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إذا كان النمو االقتصادي يشكل الشغل الشاغل للحكومات قصد اللحاق بركب الدول املتقدمة، 
 يططمئن هواجسها يف حتقيق املساواة يف تقسيم وتوزيع عوائد هذا النمو، والكيفية اليت يتم من فإن ذلك ال

خالهلا حصول األفراد على نصيبهم من مثرات التنمية، وهي إحدى االهتمامات الكبرية يف عملية التنمية، 
الثالثة األخرية من القرن  يف الدراسات االقتصادية التنموية، حيث قد شهدت العقودكبريا اليت أخذت حيزا  

املاضي تغريا ملحوظا يف املفاهيم العامة واخلاصة عن طبيعة النشاط االقتصادي يف الدول الغنية والفقرية، 
 .، باعتباره اهلدف الرئيسي للمجتمعاخصوصا بكيفية جعل النمو االقتصادي مستدام

بالبيئة نتيجة اآلثار فانشغلت حلياة، ففي الدول املتقدمة، كان االهتمام األكرب موجها حنو نوعية ا
السلبية املصاحبة للنمو الصناعي، يف حني مل هتتم البلدان النامية بتحقيق التنمية االقتصادية وما تتطلبه من 

ذلك كان انشغاهلا ول .ناتج قومي مرتفع ومعدل منو سريع فحسب، ولكن أيضا من سيقوم هبذا النمو
على  النمو والتنميةمثرات هبا قسم اليت تكيفية المبعىن أي يع الدخل، األساسي هو النمو يف مواجهة توز 

الفئات املختلفة للمجتمع، ألنه حتما إذا كان األغنياء حيصلون على القسط األكرب لعوائد النمو، فإن 
 .لألسوأ وتتعمق ظاهرة سوء توزيع الدخلتجه حال الفقراء ي

اتضح أن معدالت النمو املرتفعة اليت شهدهتا الدول واستنادا إىل التجارب واملعايري التارخيية، 
النامية تذهب يف معظمها إىل األغنياء وال تشكل إال منفعة بسيطة للفقراء، لذلك فإن نسبة كبرية من 

فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية تعاين من مستويات معيشة إما متدنية أو ثابتة، بالتزامن أ السكان يف كل من
ت البطالة والفقر واألمية وضطعف األنظمة التعليمية واخلدمات الصحية سواء يف الريف أو مع ارتفاع معدال

 .احلضر

لنمو االقتصادي يتطلب توفر اجملتمع على املناخ املالئم حتقيق معدالت موجبة ومرتفعة ل وإذا كان
اتق موضوعات على ع اكون قائمال يجيب أن فإنه للنشاط االقتصادي وتقدميه الكثري من التضحيات، 

أدى إىل ظهور نظريات النمو احلديثة وهو ما الفقر وعدم املساواة اليت أصبحت أكرب انشغاالت التنمية، 
يف الثمانينيات والتسعينيات، اليت وضعت النمو مع إعادة توزيع الدخل يف مقدمة األولويات، واتضح معها 

حيث توضح الدراسات املكثفة للبنك العاملي بل يف استمراره لألسوأ،  ،أن مشاكل الفقر ليست يف وجوده
حول اقتصاديات الدول، أن جهود التنمية اليت بطذلت لعدة عقود أوجدت فجوة متسارعة بني الدول من 
ناحية، وبني األغنياء والفقراء داخل نفس البلد من ناحية أخرى، وأن عوامل انتشار الفقر وعدم العدالة يف 

 .ال بد أن تدرس يف أي برنامج تنمويت عملية التنمية، واليت متثل صلب انشغاالتوزيع الدخل 

وبعد، ميكن لبعض السياسات التنموية املساندة للفقراء أن تنجم عنها آثارا جانبية تشوِّه احلوافز 
وتلحق الضرر بالنمو االقتصادي، فمن خالل استقصاء التجارب الدولية خالل العقدين األخريين، اّتضح 

هي من بني السياسات اليت  -ال سيما عرب اإلنفاق االجتماعي املستهدف-ؤ الفرص أن سياسات تكاف
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املعروفة بالتباين الكبري -وال غرابة يف أن تنصّب جهود صانعي القرار يف دول أمريكا الالتينية . ثبتت جناعتها
املعوزة إىل على سياسات اجتماعية توّفر احلماية االجتماعية وتضمن ولوج الفئات  -يف توزيع الدخل

اخلدمات التعليمية والصحية، ناهيك عما تنطوي عليه من قيمة أخالقية وإنسانية، تساهم مباشرة يف دعم 
عملية النمو االقتصادي واالستقرار السياسي واألمين، وتساهم بشكل مباشر يف تقليل تفاوت الدخول، 

د تفاوت طبيعي للدخول مهما بلغت وباألخص حتقيق عدالة توزيع الفرص، بشرط أن يسّلم اجملتمع بوجو 
 .درجة تدخالت الدولة لتحقيق العدالة التوزيعية

نظريات التنمية التأكيد على جمموع الضغوط املؤسسية والسياسية الداخلية واخلارجية وهلذا، حتاول 
تقليل عدم فأهدافها املختلفة مثل استئصال الفقر وزيادة فرص التوظيف املختلفة و  ،على التنمية االقتصادية

حتتاج إىل توفري سياسات رئيسية جديدة مل  ، توزيع الدخل وحتقيق املساواة على نطاق واسعيفالعدالة 
له باستخدام مناذج املراحل  اخمططكما كان قق  حتتحقق يف إطار النمو االقتصادي، ألنه هو اآلخر مل يت

 .اخلطية والتغيري اهليكلي

 التنمية مفهوم توسيع إىل دعت اليت تلك التنموي الفكر يف احلديثة التطورات أهم أحد لعّ لو 
ميكن النظر إىل " Bruton, 2001"و" Sen, 1999"فمثال وحسب . املادية العوامل على يزكالرت  عن بعيدا

تعلق بتوفري كل ما يتشمل  هي التنمية على أهنا عملية لتوسيع احلريات احلقيقية للبشر اليت يتمتعون هبا، و 
واحلقوق السياسية واملدنية، واليت هتيؤ فرص املشاركة يف القضايا العامة كصياغة  الصحة والتعليم

ليست فقط جمرد زيادة متوسط دخل الفرد كذلك االسرتاتيجيات التنموية ومساءلة املسؤولني، وهي  
احلقيقي، أو التحديث االجتماعي، أو حتقيق التقدم التقين والفين، كما استندت عليه نظرية الرفاه 

الجتماعي، ألن احلريات احلقيقية تستند إىل مقاربات جديدة مثل االستطاعة، اليت ال بد وأن تؤكد على ا
جتعله يتقلب من أسلوب حياة سة خمتلف األساليب اليت من شأهناقدرة الفرد على اختيار منط حياته وممار 

 .1إىل آخر، ومتكنه من املشاركة الفعالة يف اجملتمع واحرتام الذات

ه املقاربة اجلديدة حتتاج مثلها مثل بقية املقاربات األخرى احلديثة أو التقليدية إىل حتديد إن هذ
الدخل احلقيقي )أوزان صرحية لتقييم خمتلف مكونات احلياة الكرمية، مثل استطاعة حتقيق مستوى للمعيشة 

، وهو ما حياول (نسب التعليم)، واستطاعة املعرفة (العمر املتوقع للحياة)، واستطاعة احلياة الصحية (للفرد
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي صياغة مؤشر له يكون جتميعيا للتنمية البشرية

الظروف السياسية واالقتصادية الدولية واإلقليمية وحىت احمللية منها دورا يف من جهة ثانية، لعبت 
ها تدخل يف أزمة هيكلية عميقة متيزت عدم قدرة اجلزائر على بلورة سياسة اقتصادية تنموية شاملة، مما جعل

                                                 
1

هداف الدولية للتنمية وصياغة األ"، ندوة حول "واألهداف الدولية للتنمية التطورات احلديثة يف الفكر التنموي"علي عبد القادر علي،  
 .2003ماي  6-8، تونس "السياسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية
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باختالل مؤشرات االقتصاد الكلي، ظهرت معاملها بوضوح بعد اهنيار أسعار احملروقات اليت كانت تعتمد 
 صعوبة إجياد عليها يف رصد موازناهتا العامة، وكذا ارتفاع املديونية اخلارجية اليت أثقلت كاهل الدولة يف

ي جعل تلك األزمة تستعصي حلها كلما طالت مدهتا، وكلما كانت برامح ، األمر الذمصادر متويل بديلة
اإلصالحات بطيئة وغري فعالة تستنفذ من خزينة الدولة املليارات، واليت جنتها بطرق خمتلفة ورمبا كان ذلك 

 .بشق األنفس، مما جعل البلد يتبع مجلة من اإلصالحات املتنوعة لدحضها

ستقر الذي تعرفه الدول الصاعدة الناجحة يشكِّل فرصة للجزائر إن النمو السريع واملوعليه، ف
خاصة، والبلدان العربية عموما، والبلدان النامية إمجاال لتستفيد من جتارهبا يف اجملالني االقتصادي 

أحد الدروس املهمة اليت أمكن استخالصها هو أن التناقض بني النمو ن واالجتماعي على حّد سواء، أل
على املدى القصري، بينما ال  هريا ومنحسراإلنصاف يف توزيع مثرات النمو ال يعدو كونه ظااالقتصادي وا

 .يوجد تناقض أو تضارب بني اهلدفني على املدى الطويل

 إشكالية البحث
 :تططرح اإلشكالية على النحو التايل ،انطالقا مما تقدم

النمو االقتصادي السريع ا كان لقد دار نقاش كبري بني اقتصاديي التنمية منذ عقود حول ما إذ
كانت عدالة التوزيع عامال إذا  ف، والتوزيع األكثر عدالة للدخل أهداف متعارضة للسياسات التنموية للدول

نوع العالقة اليت تربط مهما يف سبيل حتقيق معدل منو اقتصادي حقيقي مرتفع ومستقر ومستدام، فما 
فع إىل مزيد من عدالة توزيع الدخل، وهل أن تدهور حالة بينهما؟ مبعىن هل تؤدي معدالت النمو املرت

 النمو؟مسار التوزيع تعرقل 

 البحث فرضيات
انطالقا من اشكالية البحث، وعلى ضوء تعاريف االقتصاديني للنمو االقتصادي بأنه مقدار التغري 

متوسط الدخل الفردي، وأن  يف الناتج احمللي اإلمجايل، أو كما يعرفه البعض اآلخر بأنه الزيادة املتواصلة يف
، أو "Gini"عدالة توزيع الدخل تتحقق عندما تتناقص مؤشراهتا عرب الزمن، إذ يقيسها البعض مبعامل 

، أو أهنا مقدار حصص الدخل العائدة للمجموعات املئوية للسكان، أو كذا متركز الدخل "Theil"مؤشر 
 :ةالتالي اتإن هذا البحث حياول اختبار الفرضيباملقارنة بني أغىن الفئات إىل أفقرها، أو العكس، ف

 أدى حتسن معدالت النمو االقتصادي إىل حتسن يف مؤشرات عدم عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر. 

  لة توزيع الدخل يف الدول العربيةالنمو االقتصادي إجيابا على عدامعدالت يؤثر ارتفاع. 

  لدول العربيةيف ا النمو االقتصاديلدخل السيئ لتوزيع اليعيق. 
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 أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف العالقة املوجودة بني النمو االقتصادي وعدالة توزيع الدخول 
يف االقتصاد العريب، فهو إىل جانب عرض خمتلف التوليفات النظرية اليت جتمع املتغريين، وكذا مسارات 

اهتا التنموية، فهو يوفر مرجعا علميا ملن أراد الرجوع إليه، تطورمها عرب الزمن، وأنواع الربامج احلكومية وسياس
 .فهي من الدراسات القليلة اليت متت على االقتصاديات العربية باملنهج القياسي على حد علمنا

 :وإىل جانب هذا اهلدف العام، مثة دوافع شخصية كانت وراء اختيار هذا املوضوع، ومنها

 يزال قضية جوهرية ألي سياسة تنموية، ألنه كثريا ما حيقق البلد يشكل التفاوت يف توزيع الدخول وال 
معدالت منو مرتفعة نسبيا، غري أنه يكون عاجزا يف اختيار منط توزيع مثاره، إذ غالبا ما يصاحب أي 

 عملية إصالح تشوهات يف أحد األسواق، وخصوصا سوق العمالة ورأس املال البشري؛

 ل البشري عندما ال يستطيع عامة الناس أو شرحية واسعة من السكان تنشأ هذه التشوهات يف رأس املا
مواهلم البشرية، إما لكوهنم يفضلون الشغل عوض مزيد من التعليم والتدريب أاالستثمار يف رؤوس 

وإما لكون . بسبب شح فرص العمل املتاحة، األمر الذي جيعلهم ال يفرطون يف أية فرصة ،والتكوين
م ال هتتم مبثل هذه األمور، مما خيلق يف آخر املطاف فجوة متسارعة يف تراكم املؤسسات اليت تشغله

 رأس املال مقارنة بأصحاب النفوذ والنخبة السياسية، ويف أحيان عديدة بني سكان الريف واملدن؛

  إن قلة الدراسات اليت عنت باستكشاف عالقة النمو االقتصادي بعدالة توزيع الدخل يف اجلزائر كان
يف البحث الطويل حول بيانات الدراسة اليت اصطدمت بشحها، األمر الذي حوله إىل دراسة السبب 

 هذه العالقة يف جمموعة من البلدان العربية، وهو ما يستلزم توفر البيانات يف شكل سالسل زمنية؛

 زائر بداية وبعد، لعل السبب الرئيسي وراء املسألة كان حماولة حتليل التحوالت اهليكلية اليت عرفتها اجل
حيث )التسعينات إثر عمليات التصحيح والتعديل اهليكلي، وحتول نظامها االقتصادي من التوجيه 

التشغيل واألجور واألسعار مل تكن مبنية على أساس توازن األسواق، وإمنا كان لتغليب االعتبارات 
 .ئم على اإلنتاجيةإىل اقتصاد السوق القا( االجتماعية على االعتبارات االقتصادية والكفاءة

 الدراسات السابقة

من خالل أول من حاول قياس العالقة بني توزيع الدخل والنمو االقتصادي  (Kuzents. S)يعد 
متكن من مجع بيانات عن إال أنه على الرغم من حمدودية البيانات املتوفرة،  ، وذلك1955حبث نشره عام 

ا، ومتكن من إثبات صحة هذه الفرضية بدراسة جتريبية عام 25امتدت لـ ثالث دول متقدمة ولفرتة زمنية 
 :ستطاع من خالهلا، ا1963تقدم هبا عام 
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األوىل تطعزى إىل تركز : حتديد العوامل اليت تعمل على زيادة التفاوت يف توزيع الدخل يف جمموعتني -أ
إىل اهليكل الصناعي، اإلدخارات لدى فئات الدخل املرتفع بسبب إرتفاع أصوهلا الدخلية، والثانية تنسب 

ومن املالحظ أّن متوسط دخل الفرد مث التفاوت يف . إذ حتركت الدول املتقدمة من الزراعة إىل الصناعة
 .توزيع الدخل يف الريف، أقل مما هو عليه يف احلضر

حتديد العوامل اليت حتدد اتساع التفاوت يف توزيع الدخل، كنظام الضرائب واإلعانات واخلدمات  -ب
ويصل كوزنتس من خالل هذه الدراسة إىل إستنتاج مفاده أّن العالقة بني توزيع الدخل والنمو . مةالعا

، أي إّن التفاوت يف توزيع الدخل يكون منخفضاً يف املرحلة (U)اإلقتصادي، تأخذ شكل مقلوب احلرف 
معدالت النمو، مث  األوىل من عملية النمو اإلقتصادي، مث تزداد حدته حىت يبلغ أقصى مدى له مع زيادة

 .1يستقر، وبعدها يأخذ بالتقلص يف مراحل متقدمة من النمو اإلقتصادي

 :2لنقد شديد، وأطعيد اختبارها، وأهم تلك الدراسات التطبيقية هي" Kuznets"لقد تعرضت فرضية 

 43من بيانات املقطع العرضي لعينة اليت استخدمت ، (Adelman. I & Morris. C, 1971)دراسة  .1
تقيس عدالة توزيع الدخل على ثالثة متغريات داخلية  اليت اعتمدت، و (1957-1968)ة نامية للفرتة دول

من املتغريات  اوعدد ،(من السكان 5%، واألعلى 20%، واملتوسط 60%حصة الدخل األدىن وهي 
 .Kuznets"3"اخلارجية أظهرت تأييدا لفرضية 

لقياس التفاوت يف توزيع الدخل   "Gini"معامل ستخدم فيها اليت او  ،(Poukert. F, 1973)دراسة  .2
وباعتماد أسلوب بيانات . قتصادي كمتغريات خارجيةكمتغري داخلي، وعدد من مؤشرات النمو اال

أّن الالمساواة يف توزيع الدخل الدراسة بّينت  وقد. نامية ومتقدمةة دول 56املقطع العرضي لعينة من 
ّن التفاوت الكبري يف توزيع الدخل يف أو ، ن الدخل القوميخنفاض مع زيادة نصيب الفرد متأخذ باال

 .4من السكان 5% غىنيعود إىل احلصة العالية ملستلمي الدخل ألإمنا  الدول النامية

 60ستخدم فيها أسلوب بيانات املقطع العرضي لعينة من اليت ا، (Ahluwalla. M, 1976)دراسة  .3
حندار ، ومطبقا اال(1969-1960)دول إشرتاكية للفرتة  6ودولة متقدمة  14دولة نامية و 40، منها ةدول

وهي املتعدد لتقدير العالقة بني التفاوت يف توزيع الدخل كمتغري داخلي معرّب عنه بثالثة متغريات 
قتصادي كمتغري النمو االوأما . من السكان %20، وألعلى %40ملتوسط و ، %40حصة الدخل ألدىن 

                                                 
1

 :من املوقع ، مقال منشور على صفحة اإلنرتنيت،"توزيع الدخل والنمو االقتصادي يف الدول النامية"رضا صاحب أبو حامد،  
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18569 

2
األهداف الدولية للتنمية وصياغة "، ندوة حول "واألهداف الدولية للتنمية التطورات احلديثة يف الفكر التنموي"علي عبد القادر علي،  

 .2003ماي  6-8تونس " السياسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية
3
 Adeiman O. f Morris . C. "An Anatomy of income Distribution in Developing Nations –A summary of 

Findings", Mimeo International Banks for Reconstruction & Development, Washington, D.C, 1971. P12. 
4

 .رضا صاحب أبو حامد، املرجع السابق 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18569
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، ومعدل هومربع ،نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايلوهي غريات عنه بثالثة متفقد عرب خارجي، 
، إذ "Kuznets"وأظهرت النتائج تأييدا لفرضية . متغريات أخرى إىلإضافة  ،منو الناتج احمللي اإلمجايل
من السكان أخذت باإلخنفاض حىت وصل نصيب الفرد من الناتج  40% أّن حصة الدخل ألدىن

من  20%والعكس حدث بالنسبة حلصة الدخل ألعلى . دوالر سنوياً  400القومي اإلمجايل إىل 
من السكان بعالقة معنوية مع نصيب الفرد  40% ترتبط حصة الدخل ملتوسط يف حني مل ،السكان

أّما بالنسبة ملتغري معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، فقد ارتبط بعالقة موجبة . من الناتج القومي اإلمجايل
قتصادي من السكان، وهذا يعين أن النسبة العالية من النمو اال 40%حصة الدخل ألدىن  ومعنوية مع

، وهذا هلا تأثري إجيايب على املساواة النسبية ملسامهته يف زيادة حصة الدخل للفئات الدنيا من السكان
، عتمدةدقة البيانات املحول  (Saith. A, 1983)قتصادي االبالرغم من االنتقادات اليت وجهها له 

النهج ختتلف من حيث متقدمة أخرى يف اختيار عينة الدراسة اليت تكونت من دول نامية و  خصوصا
 .شرتاكيالرأمسايل واال

 & Ahluwalla)واليت أعادت اختبار بيانات ( Campano. F & Salvatore. D, 1988)دراسة  .4

Saith)،دولة  68دولة، منها  95لغت ب وتوسيع حجم العينة اليت ، بعد إضافة بيانات جديدة عليها
، استخدمت أسلوب بيانات املقطع العرضيقد و . دول إشرتاكية 6و ،دولة متقدمة رأمسالية 21نامية، و
وهذا  من السكان 20%، باستثناء حصة الدخل ألعلى "Kuznets"قبوال لفرضية أن هناك  وأظهرت

تمع، على الرغم من زيادة معدالت منوها يعين أّن منافع النمو مل تصل إىل الفئات الفقرية يف اجملما 
 .قتصادياال

بّينت أّن الدول اليت استطاعت اليت ( World Bank, 1993)دراسة حديثة أعّدها البنك الدويل هناك  .5
قتصادي مع حتقيق عدالة أكرب يف توزيع الدخل، متّيزت باعتمادها على أن تزيد معدالت منوها اال

حكومية مناسبة واستقرار أكرب يف أوضاعها السياسية سياسات تنموية شاملة مع تدخالت 
مع اتباعها سياسات  ،قتصادية، وحتقيقها ملعدالت عالية من التطور يف جمال التعليم والتدريبواال

نتاجية، وغريها من الربامج ستثمارات اإلتشجيعية لتعبئة املدخرات احمللية مث توجيهها حنو اال
 .قتصاد القوميحتقيق حالة من التوازن بني القطاعات املكونة لالواإلجراءات اليت كانت هتدف إىل 

توفرت هلا البيانات لتقدير ( 1960-1985)بلدا للفرتة  49لعينة من ( 1994)بروسون وثابيليين  دراسة .6
منوذج للنمو االقتصادي طويل املدى، حيث استخدم منو دخل الفرد احلقيقي كمتغري تابع، ونصيب 

من إمجايل الدخل كمتغري مفسر يعكس حالة عدالة توزيع الدخل، ( ميس الثالثاخل)الطبقة الوسطى 
وقد أضاف متغريات أخرى مفسرة اشتملت على كل من دخل الفرد يف السنة االبتدائية، ونسبة 

النتائج أن زيادة نصيب الطبقة الوسطى من أظهرت وقد . االخنراط يف التعليم األويل يف السنة االبتدائية
وقد . نقطة مئوية 0,59نقطة مئوية من شأنه أن يزيد معدل النمو حبوايل  3,1لدخل مبقدار إمجايل ا
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تأكدت هذه النتائج بتقدير النموذج إلمجايل العينة بعد إدخال عوامل تقدير مركبة من املتغريات 
 .ها الصايفاملفسرة الرئيسية بعد ضرهبا يف مؤشر الدميقراطية، باإلضافة إىل املتغريات املفسرة يف شكل

متقدمة والبقية  16منها )دولة  46لعينتني؛ األوىل اشتملت على ( 1994)دراسة ألسينا ورودريك  .7
دولة بإضافة  70وأما الثانية فتضمنت . وكانت بيانات حول توزيع الدخل تتصف بالنوعية الراقية( نامية

-1985)ي لكل من الفرتتني دولة إىل العينة األوىل، وقد استطخدم معدل منو دخل الفرد احلقيق 24

" Gini"لتوزيع الدخل ومعامل " Gini"كمتغري تابع، بينما كان معامل ( 1970-1985)و( 1960
لتوزيع األرض يف الفرتة االبتدائية كمتغريات مفسرة تعكس حالة التوزيع، إضافة إىل متغريات مفسرة 

الدميقراطي، ومتغري مركب الدميقراطية أخرى وهي دخل الفرد يف السنة االبتدائية، ومعامل دمية للحكم 
، باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية وطريقة املربعات الصغرى ذات "Gini"ومعامالت 

" Gini"املرحلتني لتقدير النتائج، واليت أظهرت أن التقدير للعينة الراقية أظهرت أن معامل تقدير متغري 
 .ذو معنوية إحصائية لكال الفرتتنيكانا سالبني و توزيع األرض  و لتوزيع الدخل 

بأربع مؤشرات لقياس عدالة التوزيع ( 1970-1988)دولة للفرتة  74لعينة من ( Clark, 1995)دراسة  .8
من السكان لنصيب أغىن  40%ونسبة أفقر " Theil"ومؤشر " Gini"وهي معامل التباين، ومعامل 

    )منهم  %20

    
 السنة االبتدائية ومؤشر عدم االستقرار السياسي، ، إضافة إىل دخل الفرد يف(

ومؤشر رأس املال البشري، ومؤشر حجم احلكومة كمتغريات مفسرة إضافية، ومعدل منو دخل الفرد 
وقد أظهرت النتائج أن معامالت تقدير مؤشرات عدم عدالة . كمتغري تابع( 1970-1988)للفرتة 

ئية يف كل النماذج وطرق التقدير، وهو ما جعل توزيع الدخل كانت سالبة وذات معنوية إحصا
"Clark " يستخلص أن عدم عدالة التوزيع تؤثر سلبا على النمو وبطريقة مستقرة إحصائيا، ولو أن

 .التأثري كان ضعيفا

حيث تعريف درجة ( 1960-1985)دولة للفرتة  67اليت استخدم فيها عينة من ( 1996)دراسة بريويت  .9
صيب اخلميس الثالث والرابع على اعتبار أن هذه الشرائح السكانية متثل الطبقة عدالة توزيع الدخل بن

وأما املتغريات املفسرة . الوسطى يف اجملتمع، وأن زيادة نصيبها يف الدخل تعين حتسن حالة عدالة التوزيع
، ومتوسط سنوات الدراسة للذكور ولإلناث من السكان، 1960فتضمنت كل من دخل الفرد للعام 

وقد أوضحت نتائج الدراسة مغزوية . خفض لالستثمار باملكافئ الشرائي للدوالر األمريكيومن
املتغريات املفسرة فيما عدا مؤشر االستثمار، وحيث بلغ معامل تقدير نصيب الطبقة الوسطى يف 

 ، وهو ما يعين أن عدالة التوزيع يف السنة االبتدائية هلا وقع إجيايب على(T=2,84)و 0,118الدخل 
 .النمو طويل املدى

حول العالقة بني توزيع االثروة والنمو االقتصادي ( K. Deininger & P. Olinto, 2001)دراسة  .11
على اقرتاض وجود ارتباط قوي بني الدخل والثروة، رغم غياب املعلومات اخلاصة بتوزيع األصول )
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األردن، )ط ومشال أفريقيا دول إلقليم الشرق األوس( 6)بلدا منها  ست  60لعينة من ( الرأمسالية
، فقد استخدما املعلومات حول توزيع األراضي الزراعية املستغلة من (العراق، مصر وتونس، إيران وتركيا
، وقاما بتقدير منوذج للنمو بطريقة العزوم املعممة، وحيث مت (FAO)مصادر منظمة الزراعة والتغذية 

لتوزيع الدخل، " Gini"ع الزمن ومنها دخل الفرد ومعامل تقسيم املتغريات املفسرة إىل تلك اليت تتغري م
، (1990إىل  1960حيث استخدمت متوسطاهتا لفرتة زمنية مخاسية من )ورصيد رأس املال البشري 

لتوزيع األراضي الزراعية املستغلة يف الفرتة " Gini"وتلك اليت ال تتغري مع الزمن وتضمنت معامل 
لتوزيع األراضي يؤدي إىل " Gini"ينت النتائج أن ارتفاع معامل وقد ب(. 1960-1970)االبتدائية 

اخنفاض يف معدل النمو االقتصادي، بينما ال يؤثر توزيع الدخل بطريقة ذات مغزوية إحصائية على 
وأما إقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا فكان ال يزال . معدل النمو يف ظل وجود تأثري لتوزيع الثروة

حديات التنموية الكبرية مثل دخل الفرد ورأس املال البشري ومعدل االستثمار، حيث  يواجه نسبيا الت
كانت متوسطاهتا أصغر مقارنة مبثيالهتا إلمجايل العينة، بينما تزيد متوسطات عدم عدالة التوزيع مقارنة 

لتوزيع " Gini"، فيما عدا معامل (1986-1990)والنهائية ( 1960-1970)بالعينة للفرتتني االبتدائية 
 67%مقابل  53,32%لتوزيع األراضي للدول العربية " Gini"الدخل هلذه األخرية، حيث بلغ معامل 

لإلقليم، مما يعين اتصاف هذه البلدان العربية بعدالة توزيع األصول اإلنتاجية، واليت كان هلا دور إجيايب 
  .على معدالت النمو طويل األجل

مشاهدة  90دولة نامية متوسطة ومنخفضة الدخل بـ  57ات دراسة أبو محد، حيث استخدم بيان .11
دول عربية وهي اجلزائر، واألردن، وسوريا، ومصر، والعراق، واملغرب،  8، منها (1970-1992)للفرتة 

وقد قام بإجراء اختبارات على ثالث عينات؛ األوىل تضمنت العينة بأكملها أي . وتونس، وموريتانيا
مشاهدة لبلدان الدخل املتوسط، وأما الثالثة فخصت عينة البلدان  60ت مشاهدة، والثانية تضمن 90

وقد بينت الدراسة على العينة اإلمجالية أن النمو االقتصادي ممثال . مشاهدة 30منخفضة الدخل بـ 
مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بتخلف قدره مخس سنوات ونصيب الفرد من الناتج الوطين اإمجايل 

فيض دخول أصحاب الدخل املرتفع، ويف حتسني دخول أصحاب الدخل املتوسط من يساهم يف خت
السكان، غري أنه ال يفيد أصحاب الدخل املنخفض، مبعىن أن معظم الطبقات الفقرية ال تستفيد من 

وعندما كانت العينة ختص بلدان الدخل املتوسط فقد ظهر أن تلك البلدان قد جنحت يف . النمو
الفئات )فاوت يف توزيع الدخل من خالل حتسني دخول أصحاب الدخل املنخفض تقليص  فجوة الت

وأما نتائج العينة الثالثة فقد أظهرت عدم إمكانية احلد . ، وتقليل مستويات دخول الفئات العليا(الدنيا
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واتضح أن لنصيب الفرد من الناتج الوطين . من تفاوت الدخول مع حتسن معدالت النمو االقتصادي
 .1يل أثرا أكرب من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل على عدالة توزيع الدخل للعينات الثالثاإلمجا

ّن العالقة بني متوسط اإلنفاق حيث تبني أعلى اجلزائر،  (2002، املشهداين وشاوي)دراسة  .12
فاوت قتصادية، ومعامل جيين بوصفه مؤشرا للتستهالكي احلقيقي للعائلة، بوصفه مؤشرا للتنمية االاال

قتصادية، هذا يف توزيع الدخول كانت إجيابية باجتاه تقليل التفاوت يف توزيع الدخول وحتقيق التنمية اال
أّما نتائج التحليل اإلقتصادي الكلي، فقد أظهرت تباينًا يف . على مستوى التحليل اإلقتصادي اجلزئي

اعي واخلدمي والزراعي، بوصفها مؤشرات العالقة بني املتغريات اهليكلية، ممثلة بالقطاعات الثالثة، الصن
، إذ كانت العالقة بني القطاع الصناعي ومعامل جيين إجيابية "Gini"قتصادية ومعامل للتنمية اال

يف حني مل تكن جمدية بالنسبة للقطاع اخلدمي، وغري مرغوبة . ومقبولة باجتاه املوازنة بني املتغريين
جتماعية والسياسية يف اجلزائر قد قتصادية واالالتحّوالت اال بالنسبة للقطاع الزراعي، وهذا يعين أنّ 

مل ، ولكنها (1980-1985)و( 1974-1979)فرتتني الكال أثّرت إجيابيًا على التنمية وتوزيع الدخل يف  
 .2(1986-1994)موفقة يف املرحلة الثالثة  تكن

التفاوت يف توزيع الدخل أظهرت أّن حّدة اليت قتصاد العراقي، اال على( 2002، العفري)دراسة  .13
إذ تبنّي أّن زيادة املسامهة  ،تتناسب طرديا مع منو القطاع اخلاص، وعكسيا مع توسع القطاع العام

النسبية للقطاع العام يف الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق مبقدار وحدة واحدة، يؤدي إىل اخنفاض يف 
أمهية القطاع العام عن هبا، وميكن أن تفصح ، وهي نسبة ال بأس (0.17)قيمة معامل جيين مبقدار 

 .3ودوره يف التقليل من حدة التفاوت يف توزيع الدخل

 منهج الدراسة
يف عرض الوقائع االقتصادية اليت احتوهتا فصوله التحليلي اعتمد البحث على املنهج الوصفي 

لعينة الدول  ماذج الرياضيةاختبار النالنظرية، كما اعتمد على األسلوب القياسي التحليلي القائم على 
وهي اجلزائر واملغرب وتونس ومصر والسودان وسوريا وموريتانيا واألردن )العربية املتكونة من ثالثة عشر بلدا 

اخلاص بتوزيع الدخل " Gini"مشاهدة ملعامل  57، مبجموع (واليمن ولبنان والعراق وجزر القمر وجيبويت
فصل اخلامس، باستخدام أسلوب االحندار اخلطي املتعدد وطريقة لفرتة امتدت ألربعني سنة، وذلك يف ال

 .، واختبار نتائجه بإسقاطها على النظرية االقتصادية يف هذا الشأن(OLS)املربعات الصغرى االعتيادية 
                                                 

1
 .، مرجع سابق"توزيع الدخل والنمو االقتصادي يف الدول النامية"، رضا صاحب أبو حامد 

2
القياس االقتصادي ألثر التفاوت يف توزيع الدخول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر "عبد اهلل عبد الغين املشهداين، حممد بوجالل شاوي،  

 .117-128، ص ص 2002 امعة املوصلج ،68العدد  ،24اجمللد ، جملة تنمية الرافدين، ("1974-1994)للمدة 

3
، اجمللة العراقية للعلوم "حتليل العالقة بني دور القطاع العام يف االقتصاد العراقي ودرجة التفاوت يف توزيع الدخل"سجيع هاين العفري،  

 .24-34ص  ، ص2002االقتصادية ، اجمللد األول، العدد األول، بغداد 
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 تقسيم الدراسة وتبويبها

متة من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة، فإن البحث تضمن إضافة إىل املقدمة العامة واخلا
 :العامة مخسة فصول

بعرض خمتلف املقاربات النظرية ( دراسة نظرية للنمو االقتصادي والتنمية) استهل الفصل األول
تناول األول منها : للنمو االقتصادي واختالفه اجلوهري عن التنمية، فقد جاء يف ثالث مباحث رئيسية

قيقهما، ومعوقات الوصول إىل التنمية أسس التفرقة بينهما من خالل مفاهيمهما وطرق القياس وشروط حت
بينما تعرض املبحث الثاين إىل خمتلف األطر النظرية للنمو االقتصادي من خالل عرض . احلقيقية الشاملة

هذا وتعرض املبحث . تطورها التارخيي، بدء من املدرسة الكالسيكية وصوال إىل مناذج نظرية النمو الداخلي
سات التنمية االقتصادية واعتبارها عملية مستمرة عرب الزمن، لكوهنا ليست الثالث إىل خمتلف نظريات وسيا

جمرد أرقام إحصائية يعكسها النمو االقتصادي، وإمنا هي خمتلف التغريات اهليكلية والكمية والنوعية اليت 
فرص العمل  متس حياة البشر، مبا يف ذلك عدالة توزيع الدخول واملساواة بني األجناس واألقاليم واألفراد يف

 .إخل...والتعليم والتغذية احلسنة والصحة، واحرتام الذات، واحلرية من االستعباد

تكفل األول : ، وجاء يف مبحثنينظرية توزيع الدخلوأما الفصل الثاين فقد خصص لدراسة 
اهب منهما بتحليل مسألة توزيع الدخل بالتطرق إىل مفاهيمه ومعانيه وأوجه االختالف القائمة بني املذ

االقتصادية الرأمسالية واالشرتاكية واملذهب اإلسالمي، مث ضرورة مراعاة عديد االعتبارات عند دراسة نظرية 
وأما املبحث الثاين فرتصد ملختلف النظريات اليت حاولت تفسري سببية التوزيع الوظيفي . التوزيع الوظيفي

من املدرسة الطبيعية ووصوال إىل النظريات  للدخل واختالف احلصص النسبية العائدة لعوامل اإلنتاج، بدء
  .احلديثة

دور الحكومة في تحقيق المساواة وعدالة التوزيع، ومؤشرات واهتم الفصل الثالث بدراسة 
اهتم األول بتبيان ارتباط املساواة وعدالة توزيع الدخل : ، والذي جاء يف مبحثني رئيسيني قياس التفاوت

معرفة مصادر التفاوت يف توزيع الدخل لرصد السياسات احلكومية  ورةمن حيث املعاين واألبعاد، وضر 
الالزمة لذلك، ومناطق تدخلها، لتقليل اآلثار املرتتبة عنها ومدى تفضيل الدولة لتكلفة إعادة التوزيع أو 

املبحث الثاين لتصنيفات دخل  طرقبينما ت. إذا أرادت أن حتقق أهداف األلفية للتنمية ،تكلفة املساواة
األسرة املعيشية حسب منظمة العمل الدويل، وتصنيفات إنفاقه حسب نظم احلسابات القومية، ووسائل 
قياس عدالته ومؤشراته، واختالف قيمها وتطورها داخل البلدان وعرب أقاليم العامل، وهل ميكن تبادل 

 .األماكن بني األغنياء والفقراء عرب الزمن
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 ،"عدالة توزيع الدخل في الجزائرو لنمو االقتصادي ة لدراسة تحليلي"وقد جاء الفصل الرابع 
بتحليل خمتلف التطورات منها ، اهتم األول يجلزائر احلديث لالقتصادي اتاريخ لت المباحث مثّ ثالث  يف

االقتصادية احلاصلة يف فرتة التخطيط االقتصادي، وخصوصا مؤشرات األداء االقتصادي وأثرها على عدالة 
تعمق املبحث الثاين يف حتليل مرحة اإلصالحات االقتصادية املدعومة من قبل  بينما. توزيع الدخول

الوقع املباشر على مستويات معيشة املؤسسات املالية الدولية يف إطار برامج التعديل اهليكلي، واليت كان هلا 
صفيتها، مما األفراد، خصوصا وتزامنها مع عجز املؤسسات االقتصادية العمومية وإحالتها على اإلفالس وت

وأما املبحث الثالث . جعلها مرحلة صعبة وشاقة مرت هبا البالد، فأثرت على هيكل النسيج االجتماعي
فكان مبثابة استعراض برامج اإلنعاش االقتصادي ونتائجه على األداء االقتصادي واالجتماعي، وباخلص 

 .تطور متوسطات دخول األفراد

س أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في قياوأما الفصل اخلامس، فقد ختصص يف 
، حيث وبسبب شح البيانات حول مؤشرات عدالة التوزيع يف اجلزائر، مثلها الجزائر مقارنة بالدول العربية

الذي تتكفل به األجهزة احلكومية -مثل بقية البلدان النامية، نظرا ملا حييط مبثل هذا النوع من القياس 
من تكلفة وجهد   -حات الدورية لتتبع تطور إنفاق األسر املعيشية ومستويات األسعارباستخدامها املسو 

كبريين، فقد مت االستعانة ببيانات بعض الدول العربية ذات املستوى االقتصادي املتقارب، وهي إما كوهنا 
مصر اجلزائر واملغرب وتونس و )، أو متوسطة الدخل (موريتانيا وجزر القمر)بلدان منخفضة الدخل 

، طاملا أن بعض من دول الصنف الثاين كان حىت (والسودان وسوريا والعراق ولبنان واليمن واألردن وجيبويت
وقد جاء هذا الفصل يف ثالث مباحث؛ . وقت قريب ضمن الصنف األول حسب تصنيف البنك العاملي

توزيع الدخل من خالل  اهتم األول منها بفحص العالقة الكاملة املوجودة بني النمو االقتصادي وعدالة
واحلجج املؤيدة هلا واملعدلة هلا يف نفس الوقت، بينما جاء املبحث " Kuznets"التطرق املفصل لنظرية 

الثاين يعرض خصائص التطورات الزمنية لألداء االقتصادي وعدالة التوزيع يف عينة البحث، يف حني يقوم 
دام أسلوب االحندار املتعدد وطريقة املربعات الصغرى املبحث الثالث بقياس العالقة بني املتغريين باستخ

 .هذا وينتهي الفصل خبالصة تتضمن نتائج البحث والتقدير. االعتيادية

 صعوبات الدراسة
ال شك أن أي حبث أكادميي إال ويواجه صعوبات يف مجع بياناته، خصوصا إذا كان يستدل 

ب مصدرها، نظرا الختالف طرق القياس والتقدير باألرقام واإلحصائيات، وهي اليت غالبا مع تتعارض حس
مل تكن املعلومات حول توزيع الدخل واإلنفاق ( حىت وقت قريب)وكما هو معروف . واحلساب

االستهالكي متوفرة للعديد من الدول النامية مبا يف ذلك البلدان العربية، إال أن جتدد االهتمام بقضايا الفقر 
من اجلهود البحثية لدى حكومات الدول من أجل توفري املعلومات على الصعيد العاملي أضفى نوعا 
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اإلحصائية الالزمة حول توزيع الدخل واإلنفاق االستهالكي، وحتسني جودهتا حىت تكون شاملة ومعربة عن 
 .الظروف االجتماعية واالقتصادية احلقيقية لألفراد

ة عموما من نقص وإعداد ونشر البيانات واجلزائر تعاين مثلها مثل بقية الدول العربية خاصة والنامي
واملعلومات اخلاصة بتوزيع الدخل واإلنفاق االستهالكي وإتاحتها يف صورة جممعة يسهل استغالهلا ألغراض 
البحوث املتعددة، أو عند إجراء املقارنات الدولية، األمر الذي يضطر الباحث إىل االستعانة مبصادر 

جأ هي األخرى إىل عملية التقدير للتوصل حساب املؤشرات املختلفة معلومات اهليئات الدولية اليت تل
كما أن مجع البيانات عن األسر تكون مكلفة جدا وعادة ما يطبع عليها عامل . لتلك األغراض

اخلصوصية، خصوصا إذا تعلق األمر مبستويات املعيشة والدخول، وتكون يف أحيان أخرى مقيدة بعدم 
ر الفتنة يف اجملتمع، األمر الذي جيعل الكثري من البيانات قليلة اجلودة، لعدم املساس بأمن الدولة أو نش

توافقها مع البيانات االقتصادية الكلية للمؤسسات الدولية، ورمبا حىت مع بعض البلدان لعدم توحيد 
السلطة  التعاريف واملنهجيات املستخدمة، لينتهي هبا املطاف إىل عدم نشرها، كوهنا حمكومة غالبا بإرادة

السياسية وخاصة يف موضوعات الفقر والبطالة وتوزيع الدخول، أو لعدم القدرة على إتاحتها ونشرها كافة 
ويف الوقت املناسب، األمر الذي جيعل تلك البيانات تعتمد على املسوحات احلكومية حول دخل وإنفاق 

األجهزة اإلحصائية املختلفة أمر يف  األسر املعيشية، ألن حماولة الباحث احلصول على البيانات اخلام من
 .غاية الصعوبة

إال أنه وبغرض استكمال البحث، فقد مت اللجوء إىل بعض الدراسات واحملاوالت الفردية اليت يقوم 
هبا الباحثون من حني آلخر حول موضوع عدالة توزيع الدخول وتقدير مؤشراهتا، بالرغم مما يؤخذ عليها 

، وعلي عبد القادر 1دراسة بلقاسم العباس: كون الوحيدة املتداولة، ومنهامن نقائص، غري أهنا تكاد ت
، وغريهم ممن حاول استخالص نوعية 4، وعبد الرزاق الفارس3، واملشهداين وشاوي، واملقدسي2علي

العالقة بني عدالة توزيع الدخول والنمو االقتصادي يف االقتصاديات العربية، وهي الدراسات اليت 
ات وإحصائيات غاية يف األمهية لتطور مؤشرات التفاوت يف توزيع الدخول، وجتميعها استخدمت بيان

 .للبلدان العربية اليت توفرت هلا البيانات والتقديرات

                                                 
1
 Laabas Belkacem, "Poverty Dynamics in Algeria", Arab Planning Institute (Kuwait), Vol.4, no.1 (Dec 

2001). 

 .2007، أكتوبر 66، املعهد العريب للتخطيط، العدد "مؤشرات قياس عدم العدالة يف توزيع اإلنفاق االستهالكي"علي عبد القادر علي،  2
، اجمللد (الكويت)، املعهد العريب للتخطيط "لفقر والتوزيع يف االقتصاد العريبمنظومة التكافل االجتماعي ومثلث النمو وا"سليمان القدسي،  3

 pdf2-api.org/images/publication/pdfs/140/140_j4-http://www.arab.: ، من املوقع2002، العدد الثاين، يونيو 4رقم 
 .2001، (لبنان)، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت "عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل يف الوطن العريب 4

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/140/140_j4-2.pdf
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 الفصل ةمقدم
احتل النمو االقتصادي حيزا مهما يف الدراسات االقتصادية، وتطورت البحوث بشأنه بدءا من 

ت بدراسة القوى اليت حتدد تقدم الشعوب، وصوال إىل النظريات احلديثة اليت النظرية الكالسيكية اليت اهتم
اهتمت جبعل النمو حال للمشكالت التنموية اليت ظهرت خالل العقود الستة األخرية، مما جعله والتنمية 

 إال أن موجات التحرر السياسي .هو التقدم االقتصادي وقت قريب مرادفان ملعىن واحد و االقتصادية إىل
اليت أعقبت انتهاء احلرب العاملية الثانية، وما نتج عنها من انقسام العامل إىل دول صناعية متقدمة، وأخرى 

، منه الفرد نصيبو زراعية بدائية متخلفة، بينهما فروقات شاسعة يف شىت اجملاالت كالدخل الوطين 
ف االقتصادي واالجتماعي، اخل، أدى إىل إعادة النظر يف ظاهرة التخل...التضخمو معدالت البطالة و 

ودراسته منفردا عن دراسات النمو االقتصادي، حيث استطاعت بعض الدول حتقيقه ومل ينعكس ذلك 
 .على معيشة األفراد اليت بقيت ثابتة أو متدهورة، مما أدى إىل ظهور نظريات مستقلة للنمو وأخرى للتنمية

جي بني الرأمسالية واالشرتاكية دورا مهما يف لعبت احلرب الباردة والصراع اإليديولو  ،من جهة أخرى
اختالف مضامني كل من النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، لكوهنما منوذجني متنافسني جاءا لعالج 
العديد من املشاكل االقتصادية ذات األبعاد املتعددة، مثل الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل واإلسراع يف 

فراد وما يتطلبه من منو اقتصادي مرتفع، وسياسة تنموية توزع مثراته على كافة حتسني مستوى معيشة األ
شرائح اجملتمع، مما أوجد حقلني للدراسة خيتلفان باختالف القضايا اليت تعاجلها كل نظرية من حيث 

 .األهداف ومنوذج التحليل وأسلوب التنفيذ

االقتصادي بسبب النظرة التشاؤمية  مع هناية الثمانينات وبداية التسعينيات تغري بعض الفكرو 
لدور الدولة، وبدأ بعض االقتصاديني النيوكالسيك تطوير النظرية اجلديدة يف النمو، واليت حاولت تعديل 

بينما تباطأت  ،النظرية التقليدية كطريق يساعد على شرح األسباب اليت أدت بنهوض بعض الدول بسرعة
 .بعض منها دور هام يف عملية التنميةدول أخرى، وكيف كان لتدخل احلكومة يف 

 :تاليةيركز هذا الفصل على العناصر ال

 املفاهيمو  األسس: التنميةو  النمو 

 نظريات النمو االقتصادي 

  التنمية االقتصاديةوسياسات نظريات 
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 المفاهيمو  األسس -التنميةو  النمو: المبحث األول
لظل النمو والتنمية االقتصاديني مصطلحا لوال قضية التخلف اليت عاىن منها كثري من الدول، 

زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد، أي زيادة االستثمار املنتج يف تنمية  حيث كان يطنظر هلما بأهنماواحدا، 
ويف  اإلمكانيات املادية والبشرية إلنتاج الدخل احلقيقي يف اجملتمع، ولكنهما خيتلفان يف املضمون واألهداف

فاألول يعين ببساطة الزيادة يف كمية وقيمة السلع واخلدمات املنتجة يف االقتصاد  .جلاهناالقضايا اليت يعا
إىل حتسينات نوعية احلياة، وهي إحدى معاين التنمية االقتصادية، وهذا  بالضرورةاحمللي، وهو ال يقود 

التنموية حتولت  مقياسا للرفاهية، حيث ومع ظهور املشاكلكان إىل وقت كبري  (النمو) هبالرغم من كون
األدبيات االقتصادية إىل ختصيص األولوية ملثل هذه املعوقات اليت أصبحت ضمن أولويات برامج األحزاب 

ظهرت النظريات الكثرية حماولة وصف النموذج األمثل لتحقيق  .السياسية عند التقدم لنيل ثقة الشعوب
القصري من جهة، واالستفادة مما تتحقق وجعله التوازن وتقليل االحنرافات يف النمو االقتصادي يف املدى 

، مبا يؤدي إىل حتسن للدولةواالجتماعي مستداما يقود إىل تغريات عميقة يف بنيان اهليكل االقتصادي 
 .من جهة ثانيةنصيب الفئات االجتماعية الفقرية واملتوسطة من الرفاهية الكلية للبلد 

ن النظريات االقتصادية املتداخلة للنمو والتنمية يزخر األدب االقتصادي عرب تارخيه بالعديد م
االقتصاديني، واليت كثريا ما يتم دجمهما معا، خصوصا إذا كان اهلدف منها هو حتسني حياة األفراد، 
وباألخص إذا كان النمو االقتصادي جمرد وسيلة للوصول إىل طريق التنمية الطويل، الذي حيتاج إىل جمموعة 

جوهريا املختلفني  همالتنظري يف جماليوهلذا فا .لشروط اليت ال يهتم هبا النموإضافية من العوامل وا
وإيديولوجيا يعكس ختصص كل منهما بنوعية الدول يف جمال التقدم االقتصادي، حيث جند نظريات النمو 

ت التنمية يف جمال الفكر التنموي هتتم باجملتمعات املتقدمة والنامية على حد سواء، بينما نظريا وهي األوىل
وهي عموما نظريات معاصرة انبثقت من صلب نظريات النمو لظروف معينة، فهي هتم أكثر الدول 
النامية، العتبار أن الدول املتقدمة حققت التنمية االقتصادية وهي تبحث يف استدامتها فقط ومعاجلة 

 .وغريهاالبيئي والتلوث احلوكمة ك،  قضايا اجلديدةبعض ال

 صاديالنمو االقت تعريف -1-1

يعد النمو االقتصادي مصطلحا جديدا نسبيا يف التاريخ البشري، اقرتن بظهور الرأمسالية وقدرهتا 
اآللية وإنتاجها الصناعي، وما صاحبها من تغريات تقنية مستمرة وتراكم لرأس املال اليت أدت إىل حتوالت 

على وسائل العيش والبقاء، جوهرية للمجتمعات، كانت قبل هذا النظام جمتمعات بدائية تسعى للحصول 
 .1ومل هتتم مبقدار أو وترية الزيادة فيها

                                                 
 .9ص ،1979ترمجة هشام متويل، الطبعة الثانية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت "النمو االقتصادي والبلدان املتخلفة " ،روب موريس 1
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تزامن هذا املصطلح مع ظهور التحليل االقتصادي املنتظم ابتداء من النظرية الكالسيكية، واستمر 
فكل جمتمع يهتم ويبحث يف السبل . لفرتة زمنية طويلة دون مراعاة نوعية الدولة متقدمة كانت أو غري ذلك

اب اليت متكنه من رفع كمية السلع واخلدمات، اليت يتم إنتاجها من طرف الوحدات واملنشآت ألسباو 
يت متكنها من االقتصادية، اليت تكطون هي األخرى ملزمة بزيادة منتجاهتا وحتقيق أقصى معدالت األرباح، ال

النمو " على أنوبالرغم من تعدد وجهات النظر، اتفقت معظم اآلراء ، حيث أنه تراكم رؤوس األموال
، أو Gross Domestic Product( "GDP)"االقتصادي هو حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل 

الذي يؤدي إىل زيادة مستمرة يف متوسط و  ،Gross National Income( "GNI)"الدخل الوطين اإلمجايل 
 .1"نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

 :ساسيةيتضمن هذا املفهوم ثالث شروط أ

أن زيادة الناتج احمللي اإلمجايل جيب أن  يرتتب عليها زيادة يف نصيب الفرد منه، مبعىن أن معدل منو : أوال
الدخل الوطين أو الناتج احمللي اإلمجاليني جيب أن يفوق معدل النمو السكاين، حيث غالبا ما يـَعطوق هذا 

سعى إىل حتسني أوضاعها االهتمام مبعاجلة تزايد األخري النمو االقتصادي، لذلك يتعني على الدول اليت ت
 :السكان، وإال فإن جمهوداهتا لن تسفر عن تقدم يذكر، وعليه

 معدل النمو السكاين –معدل منو الدخل الوطين = معدل النمو االقتصادي 

من ناحية أخرى يركز بعض االقتصاديني على أمهية السكان وتركيبتهم يف النمو االقتصادي، 
فاملشكلة ليست يف حجمه بقدر ما هي يف املؤهالت اليت ميتلكها، . ه أحد عوامل اإلنتاج املهمةباعتبار 

فبعض الدول تتميز باستقطاهبا للهجرة وهو ما يرفع من عدد األفراد املقيمني فيها، إال أهنا استطاعت 
كد الصني على مفارقات حتقيق النمو االقتصادي على غرار دول مشال أمريكا واسرتاليا ونيوزيلندا، كما يؤ 

من جمموع  17,5%هذا الشرط مبا حققه من هنضة اقتصادية بالرغم من ارتفاع تعداد سكانه إىل حوايل 
 .سكان العامل

جيب أن تكون الزيادة يف دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط، مبعىن أن تفوق الزيادة النقدية يف : ثانيا
، فكثرٌي من الدول فشلت يف احتواء ارتفاع (التضخم)م لألسعار املؤشر العا الدخل الفردي الزيادة يف

األسعار نتيجة حترير اقتصادياهتا، ما أدى إىل ارتفاع املداخيل كاملرتبات واألجور واملعاشات وغريها من 
املداخيل بصفة آلية كنتيجة الرتفاع األسعار، إال أن هذه الزيادة يف الدخل الفردي امسية مل تؤدي إىل 

 ؛فإن وعليه .األفراد على كميات إضافية من السلع واخلدمات حصول

 معدل التضخم –معدل الزيادة يف الدخل النقدي الفردي = معدل النمو االقتصادي  
                                                 

 .51، ص(2000) ، جامعة اإلسكندرية"دراسات نظرية وتطبيقية: التنمية االقتصادية" ز عجمية، إميان عطية ناصف،حممد عبد العزي 1
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جيب أن تكون الزيادة احملققة يف الدخل احلقيقي الفردي أو يف متوسط نصيب الفرد من الدخل : ثالثا
طويل وليست آنية أو مؤقتة تزول بزوال أسباهبا، مبعىن جيب مراعاة ما الوطين اإلمجايل مستمرة إىل املدى ال

إذا كان النمو احملقق عابرا، كتلك الدول اليت تستفيد من أوقات األزمات مثل األزمة النفطية يف سبعينيات 
ر القرن املاضي حيث حققت بعض دول األوبك زيادة كبرية يف الناتج القومي اإلمجايل نتيجة ارتفاع أسعا

احملروقات، زاد معها  نصيب الفرد منه، أو يف مثل األزمة السياسية الكورية اليت حتولت إىل حرب، ما أدى 
إىل إقبال الدول على شراء املنتجات الزراعية واملعدنية وختزينها خوفا من حتوهلا إىل حرب عاملية ثالثة، نتج 

مداخيل مما فارتفعت ة بتصدير تلك املنتجات، عنها ارتفاع كبري يف األسعار زاد معها دخل الدول املعني
 .األفراد، ولكن سرعان ما عادت املداخيل إىل ما كانت عليه

من ناحية ثانية فإن النمو االقتصادي يعمل على حتقيق معدل مرتفع يف التغريات الكلية كالدخل 
ميكن أن يكون للنمو االقتصادي الوطين مبا حيقق معدال مرتفعا يف اإلشباع والرفاهية ألفراد اجملتمع، وهبذا 

آثار عكسية على التنمية عندما يزيد عدد السكان أكثر من حجم املوارد وزيادة االستهالك أكثر من 
، أو مبعىن آخر فالنمو االقتصادي يعمل على اإلسراع مبعدالت 1االدخار ويزيد االسترياد أكثر من التصدير

  .2الل إنتاج املزيد من السلع واخلدمات وحتسني جودهتاالنمو للوصول إىل مستويات معيشة أعلى من خ

والرتكيز على معدل  ،ألية دولة يتمثل يف التقدم الفين والتكنولوجيالنمو االقتصادي غري أن مفتاح 
الذي ميكن من خالله جلب املزيد من  ،(االستثمار)النمو السكاين واالدخار واملخزون من رأس املال 

فر املوارد الطبيعية بصفة كبرية، ولكن األهم هو حطسن استخدام ليس هو تو ملهم حيث أن االتكنولوجيا، 
 .3املتاح منها واالستفادة من وفورات احلجم الكبري

 تعريف التنمية االقتصادية -1-2

إن إعطاء مفهوم واضح لعملية التنمية هو خطوة مهمة وجوهرية لوضع البلد حنو الطريق 
ليت وقعت باسم التنمية قد زادت التخلف تعميقا، حيث أن الصحيح، وذلك أن األخطاء الكربى ا

السياسات واملمارسات اخلاطئة قد ادت إىل تنمية التخلف بأبعاده املتعددة، يف الوقت الذي ارتبط تطور 
 مفهوم التنمية عرب مراحل أساسية نتيجة تأثر الفكر التنموي يف البلدان النامية بالفكر التنموي الليربايل،

                                                 
 .59، ص2005، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل،"التجربة الصينية احلديثة يف النمو، هل ميكن االقتداء هبا"براهيم األخرس إ 1
 . 60ابراهيم األخرس، املرجع السابق، ص: ، نقال عن26، ص 1996، الزقازيق، بدون ناشر، "ئ االقتصادحممد مسري طوبار، مباد 2
، نقال عن ابراهيم األخرس، مرجع 28-33، ص ص  1998، املكتبة العلمية، الزقازيق،"اقتصاديات امليكنة"طمة أمحد الشربيين وآخرون فا 3

 .61سبق ذكره، ص
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عن حل األزمات اجلزئية والكلية لتلك البلدان نظرا العتماده على املكونات الفرعية ملفهوم  الذي عجز
 :1التنمية، ومنها

 حيث اختذت البلدان النامية على عاتقها اللحاق بالبلدان : ارتباط التنمية ببعض املؤشرات االقتصادية
ناتج الوطين، ومتوسط نصيب الفرد املتقدمة من خالل بعض املؤشرات االقتصادية كزيادة الدخل أو ال

منه، وغريها من املؤشرات املادية، مما أحدث خلطا والتباسا واضحا بني طبيعة العملية التنموية التغيريية 
 .وبني أهدافها االقتصادية واالجتماعية

 حيث ارتبط الفكر التنموي يف سنوات اخلمسينيات : ارتكاز التنمية على اجلانب االقتصادي
 يف ظل االنقسام الفكريخباصة ات من القرن املاضي باجلانب االقتصادي يف املقام األول، و والستيني

، مما جعل البلدان النامية منشغلة بتحقيق التقدم واللحاق بالبلدان املتقدمة، ةواالشرتاكي ة الليرباليبني
 .غريهاواليت حققت توازنات متعددة مع اجلانب السياسي والثقايف واالجتماعي والعلمي و 

 حيث أدى إخفاق جهود التنمية يف البلدان النامية إىل إعادة : التنمية تتناقض مع عملية التغريب
زمة فكرية تنموية، نتج عنها تصحيح الكثري من أترتيب متطلبات التنمية، بعدما تسبب يف 

يث تزايد املصطلحات التنموية اليت مت تعميمها، واليت اطستمدت من الرتاث الغريب الليربايل، ح
اإلحساس لديها بان التنمية ليست جمرد منو اقتصادي حبث، بل هي حدث تارخيي حضاري يصيب 
خمتلف اجلوانب االقتصاية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف اجملتمع، وهو األمر الذي ال بد معه من 

 .احلفاظ على اهلوية الوطنية ومبادئها القيمية يف اجملتمع

 حيث أدت أزمة التنمية وما خلفته من : لح التنمية إىل اإلصالحات االقتصاديةاالنتقال من مصط
نتائج سلبية واضحة كاملديونية اليت عانت منها البلدان النامية نتيجة العناصر السابقة، إىل جعل الفكر 
التنموي يرتبط مبختلف اإلصالحات االقتصادية اجلزئية والكلية إلدارة تلك األزمة، وخصوصا تلك 
املتبناة من طرف صندوق النقد والبنك العامليني، يف إطار برامج التعديل اهليكلي، واليت جاءت نتائجه 
قاسية على الفئات الفقرية وحمدودة الدخل، مما أوجب على تلك البلدان إعادة النظر يف بعض احلقوق 

د العاملي، فإن حالة تلك اإلنسانية وضرورة ضماهنا هلا، ألنه بالرغم من ازدياد اندماجها يف االقتصا
الفئات مل تتحسن، بل وتدهورت، مما ظهر فكر تنموي جديد قائم على صياغة الربامج اإلصالحية 

 .الذاتية
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بناء على احلالة اليت آلت إليها ظروف االقتصاديات النامية بعد احلرب العاملية الثانية وفشلها يف و 
خمتلف مقاربات التنمية وتعاريفها املتطورة زمنيا، واليت مل  حتقيق متطلبات التنمية، كان ضروريا الوقوف على

 :1يتفق االقتصاديون حول مدلول واحد هلا، واليت تقسم إىل أربع جمموعات

 :حيث توجد عدة تعاريف أمهها :التنمية انطالقا من معيار الدخل -1-2-1

  يعرفها"Meir " لة وكذا متوسط دخل بأهنا عملية تفاعلية يزداد خالهلا الدخل الوطين احلقيقي للدو
 .الفرد خالل فرتة زمنية معينة

  هي عمليات استخدام املوارد االقتصادية املتاحة للمجتمع يف حتقيق زيادات مستمرة يف الدخل الوطين
 .معدالت النمو السكاين مبا يؤدي إىل زيادات حقيقية يف متوسط الدخل الفرديتفوق 

  على الناتج الوطين من سلع وخدمات يف فرتة زمنية هي  تطرأبأهنا الزيادات اليت " كنيد ليربجر"يعرفها
سنة، مع وجوب توافر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسة اإلنتاجية القائمة فعال أو تلك 

 .اليت ينتظر إنشاؤها فيما بعد

دون غريه من اهلياكل  الهيكل االقتصاديالتنمية انطالقا من التغيرات التي تحدث في  -1-2-2
خرى السياسية والثقافية واالجتماعية، مما جعلها قاصرة يف تفسري ظواهرها اليت كثريا ما رفعت الشعارات األ

 :ومنهابامسها وألجلها، 

  هي إجراءات وسياسات وتدابري متعمدة تتمثل يف تغري بنيان وهيكل االقتصاد الوطين هبدف حتقيق
فرتة ممكنة من الزمن يستفيد منها الغالبية  زيادة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي عرب

 .العظمى من األفراد

  هي جمموعة احملاوالت اليت هتدف إىل تغيري اهليكل االقتصادي للمجتمع مبا يرتتب عليه حتسني الوضع
 .النسيب لرأس املال يف نفس الوقت الذي ميكن استخدامه بأقصى درجة من الكفاية

 :ومنهاحيث أهدافها اقتصادية يف املقام األول ، تصاديةالتنمية انطالقا من النظرة االق -1-2-3

  هي جمموعة اإلجراءات والتدابري االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هتدف إىل حتقيق تغري هيكلي يف
يف الناتج اإلمجايل ورفعا الكيان االقتصادي لبناء آلية اقتصادية ذاتية تضمن حتقيق زيادة حقيقية 

حلقيقي، كما هتدف إىل إىل توزيع عادل هلذا الناتج بني طبقات اجملتمع املختلفة مستمرا لدخل الفرد ا
 .اليت تساهم يف حتقيقه
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 هي عملية تغيري شاملة ومتكاملة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق منو معجل ومستمر يف اقتصاديات 
 .وحمسن لظروف ومستوى حياة اإلنسان فيهاالبلدان 

حيث تتضمن القدرة الذاتية على التحكم والتطور  رية،التنمية باعتبارها عملية حضا -1-2-4
 :ومنها واالبتعاد عن احملاكاة والتقليد، وخصوصا التحرر من التبعية اخلارجية،

  التنمية االقتصادية االجتماعية الشاملة عملية جمتمعية واعية وموجهة عن طريق إدارة هلا قدرة استخدام
والتوزيعية، إلجياد حتوالت هيكلية تؤدي إىل تكوين قاعدة  نتاجيةإلموارد اجملتمع لتحقيق أهدافه ا

وإطالق طاقة إنتاجية ذاتية يتحقق مبوجبها تزايد منتظم يف متوسط إنتاجية الفرد وقدرات اجملتمع ضمن 
إطار من العالقات االجتماعية يؤكد االرتباط بني املكافأة واجلهد، ويعمق متطلبات املشاركة مستهدفا 

