرات المفسرة من النموذج أو الفتراض الشكل الریاضي الغیر مناسب لقیاس الظاهرة

یتم تحدید توقعات نظریة مسبقة عن إشارة وحجم معلمات العالقة  :تحدید التوقعات القبلیة. 3.أ
ذلك من خالل تحدید إشارة وقیمة المعلمات باالعتماد على النظریة االقتصادیة و  یاساالقتصادیة محل الق

  .الذي یساعدنا على عملیة االختباروالمصادر المذكورة سابقا، و 

القبلیة إلشارة وحجم المعلمات أهمیة بالغة بالنسبة لمرحلة ما بعد التقدیر، حیث یتم اختبار  وللتوقعات
  .المدلول االقتصادي للمعلمات المقدرة من خالل مقارنتها مع التوقعات القبلیة من حیث إشارتها وحجمها

   :تقدیر معلمات النموذج. ب
بعد االنتهاء من صیاغة العالقات محل البحث في یتم االنتقال من مرحلة القیاس أو تقدیر المعلمات 

ویتم االعتماد أساسا في تقدیر المعلمات على بیانات واقعیة یتم . شكل ریاضي خالل مرحلة التعیین
 َ ق اتجمعها عن المتغیرات التي یتضمنها النموذج، وعلى أسالیب قیاسیة تسمى مُ هذه المرحلة وتنطوي . 1َدرَ

  :على الخطوات التالیة
 قید الدراسة  یتم جمع البیانات المتعلقة بالمتغیرات المدرجة بالنموذج القیاسي :تجمیع البیانات .1.ب

أهم وتتمثل  .حیث یجب أن تخضع هذه البیانات للطرق القیاسیة المالئمةباالعتماد على بیانات واقعیة 
 :نواع البیانات التي من الممكن مصادفتها فيأ

تختلف التعاریف المقدمة للسالسل الزمنیة بحسب نوع الدراسة والغرض : السالسل الزمنیةبیانات  -
مجموع مشاهدات حول ظاهرة معینة أخذت بترتیب زمني معین "على أنها  البعض حیث یعرفها منها،

كما تعرف أیضا ". 2الساعات، األیام، األشهر أو السنوات: یكون فیه تساوي للفترات الزمنیة مثل عادة ما
أسعار، ( سلة من المشاهدات المتتالیة خالل الزمن تمثل ظاهرة اقتصادیة معینةسل" على أنها

                                   
  .21مرجع سابق، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، - 1
  .239، ص 2000دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  مبادئ اإلحصاء،عوض منصور، عزام صبري،  - 2
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الساعة، الیوم، الشهر، السنة، كما تفترض كذلك أن ال : ، بفرض اعتبار ثبات خطوة الزمن...)مبیعات
  ". 1تحتوي السلسلة على مشاهدات شاذة أو عرضیة أو ضائعة خالل الفترة

عن مجموع من المشاهدات المتعلقة  أن السلسلة الزمنیة هي عبارةمما سبق نستطیع القول  انطالقا
 سلوك المتغیرات یصف سجال تاریخیا متتالیا تمثل حیث تبوب خالل فترات زمنیة متتالیة، بظاهرة معینة،

  .من أجل بناء توقعات مستقبلیة عبر الزمن االقتصادیة

البیانات القطاعیة القیاسیة التي یأخذها متغیر ما بالنسبة لمفردات عینة ما توضح : 2البیانات القطاعیة -
البیانات المقطعیة تصف سلوك عدد من المفردات أو الوحدات المقطعیة حیث أن  ،عند نقطة زمنیة معینة
، مثال على ذلك بیانات خاصة بدخول عینة من المستهلكین عند نقطة زمنیة معینة .عند فترة زمنیة واحدة

بذلك مدى تغیر  مقطعیةالوتوضح البیانات . أو الدخل الوطني لمجموعة من الدول العالم في سنة معینة
  .قیمة متغیر ما من مفردة أخرى عند نفس النقطة من الزمن

مجموعة البیانات التي تجمع بین خصائص كل من البیانات هي : 3بیانات السالسل الزمنیة المقطعیة -
المقطعیة والسالسل الزمنیة، فالبیانات المقطعیة تصف سلوك عدد من المفردات أو الوحدات المقطعیة 
عند فترة زمنیة واحدة، بینما تصف بیانات السلسة الزمنیة سلوك مفردة واحدة خالل فترة زمنیة معینة 

 : تجمع بین ثالثة حدود مع بعضالزمنیة المقطعیة  السالسلوعلیة فبیانات 
  المتغیرات المستقلة(ومحدداته ) المتغیر التابع(ویمثل الهدف المدروس  :الحد الموضوعي.( 
  الفترة الزمنیة المدروسة :الحد الزمني.  
  الخ، وهنا تكمن ...سلع ،سرأدول، مؤسسات، من الوالذي قد یكون مجموعة  :الحد المقطعي

كونها تحتوي على معلومات ضروریة تتعامل بیانات السالسل الزمنیة المقطعیة أهمیة استخدام 
  .مع دینامكیة الوقت وعلى مفردات متعددة

                                   
  .37، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، االحصاء التطبیقي، نصیب رجم،  - 1
  .24مرجع سابق، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، - 2
، كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة EVIEWS تحلیـل البیانـات اإلحصـائیة باسـتخدام برنـامج إسماعیل بن قانة،  - 3

  . 2015 -2014، 1955أوت  20
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یتم الحصول على البیانات التجریبة عن طریق القیاس، االختبار، التصمیم  :1البیانات التجریبیة  -
 وقد تكون هذه البیانات التجریبیة نوعیة أو كمیة حیث یمكن. بيالتجریبي أو شبه التصمیم التجری

  .ةالریاضی توالتحلیال التحقیقاتالبیانات التجریبیة عن طریق مجموعة متنوعة من  استنساخ

  ):50(الشكل البیاني رقم 
  القیاسیة أنواع البیانات

  
  
  
  
  
  

   .من إعداد الطالبة اعتمادا على مراجع سابقة الذكر :المصدر

  :بالنموذج اختبار المعلمات المقدرة. جـ
والمقصــود بعــد االنتهــاء مــن تقــدیر القــیم الرقمیــة لمعلمــات النمــوذج؛ یجــب القیــام بتقیــیم للمعلمــات المقــدرة، 

مـا إذا كـان ، و ةتصـادیهو تحدیـد مـا إذا كانـت قـیم هـذه المعلمـات لهـا مـدلول أو معنـى مـن الناحیـة االق بذلك
  :2وتنقسم معاییر التقییم إلى. حصائیةمن الناحیة اإل لها داللة

المعـاییر اإلحصـائیة إلـى اختبـار مـدى الثقـة  تهـدف  ):اختبـارات الرتبـة األولـى( المعاییر اإلحصائیة. 1.جـ
معامــل التحدیــد واختبــارات ومــن أهــم هـذه االختبــارات . اإلحصـائیة فــي التقــدیرات الخاصــة بمعلمـات النمــوذج

  . المعنویة

                                   
1 -  Catherine A. Peters, Statistics for Analysis of Experimental Data, Department of Civil and Environmental 
Engineering Princeton University, Princeton University, 2001, p 2.  

  .42،43 مرجع سابق، ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، - 2

أنواع البیانات

البیانات التجریبیة بیانات السالسل 
الزمنیة المقطعیة البیانات القطاعیة بیانات السالسل 

الزمنیة
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تهـدف هـذه المعـاییر إلـى التأكـد مـن االفتراضـات التـي  :)اختبـارات الرتبـة الثانیـة( القیاسیة المعاییر. 2.جـ
المعلمــات المقــدرة تتطــابق مــع الواقــع، فــإذا كانــت هــذه االفتراضــات متــوافرة فــي الواقــع فــإن هــذا تقــوم علیهــا 

قـق هـذه االفتراضـات فـإن أما إذا لم تتح. یكسب المعلمات المقدرة صفات معینة أهمها عدم التحیز واالتساق
إلــى عــدم صــالحیة إلــى فقــدان المعلمــات المقــدرة بعــض الصــفات الســابقة الــذكر، ویــؤدي أیضــا هــذا یــؤدي 

المعـــاییر القیاســـیة التـــي تســـتخدم فـــي اختبـــار المعـــاییر اإلحصـــائیة نفســـها، ولهـــذا ســـمیت باختبـــارات الرتبـــة 
ي، معــاییر االمتــداد الخطــي المتعــدد، معــاییر ثبــات معــاییر االرتبــاط الــذات: ومــن بــین هــذه المعــاییر. الثانیــة

  .التباین وغیرها

تتحـــدد المعــاییر االقتصـــادیة التــي تســـتخدم فــي تقیـــیم المعــامالت مـــن خـــالل  :قتصـــادیةاالمعـــاییر ال. 3.جـــ
شــــارة المعلمــــات المقدمــــة، حیــــث أن. مبـــادئ النظریــــة االقتصــــادیة النظریــــة  وتتعلــــق هــــذه المعــــاییر بحجـــم وإ

شارة المعلمات وهـي تعتمـد فـي ذلـك علـى منطـق معـین، فـإذا  االقتصادیة قد تضع قیودا مسبقة على حجم وإ
مـــا جـــاءت المعلمـــات المقـــدرة عكـــس مـــا تقـــره النظریـــة مســـبقا فـــإن هـــذا یمكـــن أن یكـــون مبـــررا لـــرفض هـــذه 

بصــحة التقــدیرات ورفــض مــا  لــم یوجــد هنــاك مــن المبــررات المنطقیــة مــا یــؤدي للتســلیم المعلمــات المقــدرة مــا
منطقیـة أخـرى لهـذا التعـارض وهـو ومـا یطلـق علیـه  بمبـررات أحیانـا وقـد نصـطدم. تقرره النظریة االقتصادیة

 .وهو كثیر الحدوث في الدول النامیة" النماذج غیر المتجانسة"بـ 
  .ملخصا بسیطا للمعاییر السابقةویوضح الشكل الموالي 
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  ):51(الشكل البیاني رقم  

  الخطوات المتبعة الختبار المعلمات المقدرة بالنموذج القیاسي

  

  

  