جات األساسية يف ظل نظام عادل لتوزيع الثروة، وموفرا لضمانات األمن الفردي توفري االحتيا
 .واالجتماعي والوطين

  هي ليست فقط عملية انسانية، ولكنها بشموليتها وعمقها تذهب إىل حتقيق كيان جديد برتكيباته
كية متواصلة اجلد وعالقاته االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية، يتمتع أفراده حبضارة دينامي

والعمل، متتابعة التطور والتجديد، مستمرة االبتكار واإلبداع، خييم على أفرادها الرضا والقبول، 
 .ويعمهم الرخاء والعدالة االجتماعية واالقتصادية

 :كما ميكن تعريف التنمية كما يلي

 ،وما تتطلبه من إحداث  هي العملية اليت مبقتضاها يتم االنتقال من حالة التخلف إىل حالة التقدم
تسمح بدخول االقتصاد ، واليت العديد من التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان واهليكل االقتصادي

ق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي على يحتق، و مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت
اج ونوعية السلع واخلدمات املنتجة مدار الزمن، وهي حتدث من خالل تغريات يف كل من هيكل اإلنت

 .1شريطة أن تكون مصحوبة بإحداث تغيري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء

  هي قدرة االقتصاد الوطين واليت ظلت ظروفه االقتصادية األولية ساكنة نوعا ما لفرتة طويلة على توليد
 .2أو أكثر 7%و 5%ت ترتاوح بني زيادة سنوية يف الناتج الوطين اإلمجايل هلذا االقتصاد مبعدال

 مقاييس النمو والتنمية -1-3

انطالقا من التعاريف السابقة، ومبا أن مصطلح التنمية قد يعين أشياء متعددة بالنسبة لألفراد 
املختلفني، وكونه خيتلف عن النمو، الذي يعترب شرطا ضروريا إلحداث التنمية، غري أنه ليس بالشرط 
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وما  فة ما هي الدولة اليت تكون ناميةسهما باستخدام بعض املعايري يسمح مبعر الوحيد أو الكايف، فإن قيا
هي اليت ال تعترب نامية، وأهم تلك املعايري؛ معيار الدخل، املعايري االجتماعية، واملعايري اهليكلية، حيث ميثل 

 .األول منها وسائل قياس النمو، بينما خيص اآلخران منها وسائل قياس التنمية

عياران األخريان ساعدا كثريا يف بلورة تعريف شامل أو دقيق للتنمية نظرا ملا يتضمنانه من إن امل
واليت ( معيار الدخل)فقبل فرتة السبعينيات كان ينظر للتنمية على أهنا ظاهرة اقتصادية . أوجه غري اقتصادية

د منه مع توفري عمالة  توجب حتقيق مكاسب سريعة يف معدالت منو الناتج الوطين اإلمجايل ونصيب الفر 
كثرية مبا يتوافق مع عرض العمل، وكذا توفري الظروف املواتية إلعادة توزيع الدخل احملقق من العملية 

لكن سرعان ما تغريت النظرة إليها بالتزامن مع ظهور وتفشي . التنموية بأعلى كفاءة وعدالة ممكنة
تلك الزيادة املضطردة يف الناتج احمللي اإلمجايل، مشكالت الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل اليت صاحبت 

 .وأصبحت هذه العوائق ذات أولوية بالنسبة لسياسة احلكومة الرامية لتحقيق الوصفة املثالية القتصادها

الستينيات من القرن املاضي، دأب الفكر االقتصادي على جعل النمو و  ففي سنوات اخلمسينيات
ناتج احمللي اإلمجايل كمقياس لتنمية البلد، غري أن جتارب البلدان يف حتقيقها مرادفا للتنمية، واستخدم منو ال

خبالف سنوات الثمانينات حيث أزمة التنمية العاملية اليت ألقت  –معدالت منو موجبة ومرتفعة نسبيا 
ن املتقدمة، ميكنها من اللحاق بالبلدا مل -بظالهلا على البلدان النامية من خالل حتقيقها ملعدالت منو سالبة

 :واتضح حينها أهنا جيب إعادة النظر يف مدلول التنمية ومؤشراهتا وبعض املتغريات غري االقتصادية مثل
األسرة، البيئة، الصحة،  توزيع الدخل، تأثري العقائد، تنظيم ،حقوق امللكية التقليدية يف ختصيص املوارد

ا أثناء التحليل االقتصادي ملشاكل التنمية يف البلدان إخل، وهي املوضوعات اليت كثريا ما مت إغفاهل...التعليم
 .النامية، واليت عند جتميعها تشكل مقاييس للتنمية

ن يتم التفريق بني النمو والتنمية من قبل االقتصاديني نظرا لعدم مشول أقبل : بالنسبة للنمو -1-3-1
 أثبتتأن احلقائق العملية  غري ،كوسيلة لقياسهما  معايري الدخل النمو ملشاكل التنمية، فقد استخدمت

عدم ثبات أسعار الصرف اخلارجية والوطنية، لصعوبة حتديد مفهوم الدخل احلقيقي يف البلدان النامية، 
واختالف األسعار الرمسية عن احلقيقية، وهي من األمور اليت يتعني أخذها باالعتبار عند تقدير هذا املؤشر 

 :1أو تلك املرتبطة به، ومنها

استخدام هذا املعيار بدل متوسط نصيب الفرد من " Mead"حيث اقرتح : الوطني الكلي الدخل -أوال
أو نقصانه قد تؤدي  إىل نتائج إجيابية أو  األوساط االقتصادية ألن زيادتهالدخل، إال أنه مل يٌقبل يف 

                                                 
 .65حممد عبد العزيز عجمية، مرجع سبق ذكره، ص 1



- 23 - 

 

ري ال يعين سلبية، فزيادته ال تعين شيئا إذا كانت أقل من معدل منو السكان، كما أن نقصانه مبعدل صغ
 .بالضرورة ختلفا اقتصاديا، إضافة أنه معيار حمدود القيمة إذا انتشرت اهلجرة من وإىل اخلارج

وحيث أن البعض من االقتصاديني اقرتح قياس النمو على أساس : الدخل الوطني الكلي المتوقع -ثانيا
 .منة معطلةالدخل املتوقع وليس الفعلي، خصوصا لدى الدول اليت متتلك موارد غنية كا

كثر املعايري استخداما وصدقا حبسب الكثري من االقتصاديني، غري أن أوهو : متوسط نصيب الفرد -ثالثا
قياسه وإحصاءه يعرف بعض املشاكل والصعاب لدى البلدان النامية، مما جيعل مقارنة اجملتمعات به غري 

و أ ،إمجايل السكانمن  ه انطالقاابحستلك القائمة على دقيقة الختالف أسس وطرق القياس والتقدير، ك
فحساب الدخل جلميع السكان مفيد من نواحي االستهالك، . السكان العاملني فقط تلك املعتمدة على

أن " Charles Kindleberger"ويف هذا الشأن اعتقد . وحسابه لقوة العمل مفيد من نواحي اإلنتاج
 مستوى املعيشة، وأما مجهور االقتصاديني فيتمسكون اهتمام التنمية جيب أن يوجه إىل اإلنتاجية وليس إىل

، مبعيار متوسط نصيب الفرد من الدخل لكون اهلدف النهائي للتنمية هو رفع مستويات املعيشة والرفاهية
 :وحيث

الدخل احلقيقي للفرد للفرتة     الدخل احلقيقي للفرد للفرتة  
الدخل احلقيقي للفرد للفرتة    

 معدل النمو 

دم هذا املعيار لقياس النمو يف الدخل يف فرتتني متتاليتني، وهو ال يصلح لقياس معدل النمو يستخ
 :تستخدم مؤشرات أخرى حيث املركب إذا كانت فرتات املقارنة طويلة

 :التالية لنمو االقتصاديامعادلة " Singer"وضع  1952حيث يف سنة : "Singer"معادلة  -رابعا
       

( P)، وأما معدل االدخار الصايف( S)ل النمو السنوي لدخل الفرد، بينما متثل هي معد( D)حيث أن 
قام معدل منو السكان، حيث  R، يف حني متثل (إنتاجية االستثمارات اجلديدة) إنتاجية رأس املالفهي 

"Singer " بافرتاض أنS=%6 ،و من الدخل الوطينP=0,2 % وR=1,25 %  فإن معدل النمو السنوي
رغم  ،يوضح أن دخل الفرد يف البلدان النامية ال يتحسن بل يتدهورما ، وهو (D= -0,5)د هو لدخل الفر 

زيادة وهي غري كذلك يف الوقت احلايل لكون أن ، كانت صادقة يف عهده" Singer"افرتاضات  أن
ال فمث .من هذه البلدان أكرب مما مت وضعه سيحقق هلا معدالت منو موجبةاملتغريات التفسريية لبعض 

، % 0,2وأن إنتاجية رأس املال ميكن أن تكون أكرب من  6%كرب من أبإمكان بعض الدول ادخار نسبة 
 .1,25%وأن معدل النمو السكاين لبعض الدول يفوق 



- 24 - 

 

الشرط األول حلدوث التنمية، حيث لواله لظل اجملتمع عاجزا يعترب النمو  :بالنسبة للتنمية -1-3-2
ي تتطلب إضافة لذلك جمموعة من التغريات اهليكلية والتوزيعية اليت عن تلبية حاجيات سكانه املختلفة، وه

 :تتلخص يف اآليتمتس اجلوانب االقتصادية وغري االقتصادية لألفراد، واليت 

إنه وبصفة عامة كانت تعين التنمية قدرة االقتصاد الوطين على : المقاييس االقتصادية التقليدية -أوال
، غري أن الشواهد التارخيية أظهرت أن هذا (GNP)الناتج الوطين اإلمجايلتوليد زيادة سنوية مقبولة يف 

املؤشر غري دقيق يف احلكم على درجة التنمية احملققة يف البلدان النامية، حيث غالبا ما يصاحبه زيادة يف 
 عدد السكان وارتفاع األسعار، لذلك يستخدم االقتصاديون مؤشران اقتصاديان آخران للتنمية؛ أحدمها

، والذي يأخذ بعني االعتبار قدرة اجملتمع على (GNI per Capita)معدل منو متوسط الدخل الفردي 
توسيع وزيادة الناتج واملخرجات مبعدل أسرع من معدالت منو سكانه، أما اآلخر فهو معدل منو الناتج 

 .(معدل التضخم –النمو النقدي يف متوسط نصيب الفرد )الوطين احلقيقي للفرد 

، فإن التنمية االقتصادية كانت تعين تغري هيكل اإلنتاج والعمالة وتبادل الناحية الوظيفيةمن و 
جيب أن تنخفض مسامهة الزراعة يف مكونات الناتج احمللي اإلمجايل،إذ  املواقع بني قطاعات االقتصاد

تيجيات التصنيع ة الصناعة واخلدمات، وهلذا ركزت جهود التنمية يف املاضي على ضرورة تبين اسرتالصاحل
 .السريع واليت غالبا ما حدثت على حساب التنمية الزراعية والريفية

من جانب آخر وبتناسق األحداث التارخيية لعملية التنمية يف البلدان النامية، فقد ركز األدب 
التعليم والصحة وتوفري )االقتصادي على بعض املؤشرات غري االقتصادية مثل املعايري االجتماعية 

مما زاد االهتمام الدويل هبا كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي خالل عقد الثمانينات من القرن ( سكناتال
املاضي، وهذا بسبب االنتشار الواسع للفقر والبطالة وعدم املساواة، واليت مل تكن تأخذ إال حيزا ضيقا يف 

قيق التنمية من خالل عالج املشكلة برامج احلكومات احمللية، كوهنا كانت تبحث عن الوصفة املثالية لتح
 .املتمثلة يف كيفية زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ورفع متوسط نصيب الفرد منهو  الرئيسة لالقتصاد

مقاربة نظرا لظهور بعض املشاكل التنموية ومعوقاهتا فقد مت صياغة : المقاييس الجديدة للتنمية -ثانيا
إشكاليات ،حيث انصب االهتمام حول "دة التوزيع مع النموإعا"للتنمية من خالل تبين شعار  ةجديد

، حيث فرتة ما بعد السبعينياتكان ذلك يف الفقر والبطالة وعدالة توزيع الدخل، و  وهي الثالثةالتنمية 
مرحلة جديدة يف األطر واملفاهيم اخلاصة بعملية التنمية، ألنه من غري املنطقي أن يصل البلد إىل  ظهرت

يف الوقت الذي يعجز فيه عن حل تلك املشاكل جمتمعة حىت ولو تضاعف مستوى الدخل  نتيجة التنمية
 .الفردي، وهذه حقائق ميدانية وليست افرتاضات
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وبالرغم من أن بعض البلدان النامية استطاعت أن تصل إىل معدالت منو مرتفعة نسبيا ملتوسط 
، إال أهنا فشلت أو تعرضت لتحسن ضئيل السابع من القرن املاضيو  دخل الفرد أثناء العقدين السادس

جدا أو منعدم أو رمبا حىت اخنفاض فعلي يف مواجهة البطالة وعدم املساواة، واخنفاض الدخول احلقيقية 
من السكان، مث تالها العقد الثامن وأوائل العقد التاسع عندما حتولت معدالت منو الدخل  40%ألفقر 

من البلدان النامية بسبب مشكلة الدين اخلارجي وتطبيقها اإلجباري  الوطين اإلمجايل إىل السالب يف كثري
 .لربامج التعديل اهليكلي

إن ظاهرة التخلف ليست اقتصادية فحسب يتم حسمها باستخدام مقاييس فنية وكمية لكل من 
ياة العمالة وعدم املساواة يف الدخل، بل إن التخلف احلضاري واقع حقيقي تعكسه احلو  املداخيل العالية

اليت يعيشها أكثر من ثالثة مليارات نسمة من سكان العامل، حيث غالبا ما يقرتن بالفقر الذي ينتشر يف 
أواسط الفئات الدنيا، مما جيعلها حتس بالذل واخلضوع للفئات العليا، واليت غالبا ما متثل الفئات احلاكمة 

 .املسيطرة

نمية كما لو كانت ال تعدو كوهنا أكثر من لقد مر وقت طويل واالقتصاديون يعاملون قضية التو 
تدريبات وممارسات وتطبيقات يف علم االقتصاد التطبيقي منفصلة عن األفكار السياسية ومستبعدة دور 
األفراد يف اجملتمع، إال أن مت مجع نظرية يف االقتصاد السياسي تشرح كيف تستطيع اجملتمعات أن تكون 

ك من خالل تنمية البشر بدال من تنمية األشياء، أي حتقيق التنمية أكثر إنتاجا وأيضا أعلى جودة، وذل
تغري نظرة البنك الدويل الذي ساند كثريا النمو االقتصادي كهدف ، وجتسد ذلك من خالل 1البشرية

عن التنمية الدولية أن التحدي يف التنمية  1991للتنمية يف الثمانينات، حيث أكد يف تقريه الصادر عام 
ودة احلياة، اليت تتضمن أكثر بكثري من جمرد ارتفاع الدخل، لتشمل موضوعات مهمة نسبيا هو حتسني ج

مثل تعليم أفضل، مستويات أعلى من التغذية والصحة وفقر أقل وبيئة أنقى وتوازن أكثر، ومساواة يف 
 جنبا إىل الفرص وحرية شخصية وفردية أكرب، وحياة أغىن بالثقافة، وهي معايري اجتماعية ال بد أن تسري

 .جنب مع عملية التصنيع، الذي يضمن تلبية تلك احلاجات األساسية

بالرغم من زيادة اإلنتاج و  مهية قصوى للسلم االجتماعي، حيث أنهأيشكل األمن الغذائي : التغذية ( أ)
مو ن البلدان النامية مل تستطع التوفيق بينه وبني النذاء بعد احلرب العاملية الثانية، إال أالعاملي للغ

السكاين، فلجأت إىل تغطية العجز باالسترياد، األمر الذي عرضها ألزمات تقلبات األسعار أو 
السياسات التجارية الدولية التفضيلية لبعض الدول دون األخرى، مما هدد بعضا منها باجملاعة، وذلك 

لتنمية، وإمهاهلا بسبب االهتمام املفرط بالصناعة نتيجة الرتويج املغلط لدورها اجلوهري يف عملية ا
املقصود أو غري املقصود بالزراعة، وهي مسؤولية مشرتكة بني السلطات احلكومية واملنظمات الدولية، 
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لقطاعني، وعليه يتوجب تظافر جهود كل األطراف إذا أطريد لاليت قدمت هلا معونات غري متكافئة 
حتقيق تعايش الشعوب واجملتمعات، ن حتقيق أهداف التنمية يف األلفية اجلديدة، ليتمكن يف األخري م

نصيب مثل  خصوصا وأن هناك تباينا صارخا بني البلدان املختلفة يف بعض مؤشرات سوء التغذية
 متوسط املقررات نسبة النصيب الفعلي من السعرات احلرارية إىلومي من السعرات احلرارية، الفرد الي

 .إخل...الضرورية للفرد

تؤثر بشكل مباشر على األوضاع الصحية وتزيد من معدالت وفيات إن عدم كفاية الغذاء : الصحة ( ب)
األطفال وختفض متوسطات األعمار وكذا مستويات اإلنتاجية، مما يرتتب عليه اخنفاض يف املداخيل، 

فالعمال الذين يتمتعون بصحة جيدة هم أكثر إنتاجية من العمال غري . حلقات مرتابطةكلها وهي  
، (1-1الشكل)يدة ترفع دخل الفرد من خالل جمموعة من القنوات األصحاء، ذلك أن الصحة اجل

حيث يؤدي اخنفاض الوفيات وارتفاع طول العمر إىل حتفيز اجليل احلايل على االدخار والتخطيط 
للتقاعد، مما يؤثر على معدالت االدخار الوطين فيتعزز االستثمار ومعدل النمو االقتصادي بدرجة  

ستثمار األجنيب املباشر من خالل توفري بيئة خالية من األمراض واألوبئة يؤدي كما أن حتفيز اال. كبرية
إىل مزيد من النمو، وحيث يؤدي تعزيز التعليم من خالل املزيد من االستثمار فيه إىل جعله أكثر 
جاذبية إذا كان األطفال يتمتعون بصحة جيدة، األمر الذي يدفعهم إىل رفع معدالت املواظبة على 

 .ة والتطور املعريفالدراس
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 روابط الصحة بالناتج المحلي اإلجمالي(: 1-1)الشكل 

 
 .11، ص 2004، جملة التمويل والتنمية، مركز األهرام للرتمجة والنشر، عدد مارس "الصحة والثروة والرفاه"بلوم، وآخرون، . ديفيد أ: املصدر   

ية الذي ينتج عنه ظهور األمراض فال شك أن اخنفاض مستوى الدخل يؤدي إىل سوء التغذ
الفتاكة، مما يرفع من تكلفة الوقاية الصحية، واليت تعاين أصال من نقص التغطية املالية يف ميزانية الدولة 

فقدان البصر، وحيث تقدر التكلفة السنوية إلعالة ( أ)نقص فيتامني يرتتب عن فمثال . لتدين املداخيل
املطلوب، وهلذا فهذه العالقات املتبادلة بني ( أ)قيمة السنوية لفيتامني فاقد البصر ألف مرّة على األقل ال

 .الدخل املنخفض وسوء التغذية والصحة جتعل النتائج متس ليس الفرد وحده، وإمنا اجملتمع ورفاهيته أيضا

إن كل حتسن يف مؤشرات التقدم الصحي سيدل على جناح البلد يف هذا اجملال والذي ستكون له 
عدد الوفيات لكل ألف من السكان، عدد الوفيات لكل بة على النمو االقتصادي، وذلك بقياس آثار موج

عدد األفراد سة، عدد الوفيات الرضع دون السنة، العمر املتوقع عند الوالدة، ألف طفل دون سن اخلام
ر بني وهي مقاييس تتباين بشكل ملفت للنظ .إخل...لكل طبيب، عدد األفراد لكل سرير باملستشفيات

 .البلدان املتقدمة والنامية

 ارتفاع اخلصوبة ووفيات األطفال

 أمراض األطفال

 سوء تغذية األطفال

اخنفاض التعليم وضعف  
 القدرة على املعرفة

اخنفاض نصيب الفرد من الناتج  
 الوطين اإلمجايل

اخنفاض 
إنتاجية 
 العمل

نقص االستثمار يف رأس املال 
 البشري

ضعف فرص احلصول على 
املوارد الطبيعية والوصول إىل 

 االقتصاد العاملي

أمراض البالغني وسوء 
 التغذية

احنفاض القوة العاملة 
بسبب الوفيات والتقاعد 

 املبكر

نسبة إعالة 
 كبرية
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توى شبكات التعليم، سعند احلديث عن التنمية فال بد من معرفة التقدم احلاصل على م: التعليم ( ج)
حيث ال تزال حصة الفرد من التعليم يف البلدان النامية أقل منه يف البلدان املتقدمة، وهذا بالرغم من 

ية بني التعليم ومستوى الدخل، حيث تؤدي زيادة املعرفة الدراسات التطبيقية أثبتت العالقة الطردأن 
واكتساب مهارات جديدة إىل زيادة اإلنتاجية وترشيد اإلنفاق، مبعىن زيادة الدخل واالدخار 
واالستثمار، وعليه يتوجب على حكومات تلك الدول وضع املناهج التعليمية والتدريبية والتأهيلية مبا 

نسبة املسجلني يف  وزيادة عداد األميني، اليت تتطلب ختفيض أاملتبعة يتناسب واسرتاتيجيات التنمية
إمجايل اإلنفاق اإلنفاق على التعليم جبميع مراحله إىل ، وزيادة نسبة مراحل التعليم االبتدائي والثانوي

 .ايلإمجايل الناتج احمللي اإلمجاحلكومي وإىل 

هرها جيب أن متثل سلسلة التغريات الرئيسية سواء يف إن التنمية يف جو : المقاييس الحديثة للتنمية -ثالثا
اهلياكل االجتماعية أو أساليب احلياة الشائعة أو اهليئات الوطنية، وكذا دفع عجلة النمو االقتصادي مبا 

أن يتوافق نظام اجتماعي بكامله مع رغبات معه جب مبا يتو  عدم املساواة والقضاء على الفقر، يقلل من
حياة حتقق شروطها أو  إنسانية،د واجلماعات املتعددة داخله مبا حيقق حياة أفضل وأكثر واحتياجات األفرا

تتجاوزها، ألن األفراد إذا علموا أن حياهتم ال تقرتب من شروط احلياة أو ال تتجاوزها قد يصيب كثريا من 
دة يف ظل بيئة اجملتمع حماوالت البلدان حتقيق احلياة اجلي، ألن خيبة األمل مقارنة بأفراد وجمتمعات أخرى

الدويل املتغرية جتعل التنمية مطالبة بتحقيق ثالث قيم جوهرية مشرتكة فيما بني اجملتمعات يف كل األوقات 
 :1وهي

مبعىن القدرة على سد احلاجات األساسية األولية، فجميع البشر لديهم : القدرة على العيش ( أ)
وكل . ة، ومنها الغداء واملسكن والصحة واحلمايةاحتياجات أساسية معينة بدوهنا تصبح احلياة مستحيل

غياب ألحدها وعجز يف عرضها يصيب اجملتمع بالتخلف احلضاري املطلق، لذا يتوجب على كل 
بالوسائل اليت يستطيعوا هبا التغلب على عدم املساواة  -قدر املستطاع–نشاط اقتصادي أن ميد الناس 

ت، وعند هذا احلد ميكن القول أن التنمية شرط ضروري واحلرمان الناتج عن غياب وقلة تلك احلاجا
لتحقيق جودة احلياة، ألن التنمية بدون تقدم اقتصادي مستمر وموثق على املستوى الشخصي 
واجملتمعي ال متكن من إدراك التنمية البشرية، كما أن الفرد جيب أن ميتلك الكفاية ليستطيع امتالك 

الة يف الدخول وحتقيق متوسط دخل فردي مرتفع وإزالة الفقر تقليل عدم العدبينما يكون ، ريالكث
 .املطلق وتوفري فرص عمالة أكرب يشكل الشرط الضروري وليس الكايف للتنمية

إن عدم اإلحساس بعزة النفس والثقة هبا ال جيعل الفرد يعيش حياة جيدة،   :تقدير الذات واحترامها ( ب)
بأنه أداة يستخدمها اآلخرون من أجل مصاحلهم كعدم إحساسه باألهلية واحرتام الذات وشعوره 
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وكل اجملتمعات تسعى لصياغة معينة لعزة النفس اليت تتعدد مكوناهتا من الثقة واهلوية واالحرتام . اخلاصة
والشرف واإلقرار واالعرتاف بوجود إنسان معني، وهذا التنوع يف عزة النفس جيعل اجملتمعات باختالف 

القيم العصرية للدول املتقدمة، مما جعل التنمية وسيلة ال غىن عنها و  ملبادئدرجات تقدمها مشرتكة يف ا
الكتساب عزة النفس، ألن الرفاهية الوطنية أصبحت املقياس العام الشامل لألهلية نظرا للقيم املادية 
امللتصقة هبا يف األمم املتقدمة، حيث يصعب على من هو متأخر حضاريا أن يشعر باالحرتام وعزة 

 .فسالن

التحرر من التنازل عن و  مبعىن احلق يف االختيار، فاحلرية البشرية تعين العتق :الحرية من االستعباد ( ج)
الشروط املادية يف احلياة، والتحرر من البؤس واملؤسسات غري السلمية واملعتقدات اخلاطئة، فهي 

حلد من التعقيدات اخلارجية تستلزم جماال واسعا من االختيارات للمجتمعات وأفرادها معا مع ا( احلرية)
من " A.Lewis"ويف هذا الصدد استنتج . يف اتباع هدف اجتماعي معني الذي يدعو إليه وهو التنمية

احلرية، أن ميزة االقتصاد ليست يف السعادة الناجتة عن و  خالل دراسة العالقة بني النمو االقتصادي
ري، مبعىن أن احلرية متعددة منها السياسية وتشتمل زيادة الثروة، ولكنها الزيادة يف نطاق االختيار البش

على األمن الشخصي وسيادة القانون، وحرية التعبري واملشاركة السياسية واملساواة يف الفرص، مما جعل 
 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يضع مؤشرا لقياس احلرية البشرية

األفضل، فإن التنمية يف كل اجملتمعات جيب انطالقا مما سبق، وأيّا كانت املكونات احملددة للحياة 
 :1أن يتوافر فيها على األقل واحد من األهداف الثالثة التالية، واليت تعترب جوهرية بالنسبة للتنمية

 زيادة إتاحة وتوسيع توزيع السلع األساسية املساعدة واملقومة للحياة مثل الغذاء والسكن واحلماية. 

  رب وتعليما أفضل واهتماما أكثر بالقيم الثقافية أكتوفري فرص عمل رفع مستوى املعيشة بشكل يضمن
 .واليت تؤدي إىل جانب حتقيق الرفاهية املادية توليد عزة النفس للفرد بشكل كبري ،واإلنسانية

  توسيع نطاق االختيارات االقتصادية واالجتماعية املتاحة لألفراد واألمم وذلك بتخليصهم من العبودية
 .ليس فقط يف تعاملهم مع اآلخرين، ولكن أيضا بتحريرهم من اجلهل واملعاناة اإلنسانيةواالعتمادية 

 خصائصه في المجتمعات المتقدمةو  شروط تحقيق النمو االقتصادي -1-4

يتعني على صانعي السياسة يف البلدان النامية قبل مراعاة الوصول إىل التنمية حتقيق النمو 
 :رتط توافر ثالثة مكونات أساسية وهياالقتصادي أوال يف اجملتمع والذي يش
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 مشتمال على كل من االستثمارات اجلديدة يف األراضي واملعدات املادية من جهة، : تراكم رأس املال
حيث يسمح بإضافة موارد جديدة سواء عن طريق استصالح أراضي غري مستغلة أو االرتقاء بنوعية 

زيادة االدخار )زن بني االستهالك احلايل واملستقبلي املوارد املوجودة فعال، وهذا بواسطة إحداث التوا
، أو املوارد البشرية من جهة أخرى، حيث حتسني نوعية رأس املال البشري تؤثر بشكل  (واالستثمار

 .كبري حول الطاقة اإلنتاجية وهذا عن طريق كل أشكال التعليم والتدريب والتأهيل

 حيث تؤدي زيادة عدد السكان إىل زيادة الطاقة  ،العمل النمو السكاين، وبالتايل النمو الفعلي يف قوى
الشرائية للمجتمع، واليت تكّون بدورها طبقات جديدة من قوى العمل يتم استغالهلا يف خمتلف 

 .قطاعات عن طريق سياسة التوظيف املالئمة المتصاص البطالنيال

 عن زيادة االستثمار يف رأس املال عترب أهم عنصر للنمو االقتصادي الناتج الذي ي :التقدم التكنولوجي
أو لرأس املال مع احلفاظ على  ،البشري، حيث ميكن أن يؤدي إما إىل خلق تكنولوجيا موفرة للعمل
 .مدخالهتا من العناصر األخرى ولكن مبخرجات مرتفعة للناتج الكلي

ه أنه قدرة اخلاص بالنمو االقتصادي والذي مؤدا" Kuznets"عريف الذي وضعه باالعتماد على الت
الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية لسكاهنا، واليت حتدث زيادة متنامية يف القدرة 
اإلنتاجية، تكون مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديالت املؤسسية واإليديولوجية اليت يتطلبها هذا األمر، 

 :1ملتقدمة وهيفإن للنمو االقتصادي ست خصائص تتميز هبا اجملتمعات ا

حيث أن البلدان املتقدمة حاليا وعرب تارخيها : المعدالت المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج -أوال
نصيب من النمو السكاين و إىل وقتنا احلايل حققت معدالت مرتفعة  1770ن سنة املمتد ماالقتصادي 

، 2%ن الناتج هلذه الدول حنو الفرد من الناتج، فقد بلغ متوسط معدالت النمو السنوي لنصيب الفرد م
لنمو الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي، وهذا مقارنة بفرتة ما قبل الثورة  3%للنمو السكاين، أو  1%و

 .الصناعية

حيث أكدت الدراسات اليت أعدها البنك : المعدالت المرتفعة لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج -ثانيا
صر اإلنتاج هي احملدد األساسي لنمو الدول النامية، ذلك ألهنا توضح  ن إمجايل اإلنتاجية لعناأالدويل 

كفاءة استخدام كل مدخالت دالة اإلنتاج بغض النظر عن منو هذه املدخالت، مبا يؤدي إىل زيادة 
زيادة كبرية لوحظ خالل فرتة النمو احلديث كما . ادة يف مدخالت العمل ورأس املالاملخرجات دون الزي

 .ي بالنسبة لنصيب الفرد من الناتجللنمو التارخي 75%و 50%تراوحت بني  ،يف اإلنتاجية

                                                 
 .بتصرف 174-179ره، ص ص تودارو، مرجع سبق ذك. م 1
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تتميز البلدان املتقدمة احلديثة باملعدل  :المعدالت المرتفعة في التحول الهيكلي االقتصادي -ثالثا
زراعية إىل نتج عنه التحول التدرجيي من األنشطة الما  ،املرتفع للتغيري القطاعي واهليكلي املالزم لعملية النمو

األنشطة الصناعية، مث التحول من الصناعة إىل اخلدمات، مما أنتج تطور الشركات األسرية والشخصية إىل 
املنظمات غري الشخصية الوطنية ومتعددة اجلنسيات، مث أعقب ذلك حتول القوى املهنية من األنشطة 

قوة العمل امللتحقة بالقطاع الزراعي يف فمثال كان إمجايل . يهاالتقليدية إىل احلضرية ومل تعد متمركزة ف
 .فقط 7%إىل  1960واخنفضت حبلول عام  53,5%حوايل  1846مريكية سنة الواليات املتحدة األ

عادة ما يصاحب التغيري  :المعدالت المرتفعة للتحول االجتماعي والسياسي واإليديولوجي -رابعا
ات االجتماعية، واليت يطلق عليها التحول احلضري اهليكلي لالقتصاد تغريات يف اإليديولوجيات واملؤسس

 :أهنا متس اجلوانب التالية" Myrdal"أو احلداثة، حيث أوضح 

حيث ال بد أن يؤدي التحول االقتصادي إىل مزيد من حتديث طريقة التفكري والعمل واإلنتاج : الرشاد ( أ)
صول على مواد جديدة بوجود واالستهالك لكافة األنشطة مبا يف ذلك التقليدية منها، فال ميكن احل

عقلية قدمية جامدة، فاجملتمع احلديث الذي يطبق األساليب العلمية والتكنولوجية احلديثة يف شىت 
 .جماالت احلياة ال حيتاج فقط إىل امتالك األدوات اخلاصة بذلك، وإمنا أيضا إىل تفكري حديث

مة للنمو االقتصادي وحتقيق التنمية حيث ال بد للوصول إىل املراحل املتقد: التخطيط االقتصادي ( ب)
من وجود ختطيط اقتصادي سليم،والذي يشرتط فيه حتديد األهداف السياسية احلكومية املرتبطة 

هداف وحتوهلا إىل واقع يومي بالتنمية املستقبلية للبلد، وحتديد اإلسرتاتيجية التنموية اليت جتسد األ
شمل االقتصاد بأكمله دون هتميش أو وت (اليت تنفذهاباستخدام واستغالل الوسائل الضرورية )ملموس 

، باستخدام منوذج من مناذج االقتصاد الكلي وحتديد املدة الزمنية املستهدفة مع استصغار قطاع معني
 .مراعاة وضع خطط تكميلية يتم االستنجاد هبا يف حال تعثر الربنامج التنموي لسبب أو آلخر

حيث ال بد أن تتحقق عدالة توزيعية بني الطبقات : مساواةالتوازن االجتماعي واالقتصادي وال ( ج)
فع مستويات املعيشة وتتكافأ الفرص بني شرائح توتر ، االجتماعية وتقّل الفوارق يف توزيع الثروة والدخل

 .اجملتمع

إذ من الضروري أن تتحسن كفاءة املؤسسات لزيادة كفاءة وفعالية : تجاهاتواال تحسين المؤسسات ( د)
ع املنافسة ليتحقق احلراك االجتماعي وتتشجع املشروعات الفردية، مما يساعد على رفع العمال وتشجي

كما أن حتسني االجتاهات الذي يفرضه التحديث يعمل على غرس . اإلنتاجية بأقصى صورة ممكنة
تماد على املثطل العليا والكفاءة والذكاء واحلفاظ على الوقت، وااللتزام واألمانة، والقيادة والتعاون، واالع

 .الذات، واالستقامة والنزاهة وبعد النظر
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عرفت اجملتمعات املتقدمة مبيلها التارخيي للسيطرة على املنتجات األولية واملواد : الهيمنة الدولية -خامسا
وهي يف –اخلام والعمالة الرخيصة وفتح األسواق املرحبة أمام منتجاهتا الصناعية يف املستعمرات السابقة 

مما أدى بتجدد االستعمار من خالل القوى التكنولوجية احلديثة احملتكرة لديها، خاصة  -ان ناميةأغلبها بلد
 .اجملال للسيطرة االقتصادية والسياسية جمددا على البلدان النامية والضعيفة املواصالت واالتصاالت، مما فتح

ن املكاسب اليت حققها حيث أنه بالرغم م: االنتشار المحدود للنمو االقتصادي العالمي -سادسا
الناتج العاملي منذ قرنني من الزمن، فإن ذلك مل يشمل كل سكان العامل، فالتوسع يف النمو االقتصادي 

من الناتج العاملي، وأن عالقات القوة بني  80%من ربع سكان العامل مبا يعادل  لالعاملي احلديث حققه أق
ن تعميق الفجوة بينهما عرب الزمن، وأصبحت احتماالت الدول املتقدمة والنامية غري املتكافئة تزيد م

وهي  ،ة تتحول من الصناعات اآللية إىل اهلندسية والدقيقةمن البلدان املتقداللحاق شبه مستحيلة، أل
 .حتتكرها حىت فيما بينها

 معوقاتهاو  التنميةتحديات  -1-5
نمية االقتصاديني وأهدافهما برزت منذ أواخر التسعينات مقاربات خمتلفة جوهريا لعمليت النمو والت 

على فقط ليس  ،ومعوقاهتما، نتج عنها مزيد من الرتكيز على اجلوانب غري االقتصادية املتعلقة بعملية التنمية
يف االنتباه األكثر ذلك وانعكس ، بل كأهداف هامة يف حد ذاهتا ،شكل وسائل لتحقيق النمو االقتصادي
، اعية والسياسية والبيئية للتنميةاالت الدولية اآلن للجوانب االجتمعمقا الذي يوليه األفراد والدول والوك

بالنظر إىل النتائج املذهلة اليت حققها النمو االقتصادي خالل العقود األخرية على مستوى العامل حيث و 
مل يكن  مثل منو التجارة العاملية واالستقرار اجلزئي والنسيب لالقتصاد الكلي لالقتصاديات احمللية، فإن هذا 

 :أمهها، كافيا لعملية التنمية اليت هتدف إىل الرفع من املستوى املعيشي املتأثر بالعديد من املعوقات

حيث يرى بعض االقتصاديني أن أهم العوائق االقتصادية اليت حتول دون : عوائق اقتصادية -1-5-1
 :حتقيق أهداف التنمية يف البلدان النامية يتمثل يف

حيث أن اخنفاض الدخول يف الدول النامية هو السبب الرئيس لتدين معدل : فقرالدائرة المفرغة لل -أوال
االدخار وبالتايل اخنفاض معدل االستثمار، مما يعين ضمنيا اخنفاض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، 

دخار خصوصا إذا تزامن مع الزيادة السكانية اليت تؤثر سلبا على الدخل الفردي مبا يؤدي إىل اخنفاض اال
الشخصي، وباستمرار هذه احللقات املتصلة يستعصي على تلك البلدان التقدم يف مسار التنمية، إال إذا 
قامت بكسر حلقة الفقر وآثارها اجلانبية، سواء باالعتماد على التمويل اخلارجي كسبب لزيادة 

ة على االستثمار، بل وحىت مع أهنا ليست الوحيدة املؤثر )االستثمارات اليت عجزت عنها املدخرات احمللية 
تدين الكفاءة االستغاللية للطاقة اإلنتاجية املتاحة اليت تعاين منها تلك البلدان، وغياب الفرص االستثمارية 
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، أو القيام بإصالحات عميقة لعمل اقتصاد السوق، أو غريها من التدابري اليت جتعل الفقراء (واجملدية
 .يسامهون يف اإلنتاج ومن مث يف النمو

إذا كانت التنمية قد حشدت هلا التأييد النظري فيما خيص تبين إسرتاتيجيات : ضيق حجم السوق -ثانيا
التصنيع كمفتاح للتقدم االقتصادي والذي تعاين منه البلدان النامية يف شكل نقص السلع واخلدمات 

فادة من اقتصاديات احلجم إنشاء املصانع الكبرية لالست اقتضىالضرورية وغريها، فإن تلك االسرتاتيجيات 
يف رفع كفاءة التشغيل واالستفادة كذلك من التطور التقين يف خفض كلفة وحدة اإلنتاج وزيادة ترشيد 

غري أن مرّد عدم استطاعة تلك البلدان إنشاء الوحدات اإلنتاجية . استغالل املوارد االقتصادية املتاحة
الطلب احمللي عن استيعاب الطاقة القصوى  الضخمة هو ضيق حجم السوق والذي يطعزى إىل قصور

 .لإلنتاج، والذي تسببت فيه احللقة املفقر للفقر

يرى بعض املفكرين االقتصاديني املعاصرين أمثال مسري أمني أن على : وائق سياسية ونظاميةع -1-5-2
ها بدعم التنمية هذا بتعويضو  ما آلت إليه أوضاعها،و  البلدان الصناعية حتمل مسؤولياهتا جتاه البلدان النامية

لديها، حيث أن معظمها كانت حتت وطأة االستعمار لفرتة زمنية طويلة، مما جعلها تعاين من تبعات ذلك 
 :من خالل

من حصوهلا أفريقيا بالرغم و  آسياو  معظم بلدان أمريكا اجلنوبيةمنه عاين وهي ما ي: التبعية السياسية -أوال
يف الغالب من نظم  ةالقانونية مستمدو  متها الدستوريةمعظم أنظحيث أن  على االستقالل السياسي،

مستعمريها، مما جيعلها معرضة من وقت آلخر للتهديد األجنيب إذا مل تسر يف نفس مسارها، كسن 
التقاليد احمللية، األمر الذي قد تستخدمه البلدان و  اليت قد تتعارض مع األعرافو  ختلفة،التشريعات امل

فمثال تنتشر الثقافات  (.من خالل املعارضة احمللية)حكومات تلك البلدان  املستعِمرة كورقة ضغط على
املؤسسات االقتصادية املتنوعة داخل تلك البلدان مما جيعلها تسيطر على و  املؤسسات املروجة هلاو  الغربية

اخلام اليت تتوفر ممونا هلا باملواد األولية و  ،جعلها فقط سوقا ملنتجاهتا املصنعةو  الداخليةو  جتارهتا اخلارجية
بناء قاعدة صناعية حملية تعتمد على الذات، فتعوق و  لديها، لتمنع بعد ذلك التحول السريع حنو التصنيع

 .بذلك بناء التكنولوجيا احمللية

إن عملية التنمية تتطلب هتيئة املناخ االقتصادي املالئم الذي ال يتم بدون : عدم االستقرار األمني -ثانيا
ألجل ذلك و  سي فعال مينح االستقرار األمين، الذي يعترب شرطا ضروريا جلذب املستثمرين،وجود مناخ سيا

 كذا املنازعات اخلارجيةو  األمنيةو  يططلب من احلكومات يف البلدان النامية جتنب االضطرابات العرقية
لراشد، مع ضرورة اندماجها مع القانون الدويل، سواء ما تعلق بتعزيز الدميقراطية، أو ما تعلق باحلكم او 

 .احلرص على استقرار احلكومات املنتخبة لفرتة زمنية مقبولة، تسمح بتنفيذ خمططات التنمية
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لعملية التنمية آثارا سلبية يف أوائل مراحلها على  قد تكون: اجتماعية -عوائق اقتصادية -1-5-3
إلنفاق االستهالكي وغري مما ينعكس سلبا على االفئات الدنيا يف اجملتمع، مما يعين ضمنيا تدىن دخوهلا، 

االستهالكي لتلك الفئات، مبا يتطلبه النمو من تشجيع القطاع اخلاص وزيادة الطلب على التعليم 
والتدريب والتكوين كوسيلة لرفع الكفاءة اإلنتاجية واملهنية وزيادة حجم ونوعية السلع واخلدمات املتداولة، 

بقدر حمدود من التعليم والتأهيل، فتنتشر البطالة يف مما قد تكون له آثار على أولئك الذين يتمتعون 
صفوفهم مقارنة بالفئات األخرى، األمر الذي جيربهم مع مرور الوقت على زيادة املخصصات املالية 
لإلنفاق على التعليم والتكوين كإحدى السبل لرفع مداخيلهم وحتسني مستويات معيشتهم، لتقليص 

 .الغنيةو  سطةالفجوة بينهم وبني الطبقات املتو 

 نظريات النمو االقتصادي: المبحث الثاني
مثة الكثري من املدارس الفكرية اليت تعرضت للنمو االقتصادي وحاولت تقدمي إطار نظري شامل 

واخلروج من دائرة التخلف  ،تستطيع كافة الدول إتباعه للوصول إىل مستويات مقبولة من األداء االقتصادي
 .حيث كل نقائص نظرية كانت نقطة انطالق نظرية أخرى، هامن والركود الذي مّيز الكثري

 النظرية الكالسيكية -2-1
تباين طرق و املتعلقة بتحليل التقدم االقتصادي،  نيبالرغم من اختالف وجهات نظر الكالسيكي

بالنمو تعلق تقاربت فيما يإال أن آراءهم  للمدة الزمنية اليت ظهروا فيها واألوضاع اليت مّيزهتا، تبعاالتحليل 
على اجلزء األكرب من حتليالهتم وعالقتها استحوذت نظرية التوزيع أن  ، حيثاالقتصادي وطريقة حتقيقه

على التحليل  ينمعتمد ،عن أسباب النمو طويل األجل يف الدخل الوطين ونبحثهم يجعل ، ممابالنمو
 :يف األفكار التالية متركزت نظريتهقد و  .االقتصادي اجلزئي

 كل تغري يف أس املال والتقدم التكنولوجي، و دالة لعدد من العوامل وهي األرض، العمل، ر  اإلنتاج
اإلنتاج حيدث بتغري أحد العوامل أو كلها، وأن األراضي الزراعية العنصر الوحيد الثابت يف النموذج 

 .حيكمه قانون تناقص الغلة املرهون بثبات الفن اإلنتاجي ورأس املال املستخدمالذي 

  على األرباح اليت تعترب مصدر عملية و  القوى اليت الدافعة للنمو االقتصادي تتمثل يف الفن اإلنتاجيإن
تكوين رأس املال الذي يؤدي إىل التقدم التكنولوجي، كما أن الرتاكم الرأمسايل يؤدي إىل تزايد حجم 

 .السكان

  ارتفاع )تناقص الغلة يف الزراعة إن العالقة السببية بني الرتاكم الرأمسايل وحجم السكان تؤدي إىل
ارتفاع حصة األجور يف الدخل الكلي مما يعوق ارتفاع حصة األرباح فيؤدي و  (تكلفة املنتجات الزراعية
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ذلك إىل تباطؤ تكوين رأس املال، مما يدفع بالرأمساليني بتجميد األجور عند حد الكفاف، وهذه يتم 
 .ع الدخلمعاجلتها يف الفصل املوايل ضمن نظريات توزي

  ثبات الفن اإلنتاجي واملعرفة الفنية عرب الزمن، مما جيعله متغريا ال يؤثر يف عملية النمو، وهو خبالف
 .النظرات املعاصرة اليت جعلته عامال مؤثرا

  اجتماعي إداري وحكومة تنظيم هي تشمل و  املؤسسية املواتية للنمو،و  احلاجة إىل العوامل االجتماعية
وضرورة توسيع  ،أوضاع اجتماعية مناسبةو  ،نظام شرعي قانوينو  ،متويلية منظمةمؤسسات و  ،مستقرة

 .يف نشاطاته ةحجم السوق مع عدم تدخل الدول

 "Adam Smith"نظرية  -2-1-1
يعترب العمل وتقسيمه سببا الرتفاع اإلنتاجية الذي هو مصدر ثروة األمم، " A. Smith"حسب 

َلِّفه التقسيم من مزايا،  وحتسُّنا يف مستوى التكنولوجيا الناجتة عن زيادة  يولد َوفْـرَاٍت خارجيةفهو وهذا ِلما خيط
االبتكارات، اليت تؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج ووقت العمل الالزم إلمتام العمليات اإلنتاجية، وكل 

مارها هذا يساهم يف زيادة الطاقة اإلنتاجية وما يرتتب عليها من زيادة األرباح وادخارها مث إعادة استث
ليرتاكم رأس املال الذي يعترب احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي، عن طريق رفع مستوى اإلنتاج فريتفع معه 
مستوى الطلب الذي يقود إىل رفع مستويات املعيشة، وتوسع األسواق واستخدام املعدات واآلالت، اليت 

وتزايدها، على خالف الزراعة  العوائدينتشر استغالهلا بكثرة يف النشاطات الصناعية، لتميزها بارتفاع 
 .1واملناجم ذات العوائد الثابتة أو املنخفضة

 "David Ricardo"نظرية  -2-1-2

الزراعة أهم القطاعات االقتصادية ملسامهتها يف توفري الغذاء للسكان، وهي " Ricardo"اعترب 
كما يعترب توزيع الدخل . الركود والثبات تتميز بتناقص الغلة، ما يعين تناقص العوائد الذي يعترب سببا حلالة

بني الطبقات الثالث للمجتمع العامل احلاسم واحملدد لطبيعة النمو االقتصادي، حيث للرأمساليني دور 
مركزي يف عملية النمو بتوفريهم لرأس املال ومستلزمات العمل ودفعهم ألجور العمال، وهم باندفاعهم 

أما . على تكوين رأس املال والتوسع فيه، وهو ما يضمن حتقيق النمو لتحقيق أقصى األرباح فإهنم يعملون
العمال فيعتمد عددهم على مستوى األجور، حيث يزيد عدد السكان بارتفاع األجور، فيؤدي ذلك إىل 

وأما مالك األراضي فتنمو مداخيلهم كلما حدثت . زيادة عرض العمل مما خيفض األجور إىل حد الكفاف
 .صبة اليت يطلب مقابلها مثنا أكرب مما لو كانت متوفرة بكثرةرة لألراضي اخلدن

                                                 
 .56-57، األردن، ص ص 2007، دار وائل "التنمية االقتصادية؛ نظريات وسياسات وموضوعات"مدحت القريشي،  1
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مقارنة باألرباح كلما ترتفعان حصيت األجور والريع  إن نظرية التوزيع الوظيفي حسبه توضح أن
حدث توسع يف اإلنتاج لألسباب السابقة جراء التقدم االقتصادي، وهو ما يعيق ارتفاع حصة األرباح، 

يت من املفروض يعاد استثمارها، فينخفض الرتاكم الرأمسايل العتباره احملرك األساسي فينخفض معدل منوها ال
 .للنمو االقتصادي للمشروع ولالقتصاد الوطين ككل

 -عمل داخل نظام اقتصادييتولد عرض ال" David Ricardo"و"Adam Smith"بالنسبة لـ
ل، الذي يتسارع كلما كانت األجور ، والذي حيكمه هو معدل تراكم رأس املا(ينمو داخليا) اجتماعي

 .1احلقيقية عالية، أو مبعىن أدق تعترب قوة العمل سلعة تنمو بنمو تراكمات رأس املال

 "Robert Malthus"نظرية  -2-1-3

لب جيب أن ينمو الطعلى أمهية السكان يف حتديد الطلب بالنسبة للتنمية، حيث " Malthus"ركز
لحفاظ على مستوى األرباح، وأن ادخار مالك األراضي حيدد االستثمار بالتناسب مع إمكانيات اإلنتاج ل

املخطط له من طرف الرأمساليني، وأن أي اختالل بينهما يقلل الطلب على السلع، فينخفض العرض، 
وأما نظريته يف السكان فتتلخص يف أن منوه يكون مبتتالية هندسية، . ويرتاجع الربح الذي يرتاجع معه النمو

الغذاء الذي ينمو مبتتالية عددية، بسبب أمهية ودور التقدم التكنولوجي يف النشاط  على عكس
االقتصادي، األمر الذي يؤدي إىل حدوث اجملاعات لتناقص عوائد الزراعة، فينخفض دخل الفرد إىل حد 

أس املال مما الكفاف، وبالتايل فإن أي زيادة يف املوارد تؤدي إىل زيادة عدد السكان وال تساهم يف تراكم ر 
 .يعيق النمو االقتصادي

مل تصدق على كافة دول العامل باستثناء بعض الدول األفريقية " Malthus"إن حتليالت 
واآلسيوية، حيث غالبا ما أدى حتسني التكنولوجيا املستخدمة يف عملية اإلنتاج إىل زيادته مبعدالت أكرب 

 .2من معدل منو السكان

 "Karl Marx"نظرية  -2-1-4
اختلف االقتصاديون الكالسيك حول أسباب اخنفاض معدل الربح على رأس املال مع منو 

أن  "Ricardo"أن السبب يرجع إىل التنافس بني الرأمساليني، اعتقد " Smith"االقتصاد، فبينما اعتقد 
زمات فإن األ" Marx"السبب هو تناقص العوائد على األرض وارتفاع حصيت األجور والريع، وبالنسبة لـ 

 .الدورية اليت ترافق حالة فائض اإلنتاج واالضطراب االجتماعي هي اليت جتعل النمو ال يستمر لألبد

                                                 
 79-81، ص ص 2010،إثراء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل "علم اقتصاد التنمية"حممد صاحل تركي القريشي،  1
 .59-60، ص ص مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره 2
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تتحدد األجور باحلد األدىن ملستوى الكفاف، ومع زيادة الكثافة الرأمسالية " Marx"حسب 
جب قانون فائض ختطَّفض معها معدل الربح مبو و  لتكنولوجيا اإلنتاج فإن حصة رأس املال الثابت ترتفع

، كما أن فائض العمل يدفع األجور (الفرق بني كمية إنتاج العامل واحلد األدىن ألجر العمل)القيمة 
لالخنفاض، وأن أي تراكم رأمسايل يقود اجليش االحتياطي للعمال إىل االختفاء، مما يدفع األجور إىل 

ل رأس املال حمل  األعلى واألرباح إىل األسفل، وكل حماولة من قبل الرأمساليني لعكس العملية جيب أن حتِط
يعجز الرأمساليون عن ، فالعمال عن استهالك كل املنتجات العمل، مما يؤدي إىل انتشار البطالة، ويعجز

فتنشأ االضطرابات االجتماعية وتتحول معها السلطة ووسائل اإلنتاج إىل العمال، فتنهار  تصريفها،
 .الرأمسالية

صوص أداء الرأمسالية كانت حماولة جيدة لفهم امليكانيزمات اليت تعتمد خب" Marx"إن حتليالت 
النظام مل تكن صحيحة، حيث زيادة  ذلكعليها يف حتقيق النمو االقتصادي، إال أن تنبؤاته خبصوص اهنيار 

فع األجور النقدية ال تؤدي حتما إىل زيادة األجور احلقيقية، بل ميكن أن يعوض الرأمساليون ارتفاعها بر 
 ".Marx"ميكن حتقيقهما معا باستخدام التقدم التكنولوجي الذي أمهله  مماإنتاجية العامل، 

 النظرية الكالسيكية الجديدة -2-2
العديد من فإن  ،لنمو االقتصاديا تحليلل" Say"على قانون املدرسة الكالسيكية عتمدت ابينما 
 Alfred"و "Walras"و "Menger"و" Jevons"أمثال لمدرسة اجلديدة املكونني لاالقتصاديني 

Marshall" عوضا عن ذلك باملنفعة احلدية يف حتديد أمثان عوامل اإلنتاج، حيث تتم عملية تكوين  وااهتم
رأس املال من خالل إحالله حمل العمل ومبعزل عن نظرية السكان، اعتمادا على االدخار، الذي يعتمد 

حدد االستثمار بسعر الفائدة بعالقة عكسية بدوره على سعر الفائدة ومستوى الدخل، يف حني يت
وباإلنتاجية احلدية لرأس املال، كما يلعب السكان والتكنولوجيا والتجارة الدولية دورا مشجعا يف توسع 

 :1اإلنتاج وحتقيق النمو االقتصادي والذي يتضمن ثالث  أفكار

 اجيته واحملددة خارج النموذج، كما يتحدد معدل منو اإلنتاج يف املدى الطويل مبعدل منو قوة العمل وإنت
أن معدل النمو مستقل عن معدل االدخار واالستثمار، فكل ارتفاع يف هذا األخري سيتم تعويضه إما 

 باملعدل األعلى لنسبة رأس املال إىل الناتج 

 
 إلنتاجية رأس املال ( األدىن)، أو باملعدل املنخفض  

 
 ،

 .بفرضية تناقص عوائد رأس املال

 معدل منو دخل الفرد يتغري إجيابا مع معدل االستثمار واالدخار وسلبا مع معدل منو السكان. 

                                                 
 .68مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  هناك عالقة سالبة لدى بلدان العامل بني 

 
و   

 
( دالة االستهالك)بسبب تفضيالت االدخار   

املال تنمو أسرع  ، حبيث أن البلدان الفقرية اليت متلك كميات قليلة من رأس(دالة اإلنتاج)والتكنولوجيا 
من البلدان الغنية اليت متلك كميات كبرية منه، وهو األمر الذي يؤدي إىل تقارب معدالت دخل الفرد 

 .مستويات املعيشة فيما بني بلدان العامل املختلفةو 

مع النظرية النيوكالسيكية  أنه ميكن ( A.Marshall, J.Clarck, K.Wicksell)من ناحية ثانية جتط
 :رية النمو بدون حدوث ركود وذلك ألن النمو االقتصاديحدوث استمرا

  عملية مرتابطة ومتكاملة ومتوافقة ذات تأثري إجيايب متبادل، يؤدي فيها منو قطاع معني إىل دفع
، ويؤدي منو الناتج الوطين إىل منو فئات الدخل املختلفة (الوفرات اخلارجية)القطاعات األخرى للنمو 

 .من أجور وأرباح

  على القدر املتاح من عناصر اإلنتاج يف اجملتمع، فبينما يرتبط حجم القوى العاملة بالتغريات يعتمد
السكانية وحبجم املوارد، فإن سعر الفائدة يلعب دور املوجه لرؤوس األموال من خالل استقطاب 

ايل والنمو مدخرات السكان وتوجيهها حنو االستثمار مما جيعل النمو حمصلة التفاعل بني الرتاكم الرأمس
السكاين، يف الوقت الذي يقوم فيه املنظم باستغالل التطور التكنولوجي بكيفية ال تسمح حبدوث 

 .اجلمود يف العملية التطويرية وذلك بالتجديد واالبتكار

  النمو االقتصادي كالنمو العضوي ال يتحقق فجأة وإمنا تدرجييا، فيحدث أوال على املستوى اجلزئي
يتطلب التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة، مع املشاريع األخرى، األمر الذي تأثري متبادل وب

 .وذلك يف سبيل حتسني معدل التبادل الدويل يف صاحل البلد

الذين اهتموا حبقل النمو االقتصادي، حيث  اجلددمن أبرز الكالسيكيني " Schumpeter"يعترب 
ىل حدوده بسبب وجود بيئة غري مناسبة لالستثمار غري مستمر، وإمنا يصل بسرعة إ النمو اعترب اجتاه

خلق منتج جديد ؤدي يبتكاري، كما أن للعوامل التنظيمية والفنية دورا مهما يف عملية النمو، حيث اال
دث مرة واحدة تبعا عملية حتهو النمو االقتصادي ، وبالتايل فإىل التنميةوإجراء التحسينات املستمرة عليه 

جديدة تدخل يف امليدان التجاري على شكل استثمارات جديدة تؤدي فجأة  كاراتابتت و لظهور اخرتاعا
 .1إىل زيادة ملموسة يف الدخل الوطين

بتكار واملنظم واالئتمان ثالثة عناصر وهي؛ اال"  Schumpeter"تتضمن نظرية النمو حسب 
ّول عن طريق اجلهاز املصريف و  ، وذلك ألناملصريف ليس من االدخار، ما يؤدي إىل االستثمار يف االبتكار ميط

زيادة عدد املنظمني، مما يرفع حصة األرباح عن األجور يف الدخل، بسبب التغريات الديناميكية الناجتة عن 
                                                 

 .52، ص 1986، دار املعارف ، القاهرة ، "قادة الفكر االقتصادي " صالح الدين نامق،  1
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، فيساهم يف تكاراتاالبتكار الذي يولد الرغبة لدى املنظم ليحصل على أعلى األرباح بتجديده املنتج واالب
تابع حلجم النشاط و حمفز  ، أحدمهانوعان من االستثماراتبسبب وجود اليت حتدث عملية النمو 

ويتحدد بالربح والفائدة وحجم رأس املال القائم، وبالتايل فهو يتحدد على أساس املوازنة بني  االقتصادي
حيدث تلقائيا وهو احملدد  آلخرما اأو  ،اإليراد احلدي إلنتاجية رأس املال والفائدة املفروضة للحصول عليه

لعملية النمو يف األجل الطويل وال يرتبط بالتغريات يف النشاط االقتصادي وإمنا حيدده االبتكار األساسي 
 .والتجديد

التغريات االقتصادية جمموع تستند على لكوهنا جيب  " Schumpeter"لـدت نظرية النمو نتقا
حني هي يف الوقت  لى االبتكارات، اليت اعتربها من مهام املبتكر وحده، يفعواالجتماعية وليس فقط 

ال يكفي االئتمان املصريف  ، وأن أصبحت تنفق على البحث والتطويراحلايل من مهام املؤسسات ذاهتا اليت
دخارات واالستثمارات احلقيقية، أو ن متويلها بالعجز إذا مل تكفي االوحده لتمويل االستثمارات، بل ميك

كثري من البلدان النامية على التوفر تال كما أنه   ،ق املايل من أسهم وسندات وغريهابواسطة أدوات السو 
أن االبتكارات وحدها ال تقود يف األجل الطويل إضافة إىل نظريته يف النمو،  ماملنظمني الذين تعتمد عليه

إىل التنمية بل حتتاج إىل توليفة متنوعة من العوامل مثل اهلياكل التنظيمية واإلدارية والعمل املاهر والدوافع 
 .1فزاتواحمل

 للنمو الكينزي النموذج -2-3

أن هناك موجات مد وجزر يف النمو االقتصادي، " Schumpeter"يف الوقت الذي أقر فيه 
فيها  حيث كل موجة تكون مصحوبة بالرواج، وعندما تنتهي يعود االقتصاد إىل حالة السكون، حيث يبدأ)

املنافسة اليت تؤدي إىل التطور واالزدهار  املنظمون يف البحث عن االبتكارات اجلديدة مما يؤدي إىل زيادة
جاءت األزمة االقتصادية العاملية لتثبت قصور النظريات السابقة، فظهر التحليل الكينزي خمالفا ( مرة أخرى

 .للكثري من اآلراء والتحاليل اليت سبقته، خصوصا ما تعلق منها حبالة التوازن واالستقرار االقتصادي

حتمال حدوث التوازن االقتصادي عند مستوى أقل من مستوى يوضح النموذج الكينزي ا
االستخدام الكامل، والذي يتحدد من خالل الطلب الكلي، كما أن املشكالت اليت تتخلل النظام 
الرأمسايل ال تكمن يف جانب العرض بل هي بسبب عدم كفاية الطلب الفعال، وحيث أن االستثمار هو 

عندما يتساوى حيدث التوازن يف اإلنتاج والدخل إن هو دالة للدخل، فدالة لسعر الفائدة، وأن االدخار 
أساس تكون الدخل الوطين يف املدى القصري هو ، وحيث أن ستثمار املخطط مع االدخار املخططاال

                                                 
 .71-73مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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العامل الرئيسي املضاد لألزمات،  احتاد االستثمارات اإلنتاجية وغري اإلنتاجية اخلاصة واحلكومية، وهي
 .ئيسي يف توسيع الطاقة اإلنتاجية، ورفع معدالت النمو يف املدى الطويلواملؤشر الر 

 تتحقق إال بزيادة وإذا كان الدخل عبارة عن قيمة الناتج الكلي، فإن أي زيادة مستهدفة فيه ال
 وسع يفزيادة الطاقة اإلنتاجية الالزمة لتحقيق تو الذي ال يتحقق إال بزيادة االستثمار العيين،  قيمة اإلنتاج

لعملية النمو االقتصادي التايل نطقي املتسلسل ال" Keynes"وضع ، وهلذا قيمة وكمية اإلنتاج الكلي
 :للبلدان املتقدمة

 ،بيعها يدفع املصنع وعند  يقوم املصنع بإنتاج كمية من اإلنتاج تعادل قيمة معينة من الوحدات النقدية
إيرادات لألفراد مثلما ميثل الربح دخال ملالك  متثل، واليت اإلنتاج يف شكل أجور وريع وفائدةتكاليف 

 مع قيمة الدخول املتولدة من هذه العملية؛املصنع، فإنه البد أن تتساوى قيمة اإلنتاج 

 ألفراد كل ما حصلوا عليه من دخولفإنه حىت تبيع مجيع املصانع كل ما أنتج جيب أن ينفق ا ،هلذا 
لكمية أو أكثر يف يولد لدى املصانع الرغبة يف إنتاج نفس ا تحافظ األرباح على مستوياهتا العالية، ممال

النقود اليت تتدفق من رجال األعمال إىل أفراد اجملتمع يف شكل أجور وريع ، وحيث أن الفرتة التالية
وفائدة وأرباح، تعود لتتدفق يف تيار عكسي مرة أخرى إىل رجال األعمال عندما يشرتي األفراد السلع 

 .مما يضمن تتابع واستمرار املراحل ،واخلدمات منهم

  عادة يف )غري أن ذلك ال حيدث بشكل آيل، فاألفراد قد ال ينفقون كل دخلهم بل يدخرون نسبة منه
( الواردات)على السلع األجنبية  هق جزء منانفإ يتمو أولذلك حيدث تراجع يف تيار اإلنفاق،  ،(البنوك

راد جزءا من دخلهم إىل احلكومة يف شكل ضرائب، يدفع بعض األف كماوليس على السلع احمللية،  
 وكالمها أيضا يشكل تراجعا يف تيار اإلنفاق؛

  ميكن أن يقابلها ثالثة تيارات عكسية متثل حقنا ( الضرائب–الواردات  -االدخار)إن هذه التسريبات
كومي املمولة من لتيار اإلنفاق، مثل الصادرات اليت يطلبها األجانب على السلع الوطنية، واإلنفاق احل

الضرائب احملصلة سابقا، واالقرتاض من البنوك لزيادة رأس مال املنشآت لتمويل االستثمار يف سلع 
احلقن يكون عندها اإلنفاق يساوي قيمة و  إن تساوي التيارات الثالثة للتسربوبالتايل ف. ملالرأس ا

يوزع الطلب على الصناعات املختلفة اإلنتاج، ومع افرتاض أن الرتكيب اهليكلي لكل األسعار النسبية 
ع ومن مث يسود لدرجة أن الطلب والعرض يف كل صناعة متساوية فان ذلك يعين أن كل ما ينتج يبا 

ن ختلف الطلب الكلي هو السبب يف إيف هذه احلالة وبتوفر السلع واخلدمات ف، و الرخاء يف اجملتمع
 اإلحجام عن التوسع يف حجم النشاط إال حدوث األزمة، مما يدفع باملنظمني ورجال األعمال إىل

 بتزايد الطلب لزيادة تشغيل املوارد العاطلة؛
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  ،يتم توازن االقتصاد الوطين بتوازن الطلب الكلي مع العرض الكلي بغض النظر عن حجم وأخريا
املوارد املشغلة مع وجود البطالة، أي عند مستوى التشغيل الناقص وليس الكامل، مما حيقق النمو 

 .إحدى مراحله يف الدول الرأمساليةالقتصادي ا

النموذج الكينزي يف النمو االقتصادي كان خيص اجملتمعات الرأمسالية، غري أن  إن ظهور
تستلزم حتليال خاصا نظرا لبعض اخلصائص واملشاكل اليت متيزها واليت ختتلف متاما  االقتصاديات املتخلفة

 .عين ضرورة تعديله على مثل تلك الدوليف منوذجه؛  مما ي" Keynes"عما اشرتطه 

 "Harrod-Domar"نموذج  -2-4
حيتفظ كل اقتصاد بنسبة معينة من دخله الوطين الستبدال املهلك والتالف من السلع الرأمسالية 

، حيث من الضروري خلق إضافات استثمارية صافية جديدة لرأس املال كي يتم (املوادو  املعداتو  املباين)
ة املعروفة اقتصاديا مبعامل رأس املال إىل الناتج هي اليت حتدد كيفية حدوث النمو هذه العالقو  النمو،

اليت عرفت فيما و " Evesy Domar"و "Roy Harrod"النظرية اليت صاغها كل من وهلذا فإن  .االقتصادي
إىل التحليل الكينزي الساكن، حيث اعتمدت على جتارب تستند ، "Harrod-Domar"نموذج بعد ب
املتمثل حسبهما يف أزمة و  ن املتقدمة يف متطلبات النمو املستقر، فقاما بالبحث يف مشكل الرأمساليةالبلدا

مما حماولة تربير توازن ديناميكي على املدى الطويل عند مستوى التشغيل الكامل، البطالة، فكان حتليلهما 
 .تقاربان من حيث احملتوى واملضمونجعل منوذجهما ي

افرتاض  ، مع(Y)عبارة عن النسبة املئوية للتغري يف الدخل الوطين ( g) تصاديإن معدل النمو االق
االدخار هو  S، ورأس املالهو  Kفإذا كان (. V)إىل الناتج أو الدخل الكلي  ثبات معامل رأس املال

 ،لمن الدخل الكلي، وإذا كان االستثمار عبارة عن التغري احلاصل يف رأس املا( s)اإلمجايل وهو نسبة
 :ما يلي ميكن كتابةفإنه ، (I = S)احملقق  االدخاروبفرضية أن االستثمار احملقق يساوي دوماً 

   
  

 
   ………………………….….(1.4) 

   
 

 
  

  

  
   ……………….………(2.4) 

      …………………….………..(3.4) 

        ………………….…….…...(4.4) 

               ….....…….(5.4) 
 :التالية اتتطستنتج العالق( 1.4)وبالرجوع إىل العالقة لتناسب يف الرياضيات وباستخدام خواص ا

  

 
     

 

 
 …………………………...(6.4) 

  
 

 
  ……………………….………(7.4) 
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يكون حمددا بالعالقة بني معدل االدخار ( g)أن معدل النمو االقتصادي  خريةتشري العالقة األ
، وبشكل أكثر دقة فإنه يف غياب احلكومة فإن معدل منو (V)ج النات/ومعامل رأس املال( s)الوطين 

الدخل الوطين يرتبط إجيابا مبعدل االدخار، حيث كلما زادت قدرة االقتصاد على تعبئة االدخار 
، كلما أدى ذلك إىل زيادة هذا األخري، ويرتبط (GNP)واالستثمار كنسبة من الناتج الوطين اإلمجايل 

 .1(GNP)الناتج، فأي ارتفاع فيه يؤدي إىل اخنفاض منو الناتج الوطين اإلمجايل/سلبا مبعامل رأس املال

 :2نظرا ألن النموذج كان موجها بالدرجة األوىل للبلدان املتقدمة، فقد لقي الكثري من االنتقادات أمههاو 

   فرضية ثبات امليل احلدي لالدخار  

  
 ومعدل رأس املال إىل الناتج    

 
ية حيث ميكن أن غري واقع  

 .يتغريا يف األمد الطويل

  بينهماحالل اإلكما أن فرضية ثبات استخدام رأس املال والعمل غري مقبولة حيث ميكن. 

  أمهل النموذج احتمال تغري أسعار الفائدة وتأثري التقدم التكنولوجي، وكذا تغري املستوى العام لألسعار
 .دوث وبصفة مفاجئةالذي تتصف به البلدان النامية، وهو كثري احل

من جهة ثانية تتصف البلدان النامية بالكثري من اخلصوصيات، األمر الذي جيعل النموذج غري 
ف البلدان النامية مبعدالت منخفضة لالدخار وإنتاجية رأس املال، وهو عكس اتصبسبب اقابل للتطبيق 

الة الركود االقتصادي، يف حني أهنا حما يتطلبه النموذج، والذي يهدف إىل منع دخول الدول املتقدمة يف 
من حالة االختالل التام والالتوازن، يف حني ، كما تعاين أيضا اليت تعاين منها البلدان الناميةالسمة الرئيسية 

حمدودية ، إضافة إىل الة التوازن يف االستخدام الكاملينطلق النموذج من معاجلة النمو االقتصادي من ح
النمو يف البلدان النامية وحىت املتقدمة كان له سبب إضايف هو استبعاده أثر النموذج يف عالج مشاكل 

االستثمار على النمو طويل األمد، العتقادمها اخنفاض إنتاجية رأس املال مع تزايد االستثمارات، وهو 
 .االنتقاد الذي وجهته نظرية النمو الداخلي

زيادة اجلزء املدخر من الدخل الوطين، فإذا  إن أهم العقبات اليت ينبغي على البلدان جتاوزها هو 
كان معدل االدخار الكلي هو و  ،3يساوي قل تقدما األيف الدول ( V)ل رأس املال إىل الناتج دكان مع

دخار اال، أما إذا زاد معدل 2%فإن الدولة ميكن أن تنمو مبعدل سنوي قدره ( 7.4)فقا للعالقة و ، و %6
أو املساعدات األجنبية أو اخنفاض االستهالك العام، فإن منو  ضرائبمن خالل زيادة ال 15%إىل وطين ال

 .5%الناتج احمللي اإلمجايل يصل إىل 

                                                 
 .126-127ميشيل تودارو، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .76-77مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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من جهة أخرى ال يشكل االدخار أو االستثمار العقبة الوحيدة لدى الدول األقل منوا، بل هي 
هي و  7%وا عند مستوى فالدولة اليت تريد من. تعاين كذلك من االخنفاض النسيب ملستوى رأس املال اجلديد

فال بد هلا أن تسد هذه الفجوة ( V=3بافرتاض أن )من االدخار الوطين  15%ال تستطيع حتقيق سوى 
من خالل املساعدات األجنبية أو االستثمار اخلاص  6%مبا قيمته  21%االدخارية حىت تصل إىل 

ة التحويالت اهلائلة لرأس املال األجنيب، وعليه يصبح قيد رأس املال أداة منطقية مناسبة تربر زياد
يف " مارشال"واملساعدات الفنية من الدول املتقدمة إىل الدول النامية، وهو ما مت فعال عند تطبيق خطة 

 .أوروبا، ورمبا ينطبق الوضع مع حالة الدول املتخلفة اليوم

داث النمو، إن االعتماد على االدخار واالستثمار وجتديد رأس املال يعترب شرطا ضروريا إلح
. ولكنه غري كاف، حيث ظروف العامل الثالث خمتلفة متاما عما شهدته الدول املتقدمة قبل حدوث هنضتها

فمثال توافرت ألوروبا ظروف مواتية مثل تكامل األسواق املالية والسلعية، توفر تسهيالت النقل املتطورة، 
مكنها من حتويل رأس املال اجلديد إىل مستويات  إخل، وهو ما...القوة العاملة املدربة، الدافع حنو النجاح

 .1مرتفعة من الناتج وبشكل فعال

  "Solow"نموذج  -2-5

متشائمة بسبب اعتقادها أن االقتصاد مييل للتقلب بني " Harrod-Domar"لقد كانت نظرية 
مل رأس سببه إىل اجلمود املفرتض يف معا" Solow"حاليت البطالة والتوظيف الزائد عن احلد، حيث أرجع 

ولذلك اقرتح وإىل استخدام عناصر اإلنتاج بنسب ثابتة، األمر الذي يؤدي استخدامها بغري كفاءة، املال، 
ن تراكم رأس املال هو نسبة أ، و (n)اإلحالل بينها، وافرتض أن عرض العمل ينمو مبعدل ثابت مكانيةإ

الة اإلنتاج بدالة متجانسة خطيا ، واستبدل املعامل الثابت لرأس املال يف د(    )ثابتة من الدخل 
(        .) 

 :يقوم هذا النموذج على جمموعة من االفرتاضات

 االقتصاد مغلق وتسوده املنافسة يف مجيع أسواقه، وينتج منتجا مركبا واحدا. 

 نتاج هي دالة إلدالة ا"Cobb-Douglas"  ذات غلة احلجم الثابتة، وحيث ميكن اإلحالل بني
2و Kعنصري اإلنتاج 

 L. 

                …………...….……(1.5)  
  االستهالك يأخذ شكل دالة"Keynes" 

                                                 
 .131تودارو، مرجع سبق ذكرهن ص  .م 1

2 Ulrich KOHLI,"Analyse macroéconomie, De Boeck, Bruxelles Belgique 1999, p 418. 



- 44 - 

 

                ……….…..(2.5) 

  فإن عرض (  )نسبة مسامهة السكان يف التشغيل ثابتة، حيث إذا كان معدل منو السكان هو
 :وذلك ألن(  )العمل ينمو كذلك بـ 

     

  
 

  

 

  
 

  

  
    ..………………….(3.5) 

  ضية قانون تناقص الغلة وتناقص املعدل احلدي لإلحالل، ووجود مرونة يف األسعار واألجور، فر
 .وأن عوائد العمل ورأس املال تقدر على أساس اإلنتاجية احلدية هلما

 التكنولوجيا متغري خارجي املنشأ. 

 :من منوذجني خمتلفني ومها" Solow"يتكون منوذج 

 عدينموذج القاال -2-5-1

 :1يتكون مما يلي" Solow"فإن النموذج القاعدي لـ  يف ضوء الفرضيات السابقة

 اإلنتاج الفردي من الشكل: 

  
 

 
           …………..….…….(4.5) 

  وحيث  
 

 
 

 تراكم رأس املال عرب الزمن من الشكل: 

   
  

  
         ………………………(5.5) 

، وحيث أن (( )بأقساط ثابتة )ي الفرق بني االستثمار واهتالكه إن كل تغري نسيب يف رأس املال يساو 
 :فإن( التوازن يف سوق السلع واخلدمات)االقتصاد املغلق يفرض تساوي االدخار مع االستثمار 

                   …………..(6.5) 

  
 

 
                

 
     

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

     

 
 

  

 
  ..........(7.5) 

 معدل منو عنصر العمل عرب الزمن بافرتاض التوازن يف سوق العمل هو: 

                                                 
1
 Michel DEVOLY, "Théories macroéconomiques (Fondement et controverses)", 2

ème
 édition, Armand 

Coline, Paris 1998, p 204. 
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 :كما يلي  (7.5)ومنه تصبح العالقة 

  

 
 

  

 
     

  

 
     

                    ………………(8.5) 

لنمو معدل رأس املال الفردي، وهي تعرب عن  ةاألساسيمتثل هذه العالقة املعادلة الديناميكية 
، ومها (4.5العالقة )الطريقة اليت يتحدد هبا تراكم رأس املال انطالقا من اإلنتاج واالستثمار واالدخار 

 :سيتان يف هذا النموذج، وهو ما يظهره الشكل البياين التايلالعالقتان األسا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :فإناستنادا إىل فرضية إمكانية اإلحالل بني العمل ورأس املال 
                 ;            

 القاعدي" Solow"وذج من: (1-2)الشكل  

  

𝜑      

𝜑
 
  𝜑     

       

𝜑    

     

 𝜑    

     

      

     

  

  

       
Brute 
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مل هو عبارة عن الفرق بني توضح هذه العالقة أن معدل تغري خمزون رأس املال لكل وحدة فعلية من الع
 :1حدين مها

  وهو ميثل االستثمار اجلاري لكل وحدة فعلية من العمل(    )احلد األول. 

  وهو ميثل االستثمار الواجب، أي قيمة االستثمار الواجب استثمارها من (       )احلد الثاين
، ( )أس املال يهتلك باملقدار حىت ال ينخفض أو إبقائه ثابتا وذلك ألن خمزون ر  Kأجل احلفاظ على 

إذ جيب استثمار نفس املقدار حىت ال يتدىن رأس املال من جهة، ومن جهة أخرى فإن العمل ينمو 
 .(K)، لذلك يتوجب أن ينمو خمزون رأس املال بنفس املقدار حىت ال ينخفض( )مبقدار 

هي تعطي ثالث ، و (      )و (     )هي الفرق بني املنحنيني  kإن نسبة التغري يف 
. حاالت، تقود إىل معرفة كيفية تأثري الصدمات على منو رأس املال وعلى معدل النمو االقتصادي ككل

 :تصبحاحلالة التوازنية املنحيني فإن  تقاطعففي حالة 

  

 
                 

يد ويصاحبه يف ذلك تقوية فإن رأس املال الفردي يف االقتصاد يتزا(        أي       )يف حالة و 
فإن رأس املال الفردي يتناقص، وهنا يتم توسيع رأس (        أي      )ما يف حالة أو  .رأس املال

 .املال

ثر احملتمل كثريا ما يتساءل الباحثون يف جمال النمو عن األ: أثر الصدمات على نمو رأس المال -أوال
 :حد عوامل البيئة االقتصادية التاليةأصدمة ناجتة عن تغري  إذا حدثتالفردي على تطور رأس املال 

حيث أن قيام املستهلكني بزيادة معدل االدخار انطالقا من حالة  :الزيادة في معدل االستثمار ( أ)
يؤدي إىل زيادة معدل االستثمار يف االقتصاد، مما يرفع معدالت الزيادة يف (       )التوازن 

 :زيادة معدل النمو االقتصادي، وذلك كما يلي تايلاإلنتاج والدخل، وبال

  

                                                 
1
 X. Ragot "La théorie de la croissance économique du long terme", ENSAE France, 2006, pp 16-18. 
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 yو kصدمة االستثمار على كل من ( 1-3)الشكل 

 

 
 
 

 
 

مما يفرض ( L)حيث الزيادة فيها تعين بالدرجة األوىل زيادة عرض العمل : زيادة النمو الديمغرافي ( ب)
تتناقص، مما يعين حدوث صدمة سلبية على ( k)جيعل النسبة الذي  األمرضغوطا على تراكم رأس املال، 

 :وذلك كما يليمنو الناتج والدخل، 

 yو kصدمة النمو السكاين على ( 1-4)الشكل 

 
 
 

 
 
 

 
 

 :القاعدي بالشرط التايل" Solow"يتحدد التوازن يف منوذج : دراسة التوازن -ثانيا

                

     
 

   
 

 
   

 

 :إلنتاج الفردي هوحيث أن ا

       

𝜑         
2 

    

     ’ 

   

  

  

   

    

       

𝜑         

2 
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رية هو أن خرى فقأفإن من األسباب اليت جعلت بعض الدول غنية و " Solow"إذن فحسب 
أكثر ارتفاعا فهي اليت تتمتع بقابلية أن تصبح غنية، وأما ( استثمار)ادخار  الدول اليت لديها معدالت

 .ت منو سكانية مرتفعة فهي مرشحة أن تكون بلدانا فقريةالدول اليت لديها معدال

إن منوذج النمو البسيط يعترب أن املتغريات : وذج القاعدي البسيطمالنمو االقتصادي في الن -ثالثا
 فهي تنمو بنفس معدل منو السكان( Y,S,C,K,L)الفردية ثابتة أثناء التوازن، بينما املتغريات املطلقة 

(  

 
 

  

 
   

  

 
 

  

 
 

  

 
اختالف الناتج احمللي حدوث عن ذلك يف املدى البعيد مما ينتج  ،(  

 )نسبة رأس املال إىل الناتج ، بينما تبقى الفردي بني الدول

 
جيعل مبا ثابتان، ( y)و( k)ثابتة ألن ( 

 .هي األخرى اإلنتاجية احلدية لرأس املال تكون ثابتة

اديات أن تنمو يف املدى القصري وليس الطويل، حيث كلما اقرتب وعليه، تستطيع االقتص
ساسية يف أصغر من الواحد يف املعادلة األ( α)االقتصاد من احلالة التوازنية كلما تباطأ منوه وهذا بسبب أن 

فإن معدل منوه يتناقص، ومبا أن معدل منو اإلنتاج ( k)حيث أنه عندما يتزايد  ،(4.5العالقة )النموذج 
 .1يتناسب طردا معه فإنه يتناقص هو اآلخر( y)فردي ال

 مع الرقي التقني" Solow"نموذج  -2-5-2

عندما يصل االقتصاد إىل حالة  فإنه يف املدى الطويل" Solow"استنادا إىل النموذج القاعدي لـ 
ين يف الشكل العام لدالة اطدخل التقدم التق كذلكمستقرة، فإن متوسط دخل الفرد ال ينمو، وجلعله  

 :، حيث هناك ثالث تأثريات خمتلفة له على الناتج احمللي اإلمجايل وهياإلنتاج

  حسب"Harrod " يكون التقدم حياديا إذا كان يدعم إنتاجية العمل(         .) 

 حسب"Solow "يكون التقدم التقين حياديا إذا كان يدعم رأس املال(         .) 

  أما و"Hicks "تاج ميكنها أن تتأثر بالتقدم التقينفاعترب أنه ميكن لدالة اإلن(         .) 

هنا ستؤدي يف التقدم التقين تكون خمتلفة، غري أالثالث فإن تأثريات  االحتماالتبالنظر هلذه و 
لتبحث  جاءت" Keynes"آخر املطاف إىل زيادة الناتج اإلمجايل، وكون النظريات االقتصادية بدء من 

مثل، فإنه عادة ما يؤخذ التقدم التقين الذي يدعم إىل حالة التشغيل األ يف السبل اليت يصل فيها االقتصاد
 :وعليه فإن دالة اإلنتاج تكون من شكل. عمل لدراسة النمو يف املدى الطويإنتاجية ال

                     
                                                 

1 Ulrich KOHLI, Op cit, p 420. 
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  )يعرب عن التقدم التقين وهو خارجي املنشأ ويتزايد مبعدل ثابت ( A)أن وحيث 

 
فإذا  وعليه،  ،(  

 :كان

 يتغري بشكل أساسي وكان من الشكل  تراكم رأس املال ال         
  

 
  

 

 
   

 ت دالة اإلنتاج الفردية من الشكلوكان   
 

 
 

         

 
 

  

  
       

    
        

  وبوضع(   
 

 
   )و (

 

 
بالنسبة للتقدم التقين على  اإلنتاج الفرديال الفردي و ومها دالتا رأس امل( 

 :فإن دالة اإلنتاج الفردية تصبح من الشكلالتوايل، 

   
 

 
 

      

 
       

  

  
 

          …………………………….(9.5) 
ل تعرف مبتغري جديد وهو نسبة الناتج فإن احلالة التوازنية يف املدى الطوي (9.5)انطالقا من العالقة األخرية 
 :الفردي للتقدم التقين، ومنه

   

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

   

  
  

 

 
            ……….……...(10.5) 

 :ومبعلومة أن

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 
 

   
 

 
  

 

 
 

 :و
 

 
  

 

 
  

 

 
     

 

   
  

  

  
    ..... ..... ........ (11.5) 

 :ومنه فإن
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 )تعويض وب
  

 ) يف مكان(  

 
 :جند( 10.5)املعادلة يف ( 

   

  
  

 

  

 
         

   

  
                

   )ففي احلالة املستقرة عندما يكون 

  
 :، فإن العالقة األخرية تصبح(  
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يف املدى الطويل، وهي تأخذ نفس شكل (    )وعليه، ميكن إجياد دالة رأس املال الفردي للتقدم التقين 
 :، حيث(   )إذا كان معدل منو التقدم التقين ( 8.5)العالقة 

      
 

     
 

 
    

 :تقدم التقين فهيدالة اإلنتاج الفردي بالنسبة للأما 

     
 

     
 

 
   

 

، حيث البلدان املتقدمة هذه املعادلة نتيجة واضحة خبصوص غىن وفقر البلدان عرب العاملتبني 
أو رقي تقين قوي، أو كل هذه  أو معدل منو سكاين ضعيف، لرأس املال،مرتفع تتمتع مبعدل استثمار 

البلدان النامية، حيث يرجع سبب ختلفها إىل اخنفاض معدل  األسباب جمتمعة، وهو عكس ما تعانيه
االستثمار أو الزيادة املفرطة يف معدل النمو السكاين، أو االخنفاض الكبري يف مستوى التقدم التقين، أو كل 

 .هذه األسباب جمتمعة

الثمانينات وحتليالهتا اليت استمرت إىل غاية بداية " Solow"بالرغم من االنتشار الواسع لنظرية و  
من القرن املاضي، إال أهنا مل تستطع تفسري أسباب تناقص معدل النمو يف املدى الطويل العتمادها على 
فرضية تناقص اإلنتاجية احلدية الفردية، مما جعل بعض االقتصاديني يشككون يف دقتها، وأمههم الذين 

 .ينتسبون ملدرسة مناذج النمو الداخلي

 "Mead"نموذج  -2-6

توضيح إمكانية حتقيق النمو  1977تصادي الربيطاين احلائز على جائزة نوبل سنة حاول االق
املتوازن حسب النظام الكالسيكي، حيث اعترب أن إنتاج السلع يعتمد على العناصر األربعة وهي املخزون 

( T)، والزمن (N)األرض واملوارد األخرى و ، (L)ح من قوة العمل تا ، القدر امل(K)الصايف لرأس املال 
 :1يأخذ الشكل التايل الذي يؤثر على الفن اإلنتاجي والتكنولوجي، وهو

              ……………….....…..(1.6) 
 :ثابتة فإن( N)فإذا كانت 

                ……………..(2.6) 

فهي الناتج احلدي لرأس املال والعمل على التوايل، (  و  )هي التغري الطفيف، بينما (  )حيث 
 :ينتج( Y)على ( 2.6)وبقسمة املعادلة  .تاج إذا تغري املستوى التكنولوجيفهي مستوى اإلن(   )وأما 

                                                 
 .193، ص1999، (مصر)، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية "النماذج الرياضية والتنمية االقتصادية"حممد مصطفى، مسري أمحد،  1
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  ………..(3.6) 

  ) وحيث أن
  

 
  )، وأن معدل النمو النسيب للناتجهو  (

  

 
لنسيب لرأس املال، عدل النمو امهو ( 

  )بينما 
  

 
  )هو معدل النمو النسبيي للعمل، يف حني يعرب ( 

   

 
 للتقدم معدل النمو النسيبعن  (

 :تصبح (3.6)فإن العالقة التكنولوجي خالل السنة ، وبالتايل 

    
  

 
    

  

 
      ………………..(4.6) 

  )الناتج احلدي النسيب لرأس املال هو وبوضع 
  

 
  ) الناتج احلدي النسيب للعمل هو، و (

  

 
) ،

 :تصبح" Mead"فإن العالقة األساسية لنموذج 
           ………………….…(5.6) 

أن الناتج هو جمموع ضرب معدل منو خمزون رأس املال وإنتاجيته، وكذا معدل منو  توضح هذه العالقة
وعند البحث عن منو دخل الفرد فإنه  .التكنولوجيالسكان واإلنتاجية احلدية للعمل وأيضا معدل النمو 

 :يستلزم استبعاد أثر النمو السكاين مما ينتج عنه
                  …………...(6.6) 

  )كانت فإذا  
  

 
 

  

 
 :تصبح( 6.6)فإن العالقة ( 

  
  

 
    

  

 
 
  

 
     

                    ……….…..(7.6) 
 :فإنه ميكن كتابة ما يلي ،يف الفرتة القصرية واملستوى التكنولوجي ثابتنين إذا كان عدد السكاف

            …………………..…….(8.6) 
         

 

 
   ………………………...(9.6) 

ستخدام رأس املال وقوة العمل االناتج الوطين احلقيقي هو دالة ملستوى  أنب "J.E.Mead" قديعت
منو الناتج ثابتا، كما أن بينما يعترب القدر املتاح من املوارد الطبيعية األخرى  ،التقنيةو  ومستوى املعرفة الفنية

احلقيقي يتوقف على التغريات يف اإلنتاجية احلدية، أي أن اإلنتاجية احلدية للعناصر تزداد، وأن مجيع 
( كميا)ر اإلنتاجالتغريات يف عناص، كما أن التغريات التقنية تؤدي إىل تغريات إجيابية على إنتاجية الوحدة

يبدأ عندما يتساوى معدل منو خمزون رأس املال مع معدل منو الدخل ، والذي هي أساس عملية النمو
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يف الفرتة القصرية وكذلك معدل منو اليد العاملة،  ابقى ثابتيالتقدم التكنولوجي مستوى الوطين، ألن 
 .فقط وبالتايل فإن النمو يتحقق بنمو خمزون رأس املال

حول اختالف معدالت النمو االقتصادي لنظرية النيوكالسيكية التحليل الضعيف ل لقد أدى
مومياهتا، حيث تصلح لبعض إىل عدم عتكنولوجيا متشاهبة بالرغم من استخدامها لعرب العامل احملققة 
عتباره نتغريا حمددات التقدم التكنولوجي ال وال تصلح لألخرى، خصوصا وأهنا مل حتدد بدقة البلدان

املعاصرين، مما حذى ا أدى إىل رفض وعدم قبول هذه النظرية من طرف الباحثني االقتصاديني رجي، ممخا
 .هبم إىل بلورة منوذج جديد للنمو االقتصادي احلديث، والذي يطلق عليه مناذج النمو الداخلي

 النمو الداخلينظرية  ماذجن -2-7

ية خصائص ذاتية حيدث بسببها النمو باالعتماد على النظرية التقليدية فإنه ليس لالقتصاديات أ
ويستمر لفرتة طويلة، وبالتايل ففي غياب الصدمات اخلارجية أو التغريات التكنولوجية فإن كل 
االقتصاديات سوف تتجه حنو النمو الصفري، وهذا األمر جعل النظرية النيوكالسيكية تفشل يف إعطاء 

العامل، اليت تباين دول عرب التاريخ للكثري من تفسري مقبول حول تفاوت النمو االقتصادي الذي حدث 
ومن مث أي ( GNP)أي زيادة يف كما أن   .أداؤها االقتصادي بالرغم من استخدامها لتكنولوجيا متشاهبة

ارتفاع حيدث يف متوسطات نصيب الفرد منه يف فرتات معينة يعترب غري كاف طاملا أنه كان مؤقتا ونتيجة 
وِّله إىل توازن التغريات التكنولوجية، وبا لتايل ما هو إال توازن قصري األجل، جيب البحث يف املصادر اليت حتط

طويل األجل، مما أدى إىل ظهور نظرية جديدة يف أواخر الثمانينات وبداية التسعينات اليت أرجعت 
 .مصادره إىل العوامل الداخلية

جل لية والنمو االقتصادي طويل األتؤسس نظرية النمو الداخلي للعالقة اإلجيابية بني التجارة الدو 
وتسرّع معدالت النمو االقتصادي والتنمية يف األجل  ،والتنمية، فهي تبحث يف تقليص العوائق التجارية

وزيادة  ،من خالل استيعاب الدول النامية للتكنولوجيا املتطورة يف الدول املتقدمة مبعدل أسرع ،الطويل
وتقليل تشوهات األسعار  ،ير، وحتقيق اقتصاديات احلجم يف اإلنتاجاملنافع املتدفقة من األحباث والتطو 

بالشكل الذي يقود إىل كفاءة أكرب الستخدام املوارد احمللية يف القطاعات االقتصادية، وحتقيق ختصص 
 .1وكفاءة أكرب يف إنتاج املدخالت الوسيطة وتقدمي منتجات وخدمات جديدة

قد استخلص أمهية " Solow,1956"املتمثل يف منوذج بالرغم من أن النموذج النيوكالسيكي و 
، واعتربه التكنولوجيا كمصدر أساسي للنمو، غري أنه مل يوضح كيفية حتقيق التقدم التكنولوجي وتطوره

بني " التقارب"، األمر الذي أدى إىل ظهور فكرة (g)متغريا خارجيا ينمو بشكل تلقائي ومبعدل ثابت

                                                 
 .45، ص2006، دار املناهج، عمان، الطبعة األوىل "نميةالتجارة والت"خالد حممد السواعي، 1
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كون البلدان املتقدمة بالقرب من نقطة التوازن مما جيعل معدالت منوها االقتصاديات العاملية، حيث ت
ضئيلة، يف حني تكون البلدان النامية بعيدة عن نقطة التوازن، مما جيعل معدالت منوها كبرية قد تسمح هلا 

النمو ) وهلذا تظهر أمهية التكنولوجيا يف اقتصاديات املعرفة .باللحاق بالبلدان املتقدمة يف املدى البعيد
من خالل الكيفية اليت حتول هبا املوارد إىل إنتاج وتصبح نتاج جمموعة من املتغريات اإلبداعية ( الداخلي

وهي غري قابلة )واالخرتاعات اليت حتسن الظروف االقتصادية بشكل عام، واليت تستخدم األفكار واملعارف 
 .ري التامةلتوليد مردودات متزايدة تستلزم حالة املنافسة غ( للمنافسة

بناء على ذلك ومع منتصف الثمانينات من القرن املاضي، ظهر تيار فكري مستقل عن تلك 
على رأس املال " Lucas"على أمهية البحث والتطوير، بينما ركز " P.Romer"ركز فمثال  .االفرتاضات

خرون على ية، وركز آالتحتية والنفقات احلكوم ىَن على البـط " Barro"البشري يف بناء منوذجه، يف حني ركز 
 .االنفتاح االقتصادي ودوره يف النمو االقتصادي

 " Rebelo" نموذج -2-7-1
يف املدى البعيد هو الذي أّرق االقتصاديني النيوكالسيك للنمو عدالت املرتفعة املإن احلفاظ على 

إلغاء  هيف منوذج" Rebelo,1991"وذلك بسبب تناقص اإلنتاجية احلدية وخاصة لرأس املال، وهلذا افرتض 
 :1، واليت تأخذ الشكل اخلطي البسيط التايل(=1) ية احلادية، أينتاجفرضية تناقص اإل

         ……………………(1.1) 

املادي )ل املوسع رأس املارصيد  Kبينما متثل  ،ثابت موجب يعكس املستوى التكنولوجي A :حيثو 
 (.والبشري

دية لرأس املال ثابتة ومساوية للمستوى عل من اإلنتاجية احلجت AKإن دالة اإلنتاج يف منوذج 
االستثمار يف رأس سيكون غياب فرضية تناقص العوائد احلدية لرأس املال ففي  ،(A)التكنولوجي املستخدم 

املال املوسع آلية جللب الوطْفرات اخلارجية والتحسينات اإلنتاجية بزيادة املكاسب اليت تعوض تناقص العوائد 
تراكم خمزون رأس املال أما  .يسمح بنمو الناتج يف املدى الطويل دون توقفما ا احلدية لرأس املال، وهذ

 :كما يلي" Solow"فيكتب على شكل منوذج 

            ………………(2.1) 

         ))وحيث عدد السكان ثابت أي 

 :ميكن استخراج معادلة النمو التالية (2.1)و (1.1)من 

                                                 
1 Gregory .N. Mankiw “Macroéconomie”, 3eme

 édition, De boeck, Paris, France 2003, p 264. 
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         ………..….…….(3.1) 

 أو
  

 
        ……………….…(4.1) 

 أو
  

 
   

 

 
 –      ……………..…..(5.1) 

تراكم خمزون رأس املال ينمو إن هي معدل االدخار، لذا ف  هي حجم اإلنتاج، بينما  Yحيث أن 
 :وذلك كما يلي "AK"يفسر استمرارية النمو االقتصادي يف منوذج ما وهذا  ،باستمرار مع الزمن

 AKنموذج ( 1-5)الشكل 
 

 

 

 

 

فهو يعرب عن الدالة اخلطية    االستثمار الالزم لتعويض رأس املال املهتلك، وأما    اخلط ميثل 
وانطالقا من ( K0)لالستثمار اجلاري بداللة رصيد رأس املال، حيث أن االقتصاد الذي يبدأ من النقطة 

رأس املال سوف تؤدي إىل زيادة متناقصة مع  ذات غلة احلجم املتناقصة فإن أي زيادة يف" Solow"منوذج 
ذات غلة احلجم الثابتة، فإن كل زيادة يف رأس " AK"أما منوذج (.  )مرور الزمن حىت تصل إىل مستوى 

 حلدية لكل وحدة رأس مال جديدة مساويةاإلنتاجية ااملال ستؤدي إىل زيادة مضاعفة عرب الزمن، وتكون 
 .(A)ما مساوية لـدائ وهي ليت قبلها واليت بعدهال

فإن معدل منو رأس املال يساوي معدل منو اإلنتاج، بينما   (4.1)و (3.1)انطالقا من العالقتني 
، وبالتايل فإن أي سياسة (االدخار)هو دالة متزايدة يف معدل االستثمار ( gY)معدل منو االقتصاد 

 :معدل النمو االقتصادي، ألنحكومية ترمي إىل زيادة معدل االستثمار سيكون هلا أثر مباشر على 
  

 
           

 

Y 

K 

   

  
    

K0 

   



- 55 - 

 

 "Lucas"نموذج  -2-7-2

يعتمد هذا النموذج على رأس املال البشري كمصدر مهم لعملية النمو االقتصادي، حيث أن 
 :تراكمه يأخذ الشكل التايل

             ………...…(1.2) 

  حصول على املعارف، وأما فهو الزمن املسخر لل (   ) هي الزمن املسخر للعمل، وأما  حيث أن 
 :فهي مقدار الفعالية، ومنه

  

 
          …………....(2.2) 

 (           )وهي " Cobb-Douglas"أما دالة اإلنتاج فتأخذ شكل دالة 

ومبا أن نظرية النمو الداخلي جاءت لتفسر اختالف معدالت النمو العاملية وأسباب غىن وفقر 
مما جيعله قابال ه، دور الرقي التقين في hتلعب إذ  ،"Solow"ا النموذج يشبه منوذج هذبعض البلدان، فإن 

، األمر الذي يساعد على زيادة      للنمو كلما كان هناك وقت كبري وكايف للتكوين من طرف األفراد
لنمو يف عل معدالت اجتاليت  حد األسبابألذا فإن  .يادة النمو االقتصاديوبالتايل ز ، رأمساهلم البشري

البلدان النامية ضعيفة هو عدم اهتمام حكوماهتا بالتعليم والتكوين والتدريب مما أثر على معدالت منو 
تفضيل تراكم رأس )السياسة اليت تستطيع أن ترفع من وقت التكوين بشكل مستمر ودائم ألن مؤسساهتا، 
 .سيكون هلا أثر مباشر على معدل منو اقتصادها الوطين( املال البشري

 "Romer,1990" نموذج -2-7-3

مالك االقتصادية التقليدية، فهي غري قابلة للتنافس فإن األفكار ختتلف عن األ" Romer"حسب 
رها، و ألنه ميكن استخدامها عدة مرات من طرف عدد من األعوان االقتصادية دون أن يؤدي ذلك إىل تده

استخدامها إال جزئيا، وهلذا تكون  حيث تنتقل بتكلفة مباشرة شبه معدومة، ال يستطيع مالكها مراقبة
ولية لإلنتاج مرتفعة جدا، غري أن الوحدات املوالية تنخفض تكلفتها وذلك لنسخ األوىل، مما التكلفة األ

يعتمد على جيعل اقتصاد األفكار يرتبط باملردودات السلمية املتزايدة ويف حالة املنافسة غري التامة، وهو 
 .جمموعة من الفرضيات
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 :1يلي ماالنموذج يفرتض : رضيات النموذجف -أوال

 الرقي التقين داخلي املنشأ وينتج عن إنتاج املعارف من طرف باحثني دافعهم الربح. 

  الرقي التقين املرتبط بنشاطات البحث والتطوير(R&D ) هو أساس تفسري ملاذا وكيف أن البلدان
 .األكثر تقدما تعرف منوا مضاعفا مساندا

 يتكون منها النموذج هي جمموعة من املعادالت اليت تشرح الطريقة اليت تتطور هبا  دالة اإلنتاج اليت
 (     )، وحيث (            )شكل عوامل اإلنتاج يف الزمن، وهي من 

نتاج، فإن دالة اإلنتاج تصبح ذات غلة حجم لإل عامالوهو رصيد األفكار ( A)إذا مت اعتبار ف
بتحويل االستهالك احلايل " Solow"مثلما هو يف منوذج وهو رصيد رأس املال ( K)متزايدة، وحيث يرتاكم 

 (:δ)ويهتلك مبعدل خارجي املنشأ (  )مبعدل ثابت ( االدخار)إىل فرتة أخرى 

           ……………….(1.3) 

  )إن العمل العائد إىل اليد العاملة بنسبة خارجية املنشأ ثابتة 

 
النموذج يف هذا ( A)أن  وحيث(   

يف أي حلظة واليت تساوي عدد  (  )، مما خيلق األفكار اجلديدة (  )داخلي املنشأ، وهو يرتاكم عرب الزمن 
 :، وعليه(γ)مضروبا يف املعدل الذي جيدون به تلك األفكار (   )األشخاص الباحثني عليها 

   γ   

        
 .هي إنتاج األفكار أو التكوين(   )نما هي اإلنتاج املباشر، بي(   )وحيث 

γ)فإذا مت فرض   :هي ثوابت، فإنه إذا كانت(  )و (b)حيث (     

       فإن إنتاجية البحث ترتفع مع رصيد املعارف واألفكار املكتشفة. 

       فإن األفكار اجلديدة تصبح أكثر فأكثر صعبة االكتشاف. 

  تفع مع عدد الباحثني فإنوإذا مت فرض أن عدد االكتشافات ير: 

     
                         

 :وهي معامل االهتالك املعريف فإن التغري املعريف يأخذ الشكل التايل(    )فإذا كانت 

        
    …………………(2.3) 

                                                 
1
 Karline PELIER, “Propriété intellectuelle et croissance économique en France 1791-1945, une analyse 

économétrique du modèle de Romer”, université Montpellier 1, dans:  ttp//www.lameta.univ-

montp1.fr/download/DT/WP2003-23.pdf, cite web consulté le 15/01/2012. 
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لى املستوى ، أما ع(مردودات ثابتة)يعترب ثابتا ( γ)يالحظ أنه وبأخذ كل باحث على حدى فإن حيث 
بطريقة خارجية (   )، مما يعين معاملة (ظهور اآلثار اجلانبية)يتغري متأثرا بنشاط اجملموعة ( γ)ن إالكلي ف

 .املنشأ من طرف األفراد، بالرغم من أنه داخلي املنشأ بالنسبة للمجموعة

 :يعطى معدل النمو املتوازن بالشرط التايل: معدل النمو المتوازن -ثانيا

          ………………(3.3) 

تزايد بنفس املعدل على طول سلسلة النمو يإن اإلنتاج الفردي ورأس املال الفردي وخمزون املعارف 
، حيث وانطالقا من العالقة ىل عدم وجود النمو االقتصاديأن غياب الرقي التقين سيؤدي إاملتوازن، مبعىن 

     :فإنه يصبح لدينا( 1.3)
  

 
  

  
 

    
 

  )وعلى طول خط النمو املتوازن يكون 

 
نه بعد االشتقاق اللوغاريتمي ينتج أوهو ثابت، وحيث (    

 :ما يلي

   
   
  

       
  

 
  

   )ومبعلومة أن معدل منو السكان يساوي معدل منو عدد الباحثني 

  
 :فإنه ميكن كتابة(   

   
  

   
 

معدل منو عدد و بعوامل دالة إنتاج املعارف، ( g*)ه يف املدى البعيد حيدد نتوضح هذه العالقة األخرية أ
 فإن(    )و(    )نه عندما تكون ، وحيث أيرتبط مبعدل منو السكان العاملنيالذي الباحثني 

(       .) 

يؤول (   )فإن إىل ما الهناية (  ) يؤولعندما يكون ثابتا هو اآلخر، و (    )ثابتة فإن (  )فإذا كانت 
إىل الصفر، مما يعين عدم حدوث النمو إال إذا ارتفع عدد األفكار اجلديدة مع الوقت، وهو ما يستلزم أن 

متناقصة (  )كبريا بالكفاية، وهي الفرضية اليت يصعب اختبارها لدى الدول املتقدمة نظرا ألن (  )يكون 
 :ومنه، يصبح(      )ن هذا العائق فإن النموذج افرتض أن وللخروج م. أو ثابتة

        
  

 
      ……………..(4.3) 

التجارب أن  عددهم ثابتا، غري تبني هذه العالقة أن إنتاجية الباحثني تتزايد مع الوقت حىت لو بقي
حىت يرتفع معدل (   )ارتفاع  العاملية بينت خالف ذلك مقارنة مبا تستوجبه هذه النظرية اليت تعتمد على
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يف السنة  %1.8العشرين سوى مبعدل فمثال مل ينمو االقتصاد األمريكي خالل القرن (.  )منو االقتصاد 
حىت تتحقق شروط  ، وهو ما يقود إىل اإلبقاء عليها أقل من الصفريف النموذج (   )بالرغم من كون 

 .النمو وفق هذا النموذج

للنمو داخلي املنشأ من " Romer"يتكون منوذج : بادلية المترابطة في حلقة النموالت العالقات -ثالثا
أساسية وهي؛ قطاع إنتاج السلع النهائية، والسلع الوسيطة، وقطاع البحث والتطوير،  ثالث قطاعات

كرية وحيث ينتج هذا األخري املعارف اليت تستعمل يف اإلنتاج اجلديد للسلع، بينما تباع حقوق امللكية الف
، مما بيعها إىل مؤسسات القطاع النهائيلقطاع السلع الوسيطة الذي ينتج هبذه األفكار اجلديدة سلعا ي

 :ينتج يف األخري الرقي التقين وذلك كما يلي

( Y)يتم احلصول على اإلنتاج حيث  ،وتنافسية( Y)يعرض سلعا متجانسة  قطاع اإلنتاج النهائي ( أ)
، حيث كل منها متثل نوعا من رأس (  )من السلع الوسيطة  ( )وكذلك بعدد ( L)بواسطة العمل 

 :برنامج تعظيم الربح بشكل تنافسي املال، وحيث تستخدم املؤسسات

    
      

 

 

   

 

الذي حيتوي على املخرتعني الذين يبحثون عن تعظيم رحبهم انطالقا من  قطاع البحث والتطوير ( ب)
 .الشهادة أو براءة االخرتاع اليت يبيعوهنا لقطاع السلع الوسيطة نشاطهم البحثي يف صورة سعر

وهو احتكاري يقوم بشراء شهادة االخرتاع من قطاع البحث والتطوير، حيث   قطاع السلع الوسيطة ( ج)
الربح هلذا القطاع الشكل  كل مؤسسة تنتج سلعة وسيطة، وحيث يأخذ برنامج تعظيم

(                .) 

واجه صناع القرار يف املؤسسات االختيار بني نوعني من االستثمارات اليت يطنتظر منها حتقيق الربح، ي
إىل السوق املايل واستثمار رأس املال بسعر فائدة معني، وأما الثاين فهو شراء فأما األوىل فهي التوجه 

، مع مراعاة أن يتساوى الرحبان االخرتاع بسعر بيع الباحثني من أجل التفرد باإلنتاج يف ظروف احتكارية
تساوي إىل (    )، مبعىن الفوائد املتحصل عليها عند التوجه للسوق املايل أو لدى البنوك أثناء التوازن

إعادة بيع الشهادة  يف رأس املال بعد(   )والربح أو اخلسارة  ( )جمموع الربح الذي حيصل عليه الباحثون 
           ) املستعملة خالل الفرتة

 

  
 

  

  
.) 

 )ثابت فإن ( r)يف حالة التوازن وعندما يكون 

  
بنفس (   )و ( )جيب أن يكون ثابتا، أي يتزايد ( 

، فإن الشروط (  )ومبا أن النظرية االقتصادية تستلزم أن يتساوى السعر مع التكلفة احلدية  .(n)املعدل 
 :مل السوق تصبح غري فعالة وذلك ألنلع" Romer"اليت وضعها 
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  حتفيز السوق للباحث غري كاف، حيث ال توجد آلية تكافئ الباحثني على مسامهاهتم يف حتسني
 .إنتاجية باحثي املستقبل

  وجود اآلثار السلبية مثل تصرفات التقليد من طرف املنافسني الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف
امللكية، وهو ما تعجز عنه الكثري من حكومات البلدان النامية، البحث، مما يستوجب محاية حقوق 

 .بالرغم من احلرص الشديد الذي توليه منظمة التجارة العاملية

  الفوائد الشخصية اليت ينتظرها الباحث أو املؤسسة مبراكز البحث أقل من الفوائد االجتماعية، حيث
خصية واخلاصة غري كافية لدفع خمرتعيها اخلواص بعض األفكار املفيدة اجتماعيا ال تزال فوائدها الش

 .إىل استغالهلا وإدماجها يف العملية اإلنتاجية

 "K.J.Arrow"نموذج  -2-7-4

، مع اعتبار التقدم التقين "Solow"يف حتليله للنمو االقتصادي من منوذج " Arrow"ينطلق 
تناقص إنتاجيتها، وهو كذلك ميثل داخلي املنشأ، حيث بإمكانه النمو مع زيادة الرتاكم الرأمسايل للحد من 

مستوى إنتاجية العمل، حيث تلعب املمارسة والتمرن واليت تكتسب مع الوقت دورا يف حتديد إنتاجية 
 :العمل وعليه

             ……………..…..(1.4) 

، وعليه يكون معدل منو (γ)معامل مستقل ينمو مبعدل ( Z)معامل التمرن، بينما (      )حيث
 :كما يلي( A)التقين التقدم 

   
  

 
   

  

 
  

  

 
  

  

 
    ..……(2.4) 

فإن تراكم خمزون رأس املال " Cobb-Douglas"وكذا دالة اإلنتاج " Solow"باستعمال نفس فرضيات 
 :والطبقة العمالية يكون كما يلي على التوايل

         

          
  

 
    …………….(3.4) 

 :معدل منو تراكم خمزون رأس املال فهو أما

    
  

 
   

 :ميكن كتابة( 3.4)و( 2.4)و( 1.4)انطالقا من العالقات 
g
 

 g
L
  g

K
   n 
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 :وعليه يكون تراكم خمزون رأس املال لكل وحدة فعلية هو

              γ              …………..(4.4) 
عند التوازن، ( AL)كن إجياد كمية رأس املال لكل وحدة فعلية من العمل مي( 4.4)انطالقا من العالقة 

 :فإن(    K)حيث وأنه إذا كانت 

    
      

  γ        
 

 
   

 

 :عدل منو خمزون رأس املال والناتج هيفإن م(  k)عند ( K)عند التوازن وعند ثبات قيمة و 

g
K

 g
 

 
  n

1  
 

 :ليل أعاله، فإن هذا النموذج يعطي جمموعة من املالحظات والنتائج أمههاواستنادا إىل التح

  وغري مرتبط مبعدل االدخار حمميا داخليافإن النمو يكون (          )إذا كانت( .) 

  إىل زيادة كمية العمل الفعلية، مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى خمزون (  )تؤدي زيادة معدل التمرن
   )وذلك ألن (   )وحدة عمل فعلية عند التوازن تراكم رأس املال لكل 

  
  .) 

  نموذج قادرا على هذا الإجيابا على معدل منو الناتج والناتج الفردي، مما جيعل (  )يؤثر معامل التمرن
اخلربة، )شرح أسباب االختالفات يف اإلنتاجية بني البلدان، حيث زيادة التمرن بأحد أشكاهلا املتنوعة 

 .تزيد من الناتج لكل عامل( إخل...فقات التعليميةالن

  همن منو حصة العامليؤدي إىل زيادة معدل النمو السكاين تزيد من منو الناتج، مما. 

ل الداخلية اليت تؤثر على النمو يف املدى واملالحظات تظهر أمهية بعض العوام إن هذه النتائج
 من التوضيح خصوصا ما تعلق مبعامل التمرن، إذ كل الطويل، غري أن تطبيق النموذج حيتاج إىل الكثري

والبعض اآلخر يراها اخلربة  ض يعتربها نفقات التعليم،جمتمع يرى بعض املتغريات املالئمة له، فالبع
 .إخل...املتواصلة، وبعضهم يراها التكوين املتواصل
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 التنمية االقتصاديةنظريات وسياسات : لثالمبحث الثا
عملية متعددة األبعاد تشمل إعادة تنظيم وتوجيه االقتصاد احمللي والنظام  إن التنمية هي

االجتماعي، باإلضافة إىل هدف نبيل يتمثل يف حتسني الدخول والنواتج، وهي بذلك تشمل التغريات 
هتم اجلذرية يف اهلياكل املؤسسية، االجتماعية واإلدارية، وباملثل تقود إىل حتسني اجتاهات الناس لتشمل عادا

لكن التنمية وبالرغم من كوهنا تعرف على مستوى دولة معينة فإن حتقيقها على نطاق واسع . وتقاليدهم
 .يستلزم تطوير النظام االقتصادي واالجتماعي الدويل

راحل م عملية التنمية كسلسلة من عتربكان ي  1950-1960إن التنظري يف جمال التنمية يف الفرتة 
ة اليت ينبغي أن متر عليها كل الدول، وبذلك كانت النظرية االقتصادية يف التنمية النمو االقتصادي املتتابع

ترى األصل واألساس هو يف الكمية واملزيج من االدخار واالستثمار واملساعدات األجنبية اليت متثل شرطا 
اتبعته الدول ميّكن دول العامل الثالث أن تعتمد عليه للسري حنو الطريق الطويل للنمو االقتصادي الذي 

 .1ووفقا لألحداث التارخيية أصبحت التنمية االقتصادية مرادفا للنمو االقتصادي الكلي السريع. املتقدمة

املدرسة  عن طريق مدرستني متنافستني ومها تطور مدخل املراحل اخلطية 1970انطالقا من سنة و 
والنظرية االقتصادية احلديثة، حماولة اليت ركزت على مناذج التغيري اهليكلي مستخدمة التحليل اإلحصائي 

وصف العملية الداخلية للتغيري اهليكلي اليت متثل منوذج التنمية الذي ينبغي على الدول إتباعه  الوصول إىل
مدرسة الثورة على التبعية ة فهي ثانيوأما ال .حىت تنجح يف إحداث النمو االقتصادي السريع واستدامته

زيد من التوجيه السياسي، فقد رأت أن التخلف ما هو إال ضغط القوى احمللية الدولية اليت كانت متثل امل
الجتماعية داخل كل دولة اوالدولية واملؤسسية واهلياكل االقتصادية الذي أنتج تكاثر الثنائية االقتصادية و 

 .وفيما بني الدول

لتشاؤمية لدور الدولة يف يف مثانينيات القرن املاضي ظهرت نظرة خمالفة ملا سبقها وعرفت برؤيتها او 
االقتصاد، ودعت إىل حرية األسواق ومسيت بالنظرية النيوكالسيكية املعاكسة، فقد أكدت على ضرورة 
االقتصاد املفتوح والدور املفيد حلرية األسواق والقضاء على املشروعات العامة غري الفعالة واملبذرة، وبالتايل 

 .تدخل املفرط للحكومة يف تنظيمها لالقتصادال يفالفشل يف التقدم يكون سببه الرئيس

إن نظريات التنمية حتاول التأكيد على جمموع الضغوط املؤسسية والسياسية الداخلية واخلارجية 
فأهدافها املختلفة مثل استئصال الفقر وزيادة فرص التوظيف املختلفة، وتقليل  ،على التنمية االقتصادية

ق املساواة على نطاق واسع حتتاج إىل توفري سياسات رئيسية جديدة مل  توزيع الدخل وحتقييفعدم العدالة 

                                                 
1
 .122تودارو، مرجع سبق ذكره ص . م  
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له باستخدام مناذج املراحل  اخمططكما كان قق  حتتحقق يف إطار النمو االقتصادي، ألنه هو اآلخر مل يت
 .اخلطية والتغيري اهليكلي

ما   غالبا ، واليتيةاليت تعترب التنظري الفعلي للتنموهي مداخل رئيسية  أربعالتنمية  ةتتضمن نظري
مناذج الثورة ، و نظريات وأمناط التغيري اهليكلي، و منوذج املراحل اخلطية للنمو كانت متنافسة فيما بينها، وهي

توجد غري أنه  .سواقمناذج الثورة املضادة للنموذج النيوكالسيكي وحرية األ، وأخريا على التبعية الدولية
يف حمتواها حتمل معامل النمو االقتصادي طويل  مية، وإن كانتض النظريات السباقة لشرح عملية التنبع

مثل نظرية الدفعة القوية اليت انبثقت منها نظريات كثرية على غرار نظرية النمو املتوازن وغري املتوازن  ،األجل
 .وأقطاب النمو وغريها

 نظرية الدفعة القوية -3-1

تعوقها بعض القيود ويف مقدمتها ضيق  أن التنمية يف البلدان النامية"  Rosentien Rodan"يؤكد 
دث توسعا يف السوق ولن تكسر احللقة املفرغة  حجم السوق، وهو يعتقد أن التقدم يف عملية التنمية لن حتط
للفقر ما مل يتوفر حدا أدىن من اجلهد اإلمنائي، ليتكمن االقتصاد من االنطالق من مرحلة الركود إىل مرحلة 

من  13,2%دا أدىن من االستثمار واليت يسميها بالدفعة القوية، وقدرها بنحو النمو الذايت، وهذا يعين ح
 .1الدخل القومي خالل السنوات اخلمس األوىل من التنمية، مث ترتفع تدرجييا

على التصنيع يف دفع عجلة التنمية يف البلدان النامية، واعتربها اجملال الذي " Rodan"تعتمد نظرية 
ملتفشية فيها باعتبار الزراعة ريفية وغري متطورة، ولكي تنجح هذه البلدان عليها ميكن أن ميتص البطالة ا

البدء بعملية التصنيع بتوجيه استثمارات ضخمة يف بناء مرافق رأس املال االجتماعي من طرق ومواصالت 
خلق تدريب لليد العاملة، وهي مشروعات ضخمة غري قابلة للتجزئة تؤدي إىل و  ووسائل نقل وقوى حمركة

وطفرات اقتصادية خارجية، تتمثل يف توفري خدمات إنتاجية بتكلفة منخفضة تكون ضرورية لقيام مشروعات 
 .صناعية

أن االستثمارات الضخمة جيب توجيهها إىل جمموعة من " Rodan"من جهة أخرى يعتقد 
فيض تكاليف الصناعات تكون مشروعاهتا متكاملة لتحقق التشابك األفقي والعمودي، مما يؤدي إىل خت

اإلنتاج، وأمهها الصناعات االستهالكية اخلفيفة اليت تدعم بعضها البعض، مما خيلق مكاسب اجلدوى 
االقتصادية إلقامتها يف وقت واحد، وهذا بدون االستغناء عن االستثمار يف البنية التحتية، ألهنا مهمة يف 

 .ستوردة إىل كافة أحناء البلدجذب االستثمار األجنيب املباشر ووصول السلع اإلنتاجية امل

                                                 
 .88مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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من مث زيادة يف امليل و  إن االستثمار على نطاق واسع يؤدي إىل زيادة سريعة يف الدخل القومي
احلدي لالدخار، وبالتايل ارتفاع حجم االدخار مع التقدم يف عملية التنمية، واالعتماد على املوارد احمللية 

التخطيط وتنفيذ املشروعات اليت تتطلب رؤوس أموال  الذي يكون للدولة دور مهم فيه خصوصا عملية
ضخمة وتكنولوجيا عالية، يعجز املستثمر اخلاص احمللي الدخول فيها، كتلك املشروعات اليت ينعدم فيها 

 .اخل...الربح أو حتقق سيادة الدولة، مثل بناء السدود وإنشاء الطرق واملواصالت

 :علقة بعدم التجزئة وهيتتطلب نظرية الدفعة القوية ثالثة شروط مت

 مبعىن عدم جتزئة مستلزمات اإلنتاج أو العمليات التصنيعية اليت تعترب : عدم التجزئة يف دالة اإلنتاج
رأس املال االجتماعي املشتمل على الصناعات األساسية مثل  أنالسبب املباشر يف زيادة العوائد، كما 

 .لة املدى، مما جيعل جتزئته ختفض من العوائدالطاقة والنقل واملواصالت يتطلب فرتة إجناز طوي

 حيث أن املشروعات املتكاملة ختلق طلبا متكامال، وهو ما تبحث عنه : عدم التجزئة يف الطلب
 .البلدان النامية

 تتطلب االستثمارات الضخمة تعبئة كل املدخرات وهو : عدم التجزئة يف جانب العرض من املدخرات
لضعف الدخل الفردي، مما جيعل امليل احلدي لالدخار أقل من امليل املتوسط ما تفتقده البلدان النامية 

له، وهو ما يشكل عقبة يف عدم كفاية عرض املدخرات يف مواجهة املتطلبات املالية لالستثمارات 
 .الكربى

 :من مجلة النقائص اليت وجهت هلذه النظرية ما يلي

  ضخمة، وهو ما  أموالاملشاريع التنموية ذات رؤوس تتميز البلدان النامية بالعجز الكبري يف متويل
تتطلبه الدفعة القوية، كما أهنا حتتاج إىل اإلطارات والربامج العلمية املؤهلة لتسيري هذه املشروعات وهي 

النشاط الزراعي الذي يعترب النشاط السائد يف هذه البلدان أمهلت النظرية كما أن   .غري متوفرة لديها
 .اليت تعترب متأخرة جدا فيهاواهتمت بالصناعة 

  إن مشكلة ضيق السوق اليت اعتقدها"Rodan " ،ال ميكن حلها فقط بزيادة الصناعات االستهالكية
بل قد يؤدي توجيه االستثمارات الضخمة إىل مثل هذا النوع من الصناعات إىل صغر حجم الوحدات 

 .بري ووفراته اخلارجيةيصعب عليها االستفادة من مزايا اإلنتاج الكمما اإلنتاجية، 

 ن زيادة الطلب على العديد من السلع واملواد ومستلزمات اإلنتاج يولد ضغوطا تضخمية يف االقتصادإ. 
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 نظرية النمو المتوازن -3-2

إن األوضاع السائدة يف البلدان النامية يف فرتة اخلمسينيات وستينيات القرن املاضي وظروفها 
تقاد، لذلك صاغ نالستعمار، هي اليت جعلت نظرية الدفعة القوية حمل ااالقتصادية التارخيية املرتبطة با

"Nurkse " نظريته املسماة بالنمو املتوازن، وهو يعتقد أن مشكلة التنمية يف البلدان النامية هي احللقة
 .ضيق حجم السوقو  الذي يقود إىل تدين االستهالك ،املفرغة للفقر الناجتة عن تدين مستوى الدخل

رج هذه البلدان من هذا اإلشكال عليها توجيه استثمارات ضخمة لكافة القطاعات مع ضرورة ولكي خت
الزراعة حىت ال يكون ختلف أحدمها عقبة يف تقدم اآلخر، كما أن اهلدف من و  حتقيق التوازن بني الصناعة

 .اإلنتاج هو إشباع حاجات السوق احمللية لضعف املنافسة فيها

وبني  ازن حتقيق التوازن بني خمتلف الصناعات االستهالكية وكذا الرأمسالية،تتطلب نظرية النمو املتو 
العرض والطلب، ذلك أن جانب العرض يعمل على التأكيد على تطوير مجيع القطاعات املرتبطة بعضها 
البعض يف آن واحد مما يساعد على زيادة عرض السلع، وأما جانب الطلب فيعمل على توفري فرص العمل 

إضافة إىل  ،وزيادة املداخيل اليت تؤدي إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات من طرف السكان الواسعة
ألن عوائد الصادرات هي مصدر مهم لتمويل  ،عدم اإلخالل بالتوازن بني القطاعني احمللي واخلارجي

، وهو األمر الذي يتوجب على البلد أن ال يوسع جتارته الداخلية على حساب جتارته اخلارجية مماالتنمية، 
 .يؤدي إىل زيادة اإلنتاج مع التوسع يف تشغيل العمالة البطالة

جتدر اإلشارة أن نظرية النمو املتوازن ال تعين منوَّ كافة الصناعات مبعدل واحد، بل يتحدد معدل 
ىل منو كل واحدة منها بناء على مرونة الطلب الدخلية للمستهلكني على السلع املختلفة، فيؤدي ذلك إ

توازن العرض والطلب، ولكنها تشرتط جبهة عريضة من االستثمارات تقود إىل التكامل األفقي والعمودي 
للصناعات القائمة، وتقسيم أفضل للعمل، ومصدر موحد للمواد اخلام ومهارة فنية وتوسع أكرب للسوق، 

 .واستغالل أحسن للبىن التحتية االقتصادية واالجتماعية

؛ خيص أحدمها الطريق الذي تسلكه بشكل متكامل منوذجني للنمو املتوازنتتضمن هذه النظرية 
ة عدم أما اآلخر فيخص حجم االستثمار الالزم للتغلب على ظاهر . التنمية ومنط االستثمار الضروري

على عكس نظرية الدفعة القوية اليت تركز فقط على حجم االستثمارات  التجزئة يف عملية اإلنتاج،
لتوفري املوارد املالية للربنامج االستثماري  "Nurkse"يلّح ولذلك  .عجلة النمو االقتصاديالضخمة يف دفع 

واليت جيب أن تأيت من القطاع الزراعي، مع ضرورة  ،الضخم على ضرورة االعتماد على املوارد احمللية
، جية القطاع الزراعياستغالل فائض العمالة يف إقامة مرافق االستثمار االجتماعي، الذي يؤدي إىل رفع إنتا

وإلغاء  ،ويكون للدولة مهمة القيام بدور التخطيط والتنفيذ وتوسيع السوق من خالل زيادة عرض النقد
 .القيود على التجارة وتوسيع البنية التحتية وفرض ضرائب زراعية
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 :تقوم نظرية النمو املتوازن من عدة فروض أمهها

  ل جوهري بني جمموعة العناصر والنسب اليت يتألف منها وجود اختاليعين التخلف االقتصادي مبا أن
توضح العالقات النسبية بني املتغريات االقتصادية اليت تقيس و  يوه)البنيان االقتصادي للدولة، 

باختالف الدول واألزمنة لنفس خيتلف نوعية ودرجة هذا االختالل يف اهليكل االقتصادي ، فإن (الكلية
 تحقيق النمو االقتصادي تبعا لذلكنوعية ومقدار وكيفية اجلهد املطلوب لوهلذا ختتلف  .الدولة أيضا

 .وحىت بني البلدان املتقدمة نفسها

  االختالل يف اهليكل االقتصادي، فبعضها اقتصادية مثل التخصص يف إنتاج وتصدير مسببات تتعدد
وتأخر الفنون اإلنتاجية  ،رة يف رؤوس األموالذمادة أولية زراعية أو معدنية واحدة، ويتميز البلد بن

 ،ود إىل ضعف الدخل الوطين والفرديوتدهور مستوى اإلنتاجية الذي يق ،واملستوى التكنولوجي
والبعض اآلخر منها غري اقتصادي مثل العادات والتقاليد والديانات وتدهور املستوى الصحي 

 .اخل...واالجتماعي

   ونتيجة يف نفس الوقت، وهو  الدرجة جتعلها سبب يداعقأكثر تفيما بينها بشكل تلك العوامل ترتابط
اليت جتعل البلد يعيش يف حلقة مفرغة من الركود والفقر من ناحييت  ،ما مساه بالدائرة املفرغة للفقر

 .العرض والطلب الكليني، مما تضطره للعيش يف حالة ختلف اقتصادي دائم ومستمر وكأنه أبدي

 لنسبة لالستثمارات أو اإلنتاج أو العرض أو الطلب أو إن فرض عدم القابلية للتجزئة سواء با
رات و املشروعات ذاهتا، أو حىت بالنسبة لالدخار، يعين وجود أنشطة اقتصادية ال ميكن أن حتقق الوطف

الداخلية واخلارجية إال إذا بدأت حبجم استثماري كبري ومرة واحدة، أي أن هناك فرضية تكامل العرض 
 .والطلب يف آن واحد

 ية أقطاب النمونظر  -3-3

اليت ) ،*السباق يف شرح ما يعرف بنظرية مراكز أو أقطاب النمو" F. Perroux,1955"يعترب 
وإن كان الكثري من الباحثني ، (كأساس لنظرية النمو غري املتوازن" Hirschman"اعتمدها فيما بعد 