الــدار االقتصــاد القیاســي بــین النظریــة والتطبیــق، عبــد القــادر محمــد عبــد القــادر عطیــة، : مــن إعــداد الطالبــة اعتمــادا علــى :المصــدر
 .44-42، ص 2000الجامعیة، االسكندریة، 

    :1تقییم مقدرة النموذج على التنبؤ .د
بمـا أن أهـم أهـداف االقتصـاد القیاســي التنبـؤ بقـیم المتغیـرات االقتصـادیة فــي المسـتقبل، ولهـذا یتعـین اختبــار 
مدى مقدرة النموذج القیاسـي علـى التنبـؤ قبـل اسـتخدامه، فمـن الممكـن أن یجتـاز النمـوذج جمیـع االختبـارات 

  .السابقة یبقى ولكن غیر صالح للتنبؤ

أن المســتقبل القریــب امتــداد للماضــي القریــب، ولكــن إن حــدثت افتــراض والعملیـة التنبؤیــة قائمــة علــى أســاس 
تغیــرات هیكلیــة ســریعة فــي الظــروف االقتصــادیة للمجتمــع، فــإن النمــوذج القیاســي ربمــا ال یكــون قــادرا علــى 

ار مـدى اسـتقرار المعلمـات المقـدرة والختبـار مقـدرة النمـوذج علـى التنبـؤ ال بـد مـن اختبـ. التنبؤ بهذه التغیـرات
  .عبر الزمن، واختبار مدى حساسیة هذه التقدیرات للتغیر في حجم العینة

                                   
  .45، 44، مرجع سابق، ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة -1

اختبار المعلمات 

المعاییر 
االقتصادیة المعاییر القیاسیة

معاییر ثبات 
التباین 

االمتداد الخطي 
المتعدد

معاییر االرتباط 
الذاتي

المعاییر 
اإلحصائیة 

اختبارات المعنویة معامل التحدید
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وطبیعـة العالقـة االقتصـادیة، یجـب  ةمتطابقـ ةذج االقتصـادیاكـون النمـتكي نطالقا مما سبق نستخلص أنه ا
 :1ـتمیز بتأن 

  ؛للظاهرة محل الدراسة عن طبیعة العناصر الحقیقیة االتعبیر الصادق لمتغیراته -
 ؛ریة االقتصادیةمع ما جاءت به النظ اطابق معامالت متغیراتهتَ  -
 ي؛المنطق االقتصاد هاأن تتبع وتتطابق تقدیرات -
ضم ذلك العدد من المعادالت التي تساوي عدد المعلمات والمجاهیل المطلوب تقدیرها من أجل تأن  -

 ؛الحصول على قیمة واحدة لكل معلمة
ال سوف یصعب  أن - تكون التقدیرات والتفسیرات االقتصادیة مطابقة للنظریة والمنطق االقتصادي، وإ

 .اذج ونتائجهاالنمهذه استخدام 
 .ذج في استشراف المستقبلاالنمهذه فید تأن  -

II .النموذج القیاسي وبیانات الدراسة:   

نمــو االقتصـادي باسـتخدام بیانــات أثـر اإلنفــاق العمـومي علـى الفـي ســنبحث ) 1986(بنـاء علـى نمـوذج رام 
  . )2011-2001(السالسل الزمنیة في الجزائر خالل الفترة 

واســـتنادا إلـــى الفهـــم النظـــري، نبـــرر أن نمـــوذج رام قـــد یكـــون مالئمـــا ألي اقتصـــاد بمـــا فـــي ذلـــك االقتصـــاد 
قـــة بـــین ویعتبـــر هـــذا النمـــوذج واحـــد مـــن أهـــم وأعـــرق النمـــاذج الموضـــوعة مـــن أجـــل دراســـة العال. الجزائـــري

للنمــوذج أو أحــد  األصــلیةاإلنفــاق العمــومي والنمــو االقتصــادي، كمــا اســتخدم العدیــد مــن البــاحثون الصــیغة 
 Khan) دراسـة :مـن بیـنهم و بإضـافة عـدد مـن المتغیـرات المفسـرة تبعـا ألهـداف كـل دراسـة صـیغه المعدلـة 

and Reinhart)  ي ة ، 1990ف   ،2005فــي  (cheen , lee)  ، دراســة2000فــي ) Albatel(دراس

  ...2014 في ) Saad A. Alshahrani, Ali J. Alsadiq( دراسة

ذجي الـــذي وضـــعه رام ســـنة و وبالتـــالي فـــإن دراســـتنا ســـتندرج ضـــمن الدراســـات التـــي اســـتخدمت اإلطـــار النمـــ
   .، أي نموذج رام معدلمع إدخال بعض التعدیالت علیه) 1986(

                                   
 .45.ص ،2006األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، أساسیات االقتصاد القیاسي التحلیلي، ولید اسماعیل السیفو وآخرون،   -1
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  :اإلطار النظري للدراسة. 1
نســتخدم فــي الجزائــر، س النمــو االقتصــادي علــى معــدل عمــومياإلنفــاق ال تــأثیر بــيتجریال ختبــاراالمــن أجــل 

 عـامالقطـاع الالمكون من قطاعي إنتاج هما  1)1986(نموذج رام ت التي اعتمدها معدالواحدة من النسخة 
(G)  غیر عامالقطاع الو (N).   

  :فترض النموذج أنی

 ؛Kورأس المال  L مدخالت العمل  كل قطاع یعتمد على -
نتــاج القطــاع الغیـــر إخارجیـــا علــى  تــأثیراممثلــة باإلنفـــاق العمــومي تمــارس  عــاممخرجــات القطــاع ال -

  .عام

 :فإن دالة اإلنتاج لهذین القطاعین تكون على النحو التاليوبالتالي 
 

  

 

یعطـى مـن خـالل مجمـوع نــواتج  Yحیـث تشـیر الرمـوز السـفلیة إلـى المـدخالت القطاعیـة، والنـاتج اإلجمـالي 
  :القطاعین

  

  :كما یلي اومجموع مدخالت القطاعین معبر علیه 

 

 

                                   
1 - Rati Ram, Op.cit, p 193-199. 

L = Lg + Ln               (3a) 

K = Kg + Kn               (3b) 

G = G(Lg, Kg)                      (1)  

N = N(Lp, Kp, G)                 (2)  
   

     Y=  N  +  G                    (3a) 
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ختلفـة ویرمـز لهـذا مأي مشـتقاتها الجزئیـة  ،امشیة إنتاجیة العومل فـي كـال  القطـاعینیفترض النموذج أن ه 
  :االفتراض كما یلي

الحدیـة بـین عوامـل اإلنتـاج فـي هـذین القطـاعین، فعلـى سـبیل المثـال  اإلنتاجیةإلى االختالف في  و یشیر
  : إذا كان

  

 0  غیر عامالأعلى من القطاع  عاماإلنتاجیة الحدیة للقطاع ال.  
 0  العكس من ذلك.  

  :                        كما أن

L                     عامالعمل في القطاع الاإلنتاجیة الحدیة  لعنصر 
GG
L





  

L                  عام یة لعنصر العمل في القطاع الغیر اإلنتاجیة الحد
NN
L





  

K             عاماإلنتاجیة الحدیة لعنصر رأس المال في القطاع ال
GG
K





  

K                   عاماجیة الحدیة لرأس المال في القطاع الغیر اإلنت
NN
K





  

  :نجد) 2(و) 1(بأخذ تفاضل المعادلة 

  

 

 

  :أن حیث

 ,g pI I ن یساويویفترض أ الستثمارات القطاعیة،ا dK  

1L K

L K

G G
N N

                (4) 

    )1                (*gL K gG G L G I
 

  

    )2                (*pL K p GN N L N I N G
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 ,g pL L
 

  القوى العاملة القطاعیة في التغیرات هي: 

NG : عامالمفروض على إنتاج القطاع الغیر  عامالتأثیر الحدي للعوامل الخارجیة المتأتیة من  القطاع ال.  

)یفترض النموذج أن المرونة / )GN G N المعادلة هي معلمة ثابتة، وباستخدام المعادالت أعاله فإن
   :نمو الناتج تكون معدلجمالي إل التالیة

  

 :وتمثل هذه المعادلة أول معادلة اختبرها رام تجریبیا حیث

 α : الناتج الحدي لـK  في القطاع الخاص؛  
 β  :القوى العاملة فیما یخص  الخاص مخرجات القطاع  مرونة  L؛    
 θ :فیما یتعلق الخاص مخرجات مرونة G ،وتساويNG(G/N)  ثابتة، كمعلمة فترضت التي 
 I :ن یساوي، ویفترض أالستثمارا dK 

 علــى، وبالتــالي غیــر عــامعلــى القطــاع ال املمــدخالت القطــاع العــ الخــارجي تــأثیرال یعكــس  θفــإن وبالتــالي
 .ككل االقتصاد

عندما یكون ): R5(حالة خاصة بالمعادلة 
1



 : حیث تصبح مساو لـ  

  

)أن  افتراض على النقیض منو   / )GN G N  ،لو افترضنا ثابتة NG   یمكن إعادة كتابةثابتالهو ، 
(R5)  المعادلة كما یلي :  

  

  .وستكون هذه المعادلة أساس المنهجیة التجریبیة التي سنتبعها في دراستنا

  

/ ( / ) ( / ) ( ) ( / ) ( / )
1

GY Y I Y L L G G G G
Y

   


   

    
  (R5) 

(R6) / ( / ) ( / ) ( / )Y Y I Y L L G G  
  

   

(R7) / ( / ) ( / ) ( ) ( / )
1 G

GY Y I Y L L N G G
Y
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  :الدراسة القیاسیة  .2
األدبیات االقتصادیة ذات الصلة وكذا و ) 1986( اعتمدنا في تحدید متغیرات النموذج على نموذج رام

العدید من الدراسات القیاسیة التي تدخل في إطار الدراسات التي تبحث في العالقة بین اإلنفاق العمومي 
والنمو االقتصادي وحسب هذه األعمال فإن هناك متغیرات مقترحة تستعمل كمحددات یتم عادة استخدامها 

 في Alshahrani, Alsadiq( 1نستخدم االنفتاح االقتصادي من بینهاكأداة تحكم في التقدیرات و 
  .  2)2013في  Akpan , Abang( ، االستثمار األجنبي،)2014