الصناعية ال حتدث يف كل يرى أن التنمية  صاحبهاف .ينسبون هذه النظرية إىل نظريات التوطن الصناعي
عدة قوى اقتصادية جاذبة حتتوي على مكان ودفعة واحدة، بل حتدث يف نقاط معينة أو أقطاب تنموية 

بدرجات متفاوتة من النمو، وبالتايل تنتشر تأثرياهتا يف اجلهات اجملاورة عرب قنوات لتمس خمتلف وطاردة 
                                                 

و له عالقة باجملال االقتصادي على املستوى الوطين، بينما مركز النمو له عالقة باجملال يرى بعض االقتصاديني أن مصطلح قطب النم *
نظرا هلذه األمهية فقد استخدمت كثريا كوسيلة حلل املشاكل اجلهوية الوطنية واإلقليمية، وبسبب رواجها يف اجملاالت االقتصادية و . اإلقليمي

هناك مصطلحات أخرى " قطب النمو"دت املصطلحات املشرية إليها، فإىل جانب مصطلح التطبيقية والنظرية، فقد تطورت مواضيعها وتعد
 .مثل نقاط النمو، مناطق النمو، اجلهات التنموية، وهي بذلك ختتلف باختالف مستعمليها واألغراض املرجوة منها
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عرف قطب النمو اإلقليمي بأنه جمموعة من " Boudeville,1957"، كما أن 1جوانب االقتصاد الوطين
الصناعات التوسعية الواقعة يف منطقة حضرية، واليت تؤدي إىل ظهور تنمية اقتصادية شاملة يف جمال 

 :2، وهي تتمحور يف العناصر التاليةإقليمها

 الصناعات المحركة والصناعات األم -3-3-1

ت واسعة ترتبط مباشرة بالوحدات إن قطب أو مركز النمو جيب أن حيتوي على شركات وصناعا  
االقتصادية املوجودة يف احمليط االقتصادي، مما جيعلها القلب النابض للوسط االقتصادي، فريتبط ظهورها 
بتواجد املواد الطبيعية من معادن ومصادر الطاقة، أو تواجد اهلياكل األساسية من طرق ومواصالت، أو  

يصة، وحيث ناذرا ما يتم تعيني أو إنشاء هذه املواقع بدون مقومات،  كذا توافر اليد العاملة الفنية أو الرخ
كما أن أفضل إسرتاتيجية ألقطاب النمو هو عدم االرتكاز على نوع معني من الصناعة لتجنب الصدمات 

 .اليت قد جتعل القطب غري مستقر، ألن فشل إحدى الصناعات ميكن أن يكّمله جناح صناعات أخرى

 :م واحملركة مبا يليتتميز الصناعات األ

 باشرة صناعات جديدة وحركية، تستخدم مستوى عايل من التكنولوجيا، وتعمل على خلق تنمية م
توفر املوارد ومرونتها وهذا بسبب الطلب املتزايد والواسع وشاملة يف الوسط االقتصادي، والذي يتطلب 

 على منتجاهتا اليت تسوق إىل األسواق الوطنية بشكل خاص؛

 قات تبادلية مع الصناعات األخرى املنتشرة يف اإلقليم أو الوسط، حبيث تستفيد من وجود عال
منتجاهتا املصنعة أو نصف املصنعة، أو تقوم بتموينها مبختلف اآلالت واملنتجات اجلاهزة أو نصف 

 اجلاهزة؛

 بيئتها، لتخصصها القدرة على النمو والتوسع مبا يسمح هلا أخذ ميزة الصناعة القيادية احملركة للتنمية يف 
 .يف إنتاج املرّكبات الصناعية املتعددة اليت حتتاجها باقي الصناعات والقطاعات

 نتائج االستقطاب -3-3-2
يؤدي منو الصناعات احملركة إىل جتمع الوحدات الصناعية واملؤسسات االقتصادية األخرى يف 

ي املستمر وعملها على جذب قطب النمو، وهذا بفضل املزايا االقتصادية العديدة يف التجمع التوسع
األنشطة االقتصادية له، مما يؤدي إىل استقطاب جغرايف وحركة مصادر الثروة جتاه مواقع األنشطة 
االقتصادية داخل القطب، حيث ومبجرد متركز الصناعات احملركة يف مواقع معينة، فإهنا تؤثر على األنشطة 

 .لتكتل العمراين واالقتصادياألخرى املتمركزة يف أطرافه، مستفيدة من مزايا ا
                                                 

 .47، ص1987 وعات اجلامعية، ديوان املطب"مفاهيم وآراء حول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة" بشري حممد تيجاين،  1
 .، بتصرف48-55 رجع السابق، ص صامل بشري حممد تيجاين، 2
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 بشكل عام حول صناعة رئيسية حمفزة، تتمتع بأسواق تصريف مهمةينشأ ب النمو ومبا أن قط
ما يكون عبارة عن مدينة وجمهز بالوسائل واخلدمات ومراكز  وهو غالبا- تسيطر على اجملال احمليط هباو 

يعية واأليدي العاملة وحجم الوحدات املنتجة رتبط بعوامل متعددة أمهها الثروات الطبوم جتارية وإدارية،
ويكون ، ينتج عنه توزيع مداخيل مرتفعةفإن أهم ما  -الواجب إحداثها وحجم الطلب الداخلي واخلارجي

 :بعض النتائج واآلثار أمههاله 

 املزايا االقتصادية اليت توفرها املؤسسة مثل ختفيض تكلفة اإلنتاج بسبب التخصص يف العمل؛ 

  االقتصادية اليت توفرها الصناعة األم مثل ختفيض تكلفة اإلنتاج وتوفر اليد العاملة الفنية املؤهلة، املزايا
وسهولة تبادل املواد الولية، ووجود مؤسسات تستغل الفضالت الصناعية، إضافة إىل وجود مراكز 

 البحث والتطوير اخلاص بسلسلة املنتجات؛

  وداخل منطقة التجمع العمراين مثل وجود األيدي العاملة الفنية وجود املزايا االقتصادية خارج الصناعة
 الضرورية للصناعة واخلدمات االجتماعية والثقافية املتنوعة؛

  إن حجم االستثمارات احملققة تؤدي إىل إعادة توزيع املداخيل وختصيص املوارد، مما يقود إىل زيادة
ريق حتقيق استثمارات جديدة، ويف حالة عدم الطلب الذي يدفع باملنتجني إىل زيادة اإلنتاج عن ط

استجابة العرض للطلب املتزايد، فإن ذلك يؤدي إىل حتول االستثمارات إىل اخلارج عن طريق زيادة 
االسترياد ملواجهة االستهالك املتزايد، وهو عكس ما حيدث يف الدول املتقدمة حيث يؤدي عدم التوازن 

 .موال إىل منطقة أخرى داخل نفس البلدبني العرض والطلب إىل هروب رؤوس األ

  ختلق األقطاب احملفزة هجرة سكانية إليها قادمة من املناطق النائية، يؤدي إىل اخنفاض الوفيات وارتفاع
 .معدل النمو السكاين، مما خيلق عدم التوازن السكاين بني القطاعات وبني املناطق

 حتياجات االجتماعية فرتتفع تكاليفها مثل قد يتسبب منو الصناعات احملركة منو الطلب على اال
اإلجيار، مما يؤدي إىل ارتفاع األجور الصناعية فتضطر الصناعات املتعددة إىل رفع أسعار منتجاهتا 

 لتغطية مطالب عماهلا؛

  ظهور بعض التكاليف االجتماعية األخرى مثل الضوضاء والتلوث البيئي والتوسع العمراين على
ة اخلصبة، األمر الذي قد يوقف منو القطب الصناعي أو يقضي عليه متاما، إذا حساب األراضي الزراعي

مل تتبع احلكومة السياسة املناسبة لتحقيق التوازن القطاعي، ألن خمرجات إحداها هو مدخالت 
لألخرى، وهذا حىت تتحقق التنمية املتوازنة يف مجيع مراحل النمو االقتصادي للبلد، وليس تنمية جهة 

 .لى حساب جهات أخرىمعينة ع
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  يعمل قطب النمو على إحداث التنمية اجلهوية لبعض مناطق البلد، غري أنه يف نفس الوقت قد يرتك
مناطق أخرى على هامش التنمية، مما خيلق الفوارق اجلهوية اليت تساهم يف ارتفاع عدم عدالة توزيع 

لقطب املتمتع بتوفر فرص العمل الدخل عرب مراحل، وذلك بسبب حتسينها ملستويات املعيشة داخل ا
، يف حني تبقى (إخل...مادية وصحية وترفيهية وتعليمية)والسلع واخلدمات املتنوعة واملتدنية التكلفة 

، (البطالة)املناطق اجملاورة له خصوصا الريفية والزراعية تعاين من وفرة اليد العاملة ونقص الطلب عليها 
 .ها معرضة بدرجة أكرب للفقر بكل أنواعهوتدين اخلدمات االجتماعية، مما جيعل

 انتشار تأثيرات قطب النمو -3-3-3

إنه بغض النظر عن النتائج سابقة الذكر، فإن قطب النمو من احملتمل أن يكون له آثار أخرى 
لقياس تأثريات قطب النمو  يف " Nichols. V"ففي دراسة أعدهتا . على األقطاب التنموية اجملاورة له

(ATLANTA )هات والية بباقي ج(Georgia ) الفقرية بالواليات املتحدة األمريكية، الحظت ارتفاع
معدل الدخل الفردي يف املنطقة، وزيادة حركة اليد العاملة حنو هذا القطب، وتزايد السكان حوله، وكذا 

 .1انتشار مؤثراته يف املدن الكربى اجملاورة

البلدان املتقدمة كوسيلة للتخطيط يف العديد من طبقت نظرية قطب النمو لذكر أن ير بادج
وتنمية األقاليم  خمتلف أقاليمها املوجود بنياستعملتها بريطانيا ملعاجلة سوء التوازن اجلهوي اإلقليمي، فمثال 

 أطقيمتكما  ،مثل تنمية مشال شرق اجنلرتا وايرلندا الشمالية وبالد الغال ووسط اسكتلنداالفقرية هبا، 
 .عرفت مبراكز التوازن يف مناطق متعددة من فرنساإنشاء نقاط تنموية مت طاليا، و قطاب تنموية يف جنوب إيأ

الربازيل فمثال طبقتها كل من هذه النظرية يف براجمها التنموية، فقد استخدمت البلدان النامية وأما 
-1990لفرتة يف ا" Destanne de Bernis"واعتمدهتا اجلزائر ، واألرجنتني واهلند واالحتاد السوفيييت سابقا

الثقيلة املرتكزة على استغالل الثروات املنجمية، بإنشاء الصناعات املصنعة اليت  ، بإقامة الصناعات1977
 .من املفروض أن تؤدي إىل التكامل بني القطاعات

وملا كانت التنمية الصناعية جوهر عملية التنمية االقتصادية، فإن معرفة نوع الصناعات اليت تكون 
عث النمو االقتصادي يف كافة الصناعات والقطاعات األخرى، ميثل أكرب انشغاالت املخطط قادرة على ب

الوطين، حيث يتوجب معرفة طبيعة اإلقليم وإمكانياته وقدراته ومتطلبات سكانه للبدء بأفضل صناعة، 
املتطورة، فهي قادرة  فالبلدان املتقدمة املتميزة بالرتاكم املتتايل والضخم لرؤوس األموال، وحيث اخلربة الفنية

، يف حني أن البلدان النامية ورغم توفرها 2على القيام بأنواع متعددة من الصناعات ويف أقاليم غري متشاهبة
على العوامل الرئيسية مثل املواد اخلام واليد العاملة ووسائل النقل إال أهنا قد ال تنجح فيها هذه النظرية 

                                                 
 .، بتصرف57-58ص .، صمرجع سابقبشري حممد تيجاين،  1
 .230، ص 1999، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية "جغرافية التنمية"يسرى اجلوهري،  2
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توفر األسواق لتصريف منتجاهتا، أو لضعف الدخل الفردي، أو ألسباب متعددة، سواء ما تعلق بعدم 
 .لصعوبة متويل املشروعات يف املراحل الالحقة

 درجاتها ومستوياتها -3-3-4

أن تطبيق نظرية قطب النمو هلا عدة مستويات ودرجات، حيث ميكن  Hermansen. T"1"يرى 
أو يف إقليم يعاين مشاكل  وهي سياسة تنموية حمضة،–إنشاءه إما يف مناطق خالية من الصناعات 

اقتصادية واجتماعية عديدة يكون اهلدف منه حل تلك املشاكل، وهي تعرف بسياسة التخفيف، أو  
كما ميكن تطبيق قطب النمو حسب درجات احلاجة اليت تفرضها . كذلك ميكن تطبيق السياستني معا

املستوى )لية من التنمية مشاكله، حيث ميكن تطبيق سياسة التوطن الصناعي الشديد يف مناطق خا
وهنا يعمل قطب النمو على إقامة صناعات حمركة كنواة حمركة للتنمية االقتصادية، أو االكتفاء ( الثالث

باملستوى األول إذا كان القطب حيتاج بعض الصناعات املكملة فقط، أو االعتماد على سياسة تركيز 
مة واهلياكل األساسية اليت ستؤدي بدورها إىل عمران  االستثمارات يف مركز معني لغرض تقوية اخلدمات العا

كثيف، وبالتايل جتذب إليها خمتلف أنواع الصناعات بفضل املزايا االقتصادية واالجتماعية املتواجدة فيها، 
 .ويف كل احلاالت يعمل قطب النمو على تدعيم القطب القائم بإضافة صناعات جديدة

 نظرية النمو غير المتوازن -3-4

نظرييت أقطاب النمو والنمو املتوازن، وأوضح أن البلدان النامية ال متتلك " Hirschman"انتقد 
املوارد الالزمة من كل األنواع، فهي ال تفتقر فقط لرأس املال والتنظيم ومتخذي القرارات، بل وكذلك 

و غري املتوازن العرض احملدود من االستثمارات، ولذلك أكد أن اخلطة التنموية اليت تطبق إسرتاتيجية النم
املقصود هي أفضل طريقة لتحقيق التقدم، ذلك ألن االستثمار يف القطاعات والصناعات اإلسرتاتيجية 
الرائدة هي اليت تقود إىل استثمارات جديدة، وأن عملية التنمية حتتاج إىل عدم التوازن يف بداية مراحلها، 

تابعة، وهذا خللقها الوفورات اخلارجية اليت حيث ينتقل النمو من القطاعات القائدة إىل القطاعات ال
أرباح املنظمني اخلواص )تستفيد منها باقي القطاعات، وكل مشروع جديد من شأنه أن يولد وفورات ومزايا 

يستفيد منها كل مشروع آخر جديد وهكذا، كما أن البلدان النامية حتتاج إىل دفعة ( واألرباح االجتماعية
ستثماري الضخم املخصص لبعض الصناعات وليس كلها، وهو ما حدث يف قوية لتمويل الربنامج اال

الواليات املتحدة األمريكية واليابان، وحيث أنه ال يوجد أي بلد قادر على توفري التمويل الالزم لكل 
 .2القطاعات

                                                 
1
 Hermansen. T (1971), 

"
Development Poles and development Centres in national and regional 

development 
"
, in UNRISD, Geneva. 

 .96-97ص .مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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لبناء رأس املال االجتماعي أو إلقامة النشاطات  تيتوجب على املخطط الوطين توجيه االستثمارا
نتاجية املباشرة، حيث خيلق أحدمها وفورات خارجية، بينما يستفيد منها اآلخر، وكل تطور لألول اإل

يشجع االستثمار اخلاص، وهذا العمل من شأنه أن خيلق عدم التوازن االقتصادي، الذي يعترب القوة الدافعة 
تماعي وقطاع اإلنتاج املباشر، للنمو، وهو حيدث يف مستويني؛ إما اختالل التوازن بني قطاع رأس املال االج

أو االختالل داخل القطاع نفسه، مع اشرتاط أن يكون القطاع الرائد حيتوي على أكرب قدر من قوة الدفع 
لألمام واخللف، فمثال يؤدي إنشاء صناعة السيارات إىل خلق صناعة اإلطارات والزجاج والبطاريات، كما 

 .1الوسيطة تؤدي إىل دفع املستثمرين إلنشاء الصناعات

و أ بلدانمتاثل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية بني كل ال هاضاافرت  يعاب على النظرية
هذه األخرية اليت ورثت نظاما اقتصاديا هشا لعب  ،(ناميةالصناعية وال بلدانخاصة بني ال)بعضها 

هما يف حالة التخلف اليت تعاين منها االستعمار والظروف التارخيية املرتبطة بنشأة النشاط االقتصادي دورا م
أمهت األخطاء التخطيطية يف دراسة العالقات التبادلية بني القطاعات، اليت ميكن  اأهنهذه البلدان، كما 

أن تقود إىل االجتاه السليب يف تطور القطاعات نفسها أو باقي القطاعات التابعة هلا، مبعىن قد تكون قوة 
 .ر سليب، يعمق أزمة التنمية فيها أكثر فأكثراخللف ذات أثو  الدفع لألمام

 "(Rostow"نظرية مراحل النمو لـ ) نظرية المراحل الخطية -3-5
ن التغيري يف ظل عتشكل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية بداية جهود الدول الفقرية يف البحث 

وتشكل اخلربات التارخيية . اقتصاد ريفي كبري وجمتمعات تتصف بالغياب احلقيقي هلياكل االقتصاد احلديث
اليت من خالهلا استطاعت دول أوروبا إعادة بناء وحتديث اقتصادياهتا يف )املستمدة من خطة مارشال 

جوهر نظرية املراحل اخلطية اليت يف ( سنوات قليلة مبساعدة الواليات املتحدة املالية والتكنولوجية الكبرية
مكنها من حتويل جمتمعاهتا الزراعية الفقرية اليت تعيش على حد  اعتقادهم أن هذه الدول اتبعت منطا معينا

 .الكفاف إىل جمتمعات صناعية حديثة

على مقاربة تارخيية لعملية التنمية االقتصادية، حيث االنتقال من التخلف إىل " Rostow"اعتمد 
إذا حيث كل الدول، التنمية ميكن وصفه يف شكل سلسلة من املراحل أو اخلطوات اليت ينبغي أن متر هبا  

 ينعم فيها املواطنون يتال األخريةفإهنا ستصل ال حمالة إىل املرحلة  الطريقهذا سارت الدول النامية يف 
أهنا ليست إال " إىل مراحل عملية النمو االقتصادي بقولهوهو يشري ، 2للسلع واخلدمات وفريباالستهالك ال

                                                 
 .97-98ص . مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 1

2
 A. Sid Ahmed," Croissance et développement: théories et politiques", Tome 1, 2

ème
 édition, OPU, Alger, 

1981, PP.399-402. 
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ميكن التعرف على حيث ، و 1"هدها التاريخ احلديثنتائج عامة مستنبطة من األحداث الضخمة اليت ش
 :كل اجملتمعات بوضعها داخل أحد مخس مراحلأوضاع  

حيث ، اهليكل االجتماعي للمجتمعات بالطبيعة اهلرمية فيهايتميز : مرحلة المجتمع التقليدي -أوال
املعرفة ، توى العلم و من اإلنتاج يفرضه مس العائلة والقبيلة تلعب دورا مهيمنا، وتتصف بوجود سقف حمدود

 .وأن ثالثة أرباع قوة العمل تشتغل يف الزراعة مع حتركات اجتماعية حمدودة

حيث تتهيأ ظروف االنطالق بتوفري املتطلبات االقتصادية الضرورية : مرحلة ما قبل االنطالق -ثانيا
الذي جيب أن يفوق مثل حد أدىن من االستثمارات تكون موجهة للنقل ولرأس املال االجتماعي، و  ،لذلك
من الدخل القومي، ويكون حمكوما برغبة األفراد واستعدادهم إلقراض رأس املال وحتمل املخاطر  %10

االستثمارية، مع توفر عدد كاف من املنظمني الذي حيفز على إقامة جمتمع صناعي بتوجيه الفائض الزراعي 
 .نظيم االقتصاد وفق مبدأ تقسيم العملإىل الصناعة يف ظل حكومة حديثة معاصرة وفعالة تعمل على ت

وهي املرحلة الفاصلة، حيث يتوقع أن حتدث دفعة قوية سواء كانت ثورة سياسية : *مرحلة االنطالق -ثالثا
أو تكنولوجية أو علمية تقضي على عوامل اجلمود والفشل وتؤسس إلرساء نظم اقتصادية واجتماعية 

تصادي بكل متغرياته من ادخار واستثمار ودخل وطين وأسواق وسياسية وثقافية جديدة حتفز النشاط االق
 من 10%و 5%بني أن تكون نسبة االستثمار على األقل ترتاوح " Rostow"ويشرتط . داخلية وخارجية

ن تكون نسبة الزيادة يف الدخل تفوق معدل الزيادة السكانية، مبا يضمن حتقيق النمو أالدخل الكلي، و 
 .عات القائدةاالقتصادي وإنشاء القطا

هي املرحلة اليت يطبق فيها اجملتمع التكنولوجيا احلديثة الستغالل موارده وحيقق : مرحلة النضوج -رابعا
النمو املستدام، وحتل القطاعات القائدة اجلديدة حمل القدمية، ويرافق ذلك تغريات هيكلية اجتماعية ومنو 

 .سكان املدن

يف هذه املرحلة يصل اجملتمع بعمله املتواصل لزيادة االستثمار إىل : تهالك الوفيرمرحلة االس -خامسا
مستوى رفيع من و  حتويل القطاعات الرئيسية يف االقتصاد الوطين إىل إنتاج السلع املعمرة بكميات كبرية

أملانيا الغربية و  تعترب الواليات املتحدةو  .عندئذ يدخل اجملتمع إىل عصر االستهالك الكبريو  الفن اإلنتاجي،
ر هلا ذلك بفضل قد تيسّ و  اليابان من اجملتمعات اليت حققت النضج االقتصادي يف القرن العشرين،و  آنذاك
ارتفاع الدخل احلقيقي للفرد يف املتوسط ودوام هذا االرتفاع إىل نقطة حقق عندها و ه أحدمها ؛عاملني

                                                 
 .16، دار النهضة العربية، بريوت، ص "التنمية االقتصادية"كامل بكري،  1
 20%إىل  15%فوا مرحلة االنطالق هبذه الطريقة، فالدولة القادرة على ادخار من وغريه ممن اعتمد نظرية املراحل اخلطية عرّ " Rostow"ن إ *

 .ن تلك الدول األقل ادخارا، ويكون منوها ذاتيا متواصالعلنمو معدل أسرع ل اهنا إحداثبإمكمن الناتج الوطين اإلمجايل، 
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، املسكناهتم األساسية كاملأكل وامللبس و زت حاجعدد كبري من األفراد سيطرة تامة على االستهالك جتاو 
السكان مما أدى موع تغري تركيب القوى العاملة حيث زادت نسبة سكان املدن بالنسبة جملوأما اآلخر فهو 

إىل زيادة نسبة املشتغلني يف املؤسسات والشركات واجملال التجاري وهي األعمال اليت تتطلب توافر مهارات 
، وانعكس ذلك على حياة املواطن من توفر شبكة اخلدمات الصحية والتعليمية علمية وثقافية خاصة

 .والثقافية والرتفيهية ذات مستوى راقي مكنه دخله املرتفع من التمتع هبا

أن هناية هذه املرحلة اليت يصل فيها األفراد إىل أعلى مراتب الرفاهية يعتقد " Rostow"وإذا كان 
هذه إن ، فمهم باجلانب الروحي والعقائدي والبحث فيما وراء الطبيعةاملادية ستكون مصحوبة باهتما

ثبت  حيثتشكل نظرية عن التاريخ احلديث بأكمله من خالل املنطق الداخلي التتابعي ملراحلها،  النظرية
ما زالت تصارع فالدول املتخلفة أما أن الدول املتقدمة مرت مجيعها مبرحلة االنطالق حنو النمو املستدام، 

من مجلة نقائصها أهنا جعلت املرور جبميع اخلطوات أمرا حتميا، كما ميكن ، غري أنه املراحلهذه يف إحدى 
نسبا معينة من االستثمار للمرور من مرحلة إىل أخرى، وهذا يف " Rostow"أن تتداخل مرحلتني، وحدد 

هو  تواجهها الدول النامية الواقع غري صحيح بالنَِّسِب اليت ذكرها، حيث من الصعوبات األساسية اليت
 .تعبئة االدخار احمللي واألجنيب كي حيدث االستثمار الكايف للتعجيل بالنمو االقتصادي

إن غياب مثل هذه الظروف وعوامل أخرى مكملة جعل من نظرية املراحل اخلطية تفشل يف 
تعجز أمامه أفضل  لدى البلدان املتخلفة، اليت توجد داخل نظام دويل مهيمن ومعقد التنميةحتقيق 

 1950-1960ل بظهور منوذج يف الفرتة االسرتاتيجيات الفكرية التنموية، نتيجة القوة اخلارجية، مما عجّ 
الذي حاول التوفيق بني العوامل االقتصادية واملؤسسية داخل و اشتهر كثريا ولقي تأييدا يف السبعينيات، 

 .هو منوذج التبعية الدولية وكذا مناذج التغيري اهليكليمنوذج للنظام االجتماعي الدويل للتنمية والتخلف، و 

 أنماط التنميةو  نماذج التغير الهيكلي -3-6

تركز نظريات التغيري اهليكلي على اآللية اليت تستطيع بواسطتها االقتصاديات املتخلفة حتويل 
ولية والقطاعات األ هياكلها االقتصادية احلالية من هياكل تعتمد بشكل أساسي وكبري على الزراعة التقليدية

اليت تعيش على حد الكفاف، إىل اقتصاد أكثر حداثة وحتضرا وتنوعا، حيتوي على التنوع الصناعي 
واخلدمي، من خالل التوسع فيهما واستخدام أدوات التحليل النيوكالسيكي، مثل نظرية األسعار وتوزيع 

حتتوي هذه النظرية على منوذجني شهريين ، وهلذا املوارد واالقتصاد القياسي احلديث لوصف عملية التحول
 :1مها

 

                                                 
1
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- 73 - 

 

 نظرية استغالل فائض العمالة -3-6-1

واحدا من أشهر النماذج النظرية يف التنمية اليت ظهرت يف منتصف " A. Lewis"يعترب منوذج 
مخسينيات القرن املاضي، فهو يركز على التغري اهليكلي لالقتصاد األويل الذي يعيش عند مستوى الكفاف، 

صبح نظرية عامة يف التنمية االقتصادية القائمة على فائض العمالة يف بلدان العامل الثالث خالل والذي أ
 يتكون امنوذج، لكونه لدول متمسكة به خصوصا دول أمريكاالستينيات والسبعينيات، وما زالت بعض ا
ميز بكثافة يعيش على حد الكفاف ويت زراعي تقليديأحدمها يف االقتصاديات املتخلفة من قطاعني؛ 

" Lewis"اإلنتاجية احلدية لعنصر العمل إىل الصفر، وهي احلالة اليت يصنفها  تؤول فيهسكانية عالية، 
والقطاع  .بفائض العمالة اليت باإلمكان سحبها منه بدون أية خسائر يف الناتج مع حتقيق إنتاجية عالية فيه

ون إنتاجية العمل فيه مرتفعة وأجور العمال تكو ديث تتحول العمالة الزائدة إليه ححضري صناعي اآلخر 
 حىت تسمح للعمال Lewis "%30"يفرتضها )أعلى من مثيالهتا يف القطاع الزراعي بنسبة ثابتة معينة 

مما يؤدي إىل توسيع اإلنتاج وزيادة األرباح اليت يعاد استثمارها يف  ،(برتك الريف والتوجه حنو املدن
يف مستوى اإلنتاجية وزيادة التشغيل، مما يضمن استمرارية انتقال العمال الصناعة، مما ينتج عنه ارتفاع 

 .1حنوها فيتوسع اإلنتاج الصناعي وحتدث التنمية حلدوث التغري اهليكلي يف االقتصاد

 90%إىل  80%يتميز القطاع التقليدي بالكثافة العمالية حيث قدرها حبوايل " Lewis"حسب 
فائض العمالة يف القطاع الزراعي يؤدي إىل مشاركة األول وهو أن : من السكان، وقد وضع له فرضني

غالبية األسر بأحجامها املختلفة يف النشاط الزراعي جيعل من اإلنتاجية احلدية لعنصر العمل تساوي 
جميع العمال الزراعيني يشاركون بالتساوي يف خلق الناتج، مما جيعل األجر الريفي أما الثاين ف .الصفر

 .تحدد باإلنتاجية املتوسطة لعنصر العمل وليس بإنتاجيته احلديةاحلقيقي ي

لنمو القطاع احلديث يف ظل منوذجني للقطاعني الريفي " Lewis"منوذج ( 1-6)ميثل الشكل 
(Agrecol)  احلديث و(Modern ) ،حيث يظهر تطور اإلنتاج الكلي كلما حدث توظيف عمال جدد

 :وحيث
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 لنمو القطاع احلديث يف ظل منوذج للقطاعني Lewisمنوذج : (1-6)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .133تودارو، مرجع سبق ذكره ص . م: املصدر

تطور منحىن الناتج الكلي بداللة زيادة توظيف ه أعال (1-6)يوضح اجلزء األمين من الشكل 
تكون إنتاجيته املتوسطة و  العمال حىت يصل إىل حده األقصى عندما تنعدم اإلنتاجية احلدية للعمل،

يتحدد باإلنتاجية ( WA)فإن األجر احلقيقي الريفي " Lewis"ضعها و  بالرجوع إىل الفروض اليتو  .متناقصة
كل توظيف زائد بدون و  ،(لكلي مقسوم على عدد وحدات العمل املشاركة فيهاإلنتاج ا)املتوسطة للعمل 

حتويله للقطاع الصناعي و  تغري يف اإلنتاج الكلي ما هو إال فائض العمالة الذي جيب سحبه من هذا القطاع
كلما حدث انتقال   KM3إىل  KM2إىل  KM1هذا األخري يسمح بزيادة توظيف رأس املال من  .احلديث
الزائدة من القطاع الريفي نتيجة إلعادة استثمار الرأمساليني ألرباحهم وهو ما يسبب حترك منحى للعمالة 

 القطاع الصناعي الحديث القطاع الريفي التقليدي 

     

     

     

  

         

         

         

    
         

    
    

    
         

   

  

    

     
    

 األجر الحقيقي

   

   

   

   

   

  
         

    

   

        

        

             

 

     

     

   

     
    

للعمافائض   

      

 اإلنتاج الحدي والمتوسط
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حىت أكرب من نظريهتا يف القطاع الريفي ( WM)اإلنتاج الكلي حنو األعلى، مما جيعل األجور يف هذا القطاع 
وهو  ،يني ال هنائي املرونةبفرضية أن عرض العمل للريف ،يسمح للعمال برتك الزراعة والتوجه حنو املدن

، أما الطلب عليه فيتحدد باالخنفاض يف إنتاجيته احلدية له، (WMSL)موضح مبنحىن عرض العمل األفقي 
 (.D1KM1)وهو ما يوضحه امليل السالب للمنحىن 

حيدث تعظيم األرباح كل زاد استثمار الرأمساليني ألرباحهم املمثلة باملساحة احملصورة بني النقاط 
(WMD1F ) يف حالة توظيف عمال قدرهL1 وترتفع حصة األرباح تبعا لزيادة التوظيف لرأس املال ،

تساوي )نقاط تعظيم الربح  Hو F ،G، حيث متثل النقاط (WMD3H)والعمال حىت تصل حصتها إىل 
ة أما حصة األجور فتتمثل يف الشكل املستطيل أو باملساحو  (.األجر احلقيقي مع الناتج احلدي املادي

كلما حدث توظيف جديد للعمال من ( OWMHL3)أو ( OWMGL2)أو ( OWMFL1)احملصورة بني 
L1  إىلL2  إىلL3  وهو ما يسمح بتنقل منحىن الطلب على العمل من(KM1)D1  إىل(KM2)D2  إىل
(KM3)D3 (اجلزء األسفل من اجلانب األمين ) وهذا كلما حدث إعادة استثمار األرباح، وبالتايل تصبح

ية النمو ذاتية، ويستمر التوظيف يف القطاع احلديث حىت متتص فائض العمالة للقطاع الريفي، مث بعد عمل
ذلك ال يتم سحب أي عامل من القطاع الزراعي إال إذا أصبحت تكلفة الغداء مرتفعة، وهو ما من شأنه 

 .1أن جيعل إنتاجية العمل أكرب من الصفر بفعل نقص العمال

أقرب النماذج العملية للتطبيق كون البلدان املتقدمة مرت بنفس تلك  "Lewis"يعترب منوذج 
 :بسببال يتناسب مع الواقع االقتصادي واملؤسسي للبلدان النامية ه املراحل، إال أن

 ضمنيا أن معدل منو العمال والتشغيل يف القطاع احلديث يتناسب مع معدل تراكم رأس املال  هضافرت ا
هنا هو ماذا لو أعيد استثمار األرباح يف أجهزة وآالت كثيفة رأس املال فيه، والتساؤل الذي يطرح 

وموفرة لعنصر العمل كتلك اليت تستخدم التكنولوجيا العالية مع االستغناء عن توظيف جديد للعمال، 
وهي احلالة اليت تؤدي إىل زيادة الناتج مع ثبات نسيب لقوة العمل املشغلة، وبالتايل ال يتحرك منحىن 

، وإمنا يتقاطع مع (1-6)لب على العمل حنو اخلارج كما كان يف اجلزء األمين السفلي من الشكل الط
 :2كما يلي ، وذلكمنحىن الطلب األصلي ويكون احنداره سالبا وأكرب منه

  

                                                 
1
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 الموفر للعمالة" Lewis"نموذج  (1-7)الشكل 

 
احملقق من إعادة استثمار األرباح يف الرتاكم الرأمسايل ( OD2EL1)بالرغم من أن الناتج الكلي 

إال أن حصة األجور الكلية يف القطاع احلديث الصناعي ( OD1EL1)أكرب من الناتج الكلي البدائي 
(OWMEL1 ) والتوظيفL1  مل يتغريا، وكأن الزيادة يف الناتج اجتهت للرأمساليني حيث أرباحهم ارتفعت

-Anti)وهي احلالة اليت تعرف بالنمو االقتصادي املضاد للتنمية (  WMD2E)إىل ( WMD1E)من 

developmental) حيث أن كل الزيادة يف الدخل والناتج توزع على العدد احملدود من الرأمساليني، بينما ،
تظل مستويات الدخل والتوظيف للعدد اهلائل من السكان دون تغيري، وهو ما يقود إىل القول أن النمو 

ه آثار على الفئات السكانية احملدودة، أو أن مثار النمو ليست هلا آثار على عملية توزيع الدخل ليس ل
سيتم التطرق إىل ) والرفاهية الكلية للمجتمع، بداللة حمدودية توزيع أفضل املكاسب يف الدخل والتوظيف

 .(هذه القضية بالتفصيل يف الفصول الالحقة

  الفرض القائل بوجود فائض مستمر للعمالة يف القطاع الريفي تشري أغلب الدراسات املعاصرة أن
وتوظيف كامل يف القطاع الصناعي احلديث أنه فرض غري صحيح، فالبلدان النامية تعاين من بطالة 
سافرة يف القطاع الصناعي احلضري والقليل من البطالة املقنعة يف القطاع الزراعي التقليدي، حيث 

الصناعي أعلى منها يف املناطق الريفية على الرغم من وجود بعض املواسم  معدالت البطالة يف القطاع
 ".Lewis"هو عكس ما افرتضه و  اليت يقل فيها الطلب على عنصر العمل يف القطاع الزراعي،

  إن مستويات األجور احلقيقية يف القطاع الصناعي ال تبقى ثابتة كما افرتضها"Lewis " بل إهنا تتزايد
 .ن نظريهتا يف القطاع الريفيبوترية أكرب م

رة العمالة العاطلة يف القطاع دانطالقا مما سبق وبفرضية استخدام التكنولوجيا املوفرة للعمل وتزايد ن 
الزراعي وهروب رأس املال واستمرار ارتفاع معدالت األجور يف القطاع الصناعي احلديث، فإن منوذج 
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"Lewis "الل التفاعل القطاعي والتغري اهليكلي، ولكي يناسب استطاع أن يوضح عملية التنمية من خ
 .حتليالتهو  ظروف وواقع البلدان النامية جيب تعديل فروضه

 نظرية أنماط التنمية -3-6-2
يف نظريته على العملية املتتابعة اليت من خالهلا يتحول اهليكل االقتصادي الصناعي " Lewis"ركز 

ال الصناعة احلديثة بدال من الزراعة التقليدية كوسيلة املؤسسي يف االقتصاديات املتخلفة ليسمح باستبد
يف " Lewis"للنمو االقتصادي، وال يتم ذلك من دون مراعاة زيادة االدخار واالستثمار اليت مل يشر إليها 

حتليله، وهو شرط ضروري للنمو ولكنه غري كاف، حيث يتطلب املزيد من الرتاكم الرأمسايل املادي 
نتقال من النظام االقتصادي التقليدي إىل النظام االقتصادي احلديث يتطلب جمموعة والبشري، كما أن اال

مكونات و التغيري اإلنتاجي، و لدوال االقتصادية، مثل امن التغريات الداخلية للهيكل االقتصادي للدولة، 
االجتماعي مثل التغيري يف عوامل االقتصاد وكذا التجارة الدولية واستخدام املصادر، و الطلب االستهالكي، 

 .1التحضر والنمو والتوزيع السكاين

إن االختالف يف مستويات التنمية بني البلدان النامية واملتقدمة أو حىت بني البلدان النامية نفسها 
يرجع بشكل كبري إىل جمموعة القيود احمللية والدولية، حيث تلعب القيود االقتصادية مثل املوارد الطبيعية 

وهي قيود )ادي والسكاين، أو القيود املؤسسية مثل السياسات احلكومية وأهدافها للدولة وحجمها امل
دورا يف عملية التنمية للبلد، وهي ليست يف ِغىًن عن التكنولوجيا ورأس املال األجنيب والتجارة الدولية ( حملية

حول الذي سارت اليت تفرض شروطها وبشكل خمتلف على مسار الت( وهي قيود دولية)املعونات واهلبات و 
عليه البلدان املتقدمة حىت استطاعت حتقيق التنمية، وبالتايل فلدى البلدان النامية فرصا مقدمة ومعروضة 

ال يتجزأ من  من جانب البلدان الصناعية يف فرتات قيامها بالتنمية، هذا إىل جانب أن البلدان النامية جزء
 .ما ميكن أن يعوقهاكبري، ميكن ان يشجع تنميها كنظام دويل متكامل و 

على جمموعة البحوث التجريبية اليت قام حول أمناط التنمية لعدد كبري " Hollis Chenery"اعتمد 
باالعتماد على حتليالت االحندار ومستخدما أسلوب  1950-1973من بلدان العامل الثالث خالل الفرتة 

سط، مما مسح باستخالص جمموع املقطع العرضي والسالسل الزمنية ملستويات الدخل الفردي املتو 
 :2اخلصائص العامة لعملية التنمية

 فالتحول من . التنمية حتوال يف هيكل اإلنتاج الذي يصاحبه ارتفاع معدل الدخل الفردي تتضمن عملية
اإلنتاج الزراعي إىل الصناعي يقود إىل ارتفاع نصيب الناتج الصناعي من الناتج القومي اإلمجايل مقابل 
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كما أن عملية التحول والتغري اهليكلي تشمل الرتاكم املضطرد لرأس . ب الناتج الزراعياخنفاض نصي
املال بنوعيه املادي والبشري، وكذا التحول يف الطلب االستهالكي من التأكيد على الغداء 
والضروريات، إىل احلصول على السلع املصنعة املختلفة واخلدمات، إىل جانب حدوث منو املدن بنمو 

من حتول يف هيكل العمالة خصوصا الصناعات  ااعات فيها مع كثرة اهلجرة الريفية وما يصاحبهالصن
 .التحويلية واخلدمات

  مناط التجارة الدولية هو األكثر بروزا فيما بني البلدان املتخلفة حيث هناك ارتفاع يف أيعترب التحول يف
نسيب يف حصة النواتج الصناعية يف إمجايل إمجايل الصادرات والواردات خالل فرتة التحول مع ارتفاع 

 .الصادرات واخنفاض نسيب يف حصتها يف إمجايل الواردات

  هناك تغري يف جوانب االقتصاد االجتماعي يتمثل يف تزايد ظاهرة التحضر ومنو املدن بسبب ارتفاع
ن اللذان يسامهان أمهية وحجم الصناعة وما يرتبط هبا من زيادة ظاهرة اهلجرة من الريف، ومها العامال

بشكل كبري يف زيادة حدة التفاوت يف توزيع الدخل، حيث تكون مداخيل القطاع الصناعي أكرب من 
 .نظريهتا يف القطاع الريفي

  إن التحوالت السابقة تقود إىل بعض النتائج اإلجيابية مثل انتشار الفرص التعليمية واخنفاض معدالت
جية االقتصادية، اليت من شأهنا حتسني توزيع الدخل وحتقيق النمو السكاين وتقليص ظاهرة االزدوا

 .املساواة

إن التغريات اهليكلية اليت مت وصفها أعاله متثل منوذجا متوسطا للتنمية من خالل الدراسة التجريبية 
ن التنمية عملية قابلة للتشخيص فيما أعلى العديد من البلدان، وهي تقوم على فرضية أساسية مفادها 

بالنمو والتغريات اهليكلية املرافقة له، تكون خصائصها الرئيسة متشاهبة يف مجيع األقطار، ختتلف  يتعلق
ن حتليل التغيري اهليكلي هو يف األساس كما أ.1سرعة ومنط تطبيق التنمية بينها تبعا للظروف احمليطة هبا

ث مناذج نافعة للنمو الذايت حتليل متفائل قائم على خليط من السياسات االقتصادية الصحيحة اليت ستحد
املتواصل، وهي على عكس مدرسة التبعية الدولية اليت تعترب أقل حتمسا وأكثر تشاؤما يف بعض احلاالت، 
حيث حولت االهتمام إىل العوامل احلقيقية يف االقتصاد العاملي اليت تؤكد على استمرارية الفقر يف بلدان 

 .2العامل الثالث
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 الدوليةنموذج ثورة التبعية  -3-7

تعترب سبعينيات القرن املاضي الفرتة اليت عرفت رواج مناذج التبعية الدولية لدى الكثري من مفكري 
حيث  ،ذج مراحل النمو والتغيري اهليكلييف مدى جناح وفعالية كل من مناشككوا  الذينالعامل الثالث، 

هنا تعيش حالة من اجلمود يف أالنامية ترجع جذور هذه النظرية إىل الفكر املاركسي، وهي تنظر إىل البلدان 
النواحي السياسية واملؤسسية واالقتصادية حمليا ودوليا، كما أهنا أسرية التبعية وسيطرة الدول الغنية من 

التبعية بأهنا احلالة اليت يكون فيها اقتصاد البلد التابع " Dos Santos"يعّرف فمثال  .خالل عالقاهتا هبا
احلاصل يف االقتصاد اآلخر املهيمن، فبينما يكون منو هذا األخري ذاتيا، يكون منو  التوسعو  حمكوم بالتطور
استمرار حالة التخلف ترجع بشكل رئيسي إىل و  وجود، وحيث أن 1للتوسع احلاصل فيه ااألول انعكاس

ع البلدان الغنية، لعالقات البلدان الفقرية مو  للنظام الرأمسايل العاملي املتكافئةالتطور التارخيي للعالقات غري 
 .االستقالل أمرا صعباو  مما جيعل حماوالهتا لتحقيق االعتماد على الذات

 :2تتضمن نظرية ثورة التبعية الدولية ثالثة تيارات فكرية وهي

 نموذج التبعية االستعمارية الجديدة -3-7-1

مرارية يعد هذا النموذج امتدادا غري مباشر للفكر املاركسي يف التنمية، فهو يعزو وجود واست
التخلف يف البلدان النامية إىل التطور التارخيي للنظام الرأمسايل الدويل غري العادل بني البلدان الغنية والفقرية 
لوجود عدم تكافؤ القوة بينهما، الذي يطبقي على سيطرة دول املركز وتبعية دول األطراف، حيث تتوافق 

، اليت اخل...احلكام العسكريني واملوظفني احلكومينيمثل مالك األراضي، )مصاحل بعض اجملموعات القليلة 
( املكانة االجتماعية والقوة السياسية والنخب املمثلة يف الربملان يف البلدان الناميةو  تتمتع باملداخيل املرتفعة

مثل اجلمعيات والشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات املالية )مع ممثلي مصاحل النظام الدويل الرأمسايل 
مما جيعلها تلعب دورا ( ولية مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، وهي ممولة من طرف البلدان الغنيةالد

 رئيسا يف إبطاء التنمية، ورمبا يقود ذلك إىل منع جهود اإلصالح احلقيقي الذي كان من املمكن أن حيدث
مستويات و  ت الدخول منخفضةاألمر الذي يرتك متوسطا ،خيدم عامة الناس يف هذه البلدان الناميةو 

 .املعيشة جد متدنية، مقابل قلة تتمتع بالرفاهية

الرأمسالية العاملية و  أن الرأمسالية" مسري أمني"و" Gunder Frank"و" Paul Baran"يرى كل من 
حتويل الفائض االقتصادي الناجم عن و  تعمل على مساعدة األغنياء يف استغالل الفقراء عن طريق مصادرة

. أن الشركات متعددة اجلنسيات هي الوسيلة احلديثة ملصادرة فائض القيمةو  إىل مالكي رأس املال، العمل
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الفقراء، ألن األجور هي أدىن يف البلدان و  أن التبادل غري متكافئ بني األغنياء" Emanuel"كما يؤكد 
 .1ان عدم املساواة يف األجور هي سبب لعدم تكافئ التبادلو  الفقرية

رى يعد العهد االستعماري السبب املباشر للتبعية وما تركه من استغالل اقتصادي من جهة أخ
شّوه اهليكل االقتصادي للبلدان النامية، اليت أطجربت على جتهيز وتصدير املواد اخلام إىل البلدان املتقدمة، 

ى هذه البلدان حّد من ن التوجه حنو التصدير واهليمنة األجنبية علأمما أعاق التنمية الصناعية لديها، كما 
) إن أصحاب هذه النظرية وبالتايل ف .منو السوق الداخلي، وأعاق قيام الصناعات األساسية الوطنية

يطرجعون حالة التخلف اليت تعيشها البلدان النامية إىل سياسات الدول الصناعية الرأمسالية ( املاركسيون اجلدد
هلذا يكون إصالح النظام الرأمسايل الدويل مطلبا ، و تابعة هلاة من أصحاب املصاحل العن طريق النخبة احمللي

 .ضروريا لتحرير دول العامل الثالث من اهليمنة والتبعية املباشرة وغري املباشرة

 المثال الكاذب نموذج -3-7-2

كثريا ما تطصاغ النظريات والنصائح للبلدان النامية من طرف البلدان املتقدمة للحصول على 
ر يعد حسب مفكري ثورة التبعية الدولية حماولة إلبقائها يف حالة التخلف، وهو ما التنمية، وهذا األم

يسمى منوذج املثال الكاذب حيث النصائح مغلوطة وغري مناسبة، نتيجة التحيز العرقي للخرباء من الدول 
الذين يعرضون املتقدمة املشتغلني بالوكاالت واملنظمات الدولية مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، 

، وهم يتحججون ىل سياسات غري سليمة وغري مناسبةمناذج مثالية معقدة القتصاد قياسي غالبا ما تقود إ
ن التنمية األوروبية قد بطنيت على استعمار وحتطيم الشعوب وختلفها، مما أنشأ عالقة تبعية تستطيع مبوجبها أ

ني حتقق بلدان األطراف بعض النمو كانعكاس بلدان املركز حتقيق النمو االقتصادي املستدام، يف ح
 .2للتحوالت اجلارية يف البلدان املتقدمة

 فرضية التنمية الثنائية -3-7-3

تشكل فرضية التنمية الثنائية عقبة يف طريق حتقيق التنمية لدى البلدان النامية اليت تتضح فيها 
كبرية من الفقر، حيث تتجسد هذه   معامل الثنائية من خالل متركز الثروة يف أيدي قلة قليلة داخل مساحة

 :3الفرضية يف األوجه التالية

  توافر جمموعة الظروف املتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد كأْن توجد طريقيت اإلنتاج احلديثة
والتقليدية يف قطاع الريف واملدينة، أو تعايش القلة القليلة الغنية ذات الدخول املرتفعة واملستوى 
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يف املرتفع، مع الكثرة الفقرية اجلاهلة واألمية يف بلد ما، أو تعايش الدول الصناعية الغنية التعليمي والثقا
 .مع اجملتمعات الفقرية من خالل العالقات االقتصادية الدولية

 ليس مرحليا لكون أسبابه هيكلية وليست عابرة يصعب إزالتهاو  إن هذا التعايش يتميز باالستمرارية. 

  بل تتسع اهلوة بينهما يف كل املتخلفة (البلد)القطاع و  املتقدم( البلدأو )لقطاع اال يوجد تقارب بني ،
 .عام، ويتضح ذلك من خالل تضاعف إنتاجية العامل يف األول وتدنيها يف الثاين

  تقود اخلواص الثالثة سابقة الذكر إىل خاصية أخرى خطرية وهي أن األحوال االقتصادية يف القطاع
بانتعاش القطاع املتقدم، بل على العكس فبدال من جذبه لألعلى قد يتسبب يف املتخلف ال تتأثر 

 .دفعه حنو األسفل وتعميق ختلفه، مما يكرس بوضوح ظاهرة التبعية

هناك إمجاع من طرف مؤيدي مناذج ثورة التبعية الدولية باختالف إيديولوجياهتا على الفرض 
ة املركزة على النمو كمفهوم للتنمية، فهم يشككون يف صحة املطلق للنظريات االقتصادية الغربية التقليدي

، ويؤكدون على ضرورة توازن القوى الدولية واحلاجة إىل مزيد من اإلصالح "Chenery"و "Lewis"منوذج 
السياسي واملؤسسي حمليا ودوليا، كما قامت بعض الدول املتبعة هلذا النهج مبصادرة ملكية األصول اخلاصة 

ون ملكية القطاع العام هلا أكثر فعالية وتساهم يف استئصال الفقر املدقع، وزيادة فرص على أمل أن تك
 .التوظيف وتزيد من عدالة توزيع الدخل، وترفع مستويات املعيشة

للتعامل مع املشاكل االجتماعية املتنوعة  فعالٍ  أن أهم طريقٍ  يرىلكن بعض املؤيدين هلذه النظرية 
 املزج احلكيم بني النشاط العامو  الدويل،و  و االقتصادي من خالل اإلصالح احملليهو السري السريع حنو النم

اعة ليس القطاع العام وحده، مثلما حدث يف كثري من الدول أقل تقدما اليت قامت بتأميم الصنو  اخلاصو 
ما ميكن  مفتاح جناح التنمية هو االهتمام بالتوازن بني، األمر الذي جيعل فكان هلا نتائج سلبية معاكسة

للحكومة أن حتققه من جناح عن طريق سياساهتا املتنوعة، وبني ما ميكن أن يفعله نظام السوق اخلاص، 
 .ثنان معاواألفضل ما ميكن أن حيققه اإل

 نظرية الثورة النيوكالسيكية المعاكسة -3-8
ى على خالف نظرية التبعية الدولية، فقد ظهر تيار فكري استطاع أن يبسط نفوذه وسيطرته عل

أكرب مؤسستني ماليتني يف العامل ومها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، من خالل نظريته املضادة 
للسياسات االقتصادية يف عقد الثمانينات، واليت تركز على سياسات االقتصاد الكلي املبنية على جانب 

. خاصة يف البلدان املتقدمة العرض، ونظريات التوقعات الرشيدة وحتويل شركات القطاع العام إىل شركات
أما يف البلدان النامية فقد ركزت على حترير األسواق، وقيام احلكومة بتنظيم النشاط االقتصادي جبوانبه 

 .املختلفة، وانتهاجها أسلوب التخطيط
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" Harry .Johnson"و" Deepak.Lal"و" Lord Peter Bauer"يعتقد رواد هذه املدرسة أمثال 
أن حالة التخلف االقتصادي تنتج عن سوء ختصيص املوارد بسبب السياسات " Bela. Balassa"و

املال، وكذا التدخل املفرط و يف أسواق عوامل اإلنتاج والسلع  راسعاألالسعرية اخلاطئة اليت تقود إىل اختالل 
م للحكومة يف النشاط االقتصادي الذي يؤدي إىل إبطاء عملية النمو االقتصادي، وانتشار الفساد وعد

ال يرجع أبدا إىل التصرفات الوحشية اليت تقوم هبا ( التخلف)، وهو غياب احلوافز االقتصاديةالكفاءة و 
البلدان املتقدمة أو املؤسسات املالية الدولية اليت تسيطر عليها كما يعتقد رواد مدرسة التبعية، حيث على 

صة املشروعات اململوكة للدولة، حكومات العامل املتخلف أن تعمل على إنعاش األسواق احلرة، وخصخ
 .وتشجيع حرية التجارة والتصدير، وهتيئة االستثمار األجنيب وتقليل صور التدخل احلكومي

إن البلدان النامية ال حتتاج فقط إصالح النظام االقتصادي العاملي، أو زيادة املعونات األجنبية أو 
تعاين منها، بل حتتاج إىل تشجيع وجود األسواق احلرة عملية إعادة اهليكلة للتخلص من ظاهرة الثنائية اليت 

وقيام احلكومات بتيسريات تسمح آللية اليد اخلفية بالعمل، مستدلني بالنجاح الذي حققته بعض الدول 
مثل كوريا اجلنوبية وسنغافورة كأمثلة لألسواق احلرة، وقصص الفشل الذي الزم كثريا من دول إفريقيا 

ثلة لالقتصاديات القائمة على التدخل احلكومي، وهي حتاول تفسري التنمية من ثالث وأمريكا الالتينية كأم
 :1أوجه

 منهج السوق الحر -3-8-1

يعتمد حتليل هذا املنهج على الفرضية القائلة بأن األسواق مبفردها تتسم بالكفاءة، فأسواق السلع  
جيب لنشأة هذه الصناعات أسواق العمل تستو  تعطي أفضل اإلشارات لالستثمار يف األنشطة اجلديدة،

 يعرف املنتجون ماذا ينتجون بالكفاءة املناسبة، حيث تكون أسعار السلعو  اجلديدة بالطريقة املناسبة،
أسعار عوامل اإلنتاج خاضعة لقانون الندرة، وبالتايل تكون املنافسة فعالة حىت ولو مل تكن كاملة، وتتوفر و 

لومات متوفرة بصفة شبه جمانية، وتتسم األسواق فيها بالكفاءة، تكنولوجيا اإلنتاج جمانا وتكون شبكة املع
وأن أي صورة من صور عدم كمال السواق تكون ذات تأثري حمدود، جيعل تدخل احلكومة فيها مصدرا 

 .لالختالل وعائقا لنمو اإلنتاج

 منهج االقتصاد السياسي الجديد -3-8-2
د على فكرة أن احلكومات ال تفعل أي يعرف هذا املنهج كذلك مبنهج االختيار العام، وهو يعتم 

شيء بشكل سليم، فهو يفرتض أن السياسيني واملوظفني البريوقراطيني واملواطنني يعمل كل منهم ملصلحته 
فمثال يستخدم السياسيون .الشخصية بشكل منفرد، ويستخدم ما يتمتع به من نفوذ وسلطة لتحقيق غاياته
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من قوة ونفوذ وسلطة، ويستخدم املوظفون احلكوميون وظائفهم موارد احلكومة يف تعزيز ما يتمتعون به 
للحصول على الرشاوى من املواطنني الباحثني عن املكاسب الريعية، أو الذين يرغبون أن تكون مشاريعهم 
حممية بأي طريقة، كاحلصول على رخص االسترياد والتصدير، أما احلكومة فتستخدم سلطتها ملصادرة 

ألفراد بسبب أو بدوهنن وعلى إثر ذلك تكون النتيجة الصافية ملثل هذه املمارسات املمتلكات اخلاصة با
 .هو سوء ختصيص املوارد واخنفاض يف احلريات الفردية

 منهج السوق غير التمييزي -3-8-3
يعترب هذا املنهج أحدث مناهج الثورة النيوكالسيكية املضادة، وهو يستند إىل إرشادات البنك  

ود حالة عدم كمال األسواق سواء لعوامل اإلنتاج أو السلع، تستطيع احلكومة الدويل، حيث يعرتف بوج
باالستثمار يف البنية  هاكقيام  ،أن تلعب دورا رئيسيا لتيسري عملها من خالل تدخلها غري التمييزي

املناخ األساسية املادية واالجتماعية، وإقامة تسهيالت الرعاية الصحية، وإنشاء املؤسسات التعليمية، وتوفري 
 .1املالئم لعمل املشروعات اخلاصة
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 خاتمة الفصل
إىل  -مبدلوله التوازن االقتصادي قصري األجل  -يعترب التحول األديب من دراسة النمو االقتصادي 

قفزة نوعية لعلم االقتصاد يف  -باعتبارها التوازن االقتصادي طويل األجل -دراسة التنمية االقتصادية 
ألول يف عالجه لعديد من القضايا واملواضيع املتعددة اجلوانب مثل الفقر والبطالة دراساته إلخفاقات ا
فرتات ظهور النظريات املفسرة لكال ، وهبذا فإن اخل، اليت أحلت على الثاين حلها...وتوزيع الدخل والثروة

 .باختالف نوعية املسائل اليت يدرسها كل منهمااختلفت التوازنني 

قتصادي على كمية السلع واخلدمات املنتجة داخل البلد واليت حيصل عليها فبينما يركز النمو اال
الفرد بغض النظر على جودهتا أو على كيفية تقسيم مثرات الزيادة يف الدخل الوطين اإلمجايل على الشرائح 

التنمية  فإناملختلفة للمجتمع، وهو حيدث بصورة تلقائية وبدون تدخل السلطات احلكومية فيه، 
دث بصفة مرتابطة من خطة حكومية رشيدة، واستغالل النمو الذي حيزيادة على  -هتتم صادية االقت

بالكيفية اليت تسمح حبدوث تغريات إجيابية يف - عقالين أمثل للموارد، وإعادة تشغيل الطاقات املعطلة
لذي يعترب شرطا مبا يضمن استمرارية النمو ا ،حياة األفراد ونوعية السلع واخلدمات اليت حيصلون عليها

 .ضروريا هلا

وقد ركزت البلدان النامية منذ بداية التسعينيات على حتقيق التنمية من خالل ختفيض أعداد 
اليت " توافق آراء واشنطن"الفقراء ورفع مستويات املعيشة، وطبقت من أجل ذلك السياسة املعروفة بـ 

االقتصاد العاملي وخلق مناخ أعمال سليم، تضمنت احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي واالندماج يف 
فكانت النتائج على مستوى العامل متنوعة وغري متشاهبة نظرا ألن السياسة الناجحة يف بلد ما قد تكون هلا 

 .آثار ضعيفة أو سلبية يف بلدان أخرى

دي إىل وعليه، فإذا كان النمو االقتصادي يهدف إىل زيادة الناتج الوطين اإلمجايل بالقدر الذي يؤ 
مما حيقق أهداف التنمية،  م الطبقيحدوث حتسينات يف مستويات معيشة األفراد بغض النظر عن انتمائه

واليت تتطلب يف أحد جوانبها حدوث التغيري اهليكلي للناتج الوطين اإلمجايل بتبادل األماكن بني الزراعة 
البحث عن كيفية  منحتقيقه، فإنه ال بد والصناعة واخلدمات، وهو ما يعين تغري مسامهة عوامل اإلنتاج يف 

تقسيم وتوزيع هذه النتيجة على شرائح اجملتمع، مما يعين ضمنيا البحث عن الفئات اليت تستفيد بدرجة 
أكرب نتيجة امتالكها لكل عوامل اإلنتاج أو بعضا منها، وكذا الفئات اليت تستفيد جزئيا، وهو ما يكشفه 

 .مهمة جدا يف علم االقتصاد، أال وهي نظرية التوزيع الذي يتعرض لنظرية ثاينالفصل ال
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 الفصل مقدمة

والوطين من أهداف التنمية االقتصادية، فإن معرفة نصيب  إذا كانت تنمية الدخل الفردي
موضوع ، مما جيعل الطبقات الفقرية منه ال تقل أمهية، إذ قد ال تستفيد كل شرائح اجملتمع من مثرات التنمية

يطبنّي مقدرة الدولة على حتقيق العدالة ألنه ، احلديث أمهية كبرية يف الفكر التنموييكتسب ل توزيع الدخ
دراسة توزيع األول وهو ؛ ولذلك يهتم الفكر التنموي بنوعني من دراسات توزيع الدخل. والرفاه االجتماعي

يهتم بدراسة كيفية هذا يسمى التوزيع الوظيفي للدخل، واآلخر و ها منه صوحص ناصرهعوائد اإلنتاج على ع
 .التوزيع ويقود إىل معرفة مقدار رفاهية األفراد، ويسمى التوزيع الشخصي للدخل

إن العالقة بني كل من نظريات الثمن واإلنتاج واالستخدام ونظرية التوزيع قد أوجبت إعطاء أمهية 
أهنا مشكلة توزيع وظيفي خاصة وكبرية لنظريات التوزيع يف الفكر االقتصادي، حيث نطِظر إىل التوزيع 

باعتبارها امتدادا لنظرية األسعار، يف حني مل تعاجل بعدها مشكلة التوزيع الشخصي اليت ميكن حلها من 
خالل دراسة ملكية عناصر اإلنتاج يف النظام االقتصادي، والذي يعد السبب الرئيس لنشوء وتفاقم عدم 

 .املساواة

دارس االقتصادية، حيث حاول كل مفكر اقتصادي مرت نظرية توزيع الدخل مبختلف املوقد 
وضع اإلطار العام لكيفية تقسيم الناتج الكلي وحمدداته بطريقة جتعل كل من ساهم يف خلق هذا الناتج 

ديد األنصبة النسبية واملطلقة حتففي الوقت الذي ركز فيه بعض االقتصاديني على  .راض عن نصيبه منه
ناتج الكلي، ركز البعض اآلخر على ظروف تكوين الدخل الشخصي لكل عامل إنتاج من الدخل أو ال

، يف حني جند أن املذهب االقتصادي اإلسالمي قد واعترب مكوناته هي سبب عدالة توزيع الناتج أو تفاوته
 .عاجل قضية توزيع الدخل من ثالث زوايا خمتلفة، وهي قبل اإلنتاج وبعده وكذا إعادة التوزيع

 :العناصر التاليةيركز هذا الفصل على 

  الدخلحتليل مسألة توزيع 

 لدخلانظريات توزيع التطور التارخيي ل 
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 تحليل مسألة توزيع الدخل :ولاألالمبحث 

إن الدراسات اليت هتتم مبسألة توزيع الدخل وما هلا من تأثريات اقتصادية واجتماعية سواء على 
غة يف الدول النامية، نظرا لكون توزيع الدخل يؤثر مستوى الفرد أو على املستوى اجلماعي، ذات أمهية بال

موضوع أو كمشكلة قائمة حبد ذاهتا مل تتبلور ما جعل نظرية التوزيع كيف معيشة األفراد والعملية اإلنتاجية، 
، الذي رأى أن أهم مسألة يف علم االقتصاد هي 1مثل بقية النظريات االقتصادية إال مع جميئ ريكاردو

أخذت بعد ذلك بالتطور، وأخذ معها مؤشر الدخل الوطين حيتل مكانة بارزة ومهمة يف  توزيع الدخل، مث
الدراسات االقتصادية، وأصبح حمور اهتمام االقتصاديني، لكونه مؤشرًا اقتصاديًا قادرا على كشف جانبني 

كافة أوجه من جوانب النشاط االقتصادي خالل مدة زمنية معينة ويف آن واحد ومها؛ اإلنتاج الذي ميثل  
 .2األنشطة االقتصادية ويف خمتلف القطاعات، واالستهالك الذي ميثل حجم االستهالك اإلمجايل

مسألة التوزيع بني الناس أهم مشكالت اجملتمع املعاصر، وذلك ملا يرتتب  من جانب آخر تشكل
رين على سد حاجاهتم فئة األغنياء املتمتعني بالرخاء والقاد ؛عليها من االنقسام الطبقي إىل فئتني مها

ولذلك حاولت املذاهب . الضرورية والكمالية، وفئة الفقراء العاجزين عن إشباع حىت حاجاهتم األساسية
والنظم االقتصادية إجياد احللول املالئمة هلذه املشكلة واليت اختلفت باختالفها األيدلوجي ولألسس اليت 

 .3يقوم عليها التوزيع

 الدخلمفهوم ومعاني مسألة توزيع  -1-1

إن االهتمام املتزايد بقضايا توزيع الدخل واإلنفاق وارتباطهما بالفكر التنموي والعدالة االجتماعية 
تلف درجات مشوله واتساعه تلك املسألة ختن املعىن الذي حتمله جعل حقل دراسته يتعدد، حيث أ
ن يتوزع بني أنه البد أ على املستوى الكلي ينظر إىل الدخلف. باختالف الزاوية اليت ينظر إليه منها