  :متغیرات الدراسة. أ
  :تبعا للدراسات القیاسیة ومدى توفر اإلحصائیات لكل السنوات فقد كانت متغیرات الدراسة كما یلي

ــــابع. 1.أ ــــر الت ــــد تفســــیر ســــلوكه خــــالل فتــــرة الدراســــة ویتمثــــل فــــي النمــــو : المتغی ــــذي نری ــــر ال وهــــو المتغی
  . االقتصادي، ونعبر عنه بـ معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

وهــي المتغیــرات التــي اعتمــدنا علیهــا فــي تفســیر التغیــرات الحاصــلة فــي المتغیــر : المتغیــرات المفســرة. 2.أ
 : التابع وهي

حیــث یمثــل إجمــالي  ،إجمــالي االســتثمار بالنســبة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي: ر المحلــي اإلجمــالياالســتثما -
 :3ل الثابت زائد التغیر في المخزوناالستثمار تكوین رأس الما

 هــــو اإلنفــــاق علــــى حیــــازة الســــلع الرأســــمالیة الجدیــــدة، زائــــدا : إجمــــالي تكــــوین رأس المــــال الثابــــت
التــي تجـــري علـــى الســلع الرأســـمالیة القائمـــة زائــدا قیمـــة أعمـــال  اإلضــافات والتجدیـــدات والتحســـینات

  .البناء تحت اإلنشاء

                                   
1 - Saad A. Alshahrani, Ali J. Alsadiq, Economic Growth and Government Spending in Saudi 
Arabia: an Empirical Investigation, IMF working papaer, WP/14/3, January 2014, p 9,10. 
2 - Usenobong F. Akpan, Dominic E. Abang, Does Government Spending Spur Economic 
Growth? Evidence from Nigeria, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No 9, 
2013, p 42-44. 

 .297، ص 2010، النشرة اإلحصائیة للدول العربیةد العربي، صندوق النق - 3
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 هــو صــافي التغیــر فـــي كمیــة المخــزون مــن المـــواد األولیــة والبضــائع تامـــة : التغیــر فــي المخـــزون
ویعتبــــر مــــن . الصــــنع وغیــــر تامــــة الصــــنع الموجــــودة بالمخــــازن أو أمــــاكن العمــــل فــــي نهایــــة العــــام

وقد أكدت العدیـد مـن الدراسـات ایجابیـة    .تفسیر التغیر في النمو االقتصاديفي المؤشرات المهمة 
 .  على النمو االستثمار اإلجمالي تأثیر

ویمثل أهم متغیر تحكمي یمكن أن تتحكم الدولة بواسطته في النشاط االقتصادي  :اإلنفاق العمومي -
ول الثالث في غیاب الوسائل الفعالة وتظهر أهمیته كأهم متغیر تحكمي بالنسبة القتصاد الد. للبالد

كذلك تطهر أهمیة هذا المتغیر من كونه أداة هامة إلعادة حقن عائدات . األخرى مثل الضرائب
 . األخرى وتحریك كافة القطاعات االقتصادیة في االقتصاد المحروقات

تأثیر مباشر : إیجابي مزدوج على النمو االقتصادي وبحسب ما یقترحه رام فإن لإلنفاق العمومي تأثیر   
 غیر مباشر من خالل اإلنفاق على البنى التحتیة آخر ف أوجه اإلنفاق العمومي، و تلمن خالل مخ

   .التي یستفید منها القطاع الخاصوالهیاكل األساسیة 
 ما جاء في نظریة ،  وبحسبفي االقتصاد السكان النشطین حجمویتم قیاسه بداللة  :العملالتغیر في  -

 العمالعنصر  على إنتاجیة یعتمد الطویل االقتصادي على المدى أن النمو حولكالسیكیة نیو ال النمو
 .یؤثر إیجابیا على النمو االقتصادي ه من المفترض أن، فإنوبالتالي

االستثمار األجنبي المباشر هو صافي تدفقات االستثمار الوافدة للحصول : االستثمار األجنبي المباشر -
وهو عبارة عن . على حصة دائمة في اإلدارة  في مؤسسة عاملة في اقتصاد غیر اقتصاد المستثمر

مجموع رأس مال حقوق الملكیة والعائدات المعاد استثمارها وغیر ذلك من رأس المال طویل األجل 
وتوضح هذه السلسلة صافي التدفقات . األجل، كما هو مبین في میزان المدفوعاتورأس المال قصیر 

في البلد المعني من ) صافي تدفقات االستثمارات الجدیدة مخصومًا منها االستثمارات التي یتم سحبها(
  .ومن المفترض أن یكون تأثیره إیجابیا على النمو االقتصادي. المستثمرین األجانب

 منمجموع الصادرات والواردات مقسومة على قیمة الناتج المحلي اإلجمالي و  یمثل: ياالنفتاح التجار  -
  .أن یكون له أثر ایجابي على النمو االقتصادي فترضالم
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  :نموذج الدراسة  .ب
اإلنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي أثــر  اعتمــادا علــى اإلطــار النظــري الــذي وضــعه رام، نقــوم بدراســة

  :التاليحسب النموذج 

0 1 2 3 4 5 tt t t t
t t

I GY L G O D
Y Y

                  
   

   

  : حیث

 tY : الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في الزمن  فينمو المعدلt ؛  

 
I
Y ؛االستثمار الكلي إلى الناتج اإلجمالي الحقیقي  

   tL :عند الزمن  معدل نمو العمالةt ؛ 

 G:  معدل نمو اإلنفاق العمومي؛ 

 
G
Y :؛اإلنفاق العمومي إلى الناتج اإلجمالي الحقیقي 

  tO : االنفتاح االقتصادي عند الزمنt؛   

 tD : االستثمار األجنبي المباشر عند الزمنt؛ 

 t
 :الخطأ العشوائي . 

 ویتوقع أن تكون   : 

 1 2 3 4 5, , , , O       

 :تقدیر معلمات النموذج. جـ
اختبار فال یتوجب علینا مشاهدة،  11نظرا لكون السالسل الزمنیة التي سنقوم بدراستها تتكون من 

  .االستقراریة
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الحزم وباستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة لنموذج االنحدار الخطي المتعدد، وباالعتماد على 
  ).5(كانت النتائج كما هو موضح في الملحق  ،) Eviews 8برنامج (اإلحصائیة 

       :ولقد كانت نتائج التقدیر كما یلي

   Y=  -1.32  -  0.112 I  +  0.11 L  +  0.037GG/Y  +  0.021O  -  0.227DT  

  t      (-1.23)    (1.553)     (0.84)          (1.55)              (0.84)        (-4.43) 

prob   (0.27)     (0.07)       (0.43)         (0.18)              (0.09)          (0.00)  

     R2   = 0.84 )        المعدل(  R2=0.68               F= 0.04         DW=3.06 

 : تقییم معلمات النموذج. د
بعد الحصول على القیم الرقمیة لمعلمات النموذج، یجب القیام بعملیة تقییم لها وذلك الختبار مدلولها من 

  :كما یلي االقتصادیةالقیاسیة و الناحیة اإلحصائیة و حیث 

   :المعاییر اإلحصائیة .د.1

ه یساعد هذا االختبار على التعرف على مدى معنویة معلمات النموذج، حیث أن: P valueاختبار  -
وعلیه . %5وبالتالي تكون نسبة الخطأ المسموح به  %95قمنا بتقدیر النموذج عند مستوى ثقة وبما أننا 

 . %5یجب أن تكون أقل من معنویة إحصائیة بالمقدرة حتى تتمتع المعلمة 
 ودرجة االنفتاح االقتصادي االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي المباشرنعتبر أن كل من وبالتالي 

معدل النمو في متغیرات لها معنویة إحصائیة في تفسیر سلوك  هي )%10درجة االنفتاح معنویة عند (
باقي بینما نجد . 2011-2001نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي خالل الفترة 

معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لها معنویة إحصائیة في تفسیر سلوك المتغیرات لیست 
   .الحقیقي

أي مساهمة المتغیرات المفسرة في  :تكمن أهمیته في بیان القدرة التفسیریة للنموذج: معامل التحدید -
أن معامل التحدید یساوي  نجدوتبعا لمخرجات البرنامج . لة في المتغیر التابعتفسیر التغیرات الحاص
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الناتج المحلي اإلجمالي الحاصلة في معدل النمو في  من التغیرات %84والذي یعني أن  .840
  .الحقیقي سببها المتغیرات المفسرة المدرجة في النموذج

ویجــب بــار صـحة الشــكل الریاضـي للنمــوذج، تكمــن أهمیـة توزیــع فیشــر فـي اخت: Prob(F-stat)اختبـار  -
معنویـــة معادلـــة لیتحقـــق شـــرط  %5وهـــو  نســـبة الخطـــأ المســـموح بـــهقـــل مـــن مـــة المحســـوبة ألقیأن تكـــون ا

  .تخصیصالاالنحدار، أي سالمة المعادلة من مشكل 
 االنحــداروبالتـالي فـإن معادلـة  %5وهـي أقـل مـن  %4یسـاوي االختبـار نجـد أن  لمخرجـات البرنـامجوتبعـا  

 . تتمتع بالمعنویة اإلحصائیة

  : القیاسیة المعاییر .2.د

مــن أهـــم االختبــارات المســتخدمة فـــي التأكــد مــن ســـالمة النمــوذج مــن مشـــكلة  :اختبــار االرتبــاط الـــذاتي -
الــذاتي بــین القــیم المشــاهدة  طیشــیر إلــى االرتبــا، والــذي )Drbin-Watson(االرتبـاط الــذاتي هــو اختبــار 

لنفس المتغیر، وفي نماذج االنحدار فإنها تشیر إلى وجود ارتباط بین القیم المشـاهدة للقـیم المتتالیـة للحـد 
  .العشوائي

المتحصــل علیهمــا مــن  dLو  dUوالتــي تقــارن مــع القــیم الجدولیــة لـــ  dعلــى حســاب  DWیقــوم اختبــار و   
ویكـون النمـوذج خـالي مـن  .)%5یرات التفسیریة وبمستوى معنویـة حسب عدد المتغ( يالجدول اإلحصائ

  dU < d < dL  - 4 : تحقق الشرط إذارتباط الذاتي مشكلة اال
نجــد مــن خــالل  ،متغیــرات تفســیریة 5لــدینا و  %5وبمســتوى معنویــة  =11n لــدینافــي هــذا النمــوذج فإنــه   

  :أنه وبما  .dL= 2.645و  dU= 0.315 أن DWلـ  الجدول اإلحصائي
فـي . نقـع فـي منطقـة عـدم القـرار  DWاختبار  لمن خال نافإن ، وبالتالي  0.315 – 4  2.64<3.68>
 الخــاص بـــسلسلة البــواقي كمــا هــو مبــین فــي الملحــق رقــم (correlograme)ننــا نلجــأ إلــى إهــذه الحالــة ف

  .ط الذاتيابرتوبالتالي سالمة النموذج من اال ، )6(

تعني مشكلة عدم ثبات التباین تغیر تباین الحد العشوائي مع تغیر قیم  : اختبار عدم ثبات التباین -
المتغیر التفسیري، مما یعني اإلخالل بافتراض أساسي من افتراضات طریقة المربعات الصغرى 

وجودة ومن االختبارات الم. وهو ما یؤثر على عدم كفاءة المعلمات المقدرة في التقدیر والتنبؤ .العادیة
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عدم وجود عالقة ) 7(، والذي یوضح من خالل الملحق رقم (Pagan & Breush)ار اختبنستخدم 
 .بین الحد العشوائي والمتغیرات المفسرة المدرجة في النموذج

  (Jarque-Bera)من أجل هذا االختبار نستخدم اختبار  :اختبار التوزیع الطبیعي لبواقي النموذج -

نالحظ أن  ) 8(، ومن خالل الملحق سلسلة البواقي لها توزیع طبیعي تتمثل في أن حیث أن فرضیة العدم
  . وهو ما یعني أن سلسلة البواقي لها توزیع طبیعي %5 االحتمالیة أكبر من النتائج نجد أن القیم

تین اإلحصائیة النموذج تؤكد صالحیته من الناحی التي خضع لهاالقیاسیة اإلحصائیة و  ختباراتاال إن
 .القیاسیةو 
  : المعاییر االقتصادیة. د.3

شــارة  نسـتند فـي تحدیــد المعـاییر االقتصـادیة علــى النظریـة االقتصـادیة التــي تعطینـا فكـرة مســبقة عـن حجـم وإ
المعلمات، والتي یتم استخدامها فـي اختبـار المـدلول االقتصـادي للمعلمـات المقـدرة، فـإذا كـان هنـاك تعارضـا 

وفـي حالـة وجـود مبـررات . وم برفضـهابین قیم المعلمـات المقـدرة ومـا تقضـي بـه النظریـة االقتصـادیة فإننـا نقـ
وهو كثیـر الحـدوث فـي الـدول " النماذج غیر المتجانسة"بـ منطقیة أخرى لهذا التعارض وهو وما یطلق علیه 

 .النامیة
 :بتطبیق المعاییر االقتصادیة یمكن تقییم النموذج بالشكل التالي

ــــین نســــبة االســــتثمار - ــــي والنمــــو  إن العالقــــة الســــلبیة ب ــــة  االقتصــــاديالكل ال تتوافــــق مــــع مــــا تقــــره النظری
ومـــن خاللنــا دراســتنا النظریـــة لــبعض مؤشــرات االقتصـــاد الجزائــري وجــدنا أن القطـــاع  االقتصــادیة، لكــن

اإلنتــــاجي فــــي الجزائــــر ال یتمتــــع بالفعالیــــة أو المرونــــة الالزمــــة، إضــــافة إلــــى تركــــز الجــــزء األكبــــر مــــن 
مج اإلنعـــاش االقتصـــادي فـــي الهیاكـــل والمشـــاریع القاعدیـــة االســـتثمارات العمومیـــة المبرمجـــة ضـــمن برنـــا

أكـد تقریـر لصـندوق  أنـه قـد كمـا .*واإلسـكان، وهـي اسـتثمارات لـن تعطـي ثمارهـا إال علـى المـدى الطویـل
وخصوصــا فــي الســنوات  أن كفــاءة منخفضــةقــد أظهــرت العمومیــة االســتثمارات علــى أن  1البنــك الــدولي

  .اق العموميالتي عرفت زیادة كبیرة في اإلنف

                                   
*  -  have long gestation period.  
1 - International Monetary Fund, Algeria Selected Issues, Imf Country Report N° 05, February 2005, 
p 64. 
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 حیــث ،واألعمــال االســتثمار لمنــاخ ســلبیا تقییمــا شــهدت الدراســة فتــرة خــاللیضــاف إلــى هــذا أن الجزائــر  
 المعقـــدة إجراءاتهـــا إلـــى بـــالنظر الصـــعبة االســـتثماریة الوجهـــات مـــن  أنهـــا الجزائـــر العـــالمي البنـــك اعتبـــر
 فـي تسـاهم التـي والمؤسسـات الهیئات بعض فعالیة عدم عن فضال لإلدارة، والبیروقراطي المركزي والطابع

ه حــد إلــى مشــروع، بــأي للقیــام الوثــائق مــن بالعدیــد والمطالبــة والتــدابیر اإلجــراءات وتعــدد كثــرة   القیــام یشــبّ
 136 المرتبـة فـي الجزائـر تصـنیف تـم ذلـك على وبناء. "المقاتل بمسار" الجزائر في االستثماریة بالمشاریع

ج وقــوي لیقــود العملیــة ت، وهــو مــا یؤكــد صــعوبة قیــام قطــاع خــاص منــ2011ســنة  بلــدا 168 مجمــوع مــن
  .التنمویة

ننــا مـن االعتمـاد علیـه فــي إال أن كونـه غیـر معنـوي ال یمكِ  نمــو العمالـة،اإلیجـابي ل المعامـلبـالرغم مـن  -
ائــري، وفــي الواقــع فــإن عــدم معنویــة عنصــر العمــل فــي االقتصــاد الجز  .تفســیر محــددات النمــو االقتصــادي

نتیجــة جــد مقبولــة، حیــث أن فتــرة الدراســة قــد عرفــت توســعا فــي حجــم التوظیــف العــام ألغــراض اجتماعیــة 
وهـو تكـرار لسـیناریو (وفـتح مجـاال لتطـور ظـاهرة البطالـة المقنعـة عنصر العمل مما أثر سلبا على إنتاجیة 

مومیـة الجـزء األهـم مـن الیـد یضـاف إلـى هـذا اسـتقطاب قطـاع البنـاء واألشـغال الع). فترة التسـییر المخطـط
لـــم تعتمـــد علـــى معـــاییر اإلنتاجیـــة فـــي  مومیـــة، حیـــث أن الســـلطات الع%50بـــأكثر مـــن  العاملـــة الموظفـــة
كمـا أن هـذه العمالـة الموظفـة ".  المشـاریع التـي تسـتوعب أكبـر عمالـة"بل علـى العمومیة انتقائها للمشاریع 

قیـد اإلنجـاز تعـاني مـن حیـث  التـي هـي المشاریع المنجزة أوأن عددا كبیرا من بدلیل  تفتقر للمهارة الالزمة
 .فادح في آجال التسلیم وعدم المطابقة للمواصفات الالزمةالالتأخر 

في  اإلنفاق العمومي والمتوافق مع ما تقره النظریة االقتصادیة هیظهر  ذياإلیجابي المن المعامل بالرغم  -
لكینزیة التي اعتمد علیها واضعو السیاسة االقتصادیة في وخصوصا المدرسة ا حالة االقتصادیات النامیة

عدم معنویته یجعلنا ال نعتمد علیه لتحفیز النمو االقتصادي، فإن الجزائر والقاضیة برفع النفقات العامة 
 عدمویفسر  .2011-1995في تفسیر التغیرات الحاصلة في النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

  :عمومي على النمو االقتصادي في الجزائر بعدد من األسباب من بینها تأثیر اإلنفاق ال
  تجاوز حجم نفقات التسییر نفقات التجهیز في معظم سنوات الدراسة، وهو عكس ما تنص علیه

معظم المدارس االقتصادیة، كون أن النفقات التسییریة تأثیرها حیني فقط عكس نفقات التجهیز، 
كما أن الزیادة المطردة في حجم نفقات التسییر والتي في معظمها زیادة ذات طابع اجتماعي 
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جعل نفقات التسییر تزاحم ) من نفقات التسییر هي النفقات على األجور والتحویالت فقط  59%(
 .نفقات التجهیز والتي تمثل المصدر الحقیقي لتحقیق النمو االقتصادي

  عــــادة دعــــم بعــــض الســــلع ذات ـى اإلعانــــات والتحــــویالت خــــالل فتــــرة الدراســــة وإ ـــ ارتفــــاع اإلنفــــاق عل
 أصـبحتحیـث  )سـنوات 10-5 تراوحـت بـین لفتـرات سـابقا جمـدتالتي كانـت قـد (االستهالك الواسع 

ــــالي فــــإن هــــذه النفقــــات ،تمثــــل ثلــــث نفقــــات التســــییر هــــذه اإلعانــــات والتحــــویالت  ذات الطــــابع  وبالت
كمـا أدت سیاسـة الـدعم إلـى تشـوه  . االجتماعي أصبحت تزاحم النفقات األخـرى ذات الطـابع اإلنتـاجي

فــــي إنقـــــاذ غیــــر مباشـــــر ومكلــــف لعـــــدد مــــن المؤسســـــات  مختلــــف القطاعـــــات المدعومــــة،  وتســـــببت
ر مدعمــة قــد أدى اســعأویضــاف إلــى هــذا  فــإن تــوفیر عــدد مــن الســلع واســعة االســتهالك ب .العمومیــة

عــدد مــن هــذه الســلع، وفــتح مجــاال لمختلــف االســتهالك الــداخلي ل مبــرر فــيغیــر إلــى ارتفــاع كبیــر و 
اإلعانات والتجهیزات یقـوض مـن النمـو االقتصـادي على  العمومي وبالتالي فإن اإلنفاق. طرق الفساد
  .في الجزائر

 ي اإلنفاق العمومي من على التوسع ف نظریا إن إتباع الجزائر لسیاسة اقتصادیة كینزیة تعتمد
نفقات التسییر والتجهیز وبالتالي زیادة الطلب الكلي الذي بدوره سیؤدي إلى زیادة خالل رفع 