، مما يعين ضمنيا أن وزع بني االستهالك واالدخاريتهو أما على املستوى اجلزئي فاالستهالك واالستثمار، 
أمهية كيفية توزيع الثروة واإلنفاق والدخل  املتمثل يفاإلجابة عن السؤال اجلوهري  نظرية توزيع الدخل حتاول

، والذي يتوزع وظيفيا بني خدمات ف هذه النظريةاهدأ مثَ ومن  ،التنمية وارتباطها بنظريةبني شرائح اجملتمع 
 .عناصر اإلنتاج يف شكل أجور وفوائد وإجيار وربح

                                                 
 .13ص  ،1975بغداد،  دار احلرية للطباعة،، 2، ط"دراسة موجزة يف نظريات التوزيع"ري عباس املهر، خض 1
 .511 ص ،1988 ،الدار اجلامعية، بدون ذكر املكان ،"السياسيأصول علم االقتصاد  "حممد حامد دويدار وآخرون، 2
 ،1991عمان،  ، مؤسسة آل البيت،(سالميإالتنمية من منظور )، وقائع ندوة "توزيع الثروة يف االقتصاد اإلسالمي"حممد شوقي الفنجري،  3

 .207 ، ص1ج
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بتحديد األنصبة النسبية ( أو الثروة أو اإلنفاق)توزيع الدخل  ذلك هتتم مسألةاستنادا إىل و 
من الدخل الوطين من جهة،  ل والتنظيمرأس املاو العمل و األربعة وهي األرض واملطلقة لعناصر اإلنتاج 

 :مما جيعل هلا معنينيودراسة تطور حصص مداخيل الطبقات االجتماعية من جهة أخرى، 

اول تفسري القوى اليت حتكم مكافأة عناصر اإلنتاج، وحتديد حصصها ففي معناها الضيق فهي حت
تفسري القوى اليت حتكم تلك و ، 1الكلية والنسبية من الدخل الكلي نسبة إىل مسامهتها يف تكوينه

 :2من عدة زواياوبالتحليل االقتصادي املكافآت، مما جيعلها ترتبط بالنظرية االقتصادية 

  لقيمـــة وذلـــك لتحديـــده أمثـــان خـــدمات عناصـــر اإلنتـــاجلالنظريـــة العامـــة  يفيعتـــرب التوزيـــع حالـــة خاصـــة ،
تعــرب فقــط عــن ملكيــة الــدخل  بــالرغم مــن أوجــه االخــتالف بينهمــا، حيــث أن نظريــات توزيــع الــدخول

 .وكيفية حتديده، دون أن تكون هلا عالقة بالناحية املادية لعناصر اإلنتاج اليت حققت تلك الدخول

  فبـــدوهنا تصـــبح نظريـــة ، (الـــثمن)والقيمـــة ( التكلفـــة)متثـــل نظريـــة التوزيـــع حلقـــة الوصـــل بـــني نفقـــة اإلنتـــاج
بتحديـــدها أمثـــان خـــدمات عناصـــر اإلنتـــاج فهـــي و القيمـــة مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة غـــري ذات معـــىن، حيـــث 

تنقــل  ألنلــى الســلع و اخلــدمات، عو قضــية الطلــب ( العناصــر اإلنتاجيــة)تــربط بــني قضــية توزيــع املــوارد 
اســتجابة لتغــريات أمثاهنــا مــن قطــاع إىل إمنـا هــو عناصـر اإلنتــاج بــني جمــاالت النشــاط االقتصــادي املتنوعــة 

 .آخر

 ا وثيقـا بنظريـة اإلنتـاج، ذلـك أن اختيـار املنـتج للتوليفـة املثاليـة لعناصـر اإلنتـاج ترتبط نظريـة التوزيـع ارتباطـ
، وهبـــذا تتحـــول هـــذه النظريـــة مـــن االهتمـــام بدراســـة وحتديـــد األنصـــبة النســـبية لتلـــك يتوقـــف علـــى أمثاهنـــا

 .العوامل إىل املشاركة كنظرية أساسية يف توزيع املوارد الناذرة بني خمتلف االستخدامات

تَهجة من نوهو األمشل فيخص البحث يف أثر السياسات االقتصادية املتنوعة امل لمعنى اآلخراأما 
حتديد املستويات الدنيا ، إذ متّكن من 3طرف الدولة بغية التأثري على مداخيل الفئات االجتماعية املختلفة

من يتوجب عندها إذ و  لكل دخل عنصر إنتاج لتحقيق نوع من العدالة االجتماعية واالقتصادية والطبيعية،
للفرد أو األسرة بغض النظر عن طريقة احلصول عليه، وهو ما يعرف  الدخل الشخصيتكّون معرفة كيفية 

 .حتديد احلجم املطلق والنسيب لدخل كل عنصر إنتاج يتعدى جمرد ، والذيالتوزيع الشخصيب

 

 

                                                 
 ..395-396ص  ص ،1976، دار النهضة العربية، القاهرة "أصول االقتصاد "أمحد أبو إمساعيل  1
 .438-439 ص ، ص2001، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية "أساسيات علم االقتصاد" عادل أمحد حشيش، سوزي عديل ناشد، 2
 .495، بريوت ص 1974، دار النهضة العربية "مبادئ علم االقتصاد" عمرو حميي الدين، عبد الرمحن سيدي أمحد، 3
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 المذاهب االقتصادية اختالف مسألة التوزيع حسب -1-2

فات جوهرية بني املذاهب االقتصادية حول مسألة التوزيع، وإال ملا كان هناك ال شك أنه مثة اختال
تناحر فكري حول ملن يؤول الدخل الوطين، وهلذا اهتم االقتصاديون منذ القدم مبوضوع توزيع الدخل 

ك والثروة وأسباب غىن وفقر بعض األفراد واجملتمعات، إىل جانب عدم إغفاهلم باألسس اليت يقوم عليها ذل
التوزيع، املبين على اإلنتاج، مما جعله من قواعد تلك النظرية باتفاق مجيع املذاهب االقتصادية الرأمسالية 

 .واالشرتاكية واإلسالمية، إال أهنم اختلفوا يف كيفية معاجلتها تبعا لألسس اليت يقوم عليها كل فكر

اليات االقتصادية، فالرأمسالية تبدأ خيتلف اإلسالم عن كل من الرأمسالية واالشرتاكية يف ترتيب الفع
وأما . باإلنتاج والتوزيع والتداول فاالستهالك، يف حني جتعل االشرتاكية التوزيع بني اإلنتاج واالستهالك

، مث (توزيع العوائد على عناصر اإلنتاج)اإلسالم فيبدأ بتوزيع الثروة، مث اإلنتاج، مث توزيع ما بعد اإلنتاج 
، ما جيعله املذهب الوحيد الذي يبدأ دورته (إعادة التوزيع)ك، مث التوزيع التوازين التداول، مث االستهال

 .بالتوزيع مث مير بالتوزيع ويستكملها به يف النهاية، ما يوضح أمهية وخطورة هذه املسألة
 التوزيع حسب المذهب الرأسمالي -1-2-1

قة استغالهلم لعناصر حسب هذا املذهب، فإن منط التوزيع يعكس حق األفراد يف امللكية وطري
اإلنتاج اليت ميلكوهنا، األمر الذي جعله يعتقد أن التفاوت يف توزيع الدخل مسألة طبيعية ورمبا كانت 
ضرورية لتحفيز األفراد على تطوير قدراهتم، بينما ستعمل اإلجراءات اليت تتخذها الدولة لتقليل التفاوت 

ى األفراد واجملتمع بأكمله، وقد تركزت مشكلة التوزيع يف التوزيع على إجهاض روح التقدم واالبتكار لد
عنده على التوزيع الوظيفي، حيث ركز وبشدة على اجلانب االقتصادي املتعلق بأمثان عناصر اإلنتاج 

من -وأمهلت اجلانب االجتماعي املتمثل يف التوزيع الشخصي وإعادة التوزيع، بالرغم من كونه يهم اجملتمع 
 .1واألفراد من حيث عالقاهتم وارتباطها بذلك النظام -ياسيا واقتصادياحيث عدالة النظام س

دالة النظام سياسيا يف إشاعة احلرية احلقيقية، بينما تتجسد اقتصاديًا بالربط بني تتجسد ع
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية، وكون اقتصاد الرفاهية يتعلق بالتوزيع األمثل ألدوات اإلنتاج، مما جيعله 

رطا لكفاءة النظام، وبذلك يكون التوزيع العادل للدخول شرطا لعدالة النظام، الذي يستوجب تطبيق ش
جمموعة واسعة من السياسات ملنع تقلبات الدخل ومعاجلة البطالة والقيام بالربامج االجتماعية وحتسني 

 .2مستويات األجور

                                                 
 .391 ص، 1978بغداد  ،طبعة الديواين،"مبادئ االقتصاد الكلي" خزعل البريماين، 1
 .70سابق، ص رجعحممد حامد دويدار وآخرون ، م 2
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نتـــاج، مث التوزيـــع، مث التبـــادل، وأخـــريا إن املـــذهب الرأمســـايل يرتـــب فعالياتـــه االقتصـــادية بـــدءا مـــن اإل
والـــيت تعطــــي عوائـــدا متمثلــــة يف الريـــع والــــربح )االســـتهالك، وهـــو يقــــوم علـــى أساســــني مهـــا امللكيــــة اخلاصـــة 

فحينمــا . ، ومهــا يشــكالن مــا يســمى بــالتوزيع الــوظيفي(والــذي يعطــي عائــدا هــو األجــر)، والعمــل (والفائــدة
وظيفي قـد حتقـق، بينمـا مسـألة إعـادة التوزيـع هـي شـيء طـارئ وخـارجي يتم استالم العوائد يكـون التوزيـع الـ

فطــرض علــى هــذا املــذهب ولــيس مــن جــوهره، نتيجــة للصــراع اإليــديولوجي بــني طبقــات اجملتمــع وكــذا نتيجــة 
 .1لضغط نقابات العمال من أجل تعديل التوزيع الشخصي

وزيع مها؛ التوزيع الشخصي واستنادا عليه، فإن املذهب الرأمسايل يقر بوجود نوعني من الت
فاألول نظري يرتبط بفلسفة النظام االقتصادي، ويهتم بتحقيق العدالة االجتماعية، وأما الثاين . والوظيفي

فهو عملي يرتبط بعلم االقتصاد ويتحدد بقوانينه ونظرياته ومنها القيمة، ويهتم بتحقيق األرباح انطالقاً من 
 .يل الالزم لالستثمار، ودورها يف رفع معدل النمو االقتصاديأمهيتها يف حتقيق الرتاكم الرأمسا

 التوزيع الوظيفي للدخل -أوال
يعّرف التوزيع الوظيفي للدخل بأنه حصول عناصر اإلنتاج األربعة وهي األرض والعمل ورأس املال 

ذلك يف مقابل ، و 2والتنظيم على أمثان خدماهتا املتمثلة يف الريع واألجر والفائدة والربح على التوايل
من هذه  تهن العنصر االنتاجي هو الذي حيصل على حصأوهذا يعين  .مسامهتها يف العملية اإلنتاجية

نتاج املشرتك بني عوامل توزيع للمنافع املتحققة من اإل هويف هذه احلالة فالتوزيع األفراد، الدخول وليس 
وحصصها من دون االهتمام بتفاعل تلك  بعناصر االنتاج الوظيفيالتوزيع  ةنظري، لذلك هتتم جنتا اإل

 .العناصر مع بعضها البعض

تتطلب دراسة نظرية التوزيع الوظيفي معرفة طبيعة الطلب على عناصر اإلنتاج، وكذا طبيعة عرض 
خدماهتا، إذ أن السؤال األكثر أمهية هنا هو من يقرر عائد خمتلف عناصر اإلنتاج يف سوق سواء كان 

باعتبار أن مداخيلها ما هي إال أسعار التوازن يف السوق نتيجة تالقي عرضها مع  تنافسيا أو احتكاريا،
 .3الطلب عليها

خيتلف الطلب على عناصر اإلنتاج عن طلب السلع : طبيعة الطلب على عناصر اإلنتاج ( أ)
 االستهالكية من ناحيتني مهمتني ومها أنه طلب مشتق، ويعتمد بعضه على بعض؛

                                                 
 .14، ص 1966، مطبعة املعارف، بغداد "توزيع الدخل القومي والثروة: التوزيع"حممد عزيز،  1

2
 Jean Pierre Brisacier, Bernard Dieller " Introduction à l’économie générale", Vuibert, Paris 1994, p10. 

الطبعة اخلامسة عشر، ترمجة هشام عبد اهلل، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان " االقتصاد"نوردهاوس، . سامويلسون، وليام د. بول أ 3
 .، بتصرف239-248، ص ص 2001( األردن)
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 لب املستهلكني على سلعة ما يكون بدافع االنتفاع هبا، بينما وذلك ألن ط: هو طلب مشتق
معني بدافع اإلشباع اآلين أو املستقبلي الحتياجات ( عنصر إنتاج)يكون طلب املؤسسة لـمطدخل 

املستهلكني لسلعة أو خدمة معينة يساهم فيها ذلك الـمطدخل، مما جيعل الطلب على املدخالت 
طلب املستهلك على السلع النهائية والذي حيدد الطلب على طلبا مشتقا بشكل غري مباشر من 

 .مجيع املدخالت

 حيث أن اإلنتاج يتم مبزج عناصر اإلنتاج، فال ميكن احلصول على  :يعتمد على بعضه البعض
اإلنتاج بفصل أحد العناصر أو االستغناء عنه مما جيعلها تتفاعل وترتبط بكيفية مزجها ومبقاديرها 

، كما ميكن للمنتج تغيري توليفة اإلنتاج باستبدال عنصر مكان اآلخر دون إمهاله، املطلقة والنسبية
إذا تغريت الظروف احمليطة بعرضه مثل تغريات سعره أو أسعار العناصر األخرى املرتبطة به يف 
السوق، سواء يف حالة املنافسة الكاملة أو االحتكارية، وال ميكن أيضا نسب الفضل ألحدها 

مبا أن إنتاجية إحداها تعتمد على األخرى، فإن إيراد الناتج احلدي هو الذي و  .على حساب
حيدد توزيع الدخل بني تلك العناصر، ألنه كلما كان أكرب من التكلفة احلدية كلما كان باستطاعة 
املؤسسة حتقيق أقصى ربح ممكن، وكلما حتقق ذلك كلما ضمن للمؤسسة تغطية نفقات األجور 

، وأمكن معها حتقيق عالقة التساوي بني النواتج احلدية لعناصر اإلنتاج (الريع)ر والفوائد واإلجيا
 .نسبة إىل أسعارها، وهذا األمر هو الذي جيعل مسألة توزيع الدخل أمرا معقدا

فهي ختتلف من عنصر آلخر، فمثال ختتلف طبيعة عرض العمل عن  :طبيعة عرض عوامل اإلنتاج ( ب)
ع العمال السيطرة والتحكم يف طريقة استخدامهم لقوة العمل، عرض األرض ورأس املال، فيستطي

كما أن هناك عوامل اقتصادية وغري . بينما األرض ورأس املال قد يشرتك فيها العديد من الناس
وأما كمية . إخل...اقتصادية حتدد قرارات عرض العمل منها معدل األجر والسن واجلنس والتعليم

رى فتقررها اجليولوجيا، حيث ال ميكن إحداث تغيريات كبرية عليها، األرض واملصادر الطبيعية األخ
وأما رأس . رغم أن نوعية األرض تتأثر بطرق صيانتها وأمناط االستيطان فيها وغريها من التحسينات

املال فيعتمد عرضه على االستثمارات السابقة اليت قام هبا قطاع األعمال واألسر واحلكومات، وحيث 
القصري يكون خمزون رأس املال ثابتا مثله مثل األرض، ولكنه على املدى الطويل يكون أنه يف املدى 

 .حساسا للعوامل االقتصادية مثل أسعار الفائدة
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 التوزيع الشخصي للدخل -ثانيا
يعرف التوزيع الشخصي للدخل بأنه الدخل القابل للتصرف الذي حيصل عليه األفراد يف اجملتمع 

وهذا النوع من التوزيع يهتم مبستويات دخول األفراد وأصنافهم . نة عادة ما تكون سنةخالل مدة زمنية معي
من دون االهتمام مبصدر وكيفية احلصول على الدخل، إذ يبني حجم الدخل الفردي من الناتج اإلمجايل 

 .داخيلوالفئة االجتماعية اليت ينتمي هلا، إضافة إىل أنه التوزيع الذي يظهر أسباب التفاوت يف امل

وقد زاد اهتمام البلدان الرأمسالية هبذا النوع من التوزيع نتيجة لألزمات االقتصادية والعاملية املتتالية 
اليت مرت هبا، فكان تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية أمرا ضروريا من خالل حزمة واسعة من األدوات 

ذا النوع من يعد ه الدخل واحلد من تفاوته، وهلذا النقدية واملالية املتنوعة من أجل العمل على إعادة توزيع
سواء بفرض الضرائب  ل األوليةالتوزيع تصحيحا للتوزيع الوظيفي ومكمال له ألنه يقوم بتعديل الدخو 

املباشرة وغري املباشرة التصاعدية على الدخول املرتفعة، أو بتقدمي إعانات اجتماعية نقدية أو يف شكل 
أقل من تكلفتها احلقيقية، كخدمات التعليم والرعاية الصحية، أو سّن القوانني  خدمات جمانية أو بأسعار

 .اخلاصة بالضمان االجتماعي، وسوق العمل كفرض حد أدىن لألجور

تساهم دراسة التوزيع الشخصي للدخول يف الكشف عن مدى التفاوت يف التوزيع الوظيفي 
سباب الرئيسة الكامنة وراءه، ألهنا تسمح بتحليل النتائج املتحقق سابقا بني األفراد واجملموعات، وتبني األ

االقتصادية املرتتبة عليها مما يساعد يف مرحلة الحقة يف اختيار الوسائل املالئمة للتقليل من حدة التفاوت، 
 :تؤثر على النشاط االقتصادي من عدة زواياوهي 

  أن يبـني كيفيـة تكـّون النـاتج الـوطين، ممـا معرفة أمناط اإلنفاق االستهالكي واختالف مستوياته مـن شـأنه
 سيقود إىل حتسني توزيع املوارد االقتصادية؛

 كما أن معرفة توزيع الدخل الشخصي يؤثر يف منط االدخار الشخصي والكلي. 

إن التحليل العميق للمصادر اليت يتكون منها الدخل الشخصي تبني أنه يتشكل من أحد أو كال 
 :تأثر بالفرص اليت تتيحها البيئات املختلفة، وذلك كما يلي، وهو ي1املصدرين اآلتيني

كتلك اليت يقدمها األفراد إما بصورة عمل مقابل أجر أو راتب، أو بشكل : الخدمات الشخصية ( أ)
الطلب على األنواع املختلفة من العمل يتوقف  خدمات تنظيمية حيصل مقابلها على ربح، مما يعين أن

ية، وبالتايل فاالختالفات احلاصلة يف مكتسبات األفراد ترجع إىل على طبيعة عرض اخلدمات الشخص
اختالف كفاءاهتم وفروقات املواهب اليت يتصفون هبا، مثل مستوى التعليم احملصل عليه ودرجاته 
وجودته، وكذا اخلربة املهنية وامليول الشخصي، كحب التفوق والطموح، ألن العمل املهين يتطلب 

                                                 
1
 J. L. Hanson, (Atexe Back og Economics), MacDonald, Evans Limited, 7

th
 Edition, Great Britain, 

1977), p 279. 
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يتطلبه العمل اليدوي، فهو يتطلب اهتمامات واستعدادات للتدرب  قدرات ومهارات تفوق ما
والتكوين، وكما هو معروف أن هذه الصفات ليست متوفرة بشكل متساوي بني األفراد، بل هي ناذرة 

فمثال الراتب الذي يتقاضاه مدير شركة كربى يعكس طلب جملس اإلدارة على . بالنسبة للبعض
 .1، لذلك يكون دخله عايل ليعكس النذرة النسبية خلدماتهخدماته وخربته ومقدرته اخلاصة

من جهة أخرى ال تقرتن القرارات اليت تؤثر يف توزيع الدخل الشخصي فقط باملقدرة الفكرية أو 
الفنية أو اليدوية، فكثريا ما يتساوى بعض األفراد يف املستوى التعليمي واملهين إال أن مداخيلهم تتفاوت 

فمثال قد يكون أحد التجار له . حسا جتاريا، بينما اآلخر يكون فظا أو مغفال بسبب أن بعضهم ميكن
ميول وطموحات كبرية، يف حني أن اآلخر مكتف مبا لديه، أو مثال األطباء اجلراحون ففرق بسيط بينهم 
هو الذي يؤدي إىل فرق كبري بينهم يف الدخل، وقد تؤدي هذه الصفات الشخصية يف الوقت احلاضر إىل 

 .وقات جوهرية يف مستويات املعيشة بني األفراد والبلدانفر 

إن األمهية النسبية للصفات الشخصية ختتلف من قطاع إىل آخر ومن صناعة إىل أخرى، فمثال 
تتطلب الصناعات اآللية والتكنولوجية املهارة العالية واليت تتطلب املزيد من التدريب والتكوين إلدارة 

 .جند بعض الصناعات تتطلب هتيئة اجلو املالئم للعملالآلالت املعقدة، يف حني 

وهي مجيع صور امللكية املختلفة لبقية عناصر اإلنتاج، واليت تطعطي دخواًل بشكل : الثروة أو الملكية ( ب)
من البديهي اعتبار أن يتوزع و . فوائد أو ريع، وهي تعد مبثابة األمثان اليت تدفع لقاء خدماهتا اإلنتاجية

النسيب وليس املطلق بني األفراد لو اقتصر األمر على بيع اخلدمات الشخصية، إال  الدخل بالتساوي
، واليت ترتاكم (شخصية أو وطنية)أن الذي حيدث الفوارق هو ملكية بعض الناس ملعظم الثروات 

باإلرث واالدخار، فاختالف مداخيل العمال والرأمساليني يرجع إىل ميوالهتم احلدية لالستهالك أو 
ار املرتبطة حبجم دخوهلم الشخصية، وحيث أهنا السبب يف متركز الثروات يف أيدي الطبقة االدخ

 .الرأمسالية واستمراريتها

فــإن الــدخول علــى اخــتالف مصــادرها مــا هــي يف الواقــع إال مكافــآت لواحــد أو أكثــر مــن  ،وعليــه
األول وهــو   :املني رئيســينيالعناصــر اإلنتاجيــة الــيت ميتلكهــا الشــخص، فيتحــدد مســتوى دخلــه يف اجملتمــع بعــ

يتهـا أعطـت دخـوالً كمية ونوعية عناصر اإلنتاج اليت ميتلكها الفـرد، فكلمـا زادت هـذه الكميـة وحتسـنت نوع
، فكلمــا  2مســتوى العوائــد الــيت حيصــل عليهــا كــل عنصــر مــن عناصــر اإلنتــاجوأمــا الثــاين فهــو . عاليــة ملالكيهــا

 .يف زيادة حصيلة الفرد من الدخول املرتتبة على امتالكهاسامهت كلما كانت مكافآت تلك العناصر كبرية  

                                                 
 .622، ص 1960، اجلزء األول، بريوت، "علم االقتصاد احلديث"برهان تيجاين، عصام عاشور،  1
 .525 ، ص1970، دار النهضة العربية، القاهرة "مقدمة يف علم االقتصاد"سلوى علي سليمان، عبد الفتاح حممد قنديل،  2
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 التوزيع حسب المذهب االقتصادي االشتراكي -1-2-2
حبســب هــذا املــذهب، يتــألف التوزيــع مــن رصــيد االســتهالك، الــذي يتكــون مــن األجــور الــيت تــدفع 

ن مـن أرصـدة للعـاملني يف خمتلـف الفـروع اإلنتاجيـة، ومـن املـدفوعات والتسـهيالت الـيت حيصـل عليهـا السـكا
وأمـا العامـل املـؤثر الـذي تتوقـف عليـه . 1االستهالك االجتماعية، ومن الدخول النامجة عـن األعمـال الفرديـة

، والــيت حللتهــا النظريــة املاركســية مــن خــالل 2مســألة التوزيــع فهــو شــكل وأســلوب اإلنتــاج الســائد يف اجملتمــع
 :3رؤيتها االقتصادية للتاريخ واليت تتكون من بنائني

 وهو جمموع العالقات اإلنتاجية، أي جمموع العالقات القائمة يف نطاق اإلنتاج : بناء السفليال
والتبادل والتوزيع اليت تؤلف البنية االقتصادية للتشكيلة االجتماعية، وهذا البناء هو الذي حيكم 

اليت أنشأت  البناء العلوي، فاآللة اليدوية هي اليت خلقت اجملتمع اإلقطاعي، واآللة البخارية هي
، وبالتايل فإن هناك عالقة وثيقة بني تطور أشكال اإلنتاج وتطور العالقات 4اجملتمع الرأمسايل

االقتصادية مبا فيها عالقات التوزيع، وأن العامل املؤثر يف كيفية التوزيع هو شكل وأسلوب اإلنتاج 
 .5السائدة

 سسات اليت تقوم على أساس قاعدة وهو جمموعة العالقات اإليديولوجية واملؤ : البناء العلوي
ويتكون من األفكار والثقافة  اقتصادية معينة تكون مرتبطة هبا عضويا وتؤثر فيها تأثريا فعاال

 .والقانون والعقيدة واألخالق

ن احليـــاة االقتصـــادية ترتكـــز علـــى عمليـــة اإلنتـــاج، وأهنـــا والتوزيـــع والتبـــادل وحبســـب هـــذا الفكـــر، فـــإ
وأن االهتمــام بغــريه مــن تلــك الفعاليــات االقتصــادية كــالتوزيع . يســود فيــه اإلنتــاج واالســتهالك أجــزاء مــن كــل

وعليــه، فــإن املــذهب االقتصــادي املاركســي يقســم نظريــا . مــثال حيــرف التفســري الصــحيح للظــواهر االقتصــادية
مــة والعمــل، مرحلــة االقتصــاد االشــرتاكي الــيت تعتمــد علــى أساســني للتوزيــع مهــا امللكيــة العا: إىل مــرحلتني مهــا

الـــيت تعتمـــد علـــى أساســـني للتوزيـــع هـــي األخـــرى مهـــا امللكيـــة العامـــة ( املفـــرتض)ومرحلـــة االقتصـــاد الشـــيوعي 
واحلاجــة، إذ تصــور أن مشــكلة التوزيــع تكمــن يف امللكيــة اخلاصــة فألغاهــا واســتبدهلا بامللكيــة العامــة، فحلــت 

 .ظواهر االستبداد الدولة حمل املالك اخلاص ونشأت رأمسالية الدولة كواحدة من

 

                                                 
 .562سابق، ص  رجعدويدار وآخرون، م حممد حامد 1
 .202 ، ص1986 ،، اهليئة املصرية العامة للكتاب2ط ،"املذهب االقتصادي يف اإلسالم"حممد شوقي الفنجري ،  2
 .65سابق، ص رجعحممد حامد دويدار وآخرون ، م 3
 .املرجع السابق نفس الصفحة 4
 .202، مرجع سابق، ص "املذهب االقتصادي يف اإلسالم"، حممد شوقي الفنجري 5
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يعـرف بعــض البــاحثني اإلســالميني التوزيـع بأنــه انتقــال وتقســيم أو إعـادة تقســيم الــدخل والثــروة بــني 
أم عــن طريــق اإلرث، وســواء مت بــني األفــراد  ( كمــا يف املبــادالت الســوقية)األفــراد ســواءاً عــن طريــق املعاوضــة 

وقـاف، أو عـن طريـق الدولـة كزكـاة األمـوال الظـاهرة، أو بـني الدولـة واألفـراد كضـمان بيـت املــال كاهلبـات واأل
 .1حلد أدىن ملعيشة الفرد، وسواء  كان إلزاميا كصدقة الفطر، أو تطوعيا كصدقة النافلة

وتظهر أمهية دراسة مسألة التوزيع يف اإلسالم يف كوهنا تساهم يف حل جزء كبري من املشكلة 
، وأن لب تلك املشكلة هو سوء استخدام املوارد الطبيعية املتاحة 2صادية واليت تتجسد يف الفقراالقت

من خالل ، وحيث يكون عالجها 3إىل سوء توزيع الثروات والدخول واالسراف يف االستهالك، مما يقود
واليت ال تتوفر يف -ية احلث على االستثمار وعدم االكتناز وزيادة فاعلية الوسائل احملققة للعدالة االجتماع

ى للفقراء دون غريهم، على خالف كالزكاة والفدية والكفارة والصدقات، واليت تطعطَ   -املذاهب األخرى
. الضرائب املتنوعة اليت تقتطع من األغنياء، واليت قد يستفيدون منها بشكل من األشكال كالصحة والتعليم

ي مبا قدمه من حلول ملسائل التوزيع والتداول بإرجاعه وبذلك، يكون اإلسالم قد كفل حمو الظلم االجتماع
 .4النقد لوظيفته الرئيسية كوسيط بني االستهالك واإلنتاج ال بني اإلنتاج واالدخار

انفرد الفكر اإلسالمي مبعاجلة مشكلة التوزيع يف إطار متكامل ومل حيصره ضمن النطاقني الوظيفي 
 :5مراحلوالشخصي، بل عاجلها على ثالث 

وهي مرحلة التنظيم األويل للتوزيع من خالل تنظيم : اإلنتاج توزيع ما قبلالمرحلة توزيع الثروة أو  -الأو 
فقد اهتم اإلسالم باألصول املالية . امللكية، حيث جعلها اإلسالم القاعدة األساسية اليت يقوم عليها التوزيع

هر االرتباط الوثيق بني نشأة الثروة وحتصيلها الفطرية وأخضعها لسنن وأحكام الشريعة لالنتفاع هبا، مما يطظ
وتداوهلا وتوزيعها واستعماهلا، وأمهيتها البالغة يف حتديد منط اإلنتاج والطلب عليه، والذي يكون التوزيع 

 .6احللقة الرئيسية بينه وبني االستهالك

                                                 
 .2، ص1984، العدد األول، اجمللد الثاين، جدة (جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي)،"نظم التوزيع اإلسالمية"حممد أنس الزرقا،  1
 .35 ص، 1986، دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعة الثانية "موسوعة االقتصاد اإلسالمي"حممد عبد املنعم اجلمال،  2
، 1979، امللتقى التاسع للفكر اإلسالمي، اجلزء الثالث، مطبعة البعث، قسنطينة "مصادر الثروة يف االقتصاد اإلسالمي"رفعت، حممد علي 3

 .بتصرف 887-890 ص ص
 :، كتاب منشور على الشبكة املعلوماتية على الرابط369حممد باقر الصدر، اقتصادنا، ص  4
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الطبيعية أو نذرهتا  وبالرجوع إىل املشكلة االقتصادية، فإن اإلسالم أوضح أهنا ليست يف قلة املوارد
النسبية كما صاغها الفكر الرأمسايل، وليست نابعة عن عدم بلوغ التطور مرحلته النهائية كما جاءت به 
النظرية املاركسية مبا يتوجب إلغاء التناقض بني قوى اإلنتاج وعالقات التوزيع، بل هي الفقر الذي جيب 

ساسية والضرورية للفرد، من خالل التأثري على منط التوزيع معاجلته مببدأ التوازن السليم بضمان احلاجات األ
ما قبل اإلنتاج، فهو وإن مل مينع امللكية اخلاصة، إال أنه أقر أن ما يف حوزة األفراد من ثروات ليست ملكية 

 .1، استخالف إدارة واستثمار وتنمية(اهلل)أصلية، بل هم مستخلفون عليه من قبل مالكه األصلي 

اإلسالمي يستخدم مبدأين للتملك جتعل منه نظاما متكامال يدعو إىل توزيع الدخل إن االقتصاد 
فهو يستخدم . ما قبل اإلنتاج توزيعا عادال ال مركزيا، يستفيد منه اأَلوىل فاأَلوىل حاجة وعطاء وتنمية

لصاحب الثروة أن  امللكية الفردية وهي املبدأ العام، وامللكية اجلماعية وهي املبدأ االستثنائي، حيث ال حيق
حيتكر ثروته وجيمدها ليعطل هبا االستثمار ومصلحة اجملتمع، وإال وجب على حاكم البالد اختاذ تدابري 
تساعد على تأدية تلك الثروات لوظائفها، فيقوم بتأميمها ومصادرهتا لرفع الضرر عن الناس واجملتمع وحتقيق 

 .2ل واملناجم واألراضي واحلقول الزراعية الشاسعة املعطلةالفائدة والنفع لالقتصاد، مثل تأميم آبار البرتو 

إن النظام االقتصادي اإلسالمي حيرص يف هذه املرحلة على تعميم االنتفاع مبصادر الثروة 
 :3اليت ميتلكها اجملتمع، مبراعاته ثالثة أبعاد للتوزيع تتضمن ثالث مستويات( املصادر املادية لإلنتاج)

سالم مل مينع التملك الفردي ومل يعطه احلرية املطلقة يف نفس الوقت، بل جعل إذ أن اإل: على األفراد ( أ)
للجماعة حقا من الثروات، فاالقتصاد اإلسالمي يقوم على أساس االلتزام بالتشريع اإلهلي يف احلقوق 

وزيع والواجبات جتاه اهلل واألفراد والدولة، وهذه العالقة الثالثية تساهم بشكل كبري يف حل مشلكة الت
يف اجملتمع، فهو إذن يرفض متركز الثروة وعناصر اإلنتاج يف أيدي قلة قليلة متارس هبا الضغط 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ : لقوله تعاىل، وهو مبدأ نابع من القرآن الكرمي 4االقتصادي والسياسي وغريه

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ألن ، 5چھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ڻ  ڻ   ںں

                                                 
، امللتقى التاسع للفكر اإلسالمي، تلمسان، "العدالة االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالم وأوضاع األمة اإلسالمية اليوم"يوسف العظم، 1

 .927، ص 1979مطبعة قسنطينة 
 .بتصرف 4991-4992، ص ص 1997، اجلزء السابع، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة "وأدلتهالفقه اإلسالمي "وهبة الزحيلي،  2
 .444، ص ص 2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، "املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي"صاحل صاحلي،  3
 .298، دون سنة طبع، ص 2ة اخلاجني، القاهرة، ج، مكتب"اجملتمع اإلسالمي وفلسفته املالية واالقتصادية"حممد الصادق عفيفي،  4
 .من سورة احلشر( 7)اآلية  5
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أنتج الطبقية االجتماعية، واحدة رأمسالية متتلك جل الثروات وتستحوذ " دعه يعمل دعه ميرّ "قانون 
 .على أغلب الدخول، وأخرى عمالية ضعيفة وهي األكثرية، ذات دخل حمدود

ساوي بني األفراد، ألنه يراعي خصائصهم يرفض اقتسام الثروات واملداخيل بالت اإلسالم كما أن
، فهو حياول دائما التوفيق بني احلاجة واإلنتاج عند 1يف التملك والسعي وراء الكسب املعيشي الراقي

مراعيا وضعه املعيشي وحالة )توزيع الثروة، فهو تارة حيرص على إعطاء كل واحد حسب حاجته 
لكل واحد "، ألن قانون (من عطاء للمجتمع وفق ما يقدم)، وتارة أخرى حسب إنتاجه (األسرة

الصراع الطبقي أنتج اخلمول والكسل وأدى إىل ضعف االستثمار الذي قام على  "حسب حاجاته
 .2واإلنتاج

وانطالقا من ذلك، يدعو اإلسالم إىل تطبيق سياسة اقتصادية تراعي مبادئ وأصول وطرق 
فهو من جهة ينمي اجلانب الفطري . واالنتفاع هبا التملك وآليات استغالهلا، وحدود جماالت استعماهلا

لإلنسان يف حب التملك، ليحصل يف النهاية على نتائج البذل واجلهد والعمل ويستفيد من مبدأ محاية 
امللكية وثباهتا ألصحاهبا، ومن جهة أخرى خيلصه من اجلانب السليب الذي يرتتب عن االستغالل غري 

والغش والتحايل واهليمنة والتسلط بسبب اجلاه والنفوذ والسلطة، وغريها املشروع واالستئثار واالحتكار 
 .3من الطرق غري الشرعية اليت ال ترتبط هبا املكافئة باجلهد املبذول يف اجملتمع

أكد اإلسالم عرب تارخيه الطويل على السياسة االقتصادية الرشيدة اليت حتقق الكفاءة  :على األجيال ( ب)
لموارد اإلنتاجية املختلفة، ألن من مقتضيات التوزيع العادل تعميم منافع تلك االستخدامية الزمنية ل

املوارد على أجيال اجملتمع احلالية واملستقبلية، وهو األمر الذي يساعد على تقليل اهلدر الناتج عن سوء 
ا االستغالل واإلسراف للثروات، وخصوصا تلك اليت متلك فرصا تصنيعية بديلة كبرية، عوض تصديره

كما أن وجود نظام متعدد لإلرث على خالف . خاما، أو تلك الغري متجددة، مما حيفز إجياد بدائل هلا
املذاهب األخرى يعمل على تفتيت الثروة وتقسيمها بني األفراد مستقبال يف دائرة األقارب داخل 

 .4زيعها زمنيااألسرة، وهو النظام الذي أثبت كفاءته يف منع متركز الثروات، وأدى إىل عدالة تو 

يقتضي التوزيع العادل واالستخدام األمثل للثروات توزيعها جغرافيا بني : على القطاعات والمناطق ( ج)
 املناطق، وقطاعيا بني الزراعة والصناعة واخلدمات وغريها من أجه احتياجات البلد من السياسة واألمن

ه إال ب قوما، ألن بعضا منها ال يوالصحة والتعليم والعمران بناء على مستويات تكاليفها وعوائده

                                                 
 .49-50، ص 2003، سبتمرب(وزراة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر)، جملة رسالة املسجد، "الزكاة من منظور اقتصادي" عبد اجمليد قدي، 1
 ، بتصرف4973-4976بق، ص ص اوهبة الزحيلي، مرجع س 2
 .445ي، مرجع سابق، ص صاحل صاحل 3
 .، بتصرف446املرجع نفسه، ص  4
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القطاع العام، والبعض اآلخر تظهر فيه كفاءة القطاع اخلاص فيعطي نتائج ذات جودة، وكل هذا من 
أجل تفادي ظهور التفاوت بني اجلهات واملناطق والقطاعات اليت تتميز به اجملتمعات الرأمسالية 

 .1واالشرتاكية

وهي املرحلة اليت يتم فيها توزيع  (:العملي توزيعال) صر اإلنتاجتوزيع العوائد على عنامرحلة  -ثانيا
يكون مبنيا على وظيفي، الدخول كعوائد للخدمات اإلنتاجية اليت قدمتها عناصر اإلنتاج، فالتوزيع هنا 

األعمال واجملهودات اليت يبذهلا اإلنسان سواء كان أجريا أو مالكا، وحيث يؤدي السوق دورا واضحا من 
ففي هذه املرحلة يقر اإلسالم . تفاعل احلقيقي للقوى االقتصادية خالل سري العمليات االقتصاديةخالل ال

هو األجر، مما جيعل العمل   -الذي يدخل يف األصل ضمن نطاق العمل-أن عائد العمل، وعائد املنظم 
 .كأساس رئيس للتوزيع، بينما تكون امللكية جمرد أداة ثانوية له يف هذه املرحلة

ى الرغم من االختالف اجلوهري يف حتديد عناصر اإلنتاج بني املذاهب الثالثة، إال أنه يوجد وعل
توافق على تقسيم عناصر اإلنتاج إىل العمل ويشمل التنظيم، ورأس املال ويشمل األرض والطبيعة، وهي 

هد املبذول جسديا نفس الرؤيا املعاصرة، نظرا الختاذ كال العنصرين أشكاال خمتلفة، يكون فيها العمل اجل
وفكريا يستحق عليه عائدا شخصيا، بينما يكون رأس املال والطبيعة من أشكال التملك، ويستحقان عائدا 

 .ماديا

أحاط املشرع اإلسالمي حق األجري بضمانات متعددة منها الرضا والعدالة والكفاءة  :دخل العمل ( أ)
رف السائد ومراعيا لنوع اخلربة، ومعتمدا يف والعطرف، حبيث جيب أن يكون األجر عادال متناسبا مع العط 

 .2تقديره على احلرية والرضا والطواعية

خيتلف املنهج اإلسالمي عن غريه من املناهج يف حتديد مثن استعمال األرض : دخل األرض ( ب)
واملصادر الطبيعية، فهو يشرتط فيها عدم اإلضرار باملستفيد منها، كإصابة الزرع باآلفات أو احلرائق أو 
الفيضانات، فال يَلزم املستفيد منها حتّمل تكلفتها إضافة إىل تلك اليت تسببت له خبسارة مسبقا، 

وأما ما يستخرج من بواطن األرض والبحار من معادن النفط والذهب والفضة . ويكون مثنها اخلراج
نارا ذهبيا، والنحاس والكربيت واألحجار الكرمية وغريها، فيشرتط فيها بلوغ النصاب وهو عشرون دي

 .من قيمتها تلك 20%فيكون مثنها اخلمس أو 

إن الفكر اإلسالمي مل يعترب النقود أبدا كسلعة، فأعطى مفهوما خمتلفا لطبيعة : دخل رأس المال ( ج)
الطلب عليها، خاصة وأنه يعترب أن تكلفة الفرصة البديلة عند االحتفاظ بالنقود سائلة هي تكلفة 

                                                 
 .بتصرف 446-447املرجع نفسه، ص  1
 .295، ص 1999، اجلزء اخلامس، دار الكتب العلمية، بريوت "نيل األوطار"حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  2



- 99 - 

 

، (إذا أخذت مفهوم املقامرة)مع حترمي االكتناز وسعر الفائدة واملضاربة سالبة مبقدار معدل الزكاة، و 
فإن العوامل اليت تتحكم يف مستوى االحتفاظ بالنقود وآلية اختاذ قرار تفضيل السيولة ختتلف يف 

، الذي يكون فيه دافع املضاربة خاضعا لتقلبات أسعار الفائدة، فيحدث جمملها عن الفكر الرأمسايل
ومع . رار يف دالة الطلب على النقود بسبب التغري املستمر يف األرصدة النقدية لدى األفرادعدم استق

عدل عائد املشاركة، إذ ليس من مإلغاء الفائدة وفرض الزكاة، وربط دوافع املضاربة املشروعة مبعدل 
ا الشرائية بسبب العقالين االحتفاظ بالنقود سائلة حىت ال تأكلها الزكاة، وتتعرض إىل خسارٍة يف قوهت

العائد )التضخم، فإن أدىن قيمة لعائد املشاركة حترك النقود حنو االستثمار، ألن تكلفة الفرصة البديلة 
يكون سالبا مبقدار معدل الزكاة، وحيث أن معدل العائد املرتفع يرتبط بدرجة ( املتوقع منها سائلة

الطلب على النقود يف االقتصاد اإلسالمي املخاطرة فإن تفضيل السيولة يقل، وبالتايل تستقر دالة 
 .الزكوي ال الربوي

في هذه املرحلة تتدخل الدولة اإلسالمية مبجموعة من ف: التوزيعإعادة مرحلة التوزيع التوازني أو  -ثالثا
التنظيمات إلعادة التوزيع األويل للثروة والدخل، هبدف حتقيق الضمان والتوازن االجتماعي بني الناس سواء  

وا مسلمني أم غري مسلمني، حيث أن احلاجة هي أساس التوزيع يف هذه املرحلة، كوهنا تؤدي دورا كان
رئيسا يف ضمان احلد األدىن للحياة الكرمية لإلنسان، خصوصا ذلك الذي مل يستطع العمل لسبب ذايت  

الية كاألراضي كاإلعاقة اجلسمية والعقلية، أو لسبب ظريف كالبطالة، أو حىت لسبب عدم متلكه موارد م
 .وغريها

تقسم هذه املرحلة التوزيعية حسب طبيعة حتققها إىل قسمني أساسيني مها التوزيع التوازين 
 :، واللذان يعتمدان على مصادر متنوعة لتمويلهما1اإلجباري واالختياري

ادية ونقدية هو نوع من التوزيع التضامين، يلتزم األغنياء وجوبا دفع سلع م :التوزيع التوازني اإلجباري ( أ)
إىل األفراد الذين عجزت دخوهلم عن تغطية احتياجاهتم الضرورية، وحتقق العيش الكرمي املمثل حبد 

 :الكفاية، ويكون بواسطة مؤسستني

 واليت هلا دور بالغ األمهية يف حتسني دخول الفئات الدنيا وحتسني مستويات معيشتهم، : مؤسسة الزكاة
من رؤوس األموال املنقولة كعروض التجارة والنقود واألسهم  2,5%نظرا حلصيلتها املتمثلة يف 

من دخل األموال الثابتة كاألراضي الزراعية والعقارات وغريها،  %(10إىل5)إخل، وما بني ...وغريها
واجلدير بالذكر أن بعضا من البلدان اإلسالمية قد . *إخل...من الركاز كالبرتول والفحم 20%وبواقع 

                                                 
 للتبادل وتسوية املبادالت التجارية اآلجلةشابه املذهبان يف بعض خصائص النقود، ككوهنا خمزن ومستودع للقيمة، ووسيلة تي. 
 .بتصرف 450-453صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص ص  1
 .سيتم ذكر أنواع الزكاة بشيء من التفصيل يف موضوع مصادر التمويل *
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، تشرف عليه اهليئات الوطنية الرمسية، فتقوم جبمع األموال املزكاة 1دوق الزكاةأنشأت ما يسمى بصن
وتوّزعها على الفئات الفقرية إما لالستهالك أو لالستثمار، وهي بذلك تعمل على ختفيف الضغط 

 .على ميزانياهتا العامة من خالل زيادة كفاءهتا ونشر الوعي بني األفراد للتعامل معها

  قد تكون أحوال األفراد يف بعض البلدان اإلسالمية غري جيدة، وتكون : االجتماعيمؤسسة التضامن
مسامهاهتم يف صندوق الزكاة ضئيلة، أو يكون الفقر متفشيا بصورة رهيبة يف اجملتمع، فيتوجب إنشاء 
مؤسسة للتضامن االجتماعي، تكون وظيفتها تكميلية ملؤسسة الزكاة، وتوجه حصيلتها خصيصا 

جتماعي املتعدد، وذلك بتعبئة النفقات الشرعية الواجبة على األسرة، وتلك املرتبطة لإلنفاق اال
 .باملخالفات على مستوى اجملتمع، ويف بعض األحيان فرض الضرائب على األغنياء إذا لزم األمر

يا مع هو تلك اجلهود التكافلية املبذولة تلقائيا وطواعية واملتناسبة طرد :التوزيع التوازني االختياري ( ب)
حالة القيم االجتماعية والوعي املتقدم والنامي ألخالق األفراد، لتدل على درجة التطور والتكافل 

 :االجتماعي داخل البلد، ولتساعد التوزيع التوازين اإلجباري، وهي تتم بواسطة

 را يعترب الوقف أحد املؤسسات االقتصادية اهلامة يف البالد اإلسالمية، ولعب دو  :مؤسسة األوقاف
فعاال يف عملية التطور والنمو االقتصادي، حيث زادت من الثروات اململوكة للدولة، غري أنه ضطيِّع 
بسبب عدم وجود رؤيا وإسرتاتيجية واضحة تنقلها من جمرد االحتفاظ هبا كرتاث تارخيي، إىل استعماهلا 

 .واستثمارها بكفاءة، لتخفيض النفقات العامة يف خزينة الدولة

 تعد مصدرا هاما من مصادر اإلنفاق التكافلي التضامين ملسامهاهتا الكبرية يف  :لخيريةالجمعيات ا
امليدان االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف، غري اهنا تعاين يف الكثري من البلدان النامية 

م السلبية واإلسالمية على وجه التحديد من العراقيل املفروضة عليها من قبل األنظمة السياسية لنظرهت
جتاهها، وخوفا من أن تصبح منافسا سياسيا لألحزاب املعروفة مستقبال، مما يتوجب إعادة النظر يف  
كيفية تنظيمها بالقدر الذي يؤدي إىل إعادة توزيع الدخل الوطين بأقل التكاليف، وخيفف عن عاتق 

 .ملاليةاحلكومات النفقات االجتماعية املتزايدة يف ظل احنصار وتراجع مواردها ا

 حيث أثبتت التجربة احلديثة أن ختصيص حسابات للقروض احلسنة : حسابات القروض الحسنة
القائمة على أساس املشاركة يف البنوك الالربوية تؤدي دورا متويليا معتربا لألنشطة اليت تؤمِّن احلاجات 

 .ائح خمتلفة باجملتمعالكفائية لألفراد، مما زاد من عدد تلك البنوك وأنشطتها املختلفة، لتشمل شر 
بالرجوع إىل تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي وسياسته االقتصادية الرامية إىل : مصادر التمويل ( ج)

تعزيز خزينة الدولة اإلسالمية بالسيولة الالزمة لتحقيق العدالة االجتماعية باعتبارها من مبادئه السامية، 
                                                 

 .28، ص 2003جويلية ، (وزراة الشؤون الدينية واألوقاف، اجلزائر)، جملة رسالة املسجد "إسرتاتيجية استثمار أموال الزكاة"فارس مسدور،  1
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القوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا  إضافة إىل أهداف أخرى متمثلة يف متطلبات الدولة
اليت ال توجد يف  1وعلميا، فإنه كان يعتمد على جمموعة كبرية من املوارد املالية اإللزامية واالختيارية

النظم االقتصادية األخرى، واليت ميكن تصنيفها إىل صنفني رئيسيني، حيث معيار تكرارها هو احملدد 
 :2إجباريتها على األفراد أو أو كراهيتهم هلا، وهي الزماين هلا بغض النظر عن

 وهي تلك املتكررة سنويا واليت تشكل دعامة للنظام املايل للدولة واملورد الرئيس لبيت  :الموارد الدورية
 :مال املسلمني وتشمل

ة وهي الصدقة املفروضة شرعا، املتكررة سنويا، على كل من توفرت فيه شروطها، فهي عباد: لزكاةا/ 1
دينية وواجب اجتماعي يف آن واحد، وهي تكليف يتعلق بامللكية من غري النظر إىل شخصية املالك 
أو جنسه أو عمره، وهي تؤخذ من األموال والغالت بنسٍب حددها الشرع اإلسالمي وفّصل أنواعها 

وزكاة الثروة الزراعية، الفقهاء مثل زكاة الفضة والذهب والنقود الورقية، وزكاة الثروة احليوانية ومنتجاهتا، 
، وزكاة الثروة املعدنية ومنها الكنوز، وزكاة املستخرجات البحرية كاجلواهر واملرجان *وزكاة التجارة

ذكرها اهلل تعاىل وهي تدفع للمصارف الثمانية اليت . وزكاة الفطر ،3واللؤلؤ، وزكاة األسهم والسندات
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    چ يف قوله

 چۇ  ۇ    ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھ
ألن هلا  ،4
 .**دورا فعاال يف زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري، من خالل تأثريها املوجب على الدخل

                                                 
، جامعة الريموك، (سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية)، أحباث الريموك "توزيع الدخل والثروة يف اإلسالم"عبد الباسط عبد اهلل عثامنة،  1

 .72، ص (2010)األردن  –قسم االقتصاد، إربد 
، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية "دراسة مقارنة: كر املايل احلديثسياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم ويف الف"عوف حممود الكفراوي،  2

 .270، ص 1989
*

ري ختتلف املذاهب الفقهية اإلسالمية بوعاء الزكاة فبعضها يرى بأنه ال ينطبق إال على الذهب والفضة بشروط والغالت األربعة احلنطة والشع 
تحباب، وكذلك زكاة األنعام، وبينما تصنف األنواع األخرى ضمن اخلمس وليس الزكاة  والتمر والزبيب على حنو الوجوب وغريها على حنو االس

 .كالثروة املعدنية وغريها

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، "مفاهيم، عطاءات، معوقات و أساليب: التنمية يف الفكر اإلسالمي"إبراهيم حسني العسل،  3
 .276، ص 2006بريوت، 

 .من سورة التوبة 60اآلية  4
حيث اقتطاع جزء من مال املكلف للزكاة سيزيد املنفعة احلدية لوعائها، مما : إن تأدية املكلف للزكاة سيفيد االقتصاد من ناحيتني؛ األوىل **

فهي : وأما الثانية. يدفعه إىل استخدامه مستقبال لذلك اجلزء بصفة أكثر إنتاجية، ألن عائده سيكون أحسن من تبذيره وإنفاقه بدون مقابل
س من ناحية املنتفعني بالزكاة، باعتبارهم ال يستطيعون تغطية احلاجيات األساسية، مما يزيد من طلبهم للسلع املتنوعة واليت هي يف األسا

حبوث : "انظر يف هذا الشأن .موضوع نشاط املكلفني هبا جتارا كانوا أو زراعا أو منتجني، فيزيد عرضهم هلا، فرتتفع إيراداهتم ، وبالتايل أرباحهم
، املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية، وزارة التعليم العايل، جامعة امللك عبد العزيز، "االقتصاد اإلسالمي: خمتارة

 .298، ص 1980
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دينارا  20من وعائها بالغ النصاب املقدر بـ  20%وهو عبارة عن عبادة مالية متثل نسبة  :الخمس/ 2
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چالقرآن الكرمي يف قوقه ا، يستفيد منه من حددهم ذهب

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ
 :2على وهو يشمل، 1

ما يستخرج من بواطن األرض والبحار من معادن النفط والذهب والفضة والنحاس  :المعدن -
 .واهر وغريهاوالكربيت واألحجار الكرمية واجل

 .وهو املال املدخر حتت األرض وغريها، وفيه شروط ذكرها الفقهاء ال جمال لتفصيلها :الكنز -

وال فرق يف األرض بني الزراعية وغريها فاخلمس : الذي اشترى أرضا من المسلمالذمي -
 .واجب فيها مجيعا

رام وال صاحبه فهو ال ويشرتط فيه أال يعرف مقدار املال احل :المال الحالل المخلوط بالحرام -
سه  .حيل إال بإخراج مخط

من أرباح التجارة والزراعة والصناعة وغريها وهو أكثر   عوائد  :ما يفضل من مؤونة السنة -
 .اخلمس، ويشمل أيضا اهلدية واهلبة ومناء الوقف

 .سيأيت الكالم عنها يف املوارد غري الدورية على الرغم من كوهنا من وعاء اخلمس :الغنائم -

وهو أجرة األراضي اليت تعود ملكيتها للمسلمني، يدفعها املستثمر املنتفع هبا سواء كان : الخراج/ 3
تفتيت الثروة وعدم السماح بتكديسها يف أيدي فئة ( اخلراج)مسلماً أم غري مسلم، ويكون اهلدف منه 

مستمرة، يكون مبثابة  قليلة من األفراد، وإبقاء على األراضي موردا عاما للمسلمني ينتفعون به بصورة
 .الضمان املايل الثابت للخزينة، ما جيعله موردا يهتم حباجات األجيال القادمة وحقها يف الثروة

هي ما يؤخذ من التجارة الواردة من البالد األخرى، وهي غري جائزة إال يف حالة و: عشور التجارة/ 4
 .3ارة املسلمنياملعاملة باملثل ألشخاص أجانب تأخذ دولتهم عمولة على جت

                                                 
 .من سورة األنفال 41اآلية  1
 .، بتصرف135-139، ص ص 1998، بريوت، ، دار األضواء"الصراط القومي"السيد حممد الصدر،  2
 الذمي كلمة تطلق على املواطن من أهل الكتاب يف ظل الدولة اإلسالمية. 
 .109، ص1980، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، "النظم املالية يف اإلسالم"قطب إبراهيم حممد،  3
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املال املأخوذ من أهل الكتاب إلقامتهم بدار اإلسالم كل سنة حلفظ ذممهم وحسن هي : الجزية/ 5
إدارهتم، فهي ختتلف عن اخلراج يف كوهنا تفرض على األشخاص القادرين وليس على األرض 

 .1والغالت، وهي تسقط باعتناق اإلسالم يف حني ال يسقط اخلراج به

 2وهي املوارد اليت ال تتكرر كل سنة بصورة دورية وتشمل: دوريةالموارد غير ال: 

وهي إحدى موارد اخلمس غري أهنا ال تتسم بالدورية، وهي تعرف باألموال اليت تكتسب : الغنائم/ 1
 .من العدو من احلرب، فيؤخذ مخسها لبيت املال، ويوزع الباقي بني احملاربني

لة القتل، ويستلمها أهل املقتول، وأما الثانية فهي للتكفري عن األوىل تدفع يف حا :الدية والكفارة/ 2
 .الذنوب ويستفيد منها الفقراء دون غريهم

وهو األموال املكتسبة بغري قتال يؤخذ مخسها لبيت املال، ويوزع الباقي على املسلمني   :الفيء/ 3
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈ  ڈ چ مستحقي اخلطمس، كما قال اهلل تعاىل وتتطابق مع كافة، وهي تشبه 

ڻ    ںک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

 چھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
3. 