إال أن االقتصاد الجزائري ال یملك جهازا إنتاجیا . نمو االقتصاديالعرض الكلي وبالتالي تعزیز ال
سواء الطلب على السلع االستهالكیة أو (مرنا وقادرا على مواجهة هذه الزیادة في الطلب 

وبالتالي عدم قدرته على إیفاء االحتیاجات الداخلیة لالقتصاد مما ترتب عنه تغطیة ) االستثماریة
  .  من الخارج المتزاید یرادهذا الطلب عن طریق االست

 لتجهیزي في عدم كفاءة اإلنفاق التجهیزي، حیث أنه في دراسة للبنك الدولي حول كفاءة اإلنفاق ا
 إلى تزاید إضافة، اإلقلیمياإلنفاق الرأسمالي أقل من المتوسط  عفالجزائر أظهرت أن مضا

حیث أنه كلما تزایدت  في الجزائر،واالستثمارات العامة  ICOR(*1(مؤشر  العالقة بین 
، وبالتالي فإن هذان مشیرا إلى تناقص الغلة من حیث اإلنتاج )ICOR(االستثمارات العامة یتزاید 

   .المؤشران یظهران عدم الكفاءة النسبیة لنفقات التجهیز
                                   

*  - Capital-Output Ratio :الناتج -نسبة رأس المال.  
1 - International Monetary Fund, Algeria Selected Issues, IMF Country Report N° 14/342, 13 
Novembre, 2014, p 11. 
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ي السلبي والمعنوي لتدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة على معدل النمو االقتصادي فیفسر المعامل  -
من  %55إلى  %53ذ القطاع الصناعي على ما نسبته من استحو با 2011-2001الجزائر خالل الفترة 
بنسبة عالیة إلى قطاع المحروقات الذي تعرف معدالت نموه انخفاضا بل  وجههاهذه االستثمارات، وت

 .تكون سالبة في بعض الحاالت
ل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة إن التأثیر المعنوي والسلبي لالنفتاح التجاري على معد -

ارتفاع الحجم الكبیر لواردات الجزائر بیعة االقتصاد الجزائري حیث أنه یمكن تفسیره بط 2011- 2001
من إجمالي الصادرات في الجزائر تنتمي لقطاع  %98من أجل مواجهة التزاید في الطلب الداخلي مقابل 

فإن الجزائر لم تستفد من سیاسة االنفتاح االقتصادي لدعم النمو االقتصادي بل  وبالتالي. المحروقات
 .على العكس تماما

النمـــــو (الســــالب للنمــــوذج بكــــون المتغیـــــرات المســــتقلة تــــؤثر ســــلبا علــــى المتغیــــر التــــابع  االتجــــاهكمــــا یبــــین 
نتاجیـة، وهـو مـا یفسـر ونفسر هذا بكون مختلف هذه العوامل تسـاهم فـي زیـادة الحجـم ولـیس اإل). االقتصادي

  . جزئیا معدالت النمو الموجبة ولكن الضعیفة
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  :خالصة الفصل

لتحقیـق مختلـف أغــراض تعتمـد السـلطات العامـة فـي الجزائــر ومنـذ االسـتقالل أساسـا علـى اإلنفــاق العمـومي 
القیم المطلقـة تزایـدا كبیــرا ظـاهرة تزایـد النفقــات العامـة بـعرفـت  فقـد وعلـى هـذا األســاسالسیاسـة االقتصـادیة، 

واعتمـــادا علـــى قـــانون وانجـــر لتفســـیر ظــاهرة تزایـــد النفقـــات العامـــة عبـــر الـــزمن وجـــدنا أن هـــذا . عبــر الـــزمن
بــالرغم مــن انطبــاق هــذا القــانون علــى العدیــد مــن االقتصــادیات  القـانون ال ینطبــق علــى االقتصــاد الجزائــري 

أن النمــو االقتصــادي هــو عملیــة معقــدة، وأن التغیــر فــي حجــم النفقــات العامــة فــي الجزائــر ال تعكــس  كــون
القتصـاد اعلـى  (Musgrave) لــبإسـقاط نمـوذج التنمیـة أما . لوحدها التغیر في مستوى التطور االقتصادي

ي تهــدف إلــى التــلنمــوذج و بحســب اتخطــى مراحــل التطــور األولــى قــد نالحــظ أنــه منــذ االســتقالل الجزائــري 
للتنمیــــة االقتصــــادیة ومختلــــف االحتیاجــــات االجتماعیــــة، نتیجــــة العتمــــاد  الضــــروریةتــــوفیر البنــــى التحتیــــة 

عطـــاء القطـــاع الصـــناعي األولویـــة مقابـــل إهمـــال فـــي بدایـــة  الجزائـــر علـــى سیاســـة الصـــناعات المصـــنعة وإ
ائــري فــي مرحلــة اإلصــالحات ودخــول االقتصــاد الجز  1986وبعــد أزمــة . متطلبــات مراحــل التطــور األولــى

 2001لتشـهد ســنة  االقتصـادیة بالتعـاون مـع المؤسسـات المالیـة الدولیـة، عــادت الجزائـر إلـى النقطـة األولـى
 حیـث تـم ،بدایة مراحل التطور األولـى فـي نمـوذج التنمیـةمن خالل سیاسة إنعاش ودعم النمو االقتصادیین 
لتنتقــل . حتیــة إضــافة لزیـادة اإلنفــاق علــى التنمیـة المحلیــةتخصـیص إمكانیــات هامـة لالســتثمار فــي البنیـة الت

اإلنفـاق العمـومي االسـتثماري مـن خـالل القطـاع العـام  إلى بدایة مراحل النمـو الوسـطى كـون أن 2008في 
  . أصبح مكمال للقطاع الخاص

مرحلــة ، حیـث أنــه وخـالل الجزائــري مســار النشـاط االقتصـادي بتطـورسیاســة اإلنفـاق العمــومي  وقـد تطـورت
تنفیــذ المخططــات التنمویــة مــع مالحظــة توفــق لبــالرغم شــتراكي تــم اســتخدام النفقــات العامــة كــأداة التســییر اال

مــن أجــل تنفیــذ المخططــات  نفقــات التســییر علــى نفقــات التجهیــز بــالرغم مــن االعتمــاد علــى النفقــات العامــة
قلـیص التـي تسـتوجب ت التثبیـت والتعـدیل سیاسـتيومـع انهیـار هـذا النمـوذج التنمـوي وتبنـي الجزائـر  ،التنمویة

بإلغــاء المعونــات، تجمیــد أجــور المــوظفین والحــد  امــةالعــرض فــي مجــال النقــد، وبالتــالي تقلــیص النفقــات الع
جهـــودا لترشـــید النفقـــات ) 1999-1990(نتیجـــة لهـــذا عرفـــت الفتـــرة ، العمالـــة، واالســـتثمارات العمومیـــةمـــن 

النفقـــات  فقــد ســـجلت) 2011-2001(خـــالل الفتـــرة و . یل الهیكلیــینالعامــة فـــي إطـــار بــرامج التثبیـــت والتعـــد
كمـا أنـه وبـالرغم مـن . الحجـم المطلـق للنفقـات العامـة تقریبـا خمـس مـرات حیـث تضـاعف العامة تطـورا هامـا
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الظــــروف الصــــعبة التــــي میــــزت االقتصــــاد العــــالمي بســــبب األزمــــة المالیــــة العالمیــــة، وتبعاتهــــا علــــى حجــــم 
علــى الموقــف المــالي التوســعي حافظــت  الســلطات العامــةفــإن   2008بتــداء مــن ســنة اإلیــرادات العمومیــة ا

سیاســة اإلنفــاق العمــومي لویفســر هــذا بـــاستخدام الســلطات العمومیــة  ،وخصوصــا مــا یتعلــق بنفقــات التجهیــز
لنفقــات  التغطیة المالیــةكــأداة لــدعم النمــو االقتصــادي والتغلــب علــى آثــار األزمــة المالیــة العالمیــة مســتعینة بـــ

ــــوفرات االدخاریــــة ــــذ ســــنة  المتراكمــــة التجهیــــز مــــن خــــالل ال بســــبب انتعــــاش أســــعر المحروقــــات   2000من
  .2004عام  منذ الخارجیة انخفاض حجم الدیون الناجم عنانخفاض الضغط المالي و 

واألدبیـات ) 1986(اعتمـدنا علـى نمـوذج رام ومن أجل قیاس أثر اإلنفـاق العمـومي علـى النمـو االقتصـادي 
وقد توصلنا إلى كون سیاسة اإلنفاق العمومي ال تـؤثر علـى النمـو االقتصـادي فـي  ،االقتصادیة ذات الصلة

الجزائــر ممــا یعنــي أثــر اإلنفــاق العمــومي ال یــؤثر علــى النمــو االقتصــادي مــن خــالل أي قنــاة، وأن السیاســة 
جزائــري لعــدم امتالكــه اقتصــاد ذو االقتصــادیة الكینزیــة التــي تبنتهــا الجزائــر ال تتماشــى وطبیعــة االقتصــاد ال

جهاز إنتاجي مرن یستجیب للتغیر في الطلب الكلي، مما دفع بالسلطات العامـة إلـى تغطیـة الطلـب المتزایـد 
  .  على السلع االستهالكیة واالستثماریة عن طریق االستیراد من الخارج

مــن  قیــادة الــبالد لبنــاء اقتصــاد  كــنمَ إن هــذه الزیــادة الضــخمة فــي حجــم اإلنفــاق العمــومي فــي الجزائــر لــم تُ 
وهـــو  واحــد تعتمــد علـــى قطــاع تصــدیري رئیســـي تزالـــام الجزائــر متنــوع ومنــتج، بـــل علــى العكـــس حیــث أن

وأن أي  هشاشــــة االســــتقرار المحقــــق، 2008ســــنة أظهــــرت األزمــــة االقتصــــادیة ل كمــــاقطــــاع المحروقــــات، 
 فــإن الزیــادة وبالتــالي ،ام االقتصــادياضــطراب فــي ســوق المحروقــات ألجــل طویــل ســیؤدي إلــى انهیــار النظــ
  . المطردة في النفقات العامة خالل فترة الدراسة لم تترجم إلى تنمیة حقیقیة

إنه یتوجب على السلطات أن تضع في أولویتها وقـف االتجـاه التصـاعدي للنفقـات العامـة ووضـع وبالتالي ف 
تباعولویة قصوى لها، أالترشید المالي ك خصوصـا  جـل كبحهـاأل لنفقات التسـییر مـن سیاسات توجیه أفض وإ

، أن مختلـف التجــارب التاریخیــة قــد أثبتـت صــعوبة عكــس نفقــات التســییر فـي حالــة حــدوث أزمــات اقتصــادیة
صــالح هیكــل األجــور والرواتــب فــي القطــاع العــام، وبالتــالي ال بــد مــن  تخفــیض حجــم النفقــات التحویلیــة، وإ

ذي یخلــق ظــاهرة البطالــة المقنعــة، وبالتــالي یــؤثر ســلبا علــى واالبتعــاد عــن سیاســة التوظیــف االجتمــاعي الــ
كمـــا ینبغـــي تعزیـــز فعالیـــة الرقابـــة علـــى النفقـــات الرأســـمالیة للتقلیـــل مـــن أثرهـــا علـــى .  اإلنتاجیـــة االقتصـــادیة
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إهـــدار المـــوارد  لضـــمان جـــودة التجســید وتجنـــبو ، والتأكـــد أن هــذه النفقـــات تـــدار بشـــكل فعــال الطلــب الكلـــي
   .العمومیة
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إلنفـاق إلـى دراسـة أثـر ااالقتصـادیة الكلیـة والتي تصب في إطار الدراسـات  لقد هدفنا من خالل هذه الدراسة
ومــن خــالل الجانــب النظــري فــي الفصــول الثالثــة األولــى إلــى  قمنــاعلــى النمــو االقتصــادي، حیــث العمــومي 

تحلیــــل كــــال مــــن ظــــاهرتي اإلنفــــاق العمــــومي والنمــــو االقتصــــادي مــــن خــــالل التطــــرق إلــــى أهــــم النظریــــات 
بــالجزء التطبیقــي تطرقنــا إلــى  ین األخیــرین والمتعلقــانومــن ثــم ومــن خــالل الفصــل. والمقاربـات التــي تناولتهمــا

ثم ومن خالل التحلیـل القیاسـي قمنـا بدراسـة  ،في الجزائرقة بسیاسة اإلنفاق العمومي مختلف الجوانب المتعل
قــد خلصــنا إلــى النتــائج و . 2011-2001أثــر اإلنفــاق العمــومي علــى النمــو االقتصــادي وذلــك خــالل الفتــرة 

  :التالیة

  :النظري یخص الجزءفیما 

تطـــور حجـــم النفقـــات العامـــة مـــع   حیـــث تعكـــس النفقـــات العامـــة مختلـــف األدوار التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة،  -
، كمـا أصـبحت النفقـات العامـة أحـد )من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فالمنتجـة(تطور دور الدولة 

هـــذا فقـــد تطـــور مفهـــوم النفقـــات بأهـــم أدوات السیاســـة المالیـــة التـــي تســـتخدمها الدولـــة لتحقیـــق أهـــدافها، و 
 . تقسیماتها مع اتساع واختالف نُُطق وأوجه استخداماتهاالعامة مع تطور دورها وتعددت وتزایدت 

محاولــة ، فإن أهـم مــا یمیـز تطــور نظریـة اإلنفــاق العمــومي هـو العــدد المـذهل لتصــنیفات النفقـات العامــة  -
نظــرا لكونهــا أول  حیــث تظهــر أهمیتهــاتصــنیف النفقــات العامــة هــي عملیــة قدیمــة قــدم الموضــوع نفســه، 

ونظــرا للعالقــة الوثیقــة بــین تطــور نظریــة اإلنفــاق العمــومي وتصــنیف النفقــات  ،خطــوة فــي البحــث العلمــي
مـــن التصــنیفات المختلفـــة بمعرفـــة وفهــم حـــدود ومكونـــات النفقـــات  الكبیـــر العـــدد هــذا ویســـمح لنـــا. العامــة

حیـــث أن كــل تصــنیف جدیــد یضــیف إلــى فهمنــا طبیعـــة  ،ومــدى ترابطهــا وتــداخلها مــع بعضــها الــبعض
   .وآثارها المختلفة امةواألساسیة للنفقات العالوظائف الهیكلیة 

یظهــر اتجاههــا نحــو التزایــد والتنــوع،  عشــر التاســع القــرن أواخــر منــذ امــةالتطـور التــاریخي للنفقــات العإن  -
هـــي خـــالل الحـــربین العـــالمیتین  :قـــد عرفـــت ارتفاعـــا ملحوظـــا خـــالل حقبتـــین زمنیتـــین أولهمـــاأنهـــا كمـــا 

 امـــةى غایـــة نهایـــة ثمانینیـــات القـــرن العشـــرین، أیـــن عرفـــت النفقـــات العثانیهمـــا مـــن بدایـــة الســـتینیات إلـــو 
وهـو مـا یبـین أن االتجـاه  .توسعا ملحوظا على الـرغم مـن خلـو هـذه الفتـرة مـن الحـروب واألزمـات الكبـرى

  .یشكل ظاهرة عامة ومؤكدةالعام لتزاید النفقات على المدى الطویل، 
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 حـول مـا إذا كـان التوسـعبحسـب المـدارس االقتصـادیة التـي ینتمـون إلیهـا انقسـم المنظـرون االقتصـادیون  -
لتـــدخل فالمدرســـة الكالســـیكیة تنفـــي فعالیـــة ا  یســـاعد أو یعـــوق النمـــو االقتصـــادي،فـــي اإلنفـــاق العمـــومي 

علــى النمــو االقتصــادي، أمــا  امــةات العبســلبیة تــأثیر أي زیــادة فــي النفقــفــي االقتصــاد وتعتقــد الحكــومي 
وبحســـب . تعتقـــد أن أي زیـــادة اإلنفـــاق العمـــومي لتحفیـــز الطـــب الكلـــي ســـیحقق نمـــوا اقتصـــادیاالكینزیـــة ف
یحــدث وأن تســاعد السیاســة المالیــة للحكومــة علــى تحســین حالــة الفشــل  فإنــه قــدالنیوكالســیكیة  المدرســة

أثـــر علـــى النمـــو  التـــي قـــد تنشـــأ مـــن عـــدم الكفـــاءة فـــي الســـوق، لكـــن لـــیس لسیاســـة اإلنفـــاق العمـــومي أي
وبالنســبة للمدرســة النقدیــة فقــد شــددت علــى ضــرورة إحجــام الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي،  .القتصــاديا

مدرسـة أمـا . واعتبرت أن أي زیادة في اإلنفـاق العمـومي هـو تـدخل غیـر فعـال بالنسـبة للنمـو االقتصـادي
مســألة فعالیــة تــدخل الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة مرتبطــة بمــدى صــحة  تنظــر إلــىفالرشــیدة  اتالتوقعــ

توقعــات األعــوان االقتصــادیین، وبالتــالي فــإن األثــر الــذي تحدثــه النفقــات العامــة علــى النمــو االقتصــادي 
تــأثیر اإلنفـاق العمــومي لــن یحقــق أن لمدرســة المؤسســاتیة فهـي تؤكــد علــى أمــا ا. یعتمـد علــى األمــر ذاتـه

فـي ظـل نظـام مؤسسـاتي فعـال یقـوم علـى التعـاون المسـتمر والشـامل بـین رجو إال إذا مـا تـم فـي األثر الم
  .األجزاء المختلفة المكونة للكیان االقتصادي

 أثبــتفمنهـا مـا  ،إلنفـاق العمـومي والنمـو االقتصــاديالعالقـة بــین ا بحثـتالتــي األدلـة التجریبیـة  تضـاربت -
. عالقة سلبیة، ومنها ما أقر بعـدم وجـود عالقـة بینهمـا أصـال ، ومنها ما توصل إلىوجود عالقة إیجابیة

الدراســــات التجریبیــــة إلــــى توافــــق فــــي اآلراء بشــــأن العالقــــة بــــین اإلنفــــاق العمــــومي والنمــــو  تتوصــــلولــــم 
،  تعـــدد أســـالیب االختالفـــات فـــي مواصـــفات النمـــاذج المســـتخدمة: االقتصـــادي لعـــدد مـــن األســـباب منهـــا

إضـافة إلـى تفـاوت مسـتویات البلـدان المسـتخدمة  ،واختیـار مكونـات مختلفـة للدراسـة امةالنفقات العقیاس 
  .في عینات الدراسة

ن ان المتغیـر اا طبیعـة العالقـة بـین هـذتبالرغم من أنه ال النظریة االقتصـادیة أو األدلـة التجریبیـة قـد حسـم -
ن للنمــو االقتصــادي، فــإ ن، وبــالرغم مــن أن لــیس كــل زیــادة فــي اإلنفــاق العمــومي هــو تعزیــزیااالقتصــاد

اإلنفاق العمومي ال یزال مطلوبا وخصوصا في الدول النامیة أو الدول األقل نمـوا مـن أجـل تحفیـز النمـو 
والحجـج المقدمــة فـي ذلــك مبنیـة حـول البینیــة الهشـة وانتشــار عیـوب السـوق فــي معظـم هــذا . االقتصـادي

إضـافة إلـى ضـرورة دعـم اإلنفـاق  الخـاص ضعف المساهمة االقتصـادیة للقطـاع النوع من االقتصادیات،
 .على بعض السلع العامة أو الشبه عامة لما لها من أثر على تحفیز النمو االقتصادي
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تحفیـــز النمـــو االقتصـــادي قـــد یكـــون مؤشـــرا شـــامال لإلنتاجیـــة اإلنفـــاق علـــى إن تـــأثیر اإلنفـــاق العمـــومي  -
 .العمومي

والسیاســــة االقتصـــادیة الجزائریـــة تعتمـــد أساســــا علـــى اإلنفـــاق العمـــومي كــــأداة  الـــوطني االســـتقالل  منـــذ -
، فبتتبـــع مختلـــف النمـــاذج التنمویـــة التـــي انتهجتهـــا الـــبالد وتحقیـــق الرفـــاه االجتمـــاعيلتطـــویر االقتصـــاد 