قد تلجأ النظم املالية اإلسالمية إىل االقرتاض كوسيلة أو مورد غري عادي، إذا مل تكف  :القروض/ 4
 .اإلنفاق العام واحلقوق املالية املتعلقة بسيادة الدولة املوارد املالية السابقة لتغطية

 :وهي تشمل :الموارد األخرى/ 5

حيث ال يطعلم مطسَتحقها وال مالكها، فرتجع لبيت  (اللُّق ط ة  ) األموال التي ليس لها مستحق -
 .املال، مثل من مات وليس له وارث معني فإن ملكية ماله تنتقل لبيت املال

كالصدقة واهلدية واهلبة والعطية، مع إمكانية أن تتحول الصفة : ي سبيل اهللاإلنفاق الطوعي ف -
الطوعية إىل إلزامية يف حال أمر احلاكم بذلك ملصلحة اجملتمع، كأن يتعرض البلد للزالزل 

 .واحلروب أو أي كارثة أخرى

واملالية إىل ، فاألول ميكن من تصريف قدر معني من تركة امليت العينية واملادية الوصية واإلرث -
أحد األقارب من غري الورثة الشرعيني، وأما الثاين فهو الذي حيق للورثة بنظام حسايب معني، 

 .اضع متعددة من القرآن الكرميا إىل ما أمر به اهلل تعاىل يف مو فّصله الفقهاء استناد

                                                 
 .283إبراهيم حسني العسل، مرجع سابق، ص  1
 .بتصرف 302-339وي، مرجع سابق، ص ص عوف الكفرا 2
 .سورة احلشرمن  7اآلية  3
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 االعتبارات الواجب أخذها عند دراسة نظرية التوزيع الوظيفي -1-3
صر اإلنتاج يتم بتالقي عوامل الطلب والعرض يف السوق، فإن تلك العوامل باعتبار أن تسعري عنا

ختتلف من عنصر إىل آخر، حيث لكل واحد منها مميزاته، مما يتوجب دراسة خصائص سوق كل عنصر 
 .إنتاج، ملعرفة كيفية تشكل عائده

 العمل واألجر -1-3-1

قتصاد فإن علماء االقتصاد يعتربون أن على الرغم من وجود التباين الكبري يف الدخل يف اال: الطلب -أوال
هو أفضل مؤشر على قوة كسب العمالة بشكل عام، حيث يف ( املستوى العام لألجور)معدل األجور 

مجيع بلدان أوروبا الغربية واليابان والواليات املتحدة والدول املتحولة يف شرق آسيا كان هناك حتسنا 
ت معيشتهم بدءا من النصف الثاين للقرن الثامن عشر بفضل مضطردا يف قدرة العمال على حتسني مستويا

الثورة الصناعية اليت قدمت للطبقة العاملة خطوة عمالقة لألمام وأخرجتهم من الفقر، مع ما ختللها من 
أوضاع سيئة عرفها عامل التشغيل من توظيف األطفال واألخطار اليت يتعرض هلا العمال يف مواقع العمل، 

وعليه، فإن العوامل احملددة للطلب على العمل تتلخص فيما . لطويلة يف بعض األحيانوساعات العمل ا
 :يلي

حيث تعكس العالقة بني كمية مدخالت العمالة وكمية املخرجات، فهي تضيف : اإلنتاجية الحدية ( أ)
 قدرا يصغر أكثر فأكثر كلما زاد التوظيف بفعل قانون تناقص الغلة، ولرفع إنتاجية العمل جيب أوال

حتسني السلع اإلنتاجية اليت يستخدمها العامل من اآلالت واملعدات، مث زيادة مستويات التعليم 
والتدريب، ومها السبب األبرز الرتفاع األجور يف الدول الصناعية مقارنة بباقي دول العامل، ألن تلك 

تمثل يف الشبكات قدرا كبريا من التكوين الرأمسايل امل -إضافة إىل العمالة الكثيفة-الدول مجعت 
الكثيفة من الطرق واملواصالت االتصاالت والسكك احلديدية واملعدات واآلالت لكل عامل، حيث 
ومنذ احلرب العاملية الثانية زاد متوسط قيمة رأس املال للشخص الواحد بأكثر من الضعف، بل وكان 

اليت حتسنت نتيجة زيادة املخزون الرأمسايل أكثر إنتاجية، انعكس على نوعية مدخالت العمالة، 
، بدليل ارتفاع عدد خرجيي اجلامعات مقارنة بالفرتة (رأس املال البشري)االستثمار يف التعليم والتكوين 

 .اليت سبقتها

يكون معدل أجر الساعة متساويا  أين بافرتاض وجود سوق عمالة تنافسي بالكامل: نوعية الوظائف ( ب)
مقابل عمل شخص ميتلك املهارات نفسها، ما يعين أن متاما، حيث لن يدفع أي صاحب عمل زيادة 

فالعمل يف . هو نوعية الوظائف، ألهنا بطبيعتها ختتلف يف جاذبيتها( التعويضية)سبب فروقات األجور 
أيام العطل وهناية األسبوع، واألعمال الشاقة واخلطرية، واألعمال اليت حتط من املكانة االجتماعية، 
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املومسية، أو املنعزلة كالعمل على منصات استخراج النفط يف البحر والصحراء، والوظائف غري املنتظمة و 
متيل أن تكون أقل جاذبية وتدفع هلا الشركات أجورا أعلى من تلك األعمال اليت هلا مردود نفسي 

 .طيب، مثل حراس املتنزهات ورجال الدين، حيث أجورهم متواضعة

فقط إىل اختالف الوظائف، بل هناك فروقات حسب  إن اختالف األجور ال يرجع: نوعية العمالة ( ج)
نوعية الناس، الختالفهم يف القدرات العقلية والبدنية الفطرية ويف التنشئة، ويف التعليم والتدريب 
واخلربة، وهي عوامل غري اقتصادية حتدد أجر العامل وجتعله خمتلفا عن سواه، فاألطباء واملهندسون 

دة من حياهتم يف التعليم والتدريب أثناء العمل، وأضاعوا فرصا للعمل واألساتذة استثمروا سنوات عدي
أثناء إمتام دراساهتم، مما جيعل أجورهم املرتفعة تعوض أضعاف ما أنفقوه على االستثمار يف رأس ماهلم 
البشري، باعتبارهم نوعا خاصا ومميزا من العمالة، األمر الذي يؤدي إىل منو سريع يف مداخيلهم مقارنة 

كما أن هناك بعض األشخاص املتميزين كاملمثلني السينمائيني واملغنون . اجملموعات األقل تعليماب
والرياضيون ومستشاري الرؤساء وأصحاب املقاعد الربملانية وغريهم، والذين جلبت هلم الشهرة مداخيل 

ولوجي احلديث خيالية لقاء أعماهلم، وهم جمموعات قليلة لكنها يف منو مستمر بسبب التقدم التكن
الذي أصبح خيلق اختصاصات جديدة يكسب أصحاهبا من ورائها ضعف ما يكسبه ذوي اخلربة من 

 .األطباء واحملامون واألساتذة اجلامعيون، مثل مصممي السيارات واألزياء ومنتجي األفالم وغريهم

هم التمييز يف تساعد هذه نظرية يف ف: غياب المنافسة الكاملة وظهور المجموعات غير التنافسية ( د)
سوق العمالة، فإذا كانت حالة املنافسة الكاملة تفرض وجود فروقات األجر لتعكس االختالف يف 
تكاليف الدراسة والتدريب والتكوين وغريها من تكاليف االستثمار يف رأس املال البشري اليت ختتلف 

ة لتباين األجور بني من شخص آلخر، فإن عامل املنافسة غري الكاملة خيفي أسبابا أخرى إضافي
اجملموعات العمالية غري املتنافسة فيما بينها، وذلك أن العمالة ليست عنصرا إنتاجيا واحدا، بل هي 
جمموعة عناصر خمتلفة مرتابطة فيما بينها، ولكنها يف الوقت نفسه غري متنافسة فيما بينها ايضا مثل 

اء ال ينافسه عمل احملامون أو املهندسون رغم أهنم األطباء واحملامون واملهندسون واحلرفيون، فعمل األطب
 .مرتابطون

إن السبب الرئيسي لوجود عدد كبري من اجملموعات غري املتنافسة هو كون املهن واحلرف تتطلب 
مهارة تتطلب استثمارات كبرية من الوقت واملال للوصول إىل مستوى الكفاءة، فال يستطيع عامل 

جراح دون أن يتحمل تكلفة التحول، وما أن يتم التخلص من مهنة ميكانيكي أن يتحول إىل طبيب 
معينة حىت يصبح الشخص ينتمي إىل سوق فرعي معني من العمالة خيضع لظروف عرضها والطلب 

 .عليها، ويكون كسبه خمتلفا متاما عن مهنة أخرى يف جماالت أخرى
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مة القتصاد السوق، وهي تعد فروقات الكسب من الصفات العا: التمييز بسبب العرق والجنس ( ه)
مقبولة لألسباب السابقة، غري اهنا منبوذة إذا كان مصدرها اختالف اجلنس ولون البشرة والسكان 
األصليون واألقليات، حيث غالبا ما مييز أرباب العمل بني طاليب الوظائف، فمثال تستبعد النساء 

د السكان غري الصليون عن النقابات واألقليات العرقية عن الوظائف ذات األجر املرتفع، كما يستبع
املهنية بسبب القوانني والتشريعات احمللية، مما جيرب هؤالء الصنف على ممارسة األعمال الوضيعة واليت ال 

 .حتتلج إىل مهارة، مما حيعلهم جمموعات غري متنافسة

ل أخرى اليت ميكن للتمييز أن يطبقي على وظائف معينة حكرا على األفراد ذوي االمتيازات، وجيع
ال جمال للتطور فيها لألقليات والنساء، وتكون ذات أجر منخفض ال يسمح هلم بالقيام بالتعليم اجليد 
والتدريب والتكوين، األمر الذي ينعكس مستقبال يف اتساع فروقات األجر، ويظهر حينئذ ذلك التباين  

كان قائما يف اجملتمع على العرق   كأنه مشروع وطبيعي، غري انه يف حقيقة األمر نتيجة للتمييز الذي
واجلنس ولون البشرة واألقليات وغريها من العوامل غري االقتصادية، واليت تزيد مع مرور الزمن من فوارق 

 .الدخل، وتقل معها فرصة تقليل احنرافات الدخل بني اجملموعات املتنافسة وغري املتنافسة

ادات والتقاليد االجتماعية وإىل عوامل اقتصادية تعود فروقات الدخل بني الرجال والنساء إىل الع
متنوعة كالتعليم والتدريب واخلربة، فالنساء ال تتقاضى أجرا أقل من الرجال مقابل القيام بالعمل نفسه، 
بل إن اخنفاض أجورهن نابع من استبعادهن عن بعض املهن ذات األجر املرتفع كالعمل يف املناجم 

اعهن عن العمل من أجل الوالدة وتربية األطفال، أو لعدم انتخاهبن ومنصات النفط، أو بسبب انقط
 .يف جمالس إدارة الشركات، أو عدم تدرجهن يف سلم املسؤوليات العليا

تتلخص العوامل الرئيسية لعرض العمل يف عدد ساعات العمل، ومشاركة القوى العاملة : العرض -ثانيا
 .م إليها العاملواهلجرة، وهي تتأثر بقوة النقابة اليت ينض

ختتلف عدد ساعات العمل من فرد آلخر ومن جمتمع آلخر، فبعضهم يستطيع : عدد ساعات العمل ( أ)
السيطرة عليها من خالل قراراهتم باستكمال الدراسات العليا أو التقاعد املبكر أو العمل بدوام جزئي 

املرتفعة ترفع كمية العمل  فاألجور. بدل الدوام الكامل، أو العمل ليال، أو العمل لساعات إضافية
تأثري االستبدال وتأثري : املعروضة يف البداية مث تقللها الحقا، وذلك لوجود تأثريين متعاكسني مها

فاألول جيذب العامل إىل تفضيل ساعات العمل على أوقات . الدخل ومها خمتلفان من فرد آلخر
حافز الستبداهلا بأوقات الفراغ، فرتتفع معه   الفراغ ألن أجر الساعة اإلضافية مرتفع، مما ال يبقي لديه

وأما الثاين ومبجرد حصول الفرد على دخل مرتفع لعمله ساعات إضافية فإنه . كمية العمل املعروضة
مييل إىل االنتفاع به، فيفضل الحقا ساعات الفراغ على الساعات اإلضافية، أو يتجه للتقاعد املبكر 

 .ألن دخله حتسن
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لقد ادى دخول املرأة سوق العمل و بأعداد كبرية إىل تغري العوامل : العاملة المشاركة في القوى ( ب)
املؤثرة يف حتديد األجور، وذلك ألن حتسن األجر احلقيقي اجتذب النساء إىل مهن كانت حكرا على 
الرجال فيما مضى، وهو ليس السبب الوحيد لتعدد املشاركة يف القوى العاملة،بل لعب التغري يف 

الجتماعية والعقائدية والعادات جتاه دور املرأة يف االقتصاد إىل زيادة اخنراطهن يف سوق املواقف ا
سنة، والذي قابله زيادة دفعات الضمان االجتماعي 65العمل، مما قلل من مشاركة الرجال فوق سن 

 .اليت مكنت الكثريين من التقاعد بدال من االستمرار يف العمل

هاجرين يف القوى العاملة، سواء دخلوا تراب البلد بصفة قانونية أو غري ال أحد ينكر دور امل: الهجرة ( ج)
شرعية، ألن أغلبهم يستقرون يف بلد املقصد الذي يوفر فرص العمل والعيش أحسن من بلد املنشأ، 

العمال )وحيث أن البلدان على اختالفها قد تلجا إىل تطبيق بعض أنظمة اهلجرة كنظام احلصص 
، وهي األنظمة اليت استطاعت البلدان (لسياسيون والقرابة للمواطنني األصلينياملهرة والالجؤون ا

املتقدمة مثل الواليات املتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية من احلصول على هجرة ذات نوعية جيدة 
قادمة من البلدان النامية واليت عموما تتميز باخنفاض فرص العمل ( تعليم جيد وخربات عمل مقبولة)

 .إخل...اب القوانني املؤيدة للعمال، وتقلب بيئة العمل كاألوضاع السياسية واألمنيةوغي

إن بعضا من قرارات عرض العمل تتم بشكل مجاعي، حيث تتفاوض النقابات للمساومة : قوة النقابة ( د)
على االتفاقيات اجلماعية، واليت غالبا ما حتدد من يشغل وظائف معينة، وكم سيدفع هلم، وما هي 

عد العمل، و حيث ميكن للنقابة اختاذ قرار باإلضراب هبدف احلصول على اتفاقية عمل بشروط قوا
ويرتكز البند األساسي ألي اتفاقية على معدالت األجور األساسية . أفضل مع صاحب العمل

ملختلف فئات الوظائف، واإلجازات والعطل، وترتيبات التقاعد، وتغطية الرعاية الصحية وما شاهبها، 
أما البند الثاين  والذي . ذا تعديل األجور بزيادهتا يف حالة التضخم وارتفاع أسعار املستهلك بسرعةوك

ظل حمور خالف دائم فهو قواعد العمل من تكليفات ومهمات العمل وأمن الوظيفة، وأخريا 
 .اإلجراءات التنظيمية مثل تلك املتعلقة باألقدمية، وحل نزاعات العمل

ماعية دورا كبريا يف قسمة الكعكة بني األجور واألرباح، وكذا حتسني شروط تلعب املساومة اجل
عمل النساء وحظر تشغيل األطفال، إضافة إىل تعويض املصابني يف أعمال خطرية، وحماكمة ومالحقة 
أرباب العمل قضائيا يف حالة عدم احرتامهم التفاقيات العمل املربمة مع النقابات، وهي تسعى دائما 

األجور املدفوعة للعمال املنتسبني إليها مرتفعة مقارنة باألجر التوازين يف السوق، وهو ما  إىل جعل
يكون غالبا على حساب أجور العمال غري النقابيني، األمر الذي قد حيد من زيادة التوظيف، ويؤدي 

 .إىل زيادة البطالة
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 األرض والريع -1-3-2

استجابة الرتفاع السعر، أو تقليصها  ختتلف األرض عن عنصر العمل، فال ميكن زيادة عرضها
استجابة الخنفاضه، فهي فقط ميكن استصالحها لزيادة إنتاجيتها، وبالتايل زيادة أجرهتا املتمثلة يف الريع، 
وعليه يدفع هذا األخري مقابل استخدام عوامل اإلنتاج ثابتة العرض، ألنه أثناء التوازن يكون عرضها غري 

يتغري الطلب عليها ليشكل سعر التوازن، وأن أي إجيار يدفع فوق هذا السعر  ، بينما(يكون عموديا)مرن 
يقلل طلب املؤسسات عليها مما حَيرِم مالكي األراضي من احلصول على أجرهتا الرتفاع أسعارها، فيضطرون 

س وعليه يعتمد إجيارها بالكامل على منحىن طلبها، وقيمتها تنبع من قيمة ما تنتجه ولي. إىل ختفيضها
فمثال إجيار األرض للزراعة خيتلف متاما عنه لبناء . العكس، مما جيعلها تساوي دائما ما تعطيه املنافسة

املنشآت، كما أن فرض الضريبة على هذا الريع لن يقود إىل تشوهات اقتصادية أو عدم كفاءة، بل أنه قد 
 .اليقود إىل حتسني اختيار تركيبة اإلنتاج من األرض والعمالة ورأس امل

 رأس المال والفائدة -1-3-3

إن عنصر رأس املال ميثل مدخال وخمرجا يف آن واحد، حيث السلع اإلنتاجية ترتبط مباشرة 
منه قبل اختاذ أي قرار، فاالستثمار يعين التخفيف ( املردود)باالستثمار، مما يتطلب من مالكه قياس العائد 

تاج املزيد من السلع اإلنتاجية مستقبال، من خالل من االستهالك احلايل لتأمني موارد حقيقية تسمح له بإن
حتويل األموال بادخار النقود وشراء األصول املالية املختلفة كالسهم والسندات، وهذا يف ظل وجود حمفز 
هو معدل الفائدة، الذي ينقل األموال من املدخرين إىل املستثمرين الذين يشرتون فعال السلع اإلنتاجية 

 (.إخل...املعدات واآلالت)

إن املزيد من التكوين الرأمسايل قد يدفع معدل العائد إىل األسفل بفعل قانون تناقص الغلة، غري 
أنه ميكن أن تلعب االبتكارات والتجديدات التكنولوجية دورا إجيابيا خللقها فرصا جديدة مرحبة بنفس 

قصري يكون االقتصاد قد ورث ففي املدى ال. السرعة اليت تقضي هبا االستثمارات على معدالت عوائدها
، بينما يكون الطلب عليه متغريا ليعكس تنافسية (عموديا)رصيدا معينا من رأس املال، مما جيعل عرضه ثابتا 

 .املشاريع، ليتقرر عائد رأس املال وسعر الفائدة احلقيقي أثناء التوازن

املدى يطدفع أبعد فأبعد يف  وأما يف املدى الطويل وبفعل تناقص العوائد، فإن منحىن العرض قصري 
كل سنة، فيتزايد العرض بتزايد تراكم رأس املال لينتقل مع الطلب عليه نزوال حىت نقطة التوازن، واليت 
عندها يقل الطلب على رأس املال من طرف الشركات بفعل قانون تناقص الغلة وبأسعار الفائدة اليت 

دخار بسبب قيام البنوك بتخفيض أسعار فائدهتا جتاه فرضها السوق، مما يدفع باملدخرين إىل تقليل اال
املدخرين واملستثمرين، سعيا منها إىل حتصيل أجرهتا من أجل بعث النشاط االقتصادي من جديد، وعند 
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هذه النقطة يتوقف االدخار الصايف ويصبح صايف الرتاكم الرأمسايل صفرا، ويتوقف التكوين الرأمسايل عن 
 .النمو

قف قرارات االستثمار وبالتايل معدل العائد على عامل املخاطرة وعدم اليقني، من جانب آخر تتو 
حيث أن جل تقديرات وقياس معدل العائد مبنية على التفكري واملعلومات املتوفرة، واليت تتصف عموما 

ودا بعدم اليقني، وحيث أن احلقيقة االقتصادية امليدانية تبني أن االستثمارات األعلى خماطرة تعطي مرد
 .أعلى

 األرباح -1-3-4

بعدما مت استعراض عوائد عناصر اإلنتاج املتمثلة يف األجر والريع والفائدة، فإن االقتصاديني 
يتحدثون يف آخر املطاف عن فئة رابعة للدخل وهي األرباح، وهي بصفة بسيطة وعامة ما تبقى بعد دفع 

 :التكاليف، وهلا ثالث حمددات هي أكثر أمهية يف اقتصاد السوق

هي املكاسب اليت حتققها الشركات من عناصر اإلنتاج اليت متتلكها وحَترمها : األرباح كعوائد ضمنية -والأ
توظيفها يف شركة أخرى، حيث الكثري من الشركات متتلك رأس املال ( ضائعة)يف نفس الوقت من فرصة 

ضمين عن تلكل املدخالت اململوكة واملصادر الطبيعية وبراءات االخرتاع ما عدا العمالة، مما جيعل املردود ال
 .وغري مدفوعة األجر جزءا من أرباحها

إن الربح الصايف هو الذي ينشأ بعد : األرباح كمكافئة لتحمل المخاطرة وعدم اليقين والتجديد -ثانيا
طرح األرباح الضمنية من جمموع اإليرادات، فال يكاد خيلو مشروع من خماطرة، ومكافئة تلك املخاطرة هو 

ذي جيتذب املستثمرين إليها وجيعلهم متمسكني به، وهو العائد الضروري املفرتض لتغطية املخاطر غري ال
املؤمنة، ولكنها ليست الوحيدة اليت تعطي رحبا صافيا، فاألفكار واالخرتاعات توسع دائرة رحبية املشروع، 

ون لتظهر أرباح التجديد مرة اليت حيصل صاحبها على ثروة لفرتة قصرية، بسبب ظهور املقلدون واملنافس
أخرى لتعكس أحقية اجملازف الرأمسايل الذي يدخل منتجات جديدة، أو جدد منتجات قدمية مبا يف ذلك 

 .فنون اإلنتاج، واليت تؤدي إىل تدين تكلفتها

عندما تبتعد األسواق بقدر معني عن املنافسة الكاملة يكون يف مقدور  :األرباح كعوائد لالحتكار -ثالثا
فمثال تبيع شركة تصنيع . الشركات يف صناعة معينة حتقيق ربح أعلى من املعتاد عن طريق رفع األسعار

األدوية دواء متتلك فيه براءة االخرتاع بالسعر الذي يعظم أرباحها، مما يفرض عليها تقييد عرضه للحصول 
 .على مزيد من األرباح اخلاضعة لقوى االحتكار
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 لدخلانظريات توزيع التاريخي لالتطور : نيالمبحث الثا

لقد تباينت املفاهيم الفلسفية واالجتماعية وتطورت أدوات التحليل حول مسألة توزيع الدخل، إذ 
تركزت معظم النظريات االقتصادية على التوزيع الوظيفي، وذلك ألهنا كانت تنبع من الصراع األيديولوجي 

أسباب غىن وفقر الطبقات االجتماعية، يف حني اقتصرت بني النظامني االشرتاكي والرأمسايل حول حتديد 
دراسات التوزيع الشخصي على نتائج عمليات جتريبية، بينت أثر املقومات الشخصية لألفراد على 

 .مكتسباهتم كما سبق تبيانه يف طبيعة عرض خدمات عنصر العمل

 المدرسة الطبيعية -2-1
الـــدخل وعالقـــات اإلنتـــاج القائمـــة بـــني لقـــد كـــان أنصـــار املـــذهب الطبيعـــي يهتمـــون بقضـــية دوران 

 :1طبقات اجملتمع، مما جعل نظريتهم حول توزيع الدخل تصب يف عنصرين جوهريني

 وهــو خلــق الثــروة وتوزيعهــا القائمــة علــى ثــالث قواعــد لإلنتــاج وهــي الغلــة الصــافية ودوران الثــروة  األول
، حيــث يكــون (ك األراضــي والعقيمــةاملنتجــة، مــال)والتوزيــع، وهــذا بتقســيم اجملتمــع إىل ثــالث طبقــات 

فمـــثال . التوزيـــع بينهـــا قائمـــا علـــى تقســـيم الـــدخل بـــني العناصـــر الـــيت اشـــرتكت أو مل تشـــرتك يف اإلنتـــاج
بنشــاطها الزراعــي اإلنتــاجي علــى الــدخل اإلمجــايل، حتــتفظ جبــزء منــه ( املزارعــون)حتصــل الطبقــة املنتجــة 

للمالك، بينمـا حتصـل طبقـة املـالك علـى ( خل الصايفالد)وتعطي الباقي ( تكاليف اإلنتاج ومستحقاته)
الــدخل الصــايف مقابــل حــق امللكيــة وإعــداد األرض، وأمــا الطبقــة العقيمــة فتحصــل علــى عائــد مقابــل مــا 
تقدمــه مــن املــواد املصــنعة واخلــدمات الالزمــة للزراعــة، والــذي ســيعود إىل الطبقــات األخــرى مــن خــالل 

 .ية الغذائيةاملبادلة واحلصول على السلع الزراع

  املرتاوحـــة بـــني )فهـــو نظريـــة الدولـــة ودورهـــا يف احليـــاة االقتصـــادية خصوصـــا فـــرض الضـــرائب  الثـــانيوأمـــا
 .على طبقة مالك األراضي وإعادة توزيعها يف اجملتمع( 35%و  %30

 المدرسة الكالسيكية -2-2
ألهنا كانت  ،يكيةارتبطت باملدرسة الكالسإن املسامهات احلقيقية يف جمال التوزيع الوظيفي للدخل 

 .ومالك األراضي ،تعكس توزيع الدخل بني طبقات اجملتمع الثالثة وهي العمال، أصحاب رؤوس األموال
كانت اهتمامات كل من أدم مسيث و ريكاردو مث ماركس تصب يف حتديد أسباب التفاوت يف توزيع فمثال  

ص العوامل احملددة لدخل كل طبقة، والثانية الدخل بني هذه الطبقات حملِِّلني مسألتني رئيسيتني؛ األوىل خت

                                                 
 .بتصرف 134-140، ص ص 1977، مديرية املطبوعات والكتب، حلب، سوريا "تاريخ األفكار االقتصادية" إمساعيل صقر وعارف دليلة، 1
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 ، مما أدى إىل اختالفتتبع آثار النمو االقتصادي على طريقة توزيع الدخل فيما بني عوامل اإلنتاج
 .املدرسة حتليالت

 "A. Smith"نظرية  -2-2-1
ها مل تكن نظرية التوزيع عند آدم مسيث إال انعكاساً لنظرية بناء األسعار أو القيمة، واليت جعل من

جسراً لنظرية توزيع الدخل، حيث اعترب أن الدخل احملصل عليه من بيع املنتجات يتضمن املداخيل اجلزئية 
العمل ورأس املال )الثالثة وهي األجر والربح والريع، اليت حتدد عوائد خدمات عناصر اإلنتاج الثالثة 

طبيعي للسلعة وحمددة هلا، كما أن اليت تشرتك يف عملية اإلنتاج، واليت تكون نتيجة للسعر ال( واألرض
تزايد السكان من جهة وتراكم رأس املال من جهة ثانية سيؤديان إىل تناقص عائد حتليالته استنتجت أن 

 .العمل يف اإلنتاج وإىل ارتفاع عائد الربح والريع

 1لكفافإن آدم مسيث مل يستقر على نظرية حمددة فيها، غري أن نظرية أجر ا: (Wages) األجور -أوال
(Subsistence theory of Wages )  كانت هي الشائعة يف كتاباته، حيث أهنا تبني أن األجور تعادل

كلفة املواد الغذائية الالزمة إلدامة معيشة العامل وعائلته عند مستوى الكفاف، والذي يتغري ارتفاعا 
ث كون البلد بدائيًا أو متقدما، واخنفاضا تبعًا حلالة البلد من حيث االزدهار والنمو أو العكس، ومن حي

 .فمستوى التطور االقتصادي للبلد له أثر على تعدد عناصر اإلنتاج أو اقتصاره على عنصر واحد

ففي حال كون البلد مير مبرحلة ازدهار ومنو، فإن االستثمار يتزايد وينمو معه رأس املال وتراكمه، 
مستوى الكفاف، األمر الذي يؤدي بالسكان إىل  فيزيد الطلب على العمال وترتفع األجور إىل ما فوق

التزايد نتيجة هذا االرتفاع يف األجور، وأما يف حال استقرار النمو واالقتصاد، فإن منو السكان سوف 
يتوقف بعد أن كان يتزايد يف املرحلة السابقة، مما يقلل الطلب على األيدي العاملة ويكون عرضها أكرب من 

مساويا هلا، فيزداد التنافس بني العمال وهتبط األجور من جديد إىل مستوى  الطلب الواقع عليها أو
 .الكفاف

وعلى العكس من ذلك، إذا كان البلد بدائيا، فإن سيعتمد على وجود عنصر إنتاجي واحد هو 
ما العمل، بينما األرض فال ميكن عدها عامال يدخل يف تقييم اإلنتاج نظرا لوفرهتا بالنسبة لعدد السكان، وأ

رأس املال متمثال يف املعدات واآلالت اليت تساهم يف العملية اإلنتاجية مل تكن متوفرة بكثرة، وهكذا كان 
 .2العمل أول األمر هو املقياس الوحيد للمواد املنتجة

                                                 
1
 Christian Mourisson "La répartition des revenus dans les pays du tiers-monde", CUJAS, Paris 1968, p 23. 

 .11، ص1981، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت "االقتصاد السياسي توزيع املداخيل، النقود واالئتمان"فتح اهلل ولعلو،  2
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الذي يفسر عائد ما تنتجه األرض أو نتيجة ما تقدمه مع العوامل األخرى (: Rent)الـريـع  -ثانيا
كذلك عائد احتكاري يتولد نتيجة متلك األرض ( الريع)تكاليف اإلنتاج، وهو  ذن كلفة منلإلنتاج، فهو إ

واحتكارها، حيث يستلم مالكوا األرض هذه األجرة بسبب ملكيتهم وليس بسبب إنتاجية األرض، وهو  
األرباح كذلك ينتج فقط عندما يكون الثمن مرتفعاً، أما إذا كان الثمن واطئًا حبيث ال يزيد عن األجور و 

ويف هذه احلالة فهو يعتمد على الثمن وال . فحينئٍذ ال نتوقع ظهور الريع أبداً ( تكاليف العمل ورأس املال)
يدخل يف حتديد القيمة، أي أنه يعتمد على الطلب على السلع، فإذا كان هذا الطلب مرتفعا حبيث يؤدي 

طلب منخفضًا حبيث ال يؤدي إىل ارتفاع الثمن إىل ارتفاع أسعارها، فحينئٍذ سيتولد الريع، أما إذا كان ال
أكثر مما ميكن دفعه لألجور واألرباح من قيمة الناتج الكلي، فالريع يف مثل هذه احلالة يكون معدومًا وال 

 .1يتولد، وهو ما يسمى بالريع التفاضلي، وهي النواة األوىل لنظرية ريكاردو

من القيمة الذي حيصل عليه صاحب العمل أو صاحب رأس  و هو اجلزء املتبقي(: Profit) الــربـح -ثالثا
املال، فإذا كان قد اقرتضه من جهة ما فحينئذ يستخرج جزءًا من هذا العائد ويدفع عن استعمال رأس 

وحسبه يتوقف مقدار الربح على كمية رأس املال املستخدمة يف اإلنتاج وهو . املال، ويسمى حينئذ بالفائدة
تلف باختالف الوقت واملكان، وأن معدل الربح يتأثر مبقدار رأس املال املستثمر يف يتأثر بنوع العمل وخي

القطر، فكلما زاد رأس املال كلما اشتدت املنافسة بني املنتجني وهبطت األرباح وزاد الطلب على العمال 
بح والريع ما وهلذا السبب تتحرك األرباح واألجور باجتاهني متعاكسني، يف حني أن الر . وارتفعت األجور

( نتيجة متلكهم لألرض ورأس املال واحتكارهم هلما)مها إال قيمتان استقطعهما الرأمسايل وصاحب العمل 
 .2من القيمة اإلمجالية اليت ولدها العامل، مما جيعله خاضعا هلذين االستقطاعني

 بـني عناصـر اإلنتـاج  لقـد كانـت نظـرة آدم مسيـث إىل اآلليـة الـيت يقسـم ويـوزع هبـا النـاتج: حدود النظريـة
 :، وذلك ألن3غري واضحة

  يتعـارض " مسيـث"حتليل العالقة العكسية بني األرباح واألجور يفرتض حالة من السكون، فضـال عـن أن
يف أن زيــادة األجــور قــد تــؤدي فعــالً إىل زيــادة يف إنتاجيــة " ثــروة األمــم" مــع اقــرتاح آخــر أبــداه يف كتابــه 
 . زيادة اإلنتاج ومن مث زيادة األرباحالعامل، مما يؤدي يف األخري إىل

  يتنــــاي حتليلــــه لألجــــور مــــع فكــــرة بقائهــــا يف املــــدى الطويــــل عنــــد مســــتوى الكفــــاف، وذلــــك الرتباطهــــا
بـــالظروف العامـــة للنمـــو االقتصـــادي، فـــإذا كـــان االقتصـــاد ينمـــو ويتســـع فإنـــه ســـيكون مصـــحوباً بارتفـــاع 

ويضــمحل حيــث يكــون مصــحوباً باهنيــار يف معـدالت األجــور، وذلــك بعكــس االقتصــاد الــذي يــنكمش 
                                                 

 .بتصرف 153-156، ص ص 1، ج1966هلية، بغداد ، شركة الطبع والنشر األ"معامل الفكر االقتصادي"عبد الرسول سلمان،  1
 .157عبد الرسول سلمان، مرجع سابق، ص  2
 .188إمساعيل صقر وعارف دليلة، مرجع سابق، ص  3
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. معـــدالهتا، يف حـــني تكـــون مســـتويات األجـــور يف االقتصـــاد الراكـــد عنـــد مســـتوى ثابـــت دون أي تغيـــري
 .وعليه، فإن هذا

  إن عدم وضوح مسيث يف بناء صرح لنظرية األسعار أو القيمة كان البـد مـن أن ميتـد أيضـاً إىل نظريتـه يف
رى يف قـــوانني األســـعار إال قـــوانني التوزيـــع ومـــا نظريـــة التوزيـــع لديـــه ســـوى التوزيـــع وذلـــك ألنـــه مـــا كـــان يـــ

 .انعكاس لنظرية األسعار

  مثلمــا كــان الشــأن يف حتليــل األجــور فــاألمر نفســه حــدث يف تفســري طبيعــة الريــع، حيــث أقــر أن الريــع مــا
تكرهـا طبقـة ضـئيلة هو إال هبة الطبيعـة ألصـحاب األراضـي، ممـا جيعلـه علـى ارتبـاط متـني بامللكيـة الـيت حت

يف اجملتمـع، ولــذلك فهـو يشــارك األجـر والــربح يف حتديــد السـعر، األمــر الـذي ينــايف كـل حماوالتــه الســابقة 
ـــذي يســـتلزم القضـــاء علـــى  ـــان وجـــود نظـــام طبيعـــي عـــادل ويســـوده االنســـجام بـــني أفـــراد اجملتمـــع، وال لبي

 (.رأمسايلاليت هي صلب النظام ال)االحتكار بالقضاء على امللكية اخلاصة 

  بــالرغم مــن هــذه التناقضــات الــيت وردت يف حتليالتــه، إال أهنــا كانــت ذات أمهيــة عظيمــة، حيــث فتحــت
ـــة متكاملـــة منتظمـــة لتفســـري القيمـــة  اجملـــال ملفكـــرين الحقـــني جـــاءوا مـــن بعـــده حـــاولوا الوصـــول إىل نظري

 .ثل ريكاردو وماركسوالقوانني املتحكمة يف توزيع الدخل الوطين على طبقات اجملتمع املختلفة، م

 "D. Ricardo"نظرية  -2-2-2
نظريته يف توزيع الدخل على جمموعة من الفرضيات املرتابطة، فهو يعترب أن  " Ricardo"أسس 

، وأن عملية توزيع الناتج (قانون القيمة يف العمل)كمية العمل هي احملدد الوحيد لقيمة البضائع والسلع 
انون تناقص الغلة، حبيث أن مقدار الرتاكم يرتبط مبقدار الربح، ختضع حلركة عناصر اإلنتاج اليت حيكمها ق

واليت تنص على أن إمجايل األجر احلقيقي "( Malthus"قانون )وان هناك عالقة بني األجر والنمو السكاين 
 .1يتزايد نسبياً بتزايد السكان

ليت حتكم توزيع انطالقا مما سبق، تتمثل املشكلة األساسية لالقتصاد السياسي يف القوانني ا
إىل صياغة نظرية للريع مسحت بتحديد الكيفية اليت يوزع هبا الدخل، " Ricardo"الدخل، األمر الذي قاد 

 :كما يلي وذلك

ـــع -أوال الفـــرق بـــني إنتـــاج العمـــل علـــى األرض احلديـــة وإنتـــاج العمـــل علـــى هـــو " Ricardo"حســـب : الري
، وهـو بالنســبة كـز علــى الفروقـات يف نوعيــة األرضاألرض الـيت تغــل أكثـر مــن ذلـك، ولــذلك فهـو فــائض يرت

ألي وحــدة معينــة مــن األرض عبــارة عــن الفــرق بــني اإلنتاجيــة الوســطية واإلنتاجيــة احلديــة للوحــدات املتعاقبــة 

                                                 
1
 René Sandretto,"Rémunération et répartition des revenus" HACHETTE, Paris 1

er
 édition 1994, pp 81-82. 
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ضــع نظريــة العمــل أســاس القيمــة، فقــد وجــد نفســه مضــطراً اىل قــد و  "Ricardo"وباعتبــار أن . 1مــن العمــل
ـــة تكـــوين القيمـــة مـــا دام العمـــل هـــو إبعـــاد غـــري العمـــل مـــن عناصـــر ا ـــاج كـــاألرض ورأس املـــال عـــن عملي إلنت

األساس الوحيد هلا، فجـاء ألجـل ذلـك بنظريتـه اجلديـدة يف تفسـري الريـع العقـاري كـي يـربهن علـى أن األرض 
ال تســـهم يف تكـــوين القيمـــة التبادليـــة يف حالـــة املنافســـة الكاملـــة، علـــى خـــالف مـــا كـــان ســـائدا قبلـــه أن ريـــع 

هبة من الطبيعة تنشأ من اشرتاك األرض مع اجملهود اإلنساين يف اإلنتـاج الزراعـي، وبالتـايل يف تكـوين  األرض
إىل رفـض " Ricardo"القيمة املنتجة، وهذا يعين ضمنياً أن العمل ليس هو األساس الوحيد للقيمة، فاضـطر 

يظهــر يف حالــة املنافســة الكاملــة،  هــذا التفســري للريــع ويقــرر بــأن الريــع هــو نتيجــة لالحتكــار، إذ ال ميكــن أن
ألن األشــخاص الــذين ســيطروا علــى األراضــي األكثــر خصــوبة حيصــلون علــى ريــع نتيجــة الحتكــارهم، بينمــا 

 .اضطر اآلخرون إىل استثمار األراضي األقل خصبا

. قيجـر السـو من الضروري التفريق بـني األجـر الطبيعـي للعمـل وبـني األ أنه "Ricardo"يرى  :األجور -ثانيا
يشــــكل املســـتوى الــــذي يتجــــه حنـــوه األجــــر الفعلـــي أو الســــوقي يف املــــدى الطويـــل، وهــــو يف جــــوهره  ولفـــاأل

هــو مســتوى ، وأمــا الثــاين فحيــافظ علــى حجــم اليــد العاملــةالــذي ( دون زيــادة أو نقصــان) 2كفــافالمســتوى 
يتوقــف لــى العمــل الطلــب ع، وحيــث أن األجــور الســائدة فعليــاً يف الســوق، والــذي يتحــدد بــالعرض والطلــب

 ، األمــر الــذيبصــورة رئيســة علــى معــدل تكــوين رأس املــال وجتميعــه، والــذي يتوقــف بــدوره علــى معــدل الــربح
ىل املنافســة الشــديدة علــى العمــل ممــا يــدفع إأربــاب العمــل إىل دفــع رأس املــال اكم املســتوى املرتفــع لــرت يــؤدي ب

 .3السوقي فوق مستوى السعر الطبيعي هسعر 

، وهلـا دور 4متبقيـة بعـد طـرح األجـور والريـع مـن جممـوع الـدخل عد يف حتليل ريكاردو حصةت :حاألربا  -ثالثا
بـــالغ األمهيـــة، كوهنـــا مصـــدرا لالدخـــار الـــذي يتـــيح جتميـــع رأس املـــال، وفضـــال عـــن ذلـــك، فهـــي حتـــدد معـــدل 

ـــــرئيس للتقـــــد( تكـــــوين رأس املـــــال)االســـــتثمار الصـــــايف  ـــــذي يشـــــكل يف النظـــــام الكالســـــيكي املصـــــدر ال م ال
ليطنفـق  ،أداة أو مـادةصـورة يف  من قبـل وجتسـد دخررأس املال عماًل متجمعاً قد اط  وعليه يكون. 5االقتصادي

ممــا يبقــي ) عــامالً مســتقالً يف تكــوين القيمــة التبادليــة عــدُّه يس مــن املنطقــيمــن جديــد يف ســبيل اإلنتــاج، فلــ
قـط، فأثنــاء بيعهــا قيمتهــا لعمـل العامــل فدامــت السـلعة مدينــة يف  مـاف (.اس الوحيــد للقيمــةاألسـالعمــل علـى 

                                                 
مراجعة برهان دجاين، املكتبة العصرية باالشرتاك مع مؤسسة ، ترمجة صالح دباغ و "الدخل والعمالة والنمو االقتصادي"واالس بيرتسون،  1

 .270، ص2، اجلزء 1968فرانكلني، بريوت 
 .34-35ص ، ص 1988، دار الطليعة، بريوت، الطبعة الثانية "مقدمة يف علم االقتصاد احلديث"فاضل عباس مهدي، حممود عبد الفضيل  2
 .271-272، مرجع سبق ذكره، ص ص واالس بيرتسون 3

4
  lain Samuelson “ Les grandes courants de la pensée économique” O.P.U.  lgérie 2ème édition 1994, 

p 23. 
 .272-273، مرجع سبق ذكره، ص ص واالس بيرتسون 5
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مــــدة الوقــــت الــــيت متضــــي بــــني وذلــــك بســــبب ، (الــــربح الرأمســــايل) عــــود بعائــــد صــــاٍف ملــــن ميلــــك رأس املــــالت
 .يكون قد خلط بني الربح والفائدةوهبذا  ،1االستثمار وظهور املنتجات للبيع

اطق اإلنتاج الثالث، حيث وإذا  واستنادا إىل دالة اإلنتاج وقانون تناقص الغلة املستخرجة من من
كانت املنطقة الثانية متثل أفضل منطقة بالنسبة للمنتج، فإنه ميكن متثيل التوزيع الوظيفي للدخل الكلي بني 

 :كما يلي" Ricardo"الريع واألجور واألرباح حسب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن يزيد الطلب على السلع، من شأنه أ( E3)إىل ( E1)السكان من  يبني الشكل أعاله كيف أن ارتفاع عدد
واليت بدورها تدفع إىل زيادة الطلب على استصالح األراضي، املعتمدة على قانون تناقص الغلة الذي هو أساس النظرية 

ألن اإلنتاجية احلدية ( الدخل الكلي)، والذي يؤدي يف النهاية إىل اخنفاض اإلنتاج الكلي "Ricardo"التوزيعية عند 
 :ا جيعل هيكل توزيع الدخل بني الريع واألجور واألرباح تكون كاآليتتتجه إىل السالب، مم

  كتلة الريع ترتفع من املساحة(RU1N1P ) إىل املساحة(RU2N2P ) لتناسبها طرديا مع استصالح األراضي وأما
 :حصتها من الدخل الكلي فرتتفع ألن

    

    

     
    

    

 

                                                 
 .205-206حممد باقر الصدر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 "Ricardo"حسب  التوزيع الوظيفي للدخل (:2-1)الشكل  
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 ور ترتفع من املساحة كتلة األج(OSZ1E1 ) إىل املساحة(OSZ2E2 ) وهذا بالرغم من ارتفاع األجور
االمسية وكذا أسعار السلع بسبب زيادة عدد السكان املتزامن مع حدوث ندرة نسبية لألراضي اخلصبة 

 :والقابلة للزراعة، وأما حصتها من الدخل الكلي ترتفع ألن
    

    

     
    

    

 

  األرباح تنخفض كلما زاد استصالح األراضي غري اخلصبة واستغالهلا، مما يشكل تكلفة ( حجم)كتلة
، وأما حصتها فتتقلص لصاح (PN2Z2S)إىل املساحة ( PN1Z1S)إضافية للمنتج، فتنتقل من املساحة 

 :وذلك ألن األجور والريع مما يؤثر مستقبال على دوافع االستثمار
    

    

     
    

    

 

علــى افــرتاض ثبــات تقنيــة اإلنتــاج وثبــات األجــر الطبيعــي احلقيقــي، فــإن احلصــة النســبية لألجــور يف 
يـــدي العاملـــة، وتـــنخفض احلصـــة النســـبية لألربـــاح إىل أن تبلـــغ جممـــوع اإلنتـــاج تتزايـــد تبعـــاً لتزايـــد اإلنتـــاج واأل

والتقـدم  طاف، ليصل االقتصاد حالة الركود، فيتوقـف فيهـا تكـوين رأس املـال ومنـو السـكانالصفر يف هناية امل
الفين وهذا بسبب تناقص الغلة يف الزراعة، وهو أمـر ميكـن تأجيـل حدوثـه بصـورة مؤقتـة بالتقـدم الفـين لقطـاع 

 :ألنوذلك  ،1الصناعة، والذي بدوره يعجز يف النهاية عن منع اختفاء األرباح وحلول حالة الركود
( لزيـادة الطلـب علـى العمـل)ارتفـاع مسـتويات األجـور  زيـادة نسـبة االسـتثمارات  ارتفاع نسبة األرباح 

 ( بســبب ارتفــاع مســتويات املعيشــة و ازديــاد معــدل الــزواج)زيــادة الســكان  زيــادة اإلنتــاج ولكــن بنســبة
ط علـــى األجـــور ومـــن مث إعادهتـــا إىل الضـــغ اختفـــاء االســـتثمارات  قليلـــة نظـــرا لـــنقص واختفـــاء األربـــاح 

 .مستوى حد الكفاف

 :مايلي" Ricardo"يؤخذ على نظرية التوزيع لـ 

 أن ألجـر احلقيقـي فـال ميكـن ل، ليسـت صـحيحة كليـا لة العالقة بني نظرية السكان والدخل احلقيقيأمس
 .يتغري بتغري الظروف االقتصادية أجر الكفافألن يف األمد الطويل  اثابتيبقى 

 ميكـــن أن خيتفـــي الـــربح كليـــة يف األمـــد الطويـــل بســـبب تزايـــد األجـــور النقديـــة، فاالقتصـــاد احلـــر الـــذي  ال
حـــىت الوقـــت " Ricardo"يفـــرض منـــو األربـــاح وضـــرورهتا يف عمليـــة الـــرتاكم، قـــد شـــهد تطـــورا كبـــريا منـــذ 

 .احلايل

                                                 
 .275واالس بيرتسون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  مل يلحـظ"Ricardo " ان مشـكلة الرأمساليـة أن التطـور طويـل املـدى لالقتصـاد لـه أثـر يف توزيـع الـدخل، و
ليســت يف الــتخلص مــن قــانون تنــاقص الغلــة، بــل هــي احلصــة النســبية املتناقصــة للعمــل يف إمجــايل النــاتج 

 .حلساب الربح، خصوصا مع ارتفاع حصة الريع، مما مل يقد أبدا اجتاه االقتصاد حنو حالة الركود

 املــه مــع اإلنســان تعــامال ســلعيا باالســتناد وظــف النظــام الرأمســايل هــذه النظريــة بصــورة انتهازيــة ونفعيــة لتع
اىل قــانون أجــر الكفــاف الــذي يطبقــي اإلنســان علــى قيــد احليــاة، ولــيس مــن أجــل االنســان نفســه بــل مــن 

 .استغالليا" Marx"أجل منو وانتشار النظام الرأمسايل الذي اعتربه 

 النظرية الماركسية -2-3
هلم بنظرية أجر الكفاف اليت تكون يف ظرية القيمة يف العمل وقبو اعتماد الكالسيك على نإن 

 لفائض الاستقطاعات غري قانونية واستغال" Marx"صاحل حصيت الريع والربح، اعتربها االشرتاكيون ومنهم 
إىل اعتقاد أن " Marx"القيمة اليت يولدها العامل، واليت ال ينال منها إال على هذا األجر الضئيل، مما قاد 

بل يتحدد مبوجب الصراع الطبقي بني " Malthus"نيزمات القانون السكاين لـ توزيع الدخل ال خيضع مليكا
العمال والرأمساليني حول أقساط الربح واألجور والريع، وباعتبار أن هذا األخري ما هو إال جزء من فائض 
القيمة يأخذه مالك األراضي دون عناء، يسمح للرأمساليني بتقليص األجور إىل مستوى متدين لرتتفع 

فائض القيمة )، مما يؤدي يف النهاية إىل سوء توزيع الدخل إما من خالل تطويل يوم العمل 1األرباح
 .2(فائض القيمة النسيب)، أو تقصري يوم العمل الضروري (املطلق

يوزع الناتج الكلي إىل ثالثة أجزاء وهي رأس املال الثابت أو قيمة وسائل " Marx"وحسب 
، كما أنه اعترب أن 3(M)، والقيمة املضافة(V)املال املتغري أو قيمة األجور ، رأس(C)اإلنتاج املستهلكة

الدخل الوطين يوزع بني رصيد االستهالك ورصيد الرتاكم، حيث يعد هذا األخري املسؤول عن منو الدخل 
ومن مث االستهالك، حيث جيب أن يكون معامل الرتاكم مرنا، وهو ما يعين أنه يساوي حاصل قسمة 

 .لرتاكم على النسبة املراد زيادهتا يف الدخل الوطين للسنة املقبلةرصيد ا
واســتطاع أن مييــز بـني الريــع التفاضــلي  4للريــع العقـاري" Ricardo"بتفســري " Marx"فمـن جهــة أقـر 

الذي أثبـت عـن طريقـه أن لـألرض مبجموعهـا ريعـا قائمـا *(Deferential and Absolute rent)املطلق و  منه

                                                 
 .455-456، ص ص 1981التوزيع، اجلزائر، ، الشركة الوطنية للنشر و "لسياسيدئ االقتصاد امبا" ،حممد دويدار 1
 .27-28، ص ص 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "االقتصاد السياسي للرأمسالية"  ،صامويل عبود 2
 .194، ص 1990، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، "(مثال اجلزائر)تثمار وإشكالية التوازن اجلهوي ساال" ، حممد بلقاسم حسن هبلول 3
 .101، ص 1984هاشم السامرائي، ندوة االقتصاد اإلسالمي، عمان،  4
إن نفس كمية العمل البشري املبذولة يف عملية إنتاج معينة تعطي نتائج خمتلفة يف قطع من األراضي املختلفة، ففائض القيمة الصادر عن  *

د إىل املالك العقاري وهو ما يسمى بالريع التفاضلي، وأما الريع املطلق فهو احلد األدىن من اإلجيار الذي ال يتخلى قطعة األرض اخلصبة يعو 
 .عنه مالك األرض ولو كانت قطعة األرض املستأجرة سيئة، مما جيعل هذا النوع من الريع يرتبط مبلكية األرض اخلاصة
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كــار الطبيعـــي وحمدوديــة مســـاحتها، ومــن جهـــة أخــرى انتقـــده بشــدة حـــول منطقيــة الـــربح علــى أســـاس االحت
 .ما كان ليتحقق( Surplus value)الرأمسايل الذي لوال فائض القيمة 

تقــوم النظريــة املاركســية يف التوزيــع علــى فكــرة القيمــة يف العمــل، والــيت تؤكــد أن قيمــة الســلعة تتحــدد 
وقيمــة ( Value in use)إلنتاجهــا، حيــث لكــل ســلعة قيمــة اســتعمالية بكميــة العمــل الضــروري اجتماعيــا 

، فاملنتجـــات الـــيت تتبـــادل فيمـــا بينهـــا جيمعهـــا رابـــط مشـــرتك واحـــد هـــو كميـــة (Exchange value)تبادليـــة 
دد هي األخرى بكمية العمل الضروري إلنتـاج السـلعة الضـرورية، ( األجور)العمل، كما أن مثن قوة العمل  حتط

 .1ن نظرية القيمة احلجر األساس لفهم عملية االستغالل وحركة توزيع الدخل يف النظام الرأمسايلمما جيعل م
درجة اسـتغالل العامـل مبعـدل فـائض القيمـة، أو العالقـة بـني فـائض القيمـة تقاس  "Marx"وحسب 

(sv ) ورأس املـــال املتغـــري(v )لعمـــل املـــدفوع األجـــر احلقيقـــي، أو هـــو العالقـــة بـــني العمـــل غـــري املـــدفوع وا أو
 :وذلك كما يلي 2(العمل الالزم اجتماعياً إلنتاج قوة العمل)

  

 
 

العمل غري املدفوع
العمل الالزم

 معدل فائض القيمة 

أما معدل الربح فهو خيتلف عـن فـائض القيمـة ويكـون أصـغر منـه، وهـو مييـل إىل االخنفـاض، نتيجـة 
بالنسـبة للعمـل، وحيـث يقـاس معـدل فـائض ( لق فائض القيمةوهو ال يشارك يف خ)لتزايد رأس املال الثابت 

ورأس املـال ( c)وبني رأس املال الكلي الذي يشمل رأس املـال الثابـت ( sv)الربح بالعالقة بني فائض القيمة 
 )األجــور، ويكــون الرتكيــب العضــوي لــرأس املــال أو ( v)املتغــري 

 
، ممــا يعــين أن معــدل الــربح مييــل إىل ثابــت (

 :3اقصالتن
  

   
 معدل الربح 

 ويف حالة ما إذا كان معدل فائض القيمة ثابتـا، فـإن معـدل الـربح يـنخفض بزيـادة رأس املـال الثابـت
، ومــع اســـتمراره يف االخنفــاض، يلجــأ رب العمــل إىل رفـــع معــدل االســتغالل بواســطة رفـــع (الــرتاكم املســتمر)

جيته، أو بإنقـاص عـدد السـاعات الالزمـة إلنتـاج مـا يلـزم لزيادة إنتا( مع ثبات األجر اليومي)ساعات العمل 
 .4إلبقاء األجور منخفضة ولتعويض اخنفاض معدل الربح

تناقضــات خبصــوص الــربح، فهــو ســرقة يقتطعهــا املالــك مــن أن للرأمساليــة " Marx"وعليــه، اســتنتج 
ذلــك للقــوانني الــيت تتبعهــا يف القيمــة الــيت خيلقهــا العامــل املــأجور، ممــا حيــتم عليهــا الــزوال يف أخــر املطــاف، و 

عمليــة توزيــع الــدخل، فحصــول العامــل علــى أقــل مــن القيمــة الــيت خيلقهــا، يــؤدي إىل ظهــور الصــراع الطبقــي 
                                                 

 .276سابق، ص  رجعواالس بيرتسون، م 1
 .300، ص 1973 ،2زء اجل ،احملجوب، االقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة رفعت 2
 .301رفعت احملجوب، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .رفعت احملجوب، املرجع السابق، والصفحة نفسها 4
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كما أن اجتاه معدل األرباح دائماً إىل اهلبوط بفعـل التنـافس .ضد الطبقة الرأمسالية حول كيفية قسمة الكعكة
ـــة جيعـــل كـــل الشـــديد بـــني املنتجـــني الرأمســـاليني يف مشـــ ـــاج الـــذي تســـود املراحـــل األوىل مـــن الرأمسالي اريع اإلنت

رأمســايل حريصــاً علــى إمنــاء مشــروعه وحتســينه ســعياً وراء املزيــد مــن الــربح، عــن طريــق حتويــل جــزء منــه إىل رأس 
مــاٍل جديــد، واالســتفادة بصــورة مســتمرة مــن التقــدم العلمــي والفــين لتحســني األدوات واآلالت، أو اســتبداهلا 

ا هي أكثر كفاءة وأضخم إنتاجاً ملواكبة حركة اإلنتاج الرأمسايل املتزايـد ودون السـقوط يف منتصـف الطريـق، مب
فهنالــك إذن قـــوة تـــرغم الرأمســـايل علـــى تـــراكم رأس املــال، وحتســـني األدوات وتنميتهـــا، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن 

 .شدة ذلك الصراع
معــدل األربــاح دائمــاً إىل اهلبــوط، يتزايــد اعتمــاد منــو ونتيجــة هلــذا الــرتاكم املســتمر لــرأس املــال واجتــاه 

، ويقـل احتياجـه مـن العمـل -تبعـاً للتقـدم العلمـي يف هـذا املضـمار-اإلنتاج الرأمسـايل علـى اآلالت واملعـدات 
بصــورة متناســبة مــع تقــدم اآلالت وتكاملهــا، وهــو مــا يعــين اخنفــاض القيمــة اجلديــدة الــيت خيلقهــا اإلنتــاج تبعــاً 

ميـــة العمـــل املنفـــق يف ذلـــك، مـــا يـــؤدي إىل اخنفـــاض الـــربح الـــذي يعتـــرب جـــزءا مـــن تلـــك القيمـــة الخنفـــاض ك
 .1اجلديدة

عنــد هـــذه احلالـــة، ال جيــد الرأمســـاليون حـــال إال مطالبــة العمـــال بكميـــات أكــرب مـــن العمـــل وبـــاألجرة 
شــتد الصــراع بــني مــن القيمــة اجلديــدة الــيت خيلقوهنــا، وبــذلك ي( أجــورهم)الســابقة نفســها أو ختفــيض نصــيبهم 

الطبقتني، ويزيد البؤس واحلرمان والفقر يف أوساط العمال، لتصبح أزمات حتميـة يف اجملتمـع الرأمسـايل، الـذي 
يعجز عن تصريف منتجاته نتيجة اخنفاض مستوى القدرة الشـرائية ألغلبيـة اجملتمـع، فيضـطر إىل البحـث عـن 

ل ضمان أرباح الطبقة احلاكمة، الـيت يضـيق عـددها أسواق خارجية، عن طريق االستعمار واالحتكار يف سبي
علـى حســاب اتسـاع نطــاق الطبقـة الكادحــة، الـيت تناضــل مـن أجــل حتسـني وضــعيتهم، ممـا يــؤدي إىل فقــدان 
تلك األسواق اخلارجية بفضل احلركات التحررية يف تلك املستعمرات، لتتفاقم األزمات شيئاً بعد شـيء حـىت 

 .2يتحطم الكيان الرأمسايل

ناء على الفلسفة املاركسية القائمة على اجلدليـة املاديـة، فـإن كـل االنتقـادات املوجهـة هلـذه النظريـة وب
 :، وذلك كما يلي3نظرية فائض القيمةإمنا هو انتقاد ل

  ،لو صحت نظرية فائض القيمة لوجب أن يتناسب ربح أي مشروع مع عدد العمـال الـذين يعملـون فيـه
مرفوضــة،   أن التناقضـات الطبقيـة الـيت تسـتنتجها املاركسـية مـن هـذه النظريـةوهـو خمـالف للواقـع، ممـا يعـين 

كالتنــاقض بــني العامــل واملالــك بوصــفه ســارقاً يقتطــع مــن العامــل اجلــزء الفــائض مــن القيمــة الــيت خيلقهــا، 

                                                 
واالس : ، وانظر كذلك179-180، ص(1979، دار اجلامعات املصرية، االسكندرية، "تطور الفكر االقتصادي"عبد الرمحن يسري أمحد،  1

 .280-281بيرتسون، مرجع سبق ذكره، ص ص 
 .221-223ص،، دون سنة الطبع2، ترمجة عبد الرزاق الصايف، مكتبة النهضة العربية، بغداد، اجلزء"أسس الفلسفة املاركسية"افسينيف، .ف 2
 .302رفعت احملجوب، مصدر سابق، ص 3
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طاقـة  -يف زعـم املاركسـية  –والتناقض بني ما يشرتيه املالك من العامل وما يتسلمه منـه، إذ يشـرتي منـه 
 .العمال ويتسلم منه العمل نفسه

 ن للنظريــة املاركسـية، فلــيس مــن الضــروري أ اإن تفسـري الــربح يف ضــوء نظريـة فــائض القيمــة يشـكل تناقضــ
مــن القيمـة الــيت خيلقهـا العامــل لنفسـه مــا دام للقيمـة مصــدر غـري العمــل، ومـن مث لــيس  يكـون الــربح جـزء

لــك مــن العامــل شــيئاً مــن القيمــة الــيت خيلقهــا حــىت مــن الضــروري يف نظــام العمــل بــاألجرة أن يســرق املا
 .1يكون الصراع الطبقي حمتوما بني املالك والعامل يف هذا النظام

  أمــا التنــاقض الثــاين بــني مــا يشــرتيه املالــك مــن العمــل ومــا يســلمه إليــه فهــو يتوقــف علــى الــرأي املاركســي
هـي قـوة  -يف جمتمع يسمح بالعمـل املـأجور –السابق القائل بأن السلعة اليت يشرتيها املالك من العامل 

العمل، ال العمل نفسه،كما يردد ذلك االقتصاد الرأمسـايل املبتـذل علـى حـد تعبـري املاركسـية، ألن العمـل 
يف رأي ماركس هو جوهر القيمة ومقياسها فال ميكن أن تكون له قيمة قابلة للقياس والتقـدير حـىت يبـاع 

قـوة العمـل فإهنـا تعـرب عـن كميـة مـن العمـل املنفـق عليهـا أو علـى بتلك القيمـة، وعلـى العكـس مـن ذلـك 
إعاشة العامـل بتعبـري آخـر، فتقـاس قيمـة قـوة العمـل بالعمـل املنفـق يف سـبيلها وتصـبح بـذلك سـلعة ذات 

 .2قيمة ميكن أن يشرتيها املالك من العامل بتلك القيمة
 الـة االجتماعيـة جنـدها هـي األخـرى بيـق العديف الوقت الذي كانت فيه املاركسية تـتهم الرأمساليـة بعـدم تط

مل تطبقها إال جزئيا لكوهنا منعت من حصول العامل على مثرة عمله، وعوضته عـن ذلـك بـأجر وضـمان 
 .حتدده هي، بالنظرية بامللكية العامة وعدم اعرتافها بامللكية اخلاصة

 النظرية النيوكالسيكية -2-4
زيع الدخل املرافقة لعملية النمو يستفيد منها مالك بينما اعترب آدم مسيث و ريكاردو أن إعادة تو 

األراضي مث الرأمساليون، اعترب ماركس أن عملية النمو االقتصادي يصاحبها زيادة غىن الطبقة الرأمسالية على 
، وهذا األمر مل ميكنهم من التوصل إىل صيغة عامة لنظرية التوزيع واألسعار 3حساب الطبقة العاملة

النظرية مع تلك تطور ، مما أدى إىل 4ظرية غري مكتملة للقيمة مت اشتقاقها من العملالستنادها على ن
ستخدم لتحديد أسعار خدمات عوامل الذي اط و ظهور املدرسة النيوكالسيكية اليت جاءت باملفهوم احلدي، 

                                                 
 .بتصرف 214-215باقر الصدر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .217باقر الصدر، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .200، ص 1978، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية "أسس علم االقتصاد" نعمة اهلل جنيب إبراهيم  3

4
 Daniel Martina " La pensée économique", Armand Colin, Paris, 1991, p 159. 
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نافسة نتاج طبقا إلنتاجيتها احلدية، وبواسطة منحنيات العرض والطلب اخلاصة بكل عامل، يف ظل املاإل
 .1التامة واالستغالل األمثل ملواردها

وأمثان خدمات " Ricardo"إن نظرية التوزيع النيوكالسيكية تعتمد بدرجة كبرية على نظرية الريع لـ
عوامل اإلنتاج على مستوى املشروع، فال وجود للصراع الطبقي، بل أن عملية التبادل قائمة على أساس 

، حيث مسامهات كل من العمال والرأمساليني 2ستناد إىل املنفعة احلديةنظرية األسعار النسبية للسلع باال
 .واملنظمني ومالك األراضي هي اليت حتدد مداخيلها مثلما تتحدد أسعار السلع و اخلدمات يف السوق

أن دخل " A.Marshall"ختتلف نظرية التوزيع النيوكالسيكية باختالف أهم مفكريها، إذ رأى 
لى كيفية مزجه مع العناصر األخرى، ليتحدد دخل العمل مبتوسط األجور وهذا على عنصر إنتاج يتوقف ع

أساس مثن بيع املنَتج و كذا سعر الفائدة وباقي تكاليف اإلنتاج، كما تتحدد الفائدة والربح على أساس 
ذج واعترب بعضهم أن العمال ووسائل اإلنتاج هي عوامل منفصلة، وقد قام ببناء منو . تعويض االنتظار

وأما . تتساوى فيه األجور بالريوع سواء استأجر مالك األرض عماال أو استأجر العمال أرضا مقابل ريع
"J.B.Clark " ،فقد استخدم مفهوم اإلنتاجية النهائية واليت تعرب عن العدالة التوزيعية لنظرية اإلنتاجية احلدية

ا تضمن عدالة التوزيع، مبعىن إعطاء العمال  واليت ال تضمن حصول عوامل اإلنتاج على مداخيلها فقط، وإمن
كل ما خيلقه العمل، وللمنظمني كل ما ختلقه الوظيفة التنسيقية، وألصحاب رؤوس األموال كل ما خيلقه 

 .3رأس املال، وهذان األخريان تواجههما بعض الصعوبات عند حتديده

اإلنتاج، واليت ططوِّرت خصيصا  إن دراسة الكيفية اليت يوزع هبا الدخل تقود إىل دراسة إحدى دوال
لدراسة توزيع الناتج احملصل عليه بني الفئات االجتماعية املشاركة فيه، مما جيعلهما وجهني لعملة واحدة، 
حيث كالمها مرتبطة باألخرى، نظرا لبعض اخلصائص مثل قانون تناقص الغلة، وتناقص اإلنتاجية احلدية، 

 .ة اخلاصة بكل عامل إنتاجواليت متكن من حتديد األنصبة النسبي

 

 

 

 
                                                 

، 2000، دار حافظ، الطبعة األوىل"كالت والسياسات املقرتحة مع إشارة إىل البلدان العربيةالتنمية االقتصادية، املش"عبد الوهاب األمني، 1
83. 

2
 Alain Samuelson "Les grandes Courants de la pensée économique", O.P.U, Algérie, 2
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 éd, 1994, p,p 

62-63. 
 .68-71، ص ص 1988، الطبعة الثانية (بريوت)، دار الطليعة "ديثمقدمة يف علم االقتصاد احل"فاضل عباس مهدي، حممود عبد الفضيل  3
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 فرضيات النظرية النيوكالسيكية -2-4-1

تعتمد على جمموعة  *إن نظرية توزيع الدخل النيوكالسيكية القاعدية بتقارب أفكار بعض روادها  
 :1من الفرضيات

  يعتمد اإلنتاج على العاملنيKوL باعتبارمها املؤثرين بقوة. 

  وحيث أن السعر يساوي التكلفة احلدية املنافسة التامة والنزيهة يف كل األسواق(P=Cm) مما يعين أن ،
مكافئة عوامل اإلنتاج تكون باالستناد إىل إنتاجيتها احلدية اليت تساوي إىل املشتقات اجلزئية لدالة 

 :اإلناتج نسبة لكل عامل إنتاج، وحيث تكون الدخول االمسية هلا من الشكل

𝓌    
 
          و       

 
  

  املردود السلمي ثابت ومعناه أن اإلنتاج ينمو بنفس الزيادة يف عوامل اإلنتاج، والدالة املقرتحة هي دالة
(Cobb-Douglas ) وحيث أن (             )من الشكل(Y ) هي اإلنتاج الكلي، بينما(A )

 .فهي معلمة موجبة( α)فهي مستوى التقدم التقين، وأما 

 عوامل اإلنتاج مبا يسمح باالنتقال من دالة إنتاج كثيفة العمل إىل أخرى كثيفة  إمكانية اإلحالل بني
 (.أسعارها يف السوق)رأس املال باالستناد إىل أمثان خدماهتا 

 قواعد نظرية التوزيع النيوكالسيكية -2-4-2
ليس شرطا أن تكون )باالعتماد على الفرضيات السابقة وبغض النظر عن دالة اإلنتاج املستخدمة 

، فإن هذه النظرية استخلصت جمموعة من النتائج واليت تعترب قواعد أساسية يف (Cobb-Douglasة دال
 :مسألة توزيع الدخل

واليت تنص أن دالة اإلنتاج هي من الشكل  (:غياب الربح الصافي)فرضية نفاذ المنتوج -أوال
 :وحيث( m)ومن الدرجة (         )

   
     

          

فإن نسبة املكافئة احلقيقية للعمل ورأس املال ( غلة احلجم ثابتة)وباالعتماد على الفرضية الثانية 
حجم األجور احلقيقية (     )و  (    )على التوايل، يف حني متثل (       )و(      𝓌)هي 

رأس املال على التوايل، وحيث أنه إذا كانت مكافئة عوامل اإلنتاج والفوائد احلقيقية املدفوعة لقاء العمل و 
تتم بإنتاجيتها احلدية، فإن ذلك يعين النفاذ الكلي لإلنتاج وبدون فائض أو عجز، مما يؤدي بالنتيجة إىل 

                                                 
 "J. R. Hicks" و " P. A. Wicksteed"و "  J. B. Clark"أمثال  *

1
 René Sandretto, Op cit, pp 116-118. 
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π)عدم وجود الربح الصايف              𝓌  ) وأن املنظم حيصل على دخله من مشاركته ،
 .العمل، يف حني يتوقف مقدار مشاركة رأس املال على معدل الفائدة وهي القاعدة األوىليف 

إن أحد حمددات أحجام الدخول االمسية أو احلقيقية لعوامل : الدور المهم الختيار توليفة اإلنتاج-ثانيا
 :يليما ( قرارات املزج) اإلنتاج هو كيفية املزج بني خمتلف تلك العناصر، واليت ينتج عنها

 (2القاعدة )الناتج الفردي ورأس المال الفردي  ( أ)

 :فإذا كانت غلة احلجم ثابتة فإن
                 

  وإذا كانت 
 

 
 :فإن هذه العالقة تصبح 

   
 

 
 
 

 
  

 

 
       

   
 

 
    

 

 
   

  )وإذا كانت 
 

 
 :دالة اإلنتاج الفردي تكون فإن( K,L)وهي نسبة استخدام عوامل اإلنتاج ( 

  
 

 
   

 

 
         

يرتبط فقط بنسبة ( أو الدخل الفردي)هذا ما يعين أن القاعدة الثانية تنص أن الناتج املتوسط للعمل 
  )استخدام العوامل 

 

 
.) 

حيث من أجل حتديد معدل مكافئة كل عامل إنتاج ينبغي حساب املشتقات : معدل المكافئة ( ب)
 (:   )و(    )زئية للعمل ورأس املال اجل

  
 

 
              

           
 

 
         ……………(1) 

  
        

     

  
              

  

  
  

   
             …………….(2) 

 :كما يلي(3القاعدة)ت احلقيقية وعليه تكون التعويضات أو املكافئا

 𝓌              
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 :أما التعويضات االمسية فهي

𝓌   𝓌                 

             

مسامهتها  باملقابل تكون النسبة بني التعويضات احلقيقية أو االمسية بني عاملي اإلنتاج مرتبطة فقط بنسبة
 :يف العملية اإلنتاجية ومستقلة متاما عن حجم اإلنتاج وذلك كما يلي

            
𝓌

 
 

𝓌 

  
 

    

     
    ……….(3) 

كما فعند مستوى تكنولوجي معني فإن العالقة بني معديل األجر والفائدة احلقيقيني تكون خطية  
وهي ( k-)ويكون ميله ( LوK)الذي يوضح حدود أسعار عوامل اإلنتاج  ،1(2-2)يوضحه الشكل 

، وحيث كل زيادة أو ارتفاع يف معدل األجر احلقيقي يؤدي إىل اخنفاض (q)متناقصة من أجل ناتج فردي 
  )معدل الفائدة احلقيقي بفرضية العالقة 

 

 
 .، وهي ما تعين وجود اإلحالل بني هذين العنصرين(

 عوامل اإلنتاج حدود أسعار(: 2-2)الشكل    
 
 
 
 

 
 (:4القاعدة)حجم وحصص المداخيل  ( ج

 :انطالقا مما سبق فإن كتليت األجور والفوائد احلقيقة املدفوعة تعطى بالعالقتني التاليتني على التوايل
   𝓌                              ...…….(4) 

             ………………….....(5) 
 :من الدخل الوطين فهي على التوايل( الفوائد)وكذا مداخيل رأس املال  وأما حصة مداخيل العمل

 

 
 

            

     
   

     

    
  …….(6) 

                                                 
1
 René Sandretto, OP Cit, p124. 

𝓌  
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     …………….(7) 

 :ية نفاذ الناتج صحيحة ألنومنه تصبح فرض

      
 

 
 

 

 
 

 

 
   

ترتبط هي ( حىت املداخيل الفردية)وبنفس النتيجة السابقة فإن احلصص النسبية ملداخيل عوامل اإلنتاج  
  )األخرى بالنسبة 

 

 
 :، ويكون الناتج الفردي(

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 𝓌 

 
     𝓌   …….(8) 

 :حيث أن

 .وهي الناتج الفردي احلقيقي            

𝓌              وهي األجر احلقيقي الفردي. 