 .  نالحظ الدور الذي یلعبه اإلنفاق العمومي في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

أمنـي ( صـراع داخلـيوالـذي تـم تنفیـذها فـي ظـل  من تطبیـق بـرامج اإلصـالحات االقتصـادیةبعد االنتهاء  -
أصبحت الجزائر مستعدة الستئناف العملیة التنمویـة وذلـك بفضـل التوسـع القـوي إلیراداتهـا مـن  )وسیاسي

، 1999عـرف انتعاشـا ابتـداء مـن  العملة األجنبیة والمتأتیة أساسا من صادرات قطاع المحروقات والذي
 . وفرت فرصة استثنائیة وفریدة الستئناف العملیة التنمویة بالتالي فقدو 

 :فیما یخص الجزء التطبیقي -

، سیاسة اإلنعاش االقتصادي مستهدفة الرفع في معدالت اإلنفـاق العمـومي 2001انتهجت الجزائر سنة  -
ر فـــي البنـــى التحتیـــة خر الكبیـــأمـــن أجـــل مـــأل التـــ فرصـــة هامـــة ،المـــوارد المالیـــة االســـتثنائیةوفـــرت  حیـــث

ولهـذه الغایـة  ،األساسیة وتخفیض العجز المزمن في الخدمات العامة وتحسین ظـروف المعیشـیة للسـكان
االقتصـاد وتحقیـق تغیـرات هیكلیـة ، وهـي التغیـرات  إنعـاشأطلقت برامج تستهدف علـى وجـه الخصـوص 

ى تنویـع االقتصـاد وبنـاء اقتصـاد التـي یجـب أن تقـود الـبالد مـن االعتمـاد علـى الـنفط وبالتـالي تسـاعد علـ
  .منتج

ـــة مـــن  2008لســـنة أظهـــرت األزمـــة االقتصـــادیة العالمیـــة  - الضـــعف المـــالي للجزائـــر خـــالل فتـــرات طویل
ولــــذاك مــــن الضــــروري أن تبقــــى الســــلطات العمومیــــة متیقظــــة للمخــــاطر  .انخفــــاض أســــعار المحروقــــات

  .حروقاتممن تقلبات أسعار ال المحتملة

  .المحروقات عموما بزیادة في اإلیرادات العامة ومنه النفقات العامة یفسر ارتفاع أسعار -

عمیقـــا فـــي بنیـــة االقتصـــاد  وأضـــعفت  بشـــكلهیمنـــة قطـــاع المحروقـــات علـــى االقتصـــاد الجزائـــري أثـــرت  -
  .سلع وخدمات قابلة للتداول خارج قطاع المحروقات إنتاجالحوافز لضمان 
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ظــل إصــالح الرواتــب خطــوة ضــروریة للتعــویض عــن الزیــادة فــي رواتــب مــوظفي الوظیــف العمــومي فــي  -
انخفـــاض القـــدرة الشــــرائیة نتیجـــة لعـــدم وجــــود تعـــدیالت فــــي الســـنوات األخیـــرة، حیــــث  تعتبـــر الســــلطات 

إال أن هــذه الزیــادات قــد أثــرت  ،العمومیــة أن هــذه الزیــادة أقــرب إلــى متوســط األجــور العامــة فــي المنطقــة
  .2006سنة  سلبا على إنتاجیة عنصر العمل ابتداء من

صـادي فـي الجزائـر، ونفسـر تأظهر التحلیل التجریبي أن سیاسة اإلنفاق العمومي ال تؤثر على النمـو االق -
   : ذلك بمجموعة من األسباب

  تجـاوز حجـم نفقـات التسـییر نفقـات التجهیـز فـي معظــم سـنوات الدراسـة، وهـو عكـس مـا تـنص علیــه
  ؛دارس االقتصادیةمعظم الم

 عـــادة دعـــم بعـــض الســــلع ذات  ارتفـــاع ـاق علـــى اإلعانـــات والتحـــویالت خـــالل فتـــرة الدراســـة وإ اإلنفــ
االسـتهالك الواســع وبالتــالي فقــد أصــبحت تمثــل ثلـث نفقــات التســییر وبالتــالي فــإن هــذه النفقــات ذات 

كمـــا أدت سیاســـة . الطـــابع االجتمـــاعي قـــد أصـــبحت تـــزاحم النفقـــات األخـــرى ذات الطـــابع اإلنتـــاجي
  ؛تشوه  مختلف القطاعات المدعومة الدعم إلى

   االقتصــاد الجزائــري جهــازا إنتاجیــا مرنــا وقــادرا علــى مواجهــة هــذه الزیــادة فــي الطلــب عــدم امــتالك
وبالتالي عدم قدرتـه علـى إیفـاء االحتیاجـات )  سواء الطلب على السلع االستهالكیة أو االستثماریة(

  ؛عن طریق االستیراد من الخارج الداخلیة لالقتصاد مما ترتب عنه تغطیة هذا الطلب
 عدم كفاءة اإلنفاق التجهیزي. 

التحلیـل التجریبـي لقیـاس أثـر اإلنفـاق العمـومي علـى النمـو االقتصـادي أن اإلنفـاق العمـومي  تثبت نتائج  -
بـالرغم مـن ارتفـاع ) 2011-2001(لم یـنجح فـي التـأثیر علـى مسـتویات النمـو االقتصـادي خـالل الفتـرة 

وتؤكـد هـذه النتیجـة . العمومي في الجزائر إلى مستویات غیـر مسـبوقة فـي تـاریخ الـبالدمستویات اإلنفاق 
علــى أن النمــوذج الكینــزي لسیاســة اإلنعــاش االقتصــادي ال یصــلح إال فــي اقتصــادیات دینامیكیــة یمتــاز 

  .   جهازها اإلنتاجي بسرعة االستجابة للتغیرات في اإلنفاق العمومي عكس االقتصاد الجزائري
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  : لنسبة الختبار صحة الفرضیات فقد توصلنا إلى أنهبا

 ال توجد عالقة بین اإلنفاق العمومي والنمو االقتصادي خالل فترة الدراسة؛ -

 یتأثر اإلنفاق العمومي في الجزائر بالتغیرات الحاصلة في قطاع المحروقات؛ -

نتــاجي وبالتــالي  فــإن أدى حقــن الریــع البترولــي فــي االقتصــاد الجزائــري إلــى تشــوه هیكــل الجهــاز اإل -
 لحقن الریع تأثیرا سلبیا على هذا األخیر؛

تؤدي زیادة اإلنفاق العمومي إلى زیادة اإلنتاج فـي حالـة تـوفر جهـاز إنتـاجي مـرن فقـط، وهـو الشـئ  -
 الذي ال تمتلكه الجزائر؛

 ساهمت برامج اإلنعاش االقتصادي في تخفیض معدالت البطالة وارتفاع معدالت التضخم؛ -

  .تسرب جزء هام من اإلنفاق العمومي إلى الخارج عن طریق الواردات -

ق نمــو مســتدام ومتنــوع یــتحق مواجهــة  یواجــه الــبالدنعتقــد أن التحــدي الرئیســي الــذي فــي ظــل هــذه النتــائج، 
  :ولهذا نقدم التوصیات التالیةیقوده االستثمار المنتج، 

 هــي ضــرورة قصــوى الجزائــري تصــمیم سیاســة إنفــاق عمــومي بشــكل جیــد لتتناســب واالقتصــاد ضــرورة -
ال فإن أي محاولة تنمویة ستبوء بالفشل وستشكل عبئا   .  على االقتصاد مستقبلیا وإ

علـى المـدى الطویـل، ممـا یسـمح بتخفـیض آثـار التذبـذبات  المحروقـاترادات یـضـرورة التسـییر الجیـد إل -
  مباشر معه؛بشكل ق النفط كون أن االقتصاد الجزائري مرتبط التي یتعرض لها سو 

نظــرا لالرتبــاط القـــوي بــین النفقـــات العامــة واإلیـــرادات العامــة فـــي الجزائــر فـــال بــد مـــن  تنویــع مصـــادر  -
لوحــده غیــر كــاف وقــد یعــرض االقتصــاد لمشــاكل  لمحروقــاتاإلیــرادات كــون أن االعتمــاد علــى قطــاع ا

  لثمانینیات؛مستقبال كما حدث في سنوات ا

للحــد مــن الضــغوط التضــخمیة وذلــك  الحــد مــن الزیــادة فــي النفقــات العامــة الخاصــة بــاألجور والرواتــب -
  الحكومي؛ اإلداريبتخفیض عدد العمال في الجهاز 
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مـن صـادرات المحروقـات وتنفیـذ سیاسـات اقتصـاد كلـي حریصـة  المتأتیـةمـة السلیمة للمـوارد الها اإلدارة -
ستسـمح للجزائـر بتحقیـق انتقالهـا إلـى الضـروریة الهیكلیـة والمؤسسـاتیة  اإلصـالحاتجنبا إلى جنـب مـع 

  ؛وتشجیع القطاع الخاص وتنویع االقتصاد وخلق فرص العمل بطریقة سلسة اقتصاد السوق

إن تخفیض حجم النفقات التحویلیة والتي خلقت تشـوها فـي البنیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة فـي الجزائـر  -
ح قطــاع البحــث والتطــویر ســیكون لــه أثــرا إیجابیــا علــى مســار النمــو االقتصــادي، حیــث وتحویلهــا لصــال

أنــه ثمــة مــدى واســع مــن أنــواع السیاســات التــي تهــدف إلــى مــنح إعانــات خاصــة بالبحــث والتطــویر فــي 
عانـات دراسـیة للطلبـة فـي مجـالت م تحفیـز مـن المحتمـل أن تعمـل علـى  حـددة والتـيالقطاع الخاص وإ

   .وتمویل البحوث الجامعیة ودعم االبتكار

یثبــت التــاریخ االقتصــادي الجزائــري میــل الســلطات العامــة إلــى رفــض معالجــة قضــایا السیاســة المالیــة   -
هـو أولویـة ملحـة، كمـا  ةضبط أوضاع المالیة العامـوما له من أثر سلبي على االقتصاد، وبالتالي فإن 

فمـن جانـب اإلیـرادات  : النفقـاتید ترشـات و اإلیـراد علـى  تنویـع مصـادر المزیـد مـن دیعتمـ هـاحاجنأن 
 ،الهیدروكربوریــةلمحدودیــة المــوارد  ، نظــراغیــر النفطیــة زیــادة اإلیــراداتعلــى الجزائــر إیجــاد ســبل ل

النفقـات التسـییریة  احتـواء الجزائـر علـى یجـبالـنفط، ومـن جانـب النفقـات  المتقلبـة ألسـعار والطبیعـة
  .تعزیز النمووالحفاظ على النفقات التجهیزیة من أجل 

ضـرورة اإلدارة السـلیمة لنفقـات التسـییر ونفقـات التجهیـز، ومراقبـة حجـم اإلنفـاق ال بد أن تضمن الدولة  -
 المناســـب مـــن أجـــل تعزیـــز رأس المـــال االجتمـــاعي والبشـــري، إضـــافة إلـــى تطـــویر مؤسســـات تجهیـــزيال

  .يمن أجل تحفیز النمو االقتصاد خالیة من التأثیرات السیاسیة سلیمة  عامة

علـــى المـــدى  بـــات قطـــاع المحروقـــات الغیـــر متوقعـــةیجـــب أن تأخـــذ السیاســـة المالیـــة فـــي اعتبارهـــا تقل -
 هیدروكربوریـــة الالقصــیر، كمـــا یتعـــین علـــى صــناع القـــرار فـــي الجزائـــر تقیــیم مخـــاطر اســـتنزاف المـــوارد 

لیــــة علـــى ضـــوء اإلنصـــاف بـــین األجیـــال الحاعلـــى المـــدى الطویـــل وذلــــك  لســـالمة االســـتدامة المالیـــة
 . والمستقبلیة

فـــي إطـــار البحـــث عـــن مصـــادر نمـــو دائمـــة، تبـــرز أهمیـــة تطـــویر االســـتثمار المنـــتج وتحســـین منــــاخ  -
  .االستثمارات في الجزائر من أجل إرساء مساهمة فعلیة لتقویة النمو خارج قطاع المحروقات
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علـى الــرغم مــن أننـا توصــلنا إلــى أن اإلنفــاق العمـومي فــي الجزائــر ال یـؤثر علــى النمــو االقتصــادي إال  -
إذا مـــا تـــوفرت القنـــوات المناســـبة لتحفیـــز النمـــو االقتصـــادي   وذلـــك :أنـــه یبقـــى المحـــرك األساســـي للنمـــو

علـى عملیـات تنفیـذ  مع ضـرورة تشـدید الرقابـة ،واختیار االستثمارات المناسبة ذات النجاعة االقتصادیة
ولــذلك ال بــد مــن العمــل علــى تهیئــة . االســتثمارات وآجالهــا والحــد مــن مظــاهر التبــذیر والفســاد المــالي

مناخ استثماري مالئم للقطاعین العام والخاص والعمل على زیـادة التنافسـیة بـین مؤسسـاته والتـي تعمـل 
  . في الجزائر مستدام تحقیق النمو اقتصاديخلق الثروة و على 

إلـــى البحـــث مســـتقبال فـــي والتوصـــیات المقدمـــة بخصـــوص هـــذه الدراســـة، تـــي توصـــلنا إلیهـــا النتـــائج التــدفعنا 
  :ومن بینها والتي یمكن أن تكون مالئمة لبحوث مستقبلیة ،تساؤالت جدیدة لها عالقة بالموضوع

فـــي تنفیـــذ مخطـــط خماســـي جدیـــد  یناالقتصـــادی ودعـــم النمـــو إنعـــاشوفـــي إطـــار بـــرامج  تشـــرع الجزائـــر -
عتمــادات مالیــة ضــخمة، وهــو مــا یتطلــب دراســة جدیــدة لمعرفــة اوقــد خصصــت لــه ) 2015-2019(

 على النمو االقتصادي؛ ثراأل

قطــاع المحروقــات هــو المحــرك األساســي لالقتصــاد فــي الجزائــر منــذ االســتقالل وال یــزال الوضــع علــى  -
ة حــول األســباب التــي تقــف حــائال لتطــور القطاعــات حالــه حتــى الســاعة، وهــو مــا یتطلــب دراســة عمیقــ

 األخرى؛

نظــرا للتعــدد  ،یشــكل موضــوع العالقــة بــین اإلنفــاق العمــومي والنمــو االقتصــادي مجــاال خصــبا للبحــث -
الممكــــن االعتمــــاد علیهــــا، ولمختلــــف أشــــكال  لمختلــــف التیــــارات الفكریــــةلالختبــــارات التجریبیــــة الكبیــــر 

 .اختبارهاالممكن اإلنفاق العمومي 
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Statistiques de la régression   

Coefficient de détermination multiple 0,922927051
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  :ملخص
، كما أصبحت تشكل أحد أهم أدوات السیاسـة المالیـة التـي هاحیث تطور حجمها مع تطور دور  ،تعكس سیاسة اإلنفاق العمومي مختلف األدوار التي تقوم بها الدولة

تعد مسألة تأثیر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي من القضایا الرئیسیة لفهم كافة األبعاد التي تؤثر على النمو االقتصادي، و . تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها
یـرادات اإلمسـتفیدة مـن  2001وقد استخدمت الجزائر هذه السیاسة االقتصادیة بتوسع غیر مسبوق ابتـداء مـن سـنة . وذلك بسبب الدور الرئیسي والحیوي الذي تلعبه

لمأل التأخر الكبیر في البنى التحتیة األساسیة وتخفیض ، والتي مثلت فرصة فریدة 1999المرتفعة استثنائیا والمتأتیة من صادرات قطاع المحروقات ابتداء من سنة 
ومن . كمحرك مباشر إلنعاش ودعم النمو االقتصاديوبالتالي لتعمل النفقات العامة  ،العجز المزمن في حجم ونوع الخدمات العامة، وتحسین ظروف معیشة السكان

واألدبیـات االقتصـادیة ذات ) 1986(اعتمـدنا علـى نمـوذج رام ) 2011-2001(أجل قیاس أثـر اإلنفـاق العمـومي علـى النمـو االقتصـادي فـي الجزائـر خـالل الفتـرة 
علـى النمـو یحـدث أي أثـر دي خـالل فتـرة الدراسـة ممـا یعنـي اإلنفـاق العمـومي ال الصلة، وقد توصلنا إلى كون سیاسة اإلنفاق العمومي ال تؤثر على النمـو االقتصـا

ه اقتصـاد ذو جهـاز إنتـاجي االقتصادي من خالل أي قناة، وأن السیاسة االقتصادیة الكینزیة التي تبنتها الجزائر ال تتماشى وطبیعـة االقتصـاد الجزائـري لعـدم امتالكـ
دفع بالسلطات العامة إلى تغطیة الطلب المتزاید على السلع االستهالكیة واالستثماریة عن طریق االستیراد و الشيء الذي وهمرن یستجیب للتغیر في الطلب الكلي، 

 .  من الخارج

Résumé : 

La politique de la dépense publique reflète les différents rôles que l'Etat joue, dans un sens ou la croissance de son volume, 
implique aussi celle de son rôle, c'est ainsi qu'elle est considérée comme l'un des outils de la politique monétaire les plus 
importants que l'Etat utilise pour atteindre ses buts. La question de l'influence de la dépense publique sur la croissance 
économique est l'une des affaires essentielles pour comprendre l'ensemble des dimensions qui influent sur la croissance 
économique, et cela en raison du rôle primordial et vital qu'elle joue. Cette politique monétaire à été vivement utilisée par 
l'Algérie à partir de l'an 2001 en bénéficiant des recettes exceptionnellement élevées qui proviennent des exportations en 
hydrocarbures à partir de 1999, qui a présenté une chance sans précédent pour combler le retard impressionnant dans 
l'infrastructure fondamentale et baisser l'incapacité chronique dans le genre et le volume des services publics, et améliorer les 
conditions de vie des citoyens, ainsi pour que les dépenses publiques fonctionnent comme une force motrice directe pour 
récupérer et promouvoir la croissance économique. Et pour mesurer l'effet des dépenses publiques sur la croissance 
économique en Algérie durant la période (2001-2011),nous nous sommes basés sur la méthode RAM (1986) et les littératures 
économiques liées, et nous sommes parvenu à considérer que la politique des dépenses publiques n'influe pas sur la 
croissance économique durant la période d’étude, ce qui signifie que les dépenses publiques ne font aucun effet sur la 
croissance économique à travers tout les canaux, et la politique économique keynésienne que l'Algérie avait adopté, n'est pas 
compatible avec la nature de l'économie algérienne, et cela en raison du manque de possession d'une économie avec une 
machine productive élastique, qui répond aux changements de la demande totale. C'est ce qui a poussé les puissances 
publiques à combler la demande ascendante sur les biens de consommation et d’investissement par le biais de l'importation. 

 

Abstract : 

The policy of public spending reflects the various roles played by any government, where its size has evolved with the 
evolution of its role. It has also become one of the most important means of fiscal policy used by any government to achieve 
its aims. The impact of public spending on the economic growth is considered as one of the key issues to obtain a better 
understanding of all dimensions that affect the economic growth. This is due to the key and vital role that public spending 
plays in the economic growth. The Algerian government has employed this economic policy more expensively, starting from 
2001, benefiting from exceptionally higher revenues derived from the oil sector exports starting from the year 1999. This 
represented a unique opportunity for the government o fill the big delay in the basic infrastructure and reduce the chronic 
deficit in the size and type of public services, and also to improve the living conditions of the population, thus, making public 
spending as the direct engine for recovering and supporting the economic growth. In order to measure the impact of public 
spending on the economic growth in Algeria especially during the period (2001-2011), we have adopted Ram’s (1986) Model 
and other relevant economic literature. Based on this, the findings show that the public spending policy did not affect the 
economic growth during the study period. This means that public spending does not have any impact on the economic growth 
through any channel. Moreover, this implies that the Keynesian economic policy adopted by Algeria is not in line with the 
nature of the Algerian economy for it does not have an economy with a productive system that is flexible and responsive to 
changes in the aggregate demand, something that prompted the public authorities to cover the increasing demand for 
consumer and investment goods through imports from abroad. 

 