 :ميكن تلخيص النظرية النيوكالسيكية يف توزيع الدخل بالشكل البياين التايل: التمثيل البياني ( د
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: René Sandretto, OP Cit, p123. 

، فإن (PM)وتعطي الناتج املتوسط الفردي ( OM)حمددة ( LوK)إذا كانت نسبة استعمال 
 :، حيث(q)ملنحىن الناتج الفردي( P)نسبة مكافئة رأس املال تعطى بامليل عند النقطة

 

      

         
  

    

W      

   

      
      

  

  

  

 النموذج النيوكالسيكي يف توزيع الدخل (2-3)الشكل 
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            α  
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

فإن (       )وأن (        𝓌)ن حيث أ( 8)انطالقا من العالقة 
(𝓌           ) احلقيقية أو )وهو معدل األجر، كما أن نسبة معدالت التعويضات

 :هي كما يلي( 3)للعمل ورأس املال املستنتجة من العالقة ( االمسية

  
𝓌 

  
 

𝓌

 
 

    

     
   

  

     
             

 :إن هذه النتيجة ميكن احلصول عليها ألن

         
  

  
 

𝓌 

  
               

𝓌 

  
 

 (Cobb-Douglasدالة إنتاج )حالة خاصة  -2-4-3
م ، وكانت غلة احلج(1العالقة)إذا كانت دالة اإلنتاج معرفة على عاملي اإلنتاج العمل ورأس املال 

، فإن توزيع الناتج بينهما يف شكل أجور وفوائد خيضع لكيفية مزج تلك العوامل وإمكانية (2العالقة)ثابتة 
 :اإلحالل بينهما كما متت اإلشارة إليه سابقا

           ……..……..(1) 
    α ………………..(2) 

فهي مرونة اإلنتاج بالنسبة   و  αتعرب عن حالة التكنولوجيا املستخدمة يف عملية اإلنتاج، وأما  Aحيث 
(KوL ) وهي متثل كذلك حصة دخليهما من الدخل الكلي(Q.) 

 :فأما حصة األجور فهي
 

 
 

   α            

         
      α 

 (:دخل رأس املال)وبنفس الطريقة تكون حصة الفوائد 
 

 
 

α              

         
    α 

تشري هتني العالقتني أن حصص املداخيل املستحقة للعمل ورأس املال تبقى ثابتة يف املدى الطويل طاملا أن 
 :مل تتغري، وحيث يكون الناتج الفردي( LوK)دالة اإلنتاج والكميات املستخدمة من 

  
 

 
     

   α

 
      α   

  

 α
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 :جور والفوائد احلقيقية والعالقة بينهما كما يليوعليه يكون معدل األ

         α       α
 

 
 

𝓌                 α        α    
 

 
 

  
𝓌 

  
 

  α

α
  

 

α
  

ف وأما حصص كل من الريع والربح فيتحدد األول حسب خصوبة األراضي وهي متثل تكالي
من العملية اإلنتاجية بعد دفعه لكافة التكاليف ( الربح)بالنسبة للمنظم، والذي يتحصل على حصته 

 (.الريع+الفوائد+األجور)

بالرجوع إىل قانون املنافسة التامة حيث تكافـَؤط عوامل اإلنتاج بناء على إنتاجيتها احلدية ميكن 
 (:Cobb-Douglas)التمييز بني احلاالت الثالثة التالية لدالة 

         غلة احلجم متزايدة فإن املداخيل املمنوحة لعوامل اإلنتاج يفوق الناتج احلقيقي، حيث
تعمل املؤسسات على زيادة إنتاجها بصفة دائمة حتت ضغط الطلب املتزايد من جهة، وكذا تقليل تكلفة 

 .الوحدة من جهة أخرى وهو ما ال يتوافق مع فرضية املنافسة التامة

        لعوامل اإلنتاج أقل من ( املداخيل)غلة احلجم متناقصة حيث حجم املدفوعات املالية
الناتج احلقيقي، مما يعين وجود الربح الصايف، ويف هذه احلالة يتوقف دوام حتقيقه على قيام املؤسسات 

 :ة، منهبتجزيء وحداهتا اإلنتاجية لتصبح أصغر فأصغر نظرا مليزة حتقيق الربح على مستوى كل وحد

π             𝓌               

        غلة احلجم ثابتة حيث إمكانية حتقيق نفاذ املنتوج مما يعين جتنيب االقتصاد حاليت
 .والكساد، وهي احلالة اليت حتقق فرضيات ونتائج النموذج النيوكالسيكياالنكماش 

 حدود النظرية النيوكالسيكية -2-4-4
 :يوكالسيكي املقدم أعاله له عدة التباسات ويشوبه بعض الغموض وذلكإن النموذج الن

  ألن فرضية نفاذ الناتج تستلزم عدم وجود الربح الصايف الذي يندرج مع الفوائد بفرضية مكافئة
 عوامل اإلنتاج تكون باإلنتاجية احلدية اليت تضمن نفاذ املنتوج؛
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 عن حجم اإلنتاج والفن اإلنتاجي وهي ثابتة  احلصص النسبية ملداخيل العمل ورأس املال مستقلة
يف املدى الطويل مما يعين أن العالقة بني أحجامها احلقيقية أو االمسية تبقى هي األخرى ثابتة 

 )وهي مرتبطة بكيفية مزجها 

 
 

   

 𝓌 
 

   

𝓌    
 

 

 
 ؛(

  يف السوق، مما يؤثر على معدل مزجهاوبالعكس فإن إمكانية اإلحالل بينهما ترتبط بأسعارها 

(  
 

 
 )، كما أن ثبات (

 
( بالنسبة ملكافئة رأس املال)تفرض أن أي ارتفاع ملعدل األجر ( 

 تؤدي إىل إحالل لرأس املال على حساب العمل لتعويض النقص فيه؛

 الكلي  يؤدي تدخل النقابات يف حتسني ظروف العمال من خالل زيادة حصة األجور من الدخل
إىل رفع معدل األجر الذي يرفع معه تكاليف اإلنتاج، مما جيعل املنظم خيفض العمل لصاحل رأس 

تساوي الواحد الصحيح ( LوK)املال، وهذه النتيجة معناها أن مرونة اإلحالل بني العاملني 
(   

    

    
 ؛(  

  ليست ثابتة حيث وخالل النصف أظهرت التجارب العملية أن حصة األجور من الدخل الكلي
 األول من القرن التاسع عشر كانت متناقصة، مث مع مطلع القرن العشرين أصبحت متزايدة؛

  يهمل النموذج النيوكالسيكي وجود الطبقات االجتماعية، وهو يعامل العمل كآلة، حيث أن
سبب فرضية مكافئة حاملي عناصر اإلنتاج تتم وفق منطق دالة اإلنتاج وخصائصها، وهذا ب

 .املنافسة التامة اليت ألغت الصراع االجتماعي وكذا أصحاب السلطة والنفوذ

إن نظرية اإلنتاجية احلدية تشرح فقط الطلب على خدمات عوامل اإلنتاج، مما جعلها غري كافية 
لتحديد األمثان اليت تستوجب تالقي العرض والطلب يف السوق، األمر الذي قاد إىل ظهور نظريات 

واليت ترى أن أمثان " Kalecki"و" Keynes"دة للفكر النيوكالسيكي، أمهها تلك اليت قدمها كل من جدي
خدمات عناصر اإلنتاج ال تتحدد فقط بفعل احلركة التنافسية هلا، وإمنا أيضا بفعل عوامل أخرى مثل درجة 

 .احتكار السوق

 النظرية الكينزية -2-5

سعار والتوزيع، مما يعين عدم رفضه ال األبصحة التحليل الكالسيكي يف جم"Keynes"قر أ
للتحليل الكالسيكي بشكل كامل، وهو على الرغم من اهتمامه املتزايد بآلية النمو االقتصادي فقد اهتم 
بقضية التوزيع من خالل استخدام مفاهيم االقتصاد الكلي كالدخل الوطين و االستثمار واالستهالك، 

، والذي يؤدي إىل حتديد مستوى (الطلب الكلي الفعال)اإلنفاق والذي يرتكز حموره يف حتديد مستوى 
الدخل والعمالة، كما أن التفاوت الكبري يف امليل احلدي لالستهالك بني األفراد هو نتيجة تفاوت الدخول 
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خيتلف عن املدرسة الكالسيكية يف نظرية " Keynes"غري أن . نتيجة التوزيع غري العادل للدخل الوطين
 :مسألة التوظيف وذلك التوزيع يف

  أن طلب املنظم على العمل يتحدد عند املستوى الذي يتساوى فيه معدل األجر احلقيقي مع
 .اإلنتاجية احلدية للعمل

  ،ينتج عرض العمل من العمال من مقارنة ما يستطيع األجر احلصول عليه من منافع للسلع من جهة
باعتبار أن للعمال ( للوقت أو التخلي عن املتعة مثال مضيعة)وعدم وجود منفعة للعمل من جهة أخرى 

 .القدرة واحلرية لالختيار والتوفيق بني منفعة األجر ومنفعة عدم العمل

تؤدي حالة االستخدام الكامل إىل تقسيم الدخل الوطين بني األجور واألرباح، فتحدد األرباح 
لي الفعال مستوى أسعار السلع واخلدمات بالعالقة بني االستثمار والدخل الوطين، بينما حيدد الطلب الك

وأسعار عناصر االنتاج نسبة إىل معدل األجور النقدية، فكل زيادة يف االستثمار ستؤدي إىل ارتفاع 
مستويات تلك االسعار، وارتفاع نسبة الربح احلدي وبالعكس، وعليه يؤدي تغري مستويات األسعار إىل 

 .1ؤدي اىل تغري هيكل التوزيعالتباين بني االستثمار واالدخار، مما ي

 :باملشاكل املرتبطة بتوزيع مكافآت عناصر اإلنتاج تتلخص يف اآليت" Keynes"اهتمامات إن 

  زيــادة الــدخل الــوطين تــتم بزيــادة الطلــب االســتهالكي واالســتثماري، فبالنســبة لــألول حتــدث الزيـــادة يف
، وأمـا (األجر)تفاع مكافآت عنصر العمل حالة ارتفاع مستوى امليل احلدي لالستهالك، أي يف حالة ار 

هـــذا . الثـــاين فتحـــدث الزيـــادة فيـــه عنـــدما يزيـــد مســـتوى الكفـــاءة احلديـــة لـــرأس املـــال علـــى ســـعر الفائـــدة
التحليـل جيعــل هــذه النظريــة تنطلـق مــن شــكل اســتعمال الـدخل وتقســيمه إىل اســتهالك واســتثمار لتصــل 

اإلنتـــاج، يف إطــار البحــث عــن وســائل زيــادة الـــدخل  إىل احلركيــة الــيت متــس دخــول خمتلــف املشــاركني يف
 .الوطين

  نســـبة األربـــاح يف الـــدخل الـــوطين تـــزداد بازديـــاد معـــدل االســـتثمار؛ فقـــرارات املنظمـــني باالســـتثمار تعـــين
احلفاظ على قسط ممـا سـبق مـن اإلنتـاج الـوطين، وهـذا للعالقـة املوجبـة بـني مسـتوى االسـتثمار ومسـتوى 

 .االقتصادية األرباح ومعدل التنمية

 فرضيات النظرية -2-5-1

إذا كان املنظم يبحث عن تعظيم الربح بفرضية املنافسة التامة، فهو حيدد عرض العمل بالكيفية 
كان يبحث يف إمكانية وجود بطالة " Keynes"اليت يتساوى فيها الناتج احلدي مع األجر احلقيقي، فإن 

                                                 
-265وزيع، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، بدون تاريخ نشر، ص ص لبيب شقري، تاريخ الفكر االقتصادي، دار احلكمة للنشر والرتمجة والت 1

 .بتصرف 258
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يرتبط بعملية التوزيع وذلك بناء على الفرضيات ال إرادية ودائمة، مما أدى بتحليله حول التوظيف أن 
 :1التالية

  على املستوى الكلي، وبوجود مستوى معني من التكنولوجيا وموارد إنتاجية فإن الناتج  (:1)الفرضية
 (       )يرتبط حبجم العمل املستخدم ( االمسي أو احلقيقي)أو الدخل 

  ل موجبة ولكنها متناقصة إذا زاد التوظيف ألن تكون اإلنتاجية احلدية للعم(: 2)الفرضية
 (       و       )
  إن املؤسسات هي يف حالة منافسة تبحث عن تعظيم الربح، وبالتايل فهي حتدد حجم (: 3)الفرضية

 (.     𝓌)التوظيف بالكيفية اليت يتساوى فيها الناتج احلدي للعمل مع األجر احلقيقي 
  خيتلف (: 4)الفرضية"Keynes " عن الكالسيك يف مدلول األجر، ذلك أن عقود العمل تكون

فإن األجر ال (   )وحيث أنه مهما اخنفض التوظيف حتت (  𝓌)باألجور االمسية عند حد منخفض 
إىل  فاألجر السمي يرتفع هو اآلخر، وهو ما يقود(   )، بينما إذا زاد التوظيف أكثر من ( 𝓌)يتغري 

استنتاج أن التوظيف الذي حيدد املعدل االمسي لألجور يرتبط بشروط الطلب، وعليه يكون مدلول 
الذي يرى " Keynes"سوق العمل الذي جيمع بني العرض والطلب وسعر العمل خيتلف عما جاء به 

 .أنه خيضع حملددات مغايرة

 
 

 

 

 

 

  حسب (: 5)الفرضية"Keynes "الوطين وال يتعلق مبعدل الفائدة  االدخار هو جزء من الدخل
 .كما أن االستثمار يرتبط مبعدل الفائدة مقارنة بالفعالية احلدية لرأس املال(     )

                                                 
1
 René Sandretto, OP cit, pp 136-139. 

 العمل النموذج الكينزي لسوق (2-4)الشكل  

O

L 

W 

𝓌  
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  حسب (: 6)الفرضية"Keynes " فإن معدل الفائدة هو سعر التوازن بني عرض النقود(M0 ) والطلب
و سعر التوازن بني عرض املدخرات ، وليس كما اعتقد الكالسيك يف أن معدل الفائدة ه(Md)عليها 

 .والطلب االستثماري يف سوق السلع واخلدمات، وال يتحدد بصورة مستقلة يف سوق السلع الرأمسالية

 
 

 
 
 

 
 

 االستنتاجات -2-5-2

عن أسالفه الكالسيك فيما خيص " Keynes"من خالل التوضيحات أعاله بشأن اختالف 
ليل الكينزي رى بوجود بطالة ال إرادية، حيث أن التح توزيع الدخل بني العمل ورأس املال، فإن

ميكانيزمات السوق ال تنتج أي أثر مصحح، ألن اخنفاض معدل األجر ال حيسن باألساس وضعية 
كما أن هذه البطالة ال تطفسَّر بضغط العمال أو نقاباهتم على جعل . التوظيف بل قد يؤدي إىل تدهوره

الطلب املقدم من طرف أرباب )بسبب عدم كفاية الطلب الفعال األجور مرنة أو منتظمة، بل أهنا تنتج 
فسبب نقص التوظيف ليس كما زعم الكالسيك بأنه جيب ختفيض األجور بشكل أسرع من (. العمل

بأي طريقة كانت، فإن ذلك (  𝓌)األسعار، فحىت لو كان ممكنا أن تنخفض األجور االمسية إىل أقل من
 :ي إىل ظهور بطالة إجبارية وذلك بسببلن حيسن من التوظيف بل سيؤد

  ختفيض األجور االمسية يؤدي إىل اخنفاض تكلفتها لدى املؤسسات مما يؤثر على ختفيض األسعار
يكون الربح تقريبا ثابتا مما ال يدفع املنظم إىل زيادة االستثمار )وتبقى حالة التوظيف كما هي 

 (.والتوظيف

 دة نتيجة اخنفاض األجور الذي يدفع العمال إىل االمتناع عن هذه احلالة تؤدي إىل ظهور بطالة جدي
فينخفض التوظيف، ألن األجر ( ألنه ال يرضى بأجر أقل من ذلك الذي كان يتقاضاه سابقا)العمل 

ليس تكلفة فقط بل هو عنصر حيوي بالنسبة للطلب، كما أن ميل االستهالك هو مقدار االستثمار 

 النموذج الكينزي للفائدة (2-5)الشكل  
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وهذا األخري هو الوحيد الذي حيدد مستوى األجور احلقيقية  اجلديد الذي حيدد حجم التوظيف،
 .وليس العكس

  كما أن االخنفاض الدائم واملستمر مبعدل األجر يؤدي إىل تغري يف التوزيع الكلي للدخل الوطين بني
من حيث تأثريه على األسعار وعلى درجة انفتاح االقتصاد ( األجراء وأرباب العمل واملالك)األعوان 
  )عامل، الذي ينتج عنه اخنفاض امليل املتوسط لالستهالك على ال

 

 
مما يؤدي بدوره إىل اخنفاض ( 

  )قيمة مضاعف االستثمار 
 

   
 .الذي يعترب شرطا ضروريا لزيادة التوظيف( 

  يرى"Keynes " أن مرونة عرض العمل ترتفع عند ارتفاع معدل األجر وتنخفض إذا كان هذا األخري
 .وامل خارجية مثل نقابات العمال والتشريعات والقوانني االجتماعية وغريهايتحدد بع

  إن التوزيع ليس قانونا فنيا يتم من خالله وضع الرابطة اليت متزج بني عوامل اإلنتاج، ولكنه ينتج عن
قرارات األعوان يف وحدات اإلنتاح والتوظيف واالستثمار، وهو إذن مرآة تعكس تصوراهتم ومسامهاهتم 

 .يف حركية جمموع النظام االقتصادي

بأن هناك تفاوتا يف امليل احلدي لالستهالك بني األفراد " Keynes"اعرتف : حدود النظرية -2-5-3
بسبب تفاوت الدخول الناتج عن التوزيع غري العادل للدخل الوطين، وقد اقرتح حتريك األرصدة 

 :مما يؤاخذ عليه ما يليالنقدية العاطلة حنو االستثمار عن طريق أداة سعر الفائدة، 

  مل يفرق بني امليل احلدي لالستهالك لألغنيـاء والفقراء،كـأن جيعـل مـثال(b1 )للفئـة األوىل، و(b2 ) للفئـة
الثانيــة، ممــا يعــين ضــمنياً تســاوي ميــل الفقــراء مــع ميــل األغنيــاء وهــذا غــري صــحيح، ممــا يؤشــر عــدم دقــة 

 .حساب امليل احلدي لالستهالك

  بــالرغم مــن اهتمــام"Keynes " بعــدم العدالــة يف توزيــع الــدخل، إال أنــه مل يبحــث يف األســباب احلقيقيــة
الكامنــة وراءهــا، والــيت مرّدهــا إىل تركــز الثــروة الــذي نشــأ أساســاً مــن إطــالق امللكيــة اخلاصــة، خصوصـــاً 

يبحــث يف   املصــادر الطبيعيــة املاديــة لإلنتــاج كــاألرض واملــوارد الطبيعيــة مثــل املعــادن وغريهــا، وبالتــايل مل
كيفيــة التوزيــع مــا قبــل اإلنتــاج، بــل أنــه ركــز علــى التوزيــع بعــد اإلنتــاج واســتخدم أداة ســعر الفائــدة، الــيت 

 .تؤدي اقتصادياً إىل تضييق نطاق امللكية مما يؤدي يف هناية املطاف إىل زيادة حدة التفاوت يف توزيعها

  ونتيجــة لــذلك، بــني بعــض االقتصــاديني"(j.Enzler " و"w.conrad "و"L.Johnson )" علــى أســاس
دراسـات ميدانيــة إىل حقيقــة أن رأس املـال يف االقتصــاديات املعاصــرة قــد أسـيئ ختصيصــه إىل حــد خطــري 
بني قطاعـات االقتصـاد وأنـواع االسـتثمارات بسـبب سـعر الفائـدة، ممـا جيعلهـا علـى املسـتوى العملـي أداة 

ــــة لتخصــــيص املــــوارد بصــــفة عامــــة، واألمــــوال الق ابلــــة لإلقــــراض لغــــرض االســــتثمار علــــى وجــــه غــــري فعال
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اخلصــوص، فهـــي تتحيـــز بصــفة رئيســـة للمشـــروعات الكبــرية علـــى أســـاس افــرتاض غـــري مـــدروس جبـــدارهتا 
 .1االئتمانية لتعزز االجتاهات االحتكارية

  مـن جهـة أخـرأن أكـد" J.E.Mead " و"P.W.Andrews " مـن خـالل االستقصـاءات الـيت قامـا هبـا أن
قـــدون أن ســـعر الفائـــدة لـــيس عـــامالً يـــذكر يف حتديـــد مســـتوى االســـتثمار، ممـــا جيعـــل رجـــال األعمـــال يعت

الطلــب علــى االســتثمار ضــعيف املرونــة جتــاه ســعر الفائــدة إمــا لكونــه ميثــل نســبة ضــئيلة مــن نفقــة إحــالل 
االســـتثمار اجلديـــد، خاصـــة يف حالـــة التقـــادم الســـريع، أو العتمـــاد كثـــري مـــن املشـــروعات علـــى التمويـــل 

 .2مما جيعل أثره حمدودا كنفقة ضمنية على املال املستثمر الذايت،

  وبالنســبة لعــرض األمــوال القابلــة لالســتثمار أي االدخــار، يؤكــد"P.Samulson " مثلــه مثــل كينــز وبعــض
االقتصـــاديني مـــن خـــالل الـــدالئل اإلحصـــائية إىل عـــدم وجـــود تـــرابط إجيـــايب كبـــري بـــني الفائـــدة واالدخـــار 

بعــض النــاس حينمــا تزيــد أســعار الفائــدة يقــل ادخــارهم بــدل أن يزيــد، وأن  ، حيــث أن(ضــعيف املرونــة)
املبـادئ االقتصـادية وحـدها ال ميكـن أن تعطينـا تنبـؤا حامسـا، فكـل الـدالئل تشـري إىل أن مسـتوى الفائـدة 

 .3مييل يف قراري االستهالك واالدخار إىل إبطال تأثري كل منهما يف اآلخر

  ويشـــري أحـــد البـــاحثني إىل أن"Keynes " يســـلم بـــأن معـــدل الفائـــدة يف جمتمـــع حســـن اإلدارة قـــد يكـــون
، غــري أنــه مل يلغيهــا يف نظريتــه العامــة، بــل اعتــرب أن ختفيضــها هــو أحــد شــروط منــو االســتثمارات 4صــفرا

الرأمسالية، مع احتمالية إلغاءها كلياً على املـدى الطويـل ألنـه الطريـق القـومي للقضـاء علـى مجيـع مصـاعب 
 .5الرأمسالية

 "Kalecki"نظرية  -2-6
برفض الفرضية التقليدية اخلاصة باملنافسة، حيث " Keynes"على خالف " Kalecki,1933"قام 

، حيث أن مكافئات عناصر "Keynes"اعترب أهنا غري تامة، وقام بتحليل نظرية التوزيع من حيث مل يفعل 
مبواجهة عناصر القوة يف بيئة تتميز اإلنتاج ال تتحدد يف االقتصاديات املعاصرة باحلركة التنافسية، بل 

 .باملنافسة غري الكاملة

                                                 
البنك اإلسالمي للتنمية، سلسلة الرتمجات : جدة)، "األرباح والفوائد املصرفية بني التحليل االقتصادي واحلكم الشرعي"عبد احلميد الغزايل،  1

 .17ص  ،1994، (2)قم لالقتصاد اإلسالمي ر 
 .17-18املرجع السابق، ص ص  2
 .18عبد احلميد الغزايل، األرباح والفوائد املصرفية بني التحليل االقتصادي واحلكم الشرعي، املرجع السابق، ص  3
 .335، ص (1988دار املرتضى، : بريوت)طبعة الثانية، الحسن اجلواهري، الربا فقهياً واقتصادياً ،  4
 .32، ص (1979دار الطليعة، : بريوت)اسادتشايا، الكينزية احلديثة تطور الكينزية والرتكيب الكالسيكي، ترمجة عارف دليلة، .ايرينام 5
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فإذا كانت املنافسة التامة تفرض أن السعر هو تالقي العرض والطلب يف السوق، فإن كل مؤسسة 
مع تكلفتها ( Rm)تبحث عن تعظيم رحبها بزيادة غنتاجها إىل احلد الذي يتساوى فيه الناتج احلدي 

وق الذي يعترب خارجي فإن كل مؤسسة تستطيع تصريف إنتاجها بسهولة ، وعند سعر الس(Cm)احلدية 
بشرط (        )وبالنتيجة فإن ( ∞)إىل ما الهناية  ألن الطلب على إنتاجها يكون مرنا

فإنه يف ظل املنافسة غري التامة يؤدي رفع إحدى املؤسسات لسعر بيعها إىل فقدان (        )
 حالة العكس فهي سوف تقلص حجم إنتاجها، لذلك فهي دائما خاضعة لسياسة جزء من زبائنها، ويف

التسعري املرتبطة مبستوى التكاليف وردود الفعل الناجتة عن املؤسسات األخرى، حيث الطلب يكون غري 
     مرنا مرونة غري تامة وبالتايل تساوى التكلفة احلدية مع الناتج احلدي يولد رحبا غري عادي ألن  

الذي تطبقه وكذا ( P)درجة احلتكار من موقع املؤسسة باالعتماد على السعر " Kalecki"طور 
 :لكافة املؤسسات وذلك كما يلي(   )السعر املتوسط 

  
    

 
 

  

  
 

 :بالعوامل التالية" Kalecki"تتحدد درجة االحتكار حسب  :محددات درجة االحتكار -2-6-1
 صناعي الذي يرفع درجة االحتكار، حيث تؤثر اجملموعات الصناعية األقوى يف السوق درجة التمركز ال

لكافة املؤسسات، األمر الذي جيعل سياستها السعرية يف حدود هذا السعر، (   )على السعر املتوسط 
 .وتكون حمصنة به، مثال عن طريق التحالفات بينها

 ىل جماالت أخرى كاإلشهار مثالسياسة ترقية املبيعات بالتحول من جمال السعر إ. 

  التغريات التكنولوجية خصوصا إذا كانت تؤدي إىل زيادة التكاليف الثابتة مقارنة باملتغرية، فإهنا تدفع
 .املؤسسات إىل اتباع سياسة محاية األرباح

  قوة نقابة العمال اليت تؤدي إىل ختفيض هوامش األرباح نسبة إىل األجور، مما يعين ختفيض درجة
 .حتكار املؤسسةا

ليست ذات أمهية فيما ( سواء داخل الصناعة أو خارجها)إن حدوث تقلبات يف درجة االحتكار 
خيص توزيع الدخل بني الرأمساليني و العمال، ولكنها تكون ذات أمهية يف بعض احلاالت مثلما هو الشأن 

، كما أن ارتفاع درجة االحتكار (قةمثال حصص األرباح فيما بني أفراد الطب)فيما بني الرأمساليني أنفسهم 
الذي يسببه منو الصناعات الكبرية واندماجها مع بعضها يؤدي إىل توجيه املداخيل من الصناعات الصغرية 
حنو املسيطرة، يف حني تكون حصة األجور من الدخل الوطين مستقلة عن اإلنتاجية احلدية وعن حجم 
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إلطار العام لعملية التوزيع توضحه عالقات القوة بني وأن ا اإلنتاج وعن نسب مزج عناصر اإلنتاج،
 .املتعاملني االقتصاديني وكذا هيكل السوق

 نظرية توزيع الدخل -2-6-2
ميكن تعميم نظرية توزيع الدخل من مستوى الوحدة اإلنتاجية إىل مستوى الصناعة إىل القطاع  

( W)يوزع بني األجور ( V)كلي وذلك إذا اطعترب أن قيمة الناتج الوطين اإلمجايل أو اإليراد ال ككل
، (وهو تكلفة ثابتة( )C)، واهتالك رأس املال(وهي تكاليف متغرية( )M)والتكلفة الكلية للمواد األولية

بني اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية حتدد بالدرجة  ( )، فإن النظرية تفرض أيضا أن العالقة ( )واألرباح
توسط احلسايب لدرجات احتكار العديد من املؤسسات، وحيث أهنا وهي امل(   )املتوسطة لالحتكار 

 :تفرض مايلي

  يف املدى القصري؛( ثابت)خمزون رأس املال معطى وغري متغري 

 العرض يكون مرنا عند تشغيل غري كامل للطاقات اإلنتاجية؛ 

 املردود السلمي ثابت والتكلفة املتغرية الوحدوية ثابتة؛ 

  مع التكلفة املتوسطة ومها ثابتانالتكلفة احلدية تتطابق. 
                 

  
 

   
            

   
       

 
 

 
     

 
   

 
   

 
   

 

 
 

 :، مما ينتج عنه(  )تتغري بتغري (  )وبالنتيجة فإن 

                

 
   

   
 

       

   
 

                

 )فإذا كانت 

 
متثل القيمة (        )متثل نسبة املواد األولية إىل األجور، وكانت (   

 :املضافة، فإن حصة األجور نسبة للقيمة املضافة هي

𝓌  
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𝓌  
 

            
 

خبصوص توزيع الدخل يف وضعية تكون الطاقات " Kalecki"إن النتيجة األساسية اليت وصل إليها 
اإلنتاجية مشغلة وغلة احلجم ثابتة والتكلفة املتغرية الوحدوية ثابتة، فإن حصة األجور من القيمة املضافة 
سواء يف مؤسسة صناعية أو على مستوى جمموع القطاع اخلاص، ترتبط خاصة بدرجة االحتكار وكذا 

 .د األولية والتكلفة الوحدوية للعملالعالقة بني سعر املوا

 األرباح واالستثمارات -2-6-3
غياب الضرائب على )بفرض أن االقتصاد مغلق حيث الضرائب والنفقات احلكومية مهملة 

فإن جممعات الناتج تتطابق مع تلك اخلاصة بالدخل، حيث أن ( اإلنتاج وكذا حتويالت املداخيل مع اخلارج
األرباح  يوزع بني األجور والربح، هذا األخري حيتوي على( Y)خل الوطين الناتج الوطين اإلمجايل أو الد

، (Cc)، واستهالك الرأمساليني (I)واألرباح غري املوزعة و الريع والفائدة من جهة، وبني االستثمارات اخلامة 
 .من جهة أخرى(     )واستهالك العمال  والذي يساوي إىل دخلهم 

              

 :وحيث أن
        ……………(3) 

          ………(4) 

إن القرارات االستثمارية و االستهالكية اليت يتخذها الرأمساليون هي اليت حتدد األرباح وليس 
األرباح هي اليت العكس، بشرط أن االدخار يقوم به الرأمساليون وحدهم فقط، لسببني متعاكسني ومها أن 

الستثمارات وكذا استهالك الرأمساليني، أو العكس القرارات االستثمارية والنفقات اليت يقوم هبا حتدد ا
 .الرأمساليون هي اليت حتدد حجم األرباح

فإن هذا السبب األخري هو األقرب إىل الواقع الذي يفرضه اقتصاد السوق " Kalecki"بالنسبة لـ 
ت االستثمار واإلنفاق يف فرتة معينة أكثر من الفرتة اليت سبقتها نظرا ألن الرأمساليني يستطيعون اختاذ قرارا

( األثر احملرك)إذا أرادوا زيادة األرباح، فهم ال يتحكمون فيه بل أن سلوكهم هو الذي حيدد حجمه 
بالتزامن واالرتباط بدرجة االحتكار الذي يتحكم يف تكوين وحتديد مداخيل العمال وبالتايل االستهالك 

بالنتيجة الناتج الوطين والتشغيل، حيث أن إنفاق الرأمساليني ال حيدد فقط الدخل الوطين التوازين، الوطين، و 
ولكنه يساهم أيضا يف توزيعه بني األجور واألرباح بقاعدة أن الرأمسايل يربح ما ينفقه، وأن العامل ينفق ما 

ي إىل نقص أو ثبات كمية السلع يرحبه، فسلوك الرأمسايل بزيادة االدخار واإلحجام عن اإلنفاق سيؤد
 .ما يؤدي يف النهاية إىل تراجع ثروة هذه الطبقة، والعكس صحيح( ثبات الربح)
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عمليات )تبقى صحيحة مهما أطضيفت متغريات أخرى مثل دور الدولة ( 4)و( 3)إن العالقتني 
وضع " Kalecki"ث أن أو العالقات مع اخلارج، حي( إخل...إعادة توزيع املداخيل، عدم توازن امليزانية

تشاهبا لآلثار الناجتة على األرباح والدخل الوطين من طرف عجز املوازنة، أو اآلثار املرتتبة عن الفائض يف 
امليزان التجاري، فكالمها يؤدي إىل رفع األرباح إىل مستويات عليا من املستوى الذي حيدده فقط جمموع 

ولد آثارا توسعية على النشاط االقتصادي عموما، وعلى استثمارات واستهالكات الرأمساليني، والذي ي
 .حجم املداخيل املوزعة خصوصا

 النظريات الحديثة -2-7
فهي بالتحديد تلك اليت قام هبا كل من " Keynes"إن النظريات اليت جاءت بعد 

والذي حول العالقة بني التوزيع والتوازن االقتصادي، "Jean Robinson"وَ  "Nicholas Kaldor"الربيطانيني
حول النمو " Harrod-Domar"، حيث يعد امتدادا لنموذج "Kaldor-Robinson"عرف بنموذج 

حول االدخار واالستثمار، وتدور أفكاره حول " Keynes" وَ " Kalecki"، وكذا نظريات 1االقتصادي
 :2نقطتني أساسيتني

 وظيفة النظام االقتصادي التوزيع ليس مظهرا حماسبيا على املستوى اجلزئي، وإمنا هو جهاز أساسي ل
 .على املستوى الكلي

 وجود عالقة بني التوزيع وتراكم رأس املال و النمو االقتصادي يف املدى البعيد. 

وهي اليت تدفع ملكافئة أصحاب (  )يوزع بني األجور ( Y)حسب هذا النموذج فإن الدخل
وامللكية مبا يف ذلك الفوائد والريوع، حيث واليت تدفع ملكافئة رأس املال (  )العمل بكل أنواعه، واألرباح 

، وعليه ميكن صياغة (S = I)يتساوى االدخار باالستثمار " Kalecki"أثناء التوازن وانطالقا من نظرية 
 :3العالقات التالية

                        
                                    …….....…(1) 

هي ادخار الرأمساليني والعمال على التوايل، وكل منهما مرتبط بدخله (   )و (   )أن وحيث 
فهي امليل احلدي الدخار الطبقتني على    و     اخلاص، وجمموعهما يشكل االدخار اإلمجايل، أما 

 : التوايل بفرضية ثباهتها يف املدى القصري، وحيث أن

 :ميكن استنتاج ما يلي (1)من خالل العالقة 
                                                 

1
 Katheline Schubert "Macroéconomie contemporain et croissance" Vuibert, Paris 1996, p 203. 

2
 René Sandretto, Op cit, p 186. 

3
 René Sandretto, Op cit, p 188. 
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 حصة األرباح واألجور من الدخل الوطني -2-7-1
                        

                               ;                      
    

 

 
         

 

 
    

 حصة األرباح من الدخل الكلي 
 

 
   

 

      
  

 

 
  

  

      
 

 حصة األجور من الدخل الكلي 

            
 

 
   

 

 
 

 :بعد التبسيط تصبح
 

 
  

 

      
     

 

 
                  

 معدل التراكم ومعدل االستثمار -2-7-2

 )دل االستثمار ترتبط حصة األجور واألرباح مبع
 

 ، بينما (
 

      
فيقيس حساسية توزيع  

 )الدخل إذا تغري معدل االستثمار، كما أن معدل الرتاكم أو معدل منو خمزون رأس املال 
 

مرتبط بشكل ( 
 )مباشر مبعدل الربح 

 
 :بالعالقة التالية( 

                  

    
 

      

 
    

      

 

  
 

 
  

 

 
 

 

      

    
 

 
 

   

      

   

 )حيث ميثل 

 
𝓋)اإلنتاجية املتوسطة لرأس املال، بينما (   

 

 
 :متثل نسبة رأس املال إىل الناتج وذلك( 

  
 

 
  

 

      

 
 

 
  

 

𝓋

   

      

  

 )أن معدل الربح " Kaldor"توضح هذه املعادلة وهي العالقة األساسية لنظرية التوزيع لـ 

 
يرتبط فقط ( 

 مبعدل الرتاكم 

 
 .، وبفرضية امليول احلدية املوضحة أعاله 
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 "Cambridge"معادلة  -2-7-3

 :فإنه ميكن استنتاج      وأن (      )دخلهم  بوضع فرضية أن العمال يستهلكون كل
 

 
    

 

 
                          

 :ومنه
 

 
 

 

   

 

 
 

هي معدل منو خمزون رأس املال، ميكن احلصول يف النهاية ( g)هو معدل الربح، و أن ( π)وبوضع 
وطورها جمموعة من االقتصاديني الذين " Kalecki,1939"ر إليها اليت أشا" Cambridge"على معادلة 

 :واليت تكتب Kaldor, Robinson, Kahn, Pasinettiمثل  ينتمون هلذه املدرسة

π  
 

   

  

على املستوى الكلي فإن زيادة استهالك الرأمساليني ستؤدي إىل إعادة ارتفاع األرباح اليت 
(      )ار مبا يسمح بتمويل الرتاكم، أما يف حالة غياب االستهالك سيحصلون عليها من جراء االستثم

 :فإنه ينتج عنه
          

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

π)أو بكل بساطة  أو       )معدل الربح يساوي معدل الرتاكم، ويف هتني احلالتني (    
 .ع إذا خصصوا جزءا من دخلهم لالدخارفإن سلوك العمال لن يؤثر على عملية التوزي(      

وهو أن العمال ملا يدخرون جزءا " Luigi Pasinetti"وعليه، فإن نقائص هذا النموذج كما يراها 
من دخلهم فإهنم سيحصلون على أرباح مقابلها، وبالتايل فهي ال تقتصر على طبقة الرأمساليني وحدهم، 

 :وعليه ميكن كتابة
        
             

هي أرباح الرأمساليني والعمال على التوايل، كما أن ادخار العمال هو دالة ألجورهم    و    حيث أن 
ولألرباح اليت حصلوا عليها من ادخار سابق، أما ادخار الرأمساليني فهو كما جاء يف النموذج 

 :يوزع كما يلي( Y)ل الوطين ، وعليه فإن الدخ(        )السابق
          

 :وبالتايل يصبح شرط التوازن
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 )مساليني ومبا أن األرباح تقسم إىل جزأين أحدمها خاص بالعمال و اآلخر بالرأ

 
 

  

 
 

  

 
فإن حصة ( 

 :أرباح الرأمساليني من الدخل الكلي هي
  

 
 

 

 
 

 

       
  

   

       
           

 :أما معدل ربح الرأمساليني فهو
  

 
 

 

       
 
 

 
  

   

       
 
 

 
         

 :وعليه يصبح معدل الربح اإلمجايل هو
 

 
 

  

 
 

  

 
                  

فإن ( r)يف شكل قرض ومبعدل فائدة (   )فإذا كان املبلغ الذي يقدمه العمال للرأمساليني 
 :تكتب( 3)العالقة 

 

 
 

 

       
 
 

 
  

   

       
 
 

 
   

  

 
      

 :أثناء التوازن وبعد التبسيط فإن
  

 
 

      

       

 

 
 

   

       

 

 
 

 :تصبح( 4)ومنه فالعالقة 
 

 
 

 

       
 
 

 
  

   

       
 
 

 
    

      

       

 

 
 

   

       

 

 
         

 :تصبح( 5)وبعد إجراء العديد من التعديالت احلسابية التبسيطية، فإن العالقة 
 

 

           

 
 

      

 
      

 

 

   

 
 

 

 
 

ولكن بفرضيات أكثر عمومية " Cambridge"قد وصل إىل نفس معادلة " Pasinetti"ومنه، فإن 
، وبنفس النتيجة اليت مفادها أن كال الطبقتني العمالية والرأمسالية "Kaldor-Robinson"مما جاء به منوذج 

تدخر جزءا من دخوهلا وحتصل مقابل ذلك على أرباح، غري أن ميول العمال حنو االدخار ليس له أي 
 )سواء على تقسيم الدخل الوطين بني األجور واألرباح تأثري

 
 )، أو على حتديد معدل الربح (

 
، ألن  (

، (   )وليس بامليل احلدي الدخار العمال(    )كالمها يرتبط فقط بامليل احلدي الدخار الرأمساليني 
 :وذلك كما يلي
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 خاتمة الفصل
لدخل أو إنفاقه، ألن هذا ليعترب التوزيع الوظيفي للدخل بداية ملعرفة وفهم التوزيع الشخصي 

َكِّن من  األخري يسمح بدراسة مستويات املعيشة وحجم اإلنفاق وأمناط االستهالك داخل اجملتمع، مما ميط
اسية لسياسة الدولة من أجل التحكم يف النشاط ويوضح املعامل األس ،حتديد عرض السلع واخلدمات

كما أن دراسة مستويات معيشة لألفراد   ،االقتصادي ومحايته من االختالالت املفاجئة أو األزمات الدورية
كال التوزيعان حيث أن  َتدرُّجها يف سلم الرفاهية، يسمح مبعرفة ومتابعة مسارها  عِ بُّ تَ الفئات االجتماعية وتَـ و 

 .دافهما التحليلية خمتلفةمتكامالن وأه

إن الدراسة اليت هتتم بتوزيع الدخل البد أن متر بثالث قضايا رئيسية مهمة وهي التوزيع الوظيفي 
واحلصص التوزيعية والتوزيع الشخصي، حيث أن نظرية التوزيع الوظيفي تبحث يف الكيفية اليت حيصل من 

يت قدمها باالستناد إىل عوامل العرض والطلب خالهلا كل عنصر إنتاج على مكافئاته لقاء اخلدمات ال
الناشئة يف سوقه، وهي العوامل اليت حتدد األسعار النسبية هلا وكذا احلصص التوزيعية اليت تبني حجم 
الدخول اليت تؤول إليه مقارنة بالدخل الوطين الكلي، وهي على عكس الدراسة اليت هتتم باألشخاص 

من املسائل األساسية يف علم االقتصاد احلديث فحسب، بل هلا عالوة  ودخوهلم الشخصية، واليت ال تعترب
 .على ذلك أمهية حيوية يف أي حبث يتعلق بالدخل أو الناتج الوطين وتوزيع املوارد االقتصادية

وعليه، فنظرية توزيع الدخل هتتم مبصدر دخول األفراد، وهذا بسبب اشرتاكهم يف عملية اإلنتاج 
صية، أو بذل األموال واألمالك، األمر الذي تنشأ معه بعض الفروقات يف الكسب إما بتأدية خدمات شخ

نتيجة اختالفهم يف التعليم واخلربة العملية وامتالك األصول املالية واإلرث والتنشئة واحلالة االجتماعية 
 لألسرة، وعوامل أخرى، وحيث ال ميكن جتنب عدم املساواة يف الكسب يف اقتصاد السوق حىت بعد

تصحيحها، ألنه دائما توجد فجوة بني الذكور واإلناث والسكان األصليني واألقليات العرقية، وهذا بسبب 
 .العادات والتقاليد والقوانني التشريعية اليت تنظم السوق واليت ختتلف من بلد إىل آخر

ظيم معدالت منو السؤال الذي طرح لعقود وال يزال، هو ما هي السياسيات التنموية املستندة على تعإن 
الناتج احمللي اإلمجايل اليت تؤدي إما إىل حتسني أو تدهور توزيع الدخل الشخصي، والذي تسمح دراسته 

سب من خالله التفاوت  ،لدى فئات معينة يف اجملتمع هإنفاقو  بالبحث يف متركز املداخيل حيث حيط
.يكشفه الفصل املوايلوهذا ما ، البني كل فئة باالعتماد على املؤشرات املتوفرة بكثرة يف هذا اجمل



 

 

 الفصل الثالث
الحكومة في  دور

تحقيق المساواة وعدالة 
ومؤشرات  ،التوزيع
 التفاوت قياس
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 الفصل مقدمة
توزيع الدخل يف كوهنا من القضايا األساسية اليت حتكم سري اجملتمع وتطوره، عدالة تنطلق أمهية 

فنظرة األفراد حول هذه املسألة غري متقاربة بالشكل الذي يؤدي إىل تعميق التناقضات يف اجملتمع، ما ينتج 
راره ومتاسكه النقسامه إىل طبقة أغنياء قادرة على إشباع حاجاهتا املختلفة بسبب عنه آثار يف عدم استق

امتالكها الثروات املتعددة، وطبقة فقرية عاجزة عن حتقيق حاجيات عيشها األساسية، األمر الذي يدفع يف  
 كثري من األحيان إىل حدوث خلل يف منظومة القيم االجتماعية، ويكون سببا يف حدوث التوترات

 .السياسية يف البلد

وقد أدى إدخال االعتبارات اخلاصة باملساواة يف الفكر االقتصادي املعاصر يف الدول النامية إىل 
لكوهنا قضية إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية هامة  ،زيادة االهتمام بعدالة توزيع الدخول والثروات

السياسات احلكومية عن هدف إمناء الدخل لتكامل جوانبها يف نفس الوقت، حيث ال جيب أن تغفل 
الوطين وهدف عدالة توزيعه أيضا، ومها هدفان متعارضان من األهداف الرئيسة للتنمية االقتصادية احلديثة، 

 .ألن كالمها يرميان إىل التأثري يف معيشة األفراد

ع امللكية ال يتحدد طاملا أن توزي، و ونظرًا لوجود عالقة متينة بني نظريات التوزيع ونظريات الثمن
ن احلديث عن التوزيع ال يقود إىل البحث عن إهنائيًا وبصورة مباشرة من الناحية االقتصادية البحتة، ف

نظريات الثمن ونظريات التوزيع فحسب، بل إىل حتليل العوامل التارخيية والسياسية واالجتماعية اليت قد 
وأسلوب توزيعها على أفراد اجملتمع، مبا يسمح بعد ذلك  يكون هلا الدور املباشر واملهم يف حتديد امللكية

دراسة تلك الاهلدف الرئيسي من  مبعرفة كيفية معاجلة عدم املساواة وعدم عدالة توزيع الدخل، حيث يعد
توفر البيانات قياسها تطلب ، واليت يهو تقدير توزيع السكان حسب مستويات الرفاهية اليت يتمتعون هبا

يضا عن دخل الفرد، وهلذا عادة ما يستخدم مفهوم دخل األسرة املعيشية يف دراسة عن دخل األسرة وأ
 .توزيع الدخل

 :يركز هذا الفصل على العناصر التالية

  ؛ األسس واملفاهيم واألمهيةعدالة توزيع الدخلاملساواة و 

 دخل وإنفاق األسرة ومؤشرات قياس التفاوت يف توزيعه 
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 األسس والمفاهيم واألهمية -لة توزيع الدخلعداالمساواة و : ألولالمبحث ا

إن قوانني اجملتمع تنص على وجود فرص متساوية ومتكافئة لكل األفراد، وهي شعارات الدميقراطية 
احلديثة، غري أن قوانني اقتصاد السوق حتكم بشكل خمتلف، ففي الوقت الذي جيوع فيه املاليني من البشر 

ة الكرمية، فإن آخرين يتمتعون حبياهتم وينفقون بإسراف على تغذية يف بلد واحد وال ميلكون سبل احليا
حيواناهتم األليفة أكثر مما ينفقه الفقراء يف السنة، والسؤال الذي يبحث عن إجابته عامة الناس هو ما هو 

 وجه احلقيقة، هل هي تساوي احلقوق أم عدم تساوي النتائج؟

البلدان الدميقراطية احلديثة تعطي أمهية أكرب حلقوق  إن كال التعارضني مها احلقيقة الواقعة، حيث
اإلنسان وتساوي الفرص واختذت خطوات لرفع مستويات املعيشة للفئات األقل حظا، لكنها مل تقض 
على الفقر، ألن هناك حدودا هلذه العملية، فليس من املنطقي جعل املداخيل متساوية، ألهنا ستنتهي 

 .إىل احلوافز والكفاءة مبا يقود إىل تشوهات يف عمل السوق بإحداث تأثريات سلبية بالنسبة

وعليه، فإن معرفة كيفية احنراف الدخل عن متوسط الدخول هو ذو أمهية بالغة ألنه يسمح مبعرفة 
متركز الدخل وخصوصا الثروة يف جمموعة معينة، مما يتوجب على الدولة إعادة النظر يف سياساهتا املختلفة 

ق العدالة االجتماعية، مثل فرض الضرائب املتنوعة على األغنياء لزيادة املداخيل التحويلية الرامية إىل حتقي
 .لصاحل الفقراء، أو العمل على جعل النمو االقتصادي حمابيا للفقراء

 وجهات نظر متقاربة حول المساواة ومعانيها وأهميتها -1-1

للمعايري االجتماعية  إن لدى بعض اجملتمعات تصورات خمتلفة عما هو منصف، وذلك تبعا
والثقافية، وهي اليت تشكل لب السياسات اليت تأخذ هبا اجملتمعات لتوطيد املساواة داخلها، غري أنه 
وبالرغم من وجود اتفاق مجاعي على عدم قبول كافة أشكال عدم املساواة سواء يف الدخل أو الثروة، فإنه 

ألقل دخال، حيث وخالل فرتات التوسع االقتصادي مثة جهود قليلة فعالة بطذلت لزيادة دخول الفئات ا
يرى الناس دخوهلم ومستويات معيشتهم ترتفع، مثلما حدث بدءا من ستينيات القرن املاضي حني زاد 
اإلنتاج العاملي وتباطأ التضخم يف معظم مناطق العامل، وحققت بعض اجملموعات واألفراد جناحات كبرية، 

اجملتمع، فزادت عدم املساواة، وتعقدت مسائلها، لدرجة جعلها ال تنفصم مل تتحقق للفئات األقل حظا يف 
عن القيم االجتماعية واألخالقية، ما أجرب صانعي السياسات مراجعة األولويات تبعا ملعاين وأمهية املساواة 

 :واإلنصاف املتعددة، وأمهها

 رة أو مؤقتة ألولئك األشخاص إن اهلدف املبدئي للدولة الراعية احلديثة هو إنشاء شبكة ضمان مستم
 .الذين ليس لديهم القدرة على احلصول على دخول كافية من أجل تعزيز املساواة والعدالة االجتماعية
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  حق )تتمثل املساواة واإلنصاف لدى اجملتمعات الدميقراطية احلديثة يف جمموعة من احلقوق السياسية
، واملساواة يف الفرص واإلمكانيات املتاحة (إخل...االنتخاب، وتكوين اجلمعيات، والتمثيل الربملاين

، واملساواة بني اجلنسني والعرقيات، وأما ما ينتج بعد ذلك من تفاوت (التعليم اجليد والصحة والعمل)
 .يف الدخول فهو أمر طبيعي ألنه يعكس الفروقات يف املميزات الشخصية

  حسب"Rawls " العدالة االجتماعية، على الدولة أن تكون عملية إعادة توزيع الدخل أحد مبادئ
، ألن مصدر تكوينها 1تعمل على زيادة عدالة توزيع الفرص وليس حتقيق توزيع متساوي للدخول

يعكس طبيعة اخلدمات الفردية من جهة، ومن جهة أخرى العوامل التارخيية اليت ( العمل أو امللكية)
ض اآلخر كاإلرث والنفوذ السياسي، مما ساعدت بعضهم يف حصوهلم على دخول أولية مقارنة بالبع

 .جيعل أي درجة من مستويات التفاوت أو املساواة أمرا منطقيا يتناسب وتلك التغريات

  إن السياسات املعززة للمساواة يف الدخل بصورة مباشرة وغري مباشرة تساعد على احلد من الفقر من
جتماعية، األمر الذي يتناقص معه عدد األفراد خالل جعل التوزيع أكثر قبوال من الناحية األخالقية واال

الذين يعيشون حتت سقف خط الفقر وخصوصا احلرمان، وذلك بالعمل على توسيع االستثمار يف 
العنصر البشري يف املدى الطويل، نظرا لكونه عامال مدعما للنمو االقتصادي الذي خيفف بدوره من 

 .وطأة الفقر

  صا تلك اليت متر مبرحلة انتقال إما على زيادة املساواة تعمل بعض السياسات احلكومية خصو
واإلنصاف أو العكس، فتؤثر ولو مرحليا على رفاهية األجيال، فمثال يؤدي تقدمي معاشات سخية 

للمتقاعدين احلاليني على حساب املتقاعدين يف املستقبل إىل ( وهي إحدى أنواع التحويالت احلكومية)
 .لدخلمزيد من التفاوت يف توزيع ا

  تزيد السياسات اليت تعزز املساواة من الرتابط االجتماعي وحتد من الصراع السياسي، ولذلك لكي
تكون فعالة ال بد أن حتشد اجلماهري املؤيدة هلا، ألن التصحيح االقتصادي الكلي اهليكلي ميكن أن 

جود شبكات أمان يزيد من البطالة والتفاوت يف املدى القصري، ويف مثل هذه الظروف ال بد من و 
 .اجتماعي حلماية مستويات استهالك الفقراء من االخنفاض

2أهمية معرفة مقدار الالمساواة -1-2
 

تعترب قضية الالمساواة من القضايا اجلوهرية احلرجة اليت على رؤساء احلكومات مراعاهتا قدر 
. على اإلضرار بالفقراءاملستطاع، لكون أبعادها متخلفة، فهي تتشابك يف الدخل والصحة والتعليم وتعمل 

                                                 
1
 J. Longatte, P. Vanaove, Op Cit p 101. 

 .بتصرف 51-52، ص ص 2005تقرير التنمية البشرية للعام ، "الالمساواة والتنمية البشرية" 2
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فقد كتب أفالطون يف القرن اخلامس قبل امليالد حمذرا املشرعني اليونانيني مما تشكله الالمساواة البالغة من 
جيب أن ال يوجد بني املواطنني فقر مدقع أو من جانب آخر غىًن فاحش، ألن االثنني منتجان :"خماطر

بشرية ملا هلا من تأثري مباشر على احلظوظ احلياتية للبشر وماذا وهذه األمهية ترتبط بالتنمية ال". لشٍر عظيم
ميكن أن يكونوا عليه مستقبال، أو ماذا ميكن هلم فعله بكفاءاهتم الكامنة اليت ال تنتظر سوى فرصة واحدة 

 .لتبدأ بعملية التطوير الذايت

لعائالت فقرية أو فمن الواضح أن بعض األطفال يواجه خطر املوت املبكر إما لكوهنم مولودين 
منخفضة الدخل، أو أهنم من السكان األصليني، أو ألهنم إناث، أو بكل بساطة أهنم حمرومون من الفرص 
املتاحة لغريهم، وهنا تنتهك املبادئ األخالقية األساسية للعدالة االجتماعية، اليت متتزج بأسباب أخرى قوية 

دة املبنية على أساس الثروة واملنطقة واجلنس والرابطة تؤجج القلق من الالمساواة، كتلك التفاوتات احلا
العرقية، ما جيعلها عوامل سيئة للنمو وللدميقراطية وللتماسك االجتماعي، وهي سيئة حىت من حيث 
أهداف التنمية لأللفية اليت ال توجه اهتمامها لالمساواة بشكل مباشر، من خالل قياس التقدم بتجميع 

 .دهلا على أساس قومينسب التغيري واحتساب مع

متثل املسألة احملجوبة يف قضية التوزيع ضعفا على صعيدين؛ أوهلما، كون األهداف اإلمنائية نفسها 
متجذرة يف فكر العدالة وحقوق اإلنسان، ومبا أن استحقاقات لكل امرئ وليست خمصصات اختيارية أو 

نظر عن الوضع االقتصادي أو اجلنس أو ثروة استثنائية فإنه يلزم منطقيا أن يكون التقدم للجميع بصرف ال
ومع ذلك فإن أهداف التنمية لأللفية ال تذّكر . الوالدين، أو اجلزء من البلد الذي يسكن فيه اإلنسان

احلكومات بأن النجاح يف التقدم حنوها جيب أن يقاس لدى شرائح اجملتمع كلها وليس فقط على وجه 
يف التوزيع يف الدخل والتعليم والصحة واحلظوظ األكثر توفرا يف احلياة اإلمجال، ألن الفرص املتاحة اليت تك
 .ليست موزعة عشوائيا يف أي جمتمع

يتعلق السبب الثاين للرتكيز على الالمساواة بالتقدم ضمن هيكلية أهداف التنمية لأللفية، حيث 
العديد من البلدان أن التقدم الفقراء خملفون وراء الركب يف تقاطع العديد من األهداف، إذ توضح بيانات 

يف اخلمس األفقر من السكان أدىن بكثري من املعدل القومي، حيث نصيب الفقراء من احلرمان يفوق بكثري 
نصيب غريهم منه، مما جيعل تسريع عجلة التقدم بني الفقراء أحد أهم املسالك فعالية للتقدم القومي 

اء التحسن الكلي، ألن أصغر املكاسب تسجل لدى األسر األسرع، فأمناط التقدم احلالية تعمل على إبط
 .املعيشية اليت تشكل اجلزء األكرب من املشكلة

تشكل هذه االعتبارات متضمنات هامة من حيث تصميم اسرتاتيجيات األهداف اإلمنائية، كون 
تلك األهداف  الشواهد الراهنة تثبت أن احلفاظ على التقدم الكلي وختفيف التفاوتات مل ينجح، طاملا أن
بل أن العوائق . حددت غايات ممكنة للقياس تالئم استجابات السياسات املتجذرة يف أسس تقنية ومالية
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احلقيقية أما التقدم هي يف هناية األمر اجتماعية وسياسية متأصلة يف املنافذ الالمتكافئة إىل املوارد وتوزيع 
ه األشكال من الالمساواة فإن أوىل مبادئ إعالن السلطة داخل البلدان وفيما بينها، وما مل تصحح هذ

لن ترتجم إىل تقدم يف التنمية  -وهي التزامات بالعدالة االجتماعية واإلنصاف وحقوق اإلنسان–األلفية 
البشرية وفق معدل السرعة املطلوب، ألن االستجابة املناسبة له تكمن يف ضمان إبراز الالمساواة 

لى التفاوت احلاصل يف احلظ على حنو أشد وضوحا يف تصميم وافجراءات الكفيلة بالتغلب ع
 .االسرتاتيجيات املستلزمة لتخفيض الفقر

بأهنا متجذرة يف  -شأهنا شأن اإلنصاف والعدالة االجتماعية–تتسم األفكار اخلاصة بالالمساواة 
تساوية أمام احلقوق امل: فإن اجلميع يؤمن بوجود املساواة يف أمر ما" Amartia sen"فحسب . القيم

القانون، احلريات املدنية املتساوية، واملساواة يف الفرص املواتية وهلم جرا، إذ يتوقع من غالبيتهم عدم 
التسليم بأن الالمساواة بشىت أنواعها غري عادلة، وأن قلة منهم يقبلون الالمساواة يف الفرص املتاحة إذا  

املوروثة، أو أي مصادفات أخرى للوالدة ال يكون كانت مبنية على أساس اجلنس أو العرق أو الثروة 
 :لألفراد حتكم فيها، وهنا ترتجم الالمساواة يف مخسة عناوين رئيسية وهي

 توجب كل الديانات السماوية على كافة املسؤولني عن : العدالة االجتماعية والمبادئ األخالقية
خالقي، إذ يسلم كل جمتمع بوجود قدر أحوال الشعوب على االلتزام مبعاجلة احلرمان املفرط كواجب أ

أن يكون جلميع أعضاء اجملتمع دخل كاف " A.Smith"معني من احلرمان ميكنه حتمله، حيث أقر 
 .ميّكنهم من الظهور علنا دومنا خجل من أنفسهم

 أو ما يعرف بأمثلية : إحالل الفقراء في صدارة االهتمام"Pareto" إذ تعترب إحدى أفكار االقتصاد ،
يث أن التغيري الوحيد املعزز للرفاه هو ذلك الذي ال يرتك أحدا أسوأ مما كان عليه، وهي إشارة إىل احلد

أن عمليات إعادة توزيع الدخول من األغنياء إىل الفقراء قد جتعل بعضهم أسوأ مما كانوا عليه، فيكون 
ت النمو البديلة أن تنتقي من املعقول للحكومات املنتخبة دميقراطيا العاملة على االختيار بني مسارا

اخليار الذي يولد العائد األكرب للفقراء، حىت لو كانت تأثريات النمو اإلمجالية أقل تأكيدا، ألن إضافة 
دوالر واحد يف يد الفقراء سواء يف املناطق النائية او الزراعية او احلضرية املكتظة بالسكان قد يولد رفاه 

كما أن زيادة وحدة واحدة إضافية من اإلنفاق العام اهلادفة . األغنياءأكرب مما يولده مبلغ مماثل يف يد 
على أسس –إىل ختفيض وفيات األطفال أو توسيع منافذ الوصول إىل املدارس االبتدائية سوف تكون 

 .مستحبة من إنفاق نفس املبلغ على حتويالت إىل خدمات موفَّرة جلماعات الدخل املرتفع -اجتماعية

 تواجه احلكومات خيارات قاسية إذا ما أرادت مقايضة النمو بالتوزيع، ذلك أن : يةالنمو والفعال
اخلسائر املرتبطة بنمو أدىن ميكنها أن تقضي على ما حيققه اإلنصاف الواسع من مكاسب معززة 

فالالمساواة املفرطة ليست سيئة فقط لتخفيض الفقر، بل هي سيئة أيضا للنمو، ألن الفعاللية . للرفاه
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ة طويلة نسبيا واإلنصاف األوسع متكامالن، ومن أسباب بقاء الفقراء فقراء أهنم ال يستطيعون لفرت 
لالستثمار يف اإلنتاج وتعليم األطفال، فالفرص ( حتسم من مداخيلهم مستقبال)احلصول على قروض 

نعون من احملدودة للفقراء يف الوصول إىل العدالة تقيم حواجز إضافية يف وجه االستثمار، وبالتايل  فهم ميط
املشاركة يف النمو، إذ يدخلون األسواق بشروط غري متساوية ويغادروهنا مبكافآت غري متساوية، فحيثما  
كانت الالمساواة املفرطة منتشرة على أساس اجلنس أو الثروة أو املنطقة ومتس شرحية كبرية يف اجملتمع، 

مثل )بني اجلنسني يف التعليم يف بلدان عديدة  فمثال الالمساواة. فإنه حتما سيعاين من الاّلفعالية
تكبح التنمية وتكون نتائجها سيئة على ( أفغانستان وباكستان واهلند وأفريقيا جنوب الصحراء وغريها

 .الفقراء واألسواق

 إذ ميكن لالمساواة املفرطة أن تؤدي إىل إضعاف الشرعية السياسية وتآكل : الشرعية السياسية
ضرر جراء ( الفقراء والنساء واألقلية العرقية وسكان الريف)ما تلحق الفئات احملرومة املؤسسات، فغالبا 

ضعف التمثيل السياسيي والربملاين، وهنا تعمل املؤسسات السياسية كآليات إلدامة أنواع الالمساواة 
ية إىل تفكك اجلائرة وتعزيز مصاحل النخب، مما يؤدي إىل تقويض تنمية الدميقراطية وخيلق األوضاع املؤد

الدولة، فتظهر النزاعات حول إدارة املوارد الطبيعية اليت حتكمها مجاعات ينظر إليها أهنا غري شرعية 
 .حىت لو اختريت من قبل بطرق دميقراطية

 إذ أن إزالة أنواع الالمساواة اجلائرة وختفيض الفقر مها اهلدفني اهلامني : أهداف السياسة العامة
ال تقيد الالمساواة احلادة يف الدخل معدل السرعة الذي ميكن فيه حتويل النمو للسياسات العامة، فمث

إىل ختفيض مستويات الفقر، وعلى حنو مماثل تقلل التفاوتات البالغة يف الصحة والتعليم اجملاَل أمام 
 .الفئات احملرومة كي تغتنم الفرص املتاحة لتحسني رفاهها

حججها املضادة، إذ ينكر بعض دعاة احلرية املطلقة وجود إن ملعاين وأمهية الالمساواة حججها و 
بأن من السخف التحدث عن موارد توزع بأسلوب " هايك. أ.ف"عدالة اجتماعية، مثلما حاج بذلك 

عادل أو بشكل جائر، وأن التخصيص املناسب للثروة واملوجودات يتحدد يف األسواق احلرة وليس بفعل 
ون العالقات الالمتساوية من حيث السلطة وهيكل السوق حيددها وإن كان ذلك غري صحيح لك)البشر 
مهم ( املساواة أمام القانون)كما أن هناك رأي آخر مقبول بكثرة وهو أن بعض أنواع الالمساواة (. البشر

غري أن احلقوق واحلريات ال تستطيع وحدها الصمود، ألن بعض الناس مقيد يف إمكانية . أكثر من غريه
رياهتم وحقوقهم إذا كانوا فقراء أو مرضى أو حمرومني من التعليم، أو كانوا مفتقرين إىل مقدرة اإلفادة من ح

بأن احلريات األساسية هي اليت تدعم الالمساواة بكل " A. Sen"التأثري فيما حيدث هلم، وهنا يرى 
ألن الالمساواة احلادة يف أشكاهلا لتصبح مقبولة، فيتمكن املرء من اختيار منط عيشه والقيام مبا يقدر عليه، 

 .الفرص احلياة تقيد هذه احلريات األساسية وجتعل من فكرة املساواة أمام القانون ال قيمة هلا
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من جانب آخر، حياج آخرون أن الرتكيز املناسب للعدالة االجتماعية جيب أن يكون على احلرمان 
ء بالنسبة إىل غريهم، بقدر السيطرة على املطلق وليس على التوزيع، ألن ما يهم ليس معرفة موقع الفقرا

فالفاقة والالمساواة املطلقتني مفهومني خمتلفني . دخوهلم وحق احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية
جتمعهما صلة قوية، إذ أنه ميكن لاّلمساواة يف فرص احلصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو احلقوق 

اإلفالت من شباك الفقر واحلرمان، وما يرتبط هبا من تفاوتات يف حظوظ السياسية تقليص فرص الفرد من 
احلياة، وإن كانت تتفاوت من بلد آلخر تبعا حلجم وضخامة تلك التعقيدات، واليت تتأكد األدلة بشأهنا 
أهنا ال تعمل منعزلة، بل هي تتفاعل خللق دورات من احملرومية تتفاعل وباستمرار لتنتقل إىل األجيال 

 .1حقة، لتكون يف آخر املطاف عقبة أمام أهداف التنمية لأللفيةالال

 مصادر التفاوت في توزيع الدخل -1-3
لقــد أدى قيــام الثــورة الصــناعية وانقســام اجملتمــع اىل طبقــيت الرأمســاليني والعمــال إىل حــدوث تفــاوت 

قتصـــــادية، واضــــح يف الــــدخول، مــــا أدى إىل ظهـــــور مشــــكلة التفــــاوت يف توزيـــــع الــــدخول يف الدراســــات اال
مث أخــذت هـذه املســألة اهتمامــا متزايـدا ضــمن العديــد مـن البحــوث لــدى ، خصوصـا لــدى منتقـدي الرأمساليــة

أن عـدم التسـاوي يف التوزيـع الشخصـي للـدخل نـاتج عـن ثـالث " Lydall"اعترب  املفكرين الرأمساليني، فمثال
 :، وهي2عوامل رئيسية

 نـت ماديـة مثـل األبنيـة واآلالت واملعـدات واألراضـي، عدم تسـاوي املوجـودات الـيت تعطـي دخـال سـواء كا
 ؛أو معنوية مثل األسهم والسندات

 ؛االختالف يف نوعية اخلدمات الشخصية 

 توزيع القوة السياسية والنفوذ. 

إن األشــخاص املوجـــودون يف أعلــى هـــرم الــدخل يكســـبون معظــم دخـــوهلم مــن ممتلكـــاهتم، بينمـــا ال 
تــذر عائــدا إال نــاذرا، مــا جيعــل دخــوهلم تتحــدد بالعمــل، وحــىت أولئــك الــذين  ميلــك الفقــراء الســلع املاديــة الــيت

وعليـه، ميكـن إمجـاع وإرجـاع مصـادر التفـاوت . لديهم ممتلكات ختتلف عوائـدهم بـاختالف كميتهـا ونوعيتهـا
وبعـض العوامـل األخـرى الـيت تـؤثر يف كليهمـا كـاحلروب ( العمـل أو امللكيـة)يف دخول األفراد إىل طرق كسـبه 

 .واألزمات، أو الفرص املتاحة أمام أبناء الطبقتني الغنية والفقرية

 

 
                                                 

1
 .54، ص 2005تقرير التنمية البشرية للعام  

2
 H. Lydall " The Structure of Earnings" Clarenton Press, London 1968. 
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 العمل -1-3-1

من مصادر الدخل، فحىت ولو وزعت املمتلكات بالتساوي  80%يشكل الدخل من العمل حوايل 
بني األفراد، فإن قدرا كبريا من عدم املساواة يف الدخل ستبقى نظرا لالختالف املوجود بني األفراد يف 

 :1واملهارات وكثافة العمل والوظيفة وعوامل أخرىالقدرات 

إن االخـــتالف يف املقومـــات الفرديـــة واملواهـــب الشخصـــية لـــه أثـــر يف كســـب : القـــدرات والمهـــارات -أوال
ــتعلم، وامليــول الفنيــة  األفــراد، كالــذكاء واملرونــة يف العمــل واملثــابرة واملبــادرة واجملازفــة والطمــوح، والقــدرة علــى ال

ه املقومات تعد ناذرة نسبيا للعرض احملدود أو القليـل منهـا، هلـذا تكافـأ بالـدخل العـايل،  بينمـا فهذ. والعلمية
 .تكافأ أصناف أخرى من اخلدمات اليت تتوفر يف أغلب السكان كقوة العمل غري املاهرة مثال بأمثان متدنية

ر ودخول أكرب من أولئك إن األشخاص الذين يعملون بدوام كامل حيصلون على أجو : كثافة العمل  -ثانيا
الذين يعملون بدوام جزئي، والذين يؤخرون تقاعدهم حيصلون على أضعاف ممن يستعجلونه يف سن 
مبكرة، كما أن الذين يعملون جملرد تلبية حاجاهتم األساسية ويقنعون مبداخيلهم البسيطة تكون دخوهلم أقل 

ن يعمل ساعات إضافية، وكل هذه ممن يبحث دائما عن فرص عمل جديدة ذات دخل مرتفع، أو كم
الظروف احمليطة حبجم العمل جتعل اجلهد املبذول له أثر ولو بسيط يف زيادة عدم املساواة بني الفئات 

 .العمالية املتنافسة وغري املتنافسة

إن نوعية املهن هي أحد أهم مصادر عدم املساواة يف دخل العمل، ويعـود سـبب : الوظائف والمهن -ثالثا
 املدة الالزمة واإلنفـاق الـيت تتطلبهـا كـل مهنـة مـن التعلـيم والتكـوين والتـدريب للوصـول إىل املسـتوى ذلك إىل

فــبعض املهــن يســتلزم تشــغيلها قــدرات إداريــة ومــؤهالت علميــة عاليــة، وتــدريب فــائق، . املؤهــل لتلــك املهنــة
نيــات متخصصــة وتــدريب عــايل وحتمـل مســؤولية كبــرية، يف حــني أن غالبيــة املهــن األخـرى ال تســتلزم أيــة إمكا

فمـــثال، خيتلـــف عمـــل الطبيـــب واألســـتاذ . ومـــؤهالت أكادمييـــة، وهـــي يف الوقـــت نفســـه متاحـــة أمـــام اجلميـــع
إخل، ...اجلــامعي واحملــامي عــن عمــل كاتــب عمــومي أو عامــل يف مصــلحة مبؤسســة عامــة، أو عمــال التنظيــف

يــان كثــرية مــن عــدم املســاواة خصوصــا بــني وحــىت قــرارات رفــع األجــور الــيت تتخــذها احلكومــة قــد تزيــد يف أح
 .الفئات غري املتنافسة

واستنادا إىل هذا التفاوت يف الوظائف واملهن يف اجملتمع، تكون العوائـد املرتتبـة عليهـا خمتلفـة، إذ أن 
قسما منها تدر على أصحاهبا دخوال عاليـة، لـتعكس املعـروض القليـل مـن هـؤالء األشـخاص الـذين يتمتعـون 

املذكورة والذي ال يفي حبجم الطلب احلقيقي، مما يدفع بأجورهم إىل االرتفـاع بشـكل كبـري، فيمـا باملؤهالت 
تكون احلالة معكوسة مع األشخاص الذين ال ميتلكون املـؤهالت املطلوبـة وتكـون شـروط العمـل فيهـا ميسـرة 

                                                 
 .بتصرف 400سامويلسون، مرجع سابق، ص . أ 1
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يــدفع األجــور إىل ومتاحــة أمــام عــدد كبــري مــن األفــراد، مــا جيعــل املعــروض مــنهم أكثــر مــن املطلــوب بشــكل 
 .، فتزداد الفجوة بني اجملموعتني1االخنفاض، وبشكل قد ال تكفيهم لتأمني مستلزمات عيش احلد اآلدىن

عالوة على ما تقدم، فإن عدم املساواة يف الدخل من العمل تتأثر بالتمييز : أسباب أخرى -رابعا
لألسرة اليت تلعب تلعب دورا يف كسب واالستبعاد بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو احلالة العائلية 

فأوالد األغنياء ال يبدؤون حياهتم متقدمني عن أوالد الفقراء غالبا، غري أهنم يستفيدون . األطفال مستقبال
من حميطهم يف كل مرحلة خيطوهنا بدءا من التعليم والصحة والرتفيه وعالقات العائلة االجتماعية من النفوذ 

 .والسلطة وغريها

 أو الثروة الملكية -1-3-2

تعـد إن أعظم التفاوت يف الدخول هو ذلك الذي ينشـأ مـن االخـتالف يف الثـروات املكتسـبة واملوروثة
، لــذا يتوجــب علــى حكومــات ســباب الرئيســة للتفـاوت يف توزيــع الــدخلحــدى أهــم األطريقـة تنظــيم امللكيــة إ

ــــدان  ــــى إعــــا الــــيت تتــــيح مــــنهج االقتصــــاد احلــــرالبل دة تنظيمهــــا بســــن القــــوانني مراعــــاة نتائجهــــا، والعمــــل عل
باسـتخدام الـزمن مـرور مـع تنمـو امللكيـات والتشريعات السليمة اليت حتقق العدالة التوزيعية واالجتماعية، ألن 

 :أمههاو ها، املزيد منتطكسب وسائل 

مبا أن االدخار هو اجلزء املقتطع من الدخل الشخصي، فـإن مكتسـبات األفـراد مـن امللكيـة : اإلدخار -أوال
 ،بسـبب تطـور العلـم والتكنولوجيـاح برتاكمها مبعدالت أكـرب وأسـرع مـن مكتسـبات العمـل بكـل أنواعـه تسم

ىل إجـــور والرواتـــب متيـــل األبينمـــا ربـــاح، نتـــاج ومســـتوى األم اإلجـــحتكـــاليف و ومـــا يرتكـــه ذلـــك مـــن أثـــر يف ال
الشــديد التفــاوت زيــد مــن مىل إا يــدفع توزيــع الــدخل مبــرور الــزمن، ممــاالســتقرار أو االرتفــاع مبعــدالت بســيطة 

ة يــتأصــادر املختلفـة للــدخول املتامللضــريبة علـى فـرض ا ال منــاص مــن لكلـذ واخلطـري حالــة السـلم االجتمــاعي
 .امللكية من

الثـــروات إىل األجيـــال الالحقـــة عـــن طريـــق اإلرث ممـــا يبقـــي أوضـــاع  لتنتقـــ" Mead"حســـب : اإلرث -ثانيـــا
ألهنـا نِتـاج زيـادة التمركـز الشـديد للثـروات لـنفس الفئـات الغنيـة توزيع الدخل كما هي أو جيعلها تسوء أكثـر، 

، كمــا امللكيــة بيــد فئــة قليلــةمتركــز علــى زيــادة يف بعــض البلــدان رث اإلتســاعد بعــض أنظمــة ، وحيــث ونســلها
توزيـــع حالـــة يـــنعكس علـــى ، ممـــا والدكـــرب األأ صـــاحلالرتكـــة ل مـــثال الـــيت حتصـــر قوانينهـــايف بريطانيـــا هـــو احلـــال 

وغــريهم مــن  بنــاءبــني األ هــاتوزيععدالــة ضــمن أو تعمــل علــى تفتيتهــا بشــكل ي ،هحــدة تفاوتــ دزيــفت لــدخولا
وكمــا أن عامــة الــدول تســمح . تفــاوت يف التوزيــعختفيــف حــدة الىل إيف النهايــة ممــا يقــود ، األصــول كــاألبوين
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طـة يف ثـروات األفـراد بانتقال امللكية بـني األجيـال، فهـي تطالـب بنصـيب مـن ذلـك، لتحـول دون الزيـادة املفر 
 .املستلمني هلا، رغم ما لذلك من آثار سلبية على استغالل وختصيص املوارد بشكل رشيد

تعد هذه الوسـيلة أهـم طـرق الثـراء، حيـث كلمـا ارتفعـت درجـة املخـاطرة زادت : المجازفة الرأسمالية -ثالثا
وإنشــاء مراكــز جتاريــة ضــخمة  معهــا معــدالت الــربح والعوائــد، وهــي تشــكل إدخــال أو إنتــاج ســلع جديــدة،

 .تضم املئات من السلع وتوظف العديد من العمال، حيث تكون مداخيلهم من متدنية إىل متوسطة

 الفرص -1-3-3

يعد الوسط الذي يعيش فيه الفرد مبا يؤمنه له من ظروف أو الفرص مواتية واحدا من أهم األسباب 
هيالت واملؤسسات الرتبوية والثقافية والعلمية اليت تقود إىل التفاوت يف الدخول، واليت تتجسد يف التس

والفنية والتدريبية، وما شاهبها واليت تؤهل االنسان للحصول على األعمال املرحبة والدخل العايل، أو متكن 
 .الشخصية ؤهالتهالفرد من الوصول اىل العمل املالئم مل

البيئات املختلفة، وهي  يتأثر التوزيع الشخصي للدخل بالفرص اليت تتيحها Blinder"1"حسب
غري متاحة بالتساوي للجميع، حيث يرتبط بعض منها بإمكانية احلصول على التدريب املهين الالزم، ومنها 
ما يرتبط بظروف العمل، ومنها ما يتعلق بالنفوذ االجتماعي، وسبب ذلك يعود بدرجة كبرية إىل اختالفات 

 .توزيع الثروة

لة فقرية أقل منها للشخص الذي يولد يف عائلة غنية، كفرص فرص الشخص الذي يولد يف عائإن 
احلصول على التعليم والتدريب الالزمني لكثري من األعمال ذات الدخل العايل، ذلك أن أطفال األغنياء 

مكتب للدراسة، مكتبة بالبيت، حاسوب، )عادة ما تتاح هلم فرص التعليم جبميع مراحله وظروفها اجليدة 
فبعض العائالت الثرية )الصحة والتكوين والتدريب املهين ، إضافة إىل فرص (إخل...يةأشرطة مسعية بصر 

، أو تضمن هلم الشغل فور خترجهم (متتلك مؤسسات متكن أبناءها االخنراط يف العمل وهم الزالوا صغارا
السلم من اجلامعة بسبب العالقات العديدة واملتنوعة لألسرة، واليت قد تسهل له أيضا االرتقاء يف 

ا مستقبال واليت وهناكتساب معارف خبصوص نوعية املشاريع اليت سيزاولاالجتماعي من خالل متكينهم من 
وهم خبالف من يعيش يف املناطق النائية واملنعزلة من الريف، حيث فرصه أقل، دخال مرتفعا،  متضمن هل

العائالت كثري من األحيان ال جتد يف   حىت مقارنة مع من يعيش يف األقاليم احلضرية واملدن الراقية، بل أنه
 .الدراسة وعدم االنقطاع عنهايف ستمرار باالبناءهم أل تسمحفرصة اليت من تلك الالفقرية أفضل 

                                                 
1
 A. S. Blinder, "Toward an Economic theory of income distribution",The MIT press, Cambridge, Mass 

1974. 
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من جهة أخرى ال يقتصر التفاوت يف الفرص يف احلصول على التعليم والتدريب الالزمني لألعمال 
سرة ونفوذها، بل يتعدى ذلك إىل طريقة معاملة األفراد،  واحلرف ذات العائد املرتفع، واملرتبطة مبحيط األ

كوجود القوانني والتقاليد واألعراف والعادات التمييزية ليس على حسب مؤهالهتم اخلاصة، وإمنا حسب 
العرق أو الدين أو االنتماء السياسي أو األصل، أو غريها من العوامل غري األخالقية، مما سيؤدي إىل منع 

 .والوظائف واحلرف عنهم، وهو الوضع الذي يكرس انقسام اجملتمع على نفسه بعض من األعمال

 الحروب واألزمات -1-3-4

تساهم الظروف غري الطبيعية كتلك اليت ختلقها احلروب واألزمات يف زيادة وتكريس حدة 
التفاوت، من خالل تأثريها املتفاوت على دخول األفراد، حيث غالبا ما تكون قاسية على ذوي الدخول 

نخفضة واملتدنية واحملدودة، فيما تقل وطأهتا بشكل كبري على أصحاب الدخول العالية، بل وقد تساهم امل
يف خلق ظروف وفرص مواتية لتحقيق أرباح عالية وغري مشروعة يف كثري من األحيان ألصحاب الثروات 

تني، خصوصا ما وامللكيات، وهي ما تساهم يف تراكم ثروة إضافية وتعمق الفجوة الدخلية بني الفئ
يصاحب تلك احلروب واألزمات من موجات التضخم وارتفاع يف املستوى العام لألسعار واخنفاض مستوى 
ومعدل اإلنتاج، والذي يؤثر سلبا على حجم عرض السلع، فتنخفض الدخول احلقيقية خصوصا للفقراء، 

 .فيظهر االحتكار الذي يكرس من جديد زيادة اهلوة الدخلية

 رتبة على التفاوت في توزيع الدخلاآلثار المت -1-4

التفاوت يف توزيع الدخل مرفوض اجتماعيا وغري مقبول أخالقيا، فإن له آثارا سلبية على إذا كان 
 :االقتصاد، ختتلف شدهتا تبعا لدرجة التفاوت ومدى انتشارها يف اجملتمع وأمهها

 االستهالك واالدخار -1-4-1
ة بني االستهالك واالدخار بني الفئات اجلتماعية إن التفاوت يف توزيع الدخل ينشأ آثار متعاكس

الغنية والفقرية ولكن بدرجات متفاوتة، إذ أن الفئات ذات الدخل املنخفض واحملدود تتميز بارتفاع 
واخنفاض ميوهلا احلدية لالستهالك واالدخار على التوايل، حيث تنفق غالبية الدخل من أجل تغطية 

الدخار ال ينال إال جزء ضئيال من اهتمامها، وحىت إن وجد فهو ال ينافس املتطلبات الضرورية، مما جيعل ا
مدخرات الفئات الغنية ذات الدخل املرتفع، اليت تتميز باخنفاض وارتفاع امليل احلدي لالستهالك واالدخار 

، حيث تسمح هلم دخوهلم املرتفعة من تغطية احلاجيات األساسية والضرورية، وحيث تكون 1على التوايل

                                                 
 .78، ص1966، دار املعارف، الطبعة األوىل مصر"اديات الدخل القومياقتص"حسني عمر،  1
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مرونتها الدخلية ضعيفة، بينما ترتفع معدالت االدخار إجيابا مع زيادة الدخل الناجتة عن املدخرات 
 .السابقة

من جهة أخرى كلما اقرتب اجملتمع من عدالة توزيع الدخل كلما مسح بتحقيق التوازن بني 
ث أن مستوى مستويات االدخار واالستهالك، بل ويؤدي إىل تعديل الرتكيب النوعي لالستهالك، حي

الطلب االستهالكي على جمموع السلع خيتلف باختالف مستويات الدخول، فمثال يزيد طلب الفئات 
الغنية على السلع الكمالية وغري الضرورية، بينما يزيد اإلنفاق على السلع األساسية  لذوي الدخول 

لسلع واخلدمات االستهالكية املنخفضة، ولذا يؤدي ختفيض التفاوت إىل تغيري وتعديل أنواع الطلب على ا
 .الضرورية والكمالية والرتفيهية من طرف الفئات االجتماعية املتنوعة

 نتاجالتركيب النوعي لإل -1-4-2
كنتيجة لوضعية الرتكيب النمطي لالستهالك املالئم لدرجة التفاوت يف توزيع الدخل ومدى 

فإن السلع املطلوبة من قبل أصحاب  انتشار الفقر يف اجملتمع واتساع حجم الفئات االجتماعية وتنوعها،
الدخول املرتفعة أو املنخفضة سوف تكون أكثر مالئمة اقتصاديا إلنتاجها من قبل املنتجني بسبب ارتفاع 
الطلب عليها تبعا لتنوع الفئات وأحجامها، كما أن األسعار تلعب دورا يف ختصيص املوارد وتوجيه اإلنتاج، 

 .داخل االقتصاد ليتحدد يف النهاية الطلب الفعلي

فإذا كان الطلب يعكس الرغبة الفعلية من قبل األفراد يف احلصول على السلع واخلدمات واليت 
تعكسها قدرهتم الشرائية، فإن األغنياء يكونون على استعداد لدفع أسعار عالية لتلبية رغباهتم املتنوعة من 

ج من جمال إنتاج السلع األساسية إىل جمال السلع واخلدمات، ما يرتتب عليه حتول وانتفال عوامل اإلنتا 
إنتاج السلع الكمالية والرتفيهية ذات السعار املرتفعة، ما يدفع بأسعار السلع الضرورية لالرتفاع بسبب قلة 
عرضها، فينخفض الدخل احلقيقي لألفراد الفقراء، مث ال تلبث احلالة إىل االستقرار نتيجة توجه الدخول 

اجلنبية، ليعود عرض السلع األساسية إىل حالته الطبيعية فتتحسن القدرة الشرائية، إما  العالية حنو املنتجات
الرتفاع األجور الناتج عن مطالبة أصحاب الدخول املتدنية ذلك، أو الخنفاض أسعار السلع األساسية 

 .نتيجة دخول مؤسسات جديدة إىل السوق الذي سببه ضعف طلب الفئات العليا يف سلم الدخل

 مالالع -1-4-3
تطكرِّس حالة التفاوت يف توزيع الدخول وضعية التوظيف املقرر يف البلد، إذ كثريا ما تقرتن درجة 
التفاوت املرتفعة حباالت البطالة املتنوعة، واليت تؤكد على حالة الركود االقتصادي الذي يعيشه البلد، 

لعمل على تسريح العديد منهم فتكون آثاره االقتصادية خطرية على فئة العمال، نتيجة إقدام أرباب ا
بسبب تراجع اإلنتاج الذي قرره ضعف الطلب، لتنخفض قدرهتم الشرائية، األمر الذي يزيد معاناهتم يف 
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تقلص حجم ونوع السلع األساسية اليت حيتاجوهنا، ألهنم غالبا ما يعتمدون على مصدر واحد للدخل هو 
كومات تقدمي اإلعانات هلم، وهم خبالف أصحاب خدماهتم الشخصية اليت يقدموهنا، مما يوجب على احل

الدخول العالية ذوي املصادر املتعددة للدخل، واليت تكون وطأة األزمة عليهم أخف بكثري من خالل 
 .1تقليلهم استهالك بعض أنواع السلع الفاخرة مقابل اإلبقاء على معدل ثابت الستهالك السلع الضرورية

 فةعدم التكافؤ في التعليم والثقا -1-4-4
ينتج عن التفاوت الكبري يف توزيع الدخول أن يصبح احلصول على التعليم والتكوين والتدريب 
مكلفا بالنسبة للفئات ذات الدخل املنخفض حىت ولو كانت جمانية أو بأمثان رمزية، ألن احلاجة امللحة 

لبعض طموحات بالرغم من أن ل( التعليم)تدفع الكثري من األفراد إىل التوقف عن طلب تلك السلع 
تستحق االلتفات إليها، يف الوقت الذي يساعد فيه ارتفاع مستوى الدخل وتنوعه لدى أبناء الطبقة الغنية 
احلصول والتدرج يف سلم العلم واملعرفة والثقافة دومنا قيود، وهي احلالة اليت توضح كيف ميكن أن تؤثر عدم 

 .هن واألعمال يف املستقبلعدالة توزيع الفرص يف قدرة األفراد على اختيار امل

 دور الحكومة في إعادة توزيع الدخل ومناطق تدخلها -1-5
مبا أن الدخل الشخصي يتحقق من أحد املصدرين ومها العمل وامللكية، ما جيعلهما املصدر 
الرئيس لنشوء عدم املساواة، ومها يطرحان معا إشكالية فعالية الربامج احلكومية املفرتض عملها لتعزيز 

ة يف اجملتمع دون اإلضرار حبالة النمو االقتصادي الضروري لرفع مستويات املعيشة، األمر الذي يربز املساوا
خالفا قائما ولفرتة طويلة حول الدور الذي تلعبه برامج الرفاه وفرض الضرائب يف عملية إعادة توزيع 

 .الدخول وامللكيات
تدخل احلكومة من أجل أن  Nozick"2"فمثال يرى أنصار نظرية العدالة وفقا لالستحقاق لـ

سس األخالقية، وأن العدالة التوزيعية تعتمد على اآللية األختفيف التباين يف توزيع الدخول غري مربر وفق 
اليت متت من خالهلا عملية التوزيع يف أي جمتمع من اجملتمعات وليس على النتيجة النهائية للتوزيع بني 

بولة يكون فيها جلميع األفراد على حد سواء احلق يف التصرف يف الفئات، مبعىن أن البدأ من نقطة مق
ملكياهتم واألصول اليت حيملوهنا، مث حدث بعد ذلك تغري وحترك للدخول عن طريق سلسلة من عمليات 
التبادل واهلبات والعطايا اليت تعد عادلة، فإن التوزيع النهائي للدخل يعد مشروعا ومقبوال أخالقيا، مما حيتم 

 .ث عن املسألة اجلوهرية املتمثلة فيما إذا كان التوزيع املبدئي عاداًل أم ال، لتعليل تدخل احلكومةالبح

                                                 
 . 195صالح الدين نامق، حسني عمر، مرجع سابق، ص  1

2   Anthony N. Atkinson.(The Concept of Inequality in): Anthony B. Atkinson ed., Wealth, Income and 

Inequality, 2
nd

 ed (Oxford New York: Oxford University Press, 1980, P 01. 
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تبدأ  Taney"1"و" Rawls"وعلى العكس من ذلك، فإن أتباع النظرية التقليدية يف املساواة أمثال 
حث املربرات اليت من وضع مثايل هنائي حيث تكون هناك مساواة يف توزيع الدخل، وتنتقل بعد ذلك لب

تؤدي للخروج من ذلك كالتفاوت بني البشر يف ما يتعلق بقدراهتم الشخصية وقابليتهم للتعلم والتطور، 
 .والذي تؤثر فيه عدالة الفرص والظروف املتاحة هلم

إن تطور دور الدولة يف مراقبة النشاط االقتصادي كان حمل جدل سياسي، حيث تستخدم 
ظم الدول ورقة العدالة االجتماعية أو مزيد من احلرية االقتصادية جلذب أصوات األحزاب السياسية يف مع

املنتخبني، ما أدى يف كثري من البلدان على اختالف درجات تقدمها استحالة انسحاب الدولة أو 
 .مشروعاهتا من احلياة االقتصادية

 سياسة إعادة توزيع الدخول وأهدافها -1-5-1
اليت قدمها االقتصاديون حول اآللية اليت يعمل هبا اقتصاد على الرغم من اجملهودات الكبرية 

السوق، فإنه ال يزال يفرز بعض العيوب، فليس بالضرورة أن تنتج األسواق توزيعا عادال للدخل يكون 
منصفا وحيقق العدالة االجتماعية، بل قد ينشأ عنها معدالت عالية وغري مقبولة من عدم املساواة يف 

واليت تعود إىل عوامل السن واجلهد والتعليم واإلرث وعوامل األسعار واحلظ، وعوامل  الدخول واالستهالك،
 .أخرى كما تقدم تبياهنا

 هاتعريف -أوال
إذا كان التوزيع األويل للدخل يهتم بإعطاء كل فرد نصيبه من اإلنتاج الذي شارك فيه إما بتقدمي 

وس األموال واألراضي وغريها، فإن يف اجملتمع خدماته من العمل والتنظيم، أو اكتسابه املمتلكات كرؤ 
بعض الفئات اليت ال تشارك يف العملية اإلنتاجية، مثل املسنني، واملرضى املزمنني، واملعاقني، واألطفال، 

إخل، وبالتايل فهي ال تستفيد من مثرات ...والنساء املاكثات بالبيت، واملعيلني اليتامى، والعاطلني عن العمل
نني السوق، مما جيعلها عاجزة عن إشباع حاجاهتا األساسية، األمر الذي يفرض إعادة توزيعه اإلنتاج بقوا

بوجود سياسة تنظيمية وقانونية واقتصادية واجتماعية تصحح الوضع الذي فرضه السوق، وذلك من خالل 
االلتزام هبا، وجتسيدا  جمموعة القوانني واملراسيم والقرارات والقواعد اليت يتوجب على املتعاملني االقتصاديني

لوجود الدولة يف تنظيم احلياة االقتصادية باألدوات اليت تضمن فعاليتها وتنقل األموال بني فئات اجملتمع  
 .كأداة للتضامن والتكافل االجتماعي ومتنع االحنرافات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اخلطرية

 :يتضح مما تقدم أن إعادة توزيع الدخول هي

                                                 
1   Anthony N. Atkinson. (The concept of Inequality) Op cit , P 03. 
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 سياسة االقتصادية للدولة اليت حتول املداخيل بني األفراد وطبقات اجملتمع بواسطة النفقات ال
 .1احلكومية

  اليت قدمها -مزج بني الوظيفة االقتصادية واالجتماعية للدولة، ظهرت يف إطار الدولة الراعية
"keynes"-  2منيبعد احلرب العاملية الثانية من خالل برامج مساعدات األشخاص احملرو. 

  هي مجلة املدفوعات التحويلية بني األفراد واألسر من خالل أنظمة اإلعانات والضرائب وحتويالت
 .3العاملني باخلارج إذا كان البلد مصدرا للعمالة

  هي الدورة الثانية لتوزيع الدخل، حيث يكون حمورها الدخل الوطين بدل احمللي، وحيث املعامالت مع
 .4ومتزايدة يف الوقت احلايل، خصوصا إذا كانت السياسة النقدية للبلد فعالةاخلارج هلا ألمهية كبرية 

 أهدافها -ثانيا
جل حتقيق بعض األهداف أإن تدخل احلكومة للتأثري على التوزيع النهائي للدخل إمنا يكون من  

 :املتنوعة أمهها

 :ميكن لسياسة إعادة توزيع الدخول حتقيق ما يلي: األهداف االقتصادية ( أ)

 حيث يلعب التوزيع النهائي دور املصحح ألنه : يم النمو االقتصادي يف املدى املتوسط والبعيدتدع
يؤثر على السلوك االستهالكي لألفراد، من خالل رفع معدالت امليول احلدية الستهالك الفئات 

تا نسبيا إذا الفقرية باعتبارها األكثرية يف اجملتمع، وألن الفئات الغنية غالبا ما يبقى استهالكها ثاب
ارتفعت دخوهلا، ألهنا تتجه حنو مزيد من االدخار واالستثمار يف األصول املالية، ما ينتج يف 
النهاية زيادة الطلب الكلي، الذي يقابله ضرورة زيادة عرض السلع املطلوبة، فيتحفز النمو 

معيشة االقتصادي من خالل زيادة االستثمارات وزيادة الطلب على العمل، فتتحسن ظروف 
 .5الفقراء

 ألن إقامة اقتصاد مبين على التحويالت ميارس تأثريا داخليا، حيث تتغري : أداة تنظيم ظرفية
حصص االقتطاعات والتعويضات وفقا للنشاط االفتصادي، ألن هناك العديد منها ما يرتبط 

                                                 
1 Pierre Bezbakh, Sophie Gherarbi, "Dictionnaire de l’économie", LAROUSSE, Paris 2000, p 475. 

2
 Subrata Ghatak," Introduction to Development Economics", 3rd

 edition 1998, ROUTLDG (London) & 

New York, p250. 
 .397، ص 1990، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل "مبادئ احلسابات االقتصادية القومية"عبد القادر حممود رضوان،  3
 .643 املرجع السابق نفسه، ص 4

5 René Sandretto, Op Cit, p 284. 
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على  ، والضريبة على أرباح الشركات، والضريبة(TVA)بالدخل كالرسم على القيمة املضافة 
 .إخل...الدخل اإلمجايل

تظهر املربرات االجتماعية إلعادة التوزيع يف ضمان حد أدىن من : األهداف االجتماعية والسياسية ( ب)
املستوى املعيشي لكل فرد عاجز يف اجملتمع، كاملعوقني واملسنني واألطفال اليتامى، واملنقطعني عن 

، وهي بذلك حتقق مموعة من 1احلاالتالعمل بسبب احلوادث، او التقاعد املسبق وغريها من 
 :األهداف، أمهها

  فرض تغطية مجاعية إجبارية ملخاطر الكوارث تكون مبثابة التامينات اليت يعاد توزيعها عاىل
 .2الضحايا، خصوصا إذا كانت ميزانية الدولة تعاين من االختناقات أو العجز

 دم استقرار اجملتمع، من خالل تفشي كبح الفجوة املتنامية لتفاوت الدخول، والذي يؤدي إىل ع
ظواهر السرقة واجلرمية وإتالف األمالك اخلاصة والعمومية، واليت مردها يف الدرجة الوىل هو انتشار 
الفقر والعزلة والتهميش وعدم العدالة بني األفراد واملناطق واجلنسينن وكذا عدم الرضا على أداء 

 .احلكومة

 يث تعمد بعض األحزاب السياسية إىل اللعب على ورقة عدم حتقيق السلم واألمن يف البلد، ح
املساواة للوصول إىل هرم السلطة عن طريق االنتخابات السياسية الرئاسية والربملانية والوالئية وحىت 

 .البلدية، مما يدل على أن إعادة توزيع الدخل تثر باألوضاع السياسية للبد

 مناطق تدخل الدولة -1-5-2

مرفوضة أخالقيا وسياسيا، فإن الدولة غري ملزمة على قبول نتائج املنافسة  إذا كانت عدم املساواة
يف األسواق كوهنا أمور حتمية ال تقبل التغيري، بل ميكنها العمل على خفضها بفرض الضرائب التصاعدية 

سن على الدخول واملمتلكات، وإعادة تقدميها يف شكل دفعات حتويلية، وإنفاق عام يستفيد منه الفقراء، و 
القوانني التنظيمية واهليكلية اليت توجه األشخاص حنو أنشطة معينة، أو حتررهم من قيود كمية ونوعية كانت 
السبب يف اخنفاض دخوهلم، وال يكون تلك السياسة ناجحة إال يف االقتصاديات اليت حتقق منوا، وذلك 

 :من خالل نوعني من مناطق التدخل

 

 
 

                                                 
1 C. Bonnet, et autres, "Economie Générale", Tome 1, TECHNIPLUS, Paris 1995, pp 121-122. 
2 P. Samuelson, Op Cit, p252. 
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 ع الوظيفيالتدخل على مستوى التوزي -أوال
 :إن تدخل الدولة على املستوى الوظيفي يكون كما يلي

من خالل إقرار وتطبيق السياسات املصممة هلا، حيث هناك : التغيير النسبي ألسعار عناصر اإلنتاج ( أ)
اعتقاد بأنه نتيجة وجود عوائق مؤسسية وتطبيق سياسات حكومية خاطئة، فإن السعر النسيب لعنصر 

يكون أعلى من املستوى الذي يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب، ( جرخصوصا معدل األ)العمل 
فمثال حماولة إحتادات العمال رفع احلد الدىن لألجور إىل مستويات عالية يف ظل االنتشار الواسع 
للبطالة سيزيد تشويه سعر العمل، وعليه فإن التدابري املوضوعة لتخفيضه بالنسبة لعنصر رأس املال من 

السوق ألجور التوظيف يف القطاع احلكومي، وكذا دعم األجور املقدم ألرباب العمل، خالل حتديد 
 .سيؤدي إىل ارتفاع مستوى التوظيف، ويرفع دخول الفقراء الذين ال ميلكون سوى خدمات العمل

يف نفس السياق ميكن للحكومة فرض محاية لألجور املنخفضة من خالل حتديد احلد األدىن هلا، 
، وشيئا فشيئا مت 1899، مث يف فرنسا 1894الذي بدأ العمل به يف زلندة اجلديدة عام وهو اإلجراء 

، مث على باقي 1فرضه على بعض األصناف املهنية، مث على بعض املناطق، مث على كافة االقتصاد ككل
دول العامل، وحيث تعمل احلكومة على تعديله من حني آلخر تبعا للتضخم والنمو االقتصادي الذي 

 .ققه، وهذا من أجل الرفع من القدرة الشرائية لألجراء جبعلهم يشاركون يف مثرات النموحت

من جهة أخرى، تشهد بعض البلدان خصوصا النامية منها تشوهات يف سعر رأس املال، حيث 
تعمل بعض السياسات احلكومية غري الرشيدة مثل حوافز االستثمار، وختفيض الضرائب وأسعار 

، والتقييم اخلاطئ لسعر الصرف، واخنفاض التعريفة اجلمركية على استرياد السلع الفائدة املدعمة
الرأمسالية مثل اجلرارات واجلهزة إىل جعله عند مستوى منخفض ومزيف وغري واقعي، وهو ما يكون 
على حساب سعر العمل، وإذا ما مت إلغاء تلك االمتيازات فإن سعر رأس املال سريتفع ليصبح ناذرا، 

 فإن املنتجني سيكون لديهم حافز لزيادة استخدام عنصر العمل، وخيفضوا من استخدام رأس ومن مثَّ 
املال، وبالتايل فإهنم لن يستلموا عوائد اقتصادية مرتفعة بشكل مصطنع، بل أن دخلهم الشخصي 

 .سينخفض

أو  إن تعديل وعالج تشوهات أسعار عوامل اإلنتاج سواء كان العمل أو رأس املال أو األرض
التنظيم لن يؤدي فقط إىل زيادة اإلنتاجية والكفاءة، ولكنه سيخفض من عدم املساواة من خالل 
األجور املدفوعة للعاملني غري املهرة ومتوسطي املهارة، وخيفض الدخل املزيف املرتفع ألصحاب 

ليل الفقر وحتقيق ، مما ينعكس على زيادة النمو والكفاءة والتوظيف، وتق(رأس املال والتنظيم)امللكيات 
                                                 

1 S. D’ GOSTINO, G. TROMBERT, "Les inégalités de revenus (les enjeux d’un partage)",Vuibert, Paris 

1992, pp 165-166. 
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بقيام املنشآت واملزارع  -مع تباينها من دولة إىل أخرى–املساواة، وهي النتائج اليت ميكن حتقيقها 
 .بالتحول من منط إنتاج كثيف رأس املال إىل منط إنتاج كثيف العمل الخنفاض سعره

إلنتاج، حيث بافرتاض سريان األسعار الصحيحة لعناصر ا: إعادة توزيع األصول المملوكة ( ب)
واملستوى احملدد من استخدام كل عنصر منها، فإن الوصول إىل تقديرات حتديد العوائد اإلمجالية لكل 
أصل سيكون سهال، ومن مَث ترمجة هذا التوزيع الوظيفي إىل توزيع شخصي سيتطلب معرفة كيفية توزيع 

مهية بالنسبة لكيفية توزيع ومتلك هذه الألصول فيما بني شرائح اجملتمع، وعليه، فاحلقائق األكثر أ
الدخل يف أي اقتصاد هي معرفة أمناط ملكية الثروة من حيث العدالة والرتكيز، حيث أن السبب 

من الدخل الوطين إمنا هو  50%من السكان على أكثر من  20%الرئيسي حلصول ما يعادل أقل من 
ية، وباألخص رأس املال العيين من املوارد اإلنتاجية واملال 90%متلك هذه الفئة على ما يزيد من 

واألرض واألسهم والسندات ورأس املال البشري يف شكل احلصول على تعليم جيد وصحة أفضل، 
لذلك فتصحيح أسعار عناصر اإلنتاج وحده ال يكفي لتقليل التباين يف توزيع الدخل وال يقلل 

 .االنتشار الواسع للفقر

الة يتطلب التوجه لتخفيض تركيز التحكم يف األصول إن ختفيض الفقر وعدم املساواة يف هذه احل 
فمثال تركز سياسات إعادة التوزيع . وعدم املساواة يف توزيع القوة والفرص التعليمية واملكاسب الدخلية

املرتتب بانتشار الفقر الريفي على إعادة توزيع األراضي عن طريق حتويل امللكيات الكبرية إىل ملكيات 
ن لديهم احلافز لزيادة اإلنتاج وحتسني دخوهلم، مع مراعاة تعديل تشوهات صغرية ألشخاص سيكو 

السعر الذي مينع صغار الفالحني من ضمان احلصول على ما حيتاجونه من بعض املدخالت  
كاالئتمان والسماد والبذور وسهولة التسويق والتعليم الزراعي، وهي نفس احلالة اليت جيب على سياسة 

 .ملناطق احلضرية عملها من توفري االئتمان التجاري بأسعار السوق لصغار املنتجنيإعادة التوزيع يف ا

إن السياسات الديناميكية إلعادة التوزيع ميكن تنفيذها بشكل تدرجيي، فحكومات البلدان النامية 
حتول نسبة هامة من االدخار السنوي واالستثمارات للمجموعات الدخلية املنخفضة، وهو ما يشرتط 

،  "إعادة التوزيع من خالل النمو"أن تؤدي إىل إضافة أصول كرتاكم عرب الزمن، والذي يشار إليه بـ فيه 
كما أن سوء توزيع رأس املال البشري بني األفراد يف شكل ارتفاع التعليم واملهارة للبعض دون اآلخرين، 

السياسة العامة اليت تستهدف إمنا هو وجه آخر لعدم املساواة يف توزيع األصول اإلنتاجية، مما جيعل من 
إعادة توزيع الدخل أن ترفع بشكل واسع فرص التعليم لإلناث كما هي لألوالد لزيادة الدخل 

 .1املكتسب لألسرة

                                                 
 .247-248تودارو، مرجع سابق، ص ص . م 1
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 التدخل على مستوى التوزيع الشخصي -ثانيا
 :ميكن للسياسات احلكومية أن تؤثر على الدخول الشخصية لألفراد مبا يلي

إن خطط السياسة احلكومية اليت تستهدف : على الدخل والممتلكات زيادة الضرائب التصاعدية ( أ)
من السكان حتتاج إىل مصادر مالية مستمرة، وهو الدور الذي  40%حتسني مستويات معيشة أفقر 

تلعبه الضرائب املباشرة التصاعدية على كل من الدخل والثروة، ألهنا تركز على الدخل الشخصي 
ين أن العبء الضرييب يقع على الفئات الدخلية املرتفعة دون غريها، ودخل الشركات واإلرث، مما يع

غري أن هذه احلالة االفرتاضية غري واقعية يف العديد من البلدان، حيث اجملموعات الدخلية املتوسطة 
واملنخفضة تدفع تلك الضرائب أكثر من غريها، بسبب أهنا تقتطع من مصدر دخلهم وإنفاقهم، مثل 

جور واملرتبات، ورسوم شراء السلع واخلدمات، بينما يتحصل األغنياء على اجلزء الضرائب على األ
األكرب من دخوهلم من العوائد املالية والعينية لألصول، واليت غالبا ال تسجل، أو أهنم ميلكون النفوذ 

 .1والقدرة على التهرب الضرييب

حيث يكون قرار : ح الفقراءزيادة المدفوعات التحويلية ودعم السلع والخدمات العامة لصال ( ب)
احلكومة بسياساهتا االقتصادية املتنوعة الرامية إىل تقدمي الدعم املباشر الستهالك الفقراء للسلع 
واخلدمات العامة هو أهم وسيلة الستئصال الفقر، مثل املشروعات الصحية يف الريف واملناطق احلضرية 

احلصول على املياه النظيفة، وإدخال شبكات الكهرباء  العشوائية، وزيادة برامج التغذية املدرسية، ودعم
والغاز إىل املناطق الريفية واملعزولة، والعمل على إبقاء أسعار املواد الغذائية الضرورية منخفضة، وهي 
املشروعات اليت مل تكن حاضرة يف سنوات الثمانينات حىت أواخر التسعينيات من القرن املاضي بسبب 

املية ونتائج برامج التعديل اهليكلي اليت أثرت بشكل واضح على اإلنفاق العام يف أزمة املديونية الع
 .البلدان املذكورة

إن مصدر متويل تلك املشروعات إمنا هو اإلدارة الضريبية الفعالة اليت تقتطع املبالغ املالية املهمة يف 
مات البلدان النامية كانت الوقت املناسب، ولوالها لتوقفت عجلة التنمية يف البلد، غري أن حكو 

متورطة يف مشروعات عامة ضخمة مل تؤدي وظيفتها االقتصادية واالجتماعية كما كان منتظرا بسبب 
عجز العديد منها على حتقيق األرباح واستمرار خسائرها وعجز موازناهتا، مما زاد من تعقيد مأمورية 

ب لديها ما لبثت أن أصبحت متدهورة، السياسات احلكومية إلعادة توزيع الدخول، فحصيلة الضرائ
ما أثر سلبا على مشروعات التعليم والصحة اجملانية والبىن التحتية اليت حتتاجها الطبقات الفقرية، مما زاد 

 .من سوء توزيع الدخل، وتعمقت الفجوة أكثر من ذي قبل
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ولة عن حتصيل ولذلك، كان حريّا باحلكومة أن تصلح أوال الكفاءة اإلدارية ملؤسساهتا املسؤ 
الضرائب، مث فتح اجملال للقطاع اخلاص وتشجيعه، ألنه مصدر مهم من مصادر إيراداهتا، مع العمل 
مبرونة على إصالح املؤسسات العمومية أو دفعها حنو اخلوصصة لتفادي تغطية ديوهنا املرتاكمة، على 

خل، ألن العملية التنموية طريق الرغم من نتائج مثل تلك القرارات والسياسات على البطالة وتوزيع الد
طويل شاق مؤمل تتحمل تبعاته الطبقات الفقرية احلالية، يف انتظار أن تتحسن أحواهلا مع نتائجها يف 

 .1املدى املتوسط، إذا طبقت السياسات االقتصادية والنقدية املتنوعة بكفاءة وحزم

جب على الدولة من فرض باإلضافة إىل ما يتو : تحسين أداء المشروعات المملوكة للدولة ( ج)
الضرائب املتنوعة والتصاعدية على دخول وثروات الطبقة الغنية، واستعماهلا لتغطية مدفوعاهتا التحويلية 

غري تلك اخلاصة بالغاز والكهرباء واملاء والنقل -حنو الفقراء، فهي ملزمة على حتسني مشروعات أخرى 
ترتكز يف الصناعات الضخمة وقطاع  -واالتصاالتواملواصالت والسكك احلديدية واخلدمات الربيدية 

البناء والتشييد، واليت متثل قيمة عالية من االستثمار احمللي، حيث وبالرغم من مسامهاهتا يف املخرجات 
احمللية وتكوين تراكم رأمسايل كبري، إال أهنا متتص الكثري من املوارد، ويف كثري من األحيان تشكل ضغطا 

ة احلكومة، ألهنا حتدث طلبا متزايدا على التمويل احلكومي واالئتمان احمللي متزايدا على ميزاني
 .واألجنيب، وذلك بسبب الرحبية املنخفضة وعدم كفاءهتا

من الناتج احمللي اإلمجايل، وتبلغ  3%فمثال تتوسط املشروعات الرتكية خسائر صافية تعادل 
ول مثل السنغال وتنزانيا وبنجالديش واهلند رغم أهنا تساهم يف بعض الد 1,2%مثيلتها يف املكسيك 

 60%من إمجايل املخرجات من املصادر الطبيعية، وخترج حوايل  75%واملكسيك ونيجرييا بأكثر من 
من القيمة املضافة الصناعية يف كل من سوريا وتونس ومصر وأثيوبيا، بينما خفضت الصني عدد تلك 

مليون  170حققت خسائر رغم أهنا كانت توظف  منها 43%املشروعات يف عقد التسعينيات ألن 
 .من خمرجاهتا الصناعية 30%عامل حضري، وتنتج تقريبا 

ومن بني أسباب تراجع آداء تلك املشروعات اململوكة للدولة ورحبيتها حتديدا، هو اختالفها عن 
تماعية املشروعات اخلاصة من حيث األهداف، ألهنا غالبا ما تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واج

معا، فمثال تعمل على تقدمي السلع واخلدمات بأسعار أقل من تكلفتها يف حماولة لدعمها خصوصا 
ألصاب الدخل املنخفض واملعدوم، أو استقبال عمالة زائدة ملواجهة أغراض التوظيف الوطنية، كما أن 

ك املؤسسات، واليت تزيدها مركزية صنع القرار ال تسمح إال مبرونة قليلة للمدراء يف العمل اليومي يف تل
 .املشاكل البريوقراطية، مبا يؤثر سلبا على الرحبية

                                                 
 .249، ص املرجع السابق نفسه 1
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وبغض النظر عن عديد األسباب اليت أدت إىل هذا النمو الواسع هلذه املشروعات، حيث منها ما 
تعلق باملنفعة العامة ومنها ما تعلق بضعف البنيان االقتصادي والقطاع اخلاص، إضافة إىل ضعف 

دم كفاءهتا اإلدارية واإلنتاجية واليت أهدرت قدرا كبريا من موارد الدولة، فإنه ال بد على الرحبية وع
احلكومات أن تعمل على حتسني أداء مؤسساهتا إذا أرادت أن ترفع من مستويات معيشة األفراد، 

فضل خصوصا الفئات الدنيا يف هرم توزيع الدخل، ذلك ألن هذه الشرحية العريضة حتتاج إىل تعليم أ
أن تعمل  -إذا استمرت سيطرهتا عليها-وصحة ومستشفيات راقية، وتغذية أفضل، مما يتوجب عليها 

جاهدة على عصرنتها مبا يتماشى واملفاهيم احلديثة للتنمية، حىت تصبح هذه الفئات مسامهة فيها وال 
ماعية، أو من تنتظر انعكاسات نتائجها عليها، سواء من خالل زيادة املدفوعات التحويلية االجت

حيث زيادة اإلنفاق العام، ألن األمر خيص األجيال الالحقة وليس هي وحدها فقط، مما يتوجب 
 .إعادة النظر يف سياسة إعادة التوزيع وكيفيتها من خالل النمو عرب الزمن

 أدواتها -1-5-3

 :تستخدم أجهزة الدولة للتحكم يف عملية إعادة توزيع الدخل جمموعة من األدوات، تتمثل يف

تستطيع الدولة أن تؤثر على التوزيع النهائي للدخل بواسطة السياسة اجلبائية : السياسة المالية -أوال
 .واإلنفاق العام

هي عبارة عن اقتطاعات إجبارية، تكون يف بعض احلاالت جبائية مثل الضرائب : السياسة الجبائية ( أ)
كتلك املفروضة على األجور واألرباح   املباشرة وغري املباشرة التمييزية والتصاعدية على املداخيل،

واملمتلكات، أو على استهالك بعض السلع واخلدمات املتنوعة يف شكل رسوم، ويف حاالت أخرى 
 .تكون شبه جبائية، مثل االشرتاكات االجتماعية املفروضة على العمال وأرباب العمل

من % (40إىل  20)متثل حوايل من وهي اليت تفرض على املؤسسات واألفراد واملمتلكات، و : الضرائب 1/
من ناجتها احمللي اإلمجايل،  %(20و 12)العوائد الضريبية اإلمجالية لكثري من الدول النامية، وترتاوح بني 

 وهي مصدر مهم من وجهة نظر السياسة احلكومية الرامية إىل إعادة توزيع الدخول بتخفيض العالية منها،

اجملتمع، كما أن بعضا منها يفرض على استهالك السلع يف شكل رسوم  ورفع املنخفضة للشرحية الواسعة يف
 :، مثلما يوضحه اجلدول املوايل(ضرائب غري مباشرة)
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 (من إمجايل الضرائب%)اهليكل الضرييب ومصادر اإليراد لبعض الدول النامية (: 3-1)اجلدول 

 إمجايل مبيعات حملية استرياد وتصدير إمجايل ممتلكات مؤسسات وأفراد أخرى ضرائب غري مباشرة ضرائب مباشرة الدولة
 3.0 70.0 28.5 42.0 27.0 2.1 24.9 إثيوبيا
 3.0 80.4 62.9 17.7 16.6 1.3 15.3 اهلند

 17.0 72.3 26.9 45.4 10.7 2.1 8.6 الصومال
 إندونيسيا

 
81.2 1.5 82.7 06.0 10.7 16.7 0.6 

 9.1 27.0 10.0 17.0 63.9 0.1 63.8 الكونغو
 1.4 63.7 41.0 22.7 34.9 2.2 32.7 كينيا

 00 81.1 40.6 40.5 18.9 0.3 18.6 باكستان
 4.4 67.9 51.5 16.4 27.7 1.1 26.6 كوريا اجلنوبية

 3.1 82.5 29.6 52.9 14.4 0.5 13.9 سرييالنكا
 6.0 72.0 49.0 23.0 22.0 1.3 20.7 تايالند
 35.4 45.2 17.6 27.6 29.4 1.9 27.9 مصر

 1.9 71.1 46.4 24.8 26.9 4.2 22.7 الفلبني
 2.4 63.8 39.1 24.7 23.8 2.5 21.3 املغرب
 18.0 59.9 29.5 32.4 22.1 2.8 19.3 تونس

 30.8 47.7 20.0 27.7 21.5 6.6 14.9 باراجواي
 5.4 51.9 18.2 33.7 32.7 3.5 29.2 إكوادور
 7.8 77.9 48.3 29.6 14.9 1.8 13.1 الربازيل

 01.1 69.0 26.8 43.1 29.0 0.9 28.1 هوندوراس
 00.1 73.1 36.0 37.1 26.8 / 26.8 غانا

 29.8 55.6 32.2 23.4 13.6 1.0 12.6 جواتيماال
 29.6 52.5 32.1 20.4 17.9 2.4 1215.5 كوستاريكا

 10.1 56.3 53.0 03.3 22.8 2.3 20.5 شيلي
 .765تودارو، مرجع سابق، ص . م: المصدر

 :ن للضرائب أن تأخذ األشكال التاليةميك

 إن حصيلة عوائد ضرائب الدخل املتحصلة كنسبة من الناتج الوطين : ضرائب الدخل والممتلكات
تقل يف البلدان النامية عنها يف املتقدمة، حيث ينتشر يف كثري منها فجوات ضريبية ( GNP)اإلمجايل 

االستثناءات واختالف املعدالت الضريبية على وهترب ضرييب لألفراد مرتفعي الدخل، بسبب انتشار 
من كثافتها السكانية هي  3%الدخول، والضعف اإلداري العام يف جتميع الضرائب، حيث أن أقل من 

يف الدول املتقدمة، وهلذا يكون من غري  80%إىل  60%اليت تدفع فعليا ضرائب الدخل مقارنة بـ 
 .الفقراء، بينما يستثىن األغنياء منها بطريقة أو بأخرى املقبول أخالقيا واقتصاديا مجع الضرائب من

مدونة فيه، متثل ضرائب  22يوضح اجلدول أعاله أن دولة واحدة وهي باراجواي من ضمن 
من العوائد العامة اإلمجالية فقط، وهي نسبة قليلة ومنخفضة جدا، واليت ظلت   6,6%املمتلكات فيه 
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بب عدم كفاءة أجهزة احلكومات يف جتميع الضرائب، والقوة كما هي حلوايل عقدين من الزمن، بس
االقتصادية والسياسية والتأثري اليت يفرضه أصحاب النفوذ ومالك األراضي والفئات احلاكمة يف كثري من 

 .بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

ء من القدرة من جهة ثانية تعرب الضرائب التصاعدية على الدخل عن عزم احلكومة حتويل جز 
الشرائية بني طبقات اجملتمع، ففي اجلزائر مثال مت تعديل النظام الضرييب بإنشاء الضريبة على الدخل 

، وهي تفرض على املرتبات واألجور واملعاشات والتعويضات والريوع العمرية (IRG)اإلمجايل 
موضح يف اجلدول  ، مثلما هو%(0-40)واإلجيارات، وهي تأخذ سلما تصاعديا، حيث ترتاوح بني 

 :التايل
 سلم الضريبة على الدخل اإلمجايل(: 3-2)اجلدول 

 (%)معدل الضريبة  (دج)الدخل اخلاضع للضريبة 
 0 60000ال يتجاوز 

 10 180000إىل  60001من 
 20 360000إىل  180001من 

 30 1080000إىل  360001من 
 35 3240000إىل  1080001من 

 40 3240000أكثر من 

 .31، ص (2003)، العدد الثاين (جامعة ورقلة)، جملة الباحث "اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر"ناصر مراد، : صدرامل

 حيث تبلغ حصيلتها املفروضة على الشركات احمللية واألجنبية أقل : الضرائب على أرباح الشركات
الدول املتقدمة، وهذا يف  6%يف معظم البلدان النامية، مقارنة مبا يزيد عن ( GDP)من  3%من 

بسبب النقص النسيب ألنشطة الشركات يف اجملموعة األوىل من البلدان، لتوجه حكوماهتا إىل منح 
خمتلف أشكال احلوافز واالمتيازات الضريبية للمشروعات الصناعية والتجارية، حيث عادة ما متنح فرتة 

وأحيانا أخرى حتذف الضرائب  سنة، تعفى خالهلا من دفع الضرائب، 15مساح تصل أحيانا إىل 
املفروضة عليها، وغري ذلك من التدابري اليت هتدف إىل تقليل األعباء الضريية على الشركات، لتقدميها 

وأما الشركات متعددة اجلنسيات فإن هلا القدرة . إخل...املنح للجمعيات اخلريية والنوادي الرياضية 
ذات معدالت ضريبية منخفضة باستخدام أسعار العالية على نقل أرباحها من دولة إىل أخرى 

 .التحويل

 وهي أكرب مصدر منفرد لإليراد العام يف الدول النامية، مثل ضرائب : الضرائب غير المباشرة
، وهي تعترب سهلة (ضرائب املشرتيات واملبيعات)، وضرائب املنبع (الرسوم اجلمركية)االسترياد والتصدير 
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يل غري أن الفقري والغين يشرتكان يف دفعها بنفس املعدل، ولذا يكون نسبيا من حيث التقدير والتحص
من األجدر من منظور العدالة االجتماعية جتنب فرض الضرائب على السلع األساسية مثل األغذية 
واملالبس واألدوات املنزلية اليت يطلبها بكثرة الفقراء ومتوسطي الدخول، وفرض ضرائب إضافية على 

إخل، وهي سلع ...، مثل السيارات الفاخرة واألجهزة املنزلية املتطورة، واألغذية الراقيةالسلع الرتفيهية
 .تستهلكها الفئات ذات الدخل املرتفع

إن ضعف الضرائب بنوعيها املباشرة وغري املباشرة جيعل الطبقات الفقرية ومتدنية الدخل هي اليت 
 :لدان النامية، مثلما يوضحه اجلدول التايلتتحمل العبء الضرييب أكثر من الطبقة الغنية يف الب

 (من الدخل %مباشرة وغري مباشرة )العبء الضرييب طبقا لفئات الدخل ( 3-3)اجلدول 
 دخل مرتفع دخل متوسط دخل منخفض الدولة

 21,4 19,8 17,2 األرجنتني
 14,8 14,3 5,2 الربازيل
 26,7 16,2 18,5 شيلي

 29,9 13,1 17,1 كولومبيا
 12,7 8,8 11,5 كينيا
 20,3 20,2 8,4 لبنان

 42,1 16,5 17,7 ماليزيا
 14,9 22,7 40,2 املكسيك
 25,3 9,6 15,0 باكستان

 26,6 17,4 4,8 بريو
 33,5 16,9 2,3 الفلبني

 21,6 15,7 16,4 كوريا اجلنوبية

 .770تودارو، مرجع سابق، ص . م: املصدر   

أهم االقتطاعات يف الوقت احلاضر، ألهنا متس الفئات املشتغلة  متثل أحد :االشتراكات االجتماعية 2/
وأرباب العمل، وهي تفرض خصيصا لتمويل احلماية االجتماعية لألصناف املتعددة، مثل البطالة واملرض 

إخل، وحيث أن نسبتها ختتلف من بلد آلخر حسب ...والشيخوخة والتقاعد واملنح العائلية وحوادث العمل
 .درجة تقدمه

تتمثل أوجه اإلنفاق العام الذي يستهدف التقليل من التفاوت الناتج عن عجز : إلنفاق العاما ( ب)
شرائح الدخل املنخفضة من تلبية متطلبات احلياة الكرمية، وباألخص عجزهم عن توفري الصحة 
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والتعليم، الذي يسببه نقص الدخل، ويؤدي إىل مزيد من التخلف واألمراض واحلرمان والنفور 
 :اعي فيما يلياالجتم

  زيادة توظيف الدولة للبطالني، من خالل ضمان بعض الفئات احلصول على السلع واخلدمات إما
نقدية يف شكل أجور ومرتبات، ولو كانت أقل مما يدفعه القطاع اخلاص كتلك الربامج واملشروعات 

الذي يستهدف تكوين رأس  ذات النفع العام أو املؤقتة، وإما عينية مثل الصحة والتعليم العام اجملاين،
 .املال االجتماعي القادر على مواكبة متطلبات التنمية من العمالة املاهرة

  منح اإلعانات املتعلقة بأسعار السلع األساسية سواء بتقدمي الدعم هلا خصوصا املنتجات الغذائية
دة والبذور ذات اجلودة والزراعية، أو بإعانة الفالحني واملزارعني غري القادرين على احلصول على األمس

العالية، وبعدها العمل على تصريف منتجاهتم يف األسواق، أو كذا تقدمي التدريب للقوة العاملة يف 
قطاعات الدولة من أجل عصرنة مؤسساهتا، وجعلها مسامهة يف خلق ثروة البلد بدال من استنزاف 

 .مواردها احملدودة

 ت، كتحمل الدولة جزء من تكاليف النشاط االقتصادي منح املساعدات االقتصادية لفائدة املؤسسا
خصوصا يف احلاالت ( دفع بعض فوائد القروض اليت على عاتق الفالحني، أو التخفيف الضرييب)

 .1احلرجة أين تكون مستويات اإلنتاج متدنية وتكون املؤسسات تعاين صعوبات مالية خانقة

 عن أهاليهم، وكذا مدارس إعادة التأهيل، إضافة إىل إنشاء دور اليتامى واملسنني واملشردين املنقطعني 
متويل اجلمعيات اخلريية اليت تعىن بالصحة والتضامن، واليت من شأهنا تقليل التشويه احلاصل يف عملية 

 .التنمية، اليت تقتضي استفادة اجلميع من مثراتعا دون اقتصارها على فئات معينة

خلق نوع من املداخيل واليت تسمى باملداخيل االجتماعية، واليت تتمثل يف  :السياسة االجتماعية -ثانيا
أصبحت ذات أمهية بالغة يف االقتصاد املعاصر، واليت تتجسد يف نظم احلماية والضمان واإلعانات 
االجتماعية، وهي يف حقيقة األمر تعويضات تستهدف بعض اجملاالت وفئات حمددة يف اجملتمع، وتكون 

دمي املربرات عن النفقات الفعلية اليت قام هبا الفرد كتعويضات املصاريف الطبية نقدية بشكل طبيعي بتق
يف مثال والصيدالنية وانقطاع املرأة احلامل عن العمل، أو تقدمي حتفيزات لألسرة عند والدة الطفل الثالث 

جملتمع، وهي إخل، وذلك ألن الغرض منها سد ثغرة مشوهة يف ا...اجملتمعات اليت تعاين من نقص اخلصوبة
 :، ومنهاال تعدو أن تكون وجها من أوجه اإلنفاق العام

هي عملية انتقال املوارد وحتركها عرب الزمن للتأكيد على وجود تضامن : الشيخوخة والتقاعد ( أ)
ستفيد منها قد قدم فيما مضى املاجتماعي صوري، فتعويضات الشيخوخة ليس بالضرورة أن يكون 

                                                 
1 Jean Pierre Lorriaux, "Economie Politique Contemporain", Economica, Paris 1994, p 106. 
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عد تكون نتيجة حتمل األفراد بعض التكاليف باشرتاكاهتم االجتماعية خدمات، بينما تعويضات التقا
وتزيد هذه التعويضات ثقل كاهل احلكومة . اإلجبارية املقتطعة من دخوهلم الشخصية أثناء فرتات عملهم

إذا كانت عاجزة عن حتفيز النمو االقتصادي الذي يستلزم مزيدا من التوظيف، ألن اشرتاكات العمال اليوم 
ليت متول هذه التعويضات، خصوصا يف اجملتمعات األكثر شيخوخة، وهي احلالة اليت تستلزم يف كثري هي ا

من األحيان جلوء احلكومة إىل سياسات التقشف ورفع الضرائب على الفئات املشتغلة، مما ال يلقى ترحيبا 
 .نةشعبيا، بالرغم من كوهنا وسيلة فعالة إلعادة توزيع الدخل بني األجيال واألزم

مثل تعويض استهالك السلع واخلدمات الطبية وحوادث العمل، : التعويضات الصحية والطبية ( ب)
والعططل الـَمَرضية، وتزداد قيمتها يف البلدان اليت تعرف تنوعا يف اهلياكل الصحية وانتشار األمراض، واليت 

لتعليم والتوعية الصحية رديئة، تصيب بكثرة فئة املسنني واألطفال والنساء احلوامل، واليت تكون فيها نظم ا
لنها املضاد األويل ظهور املراض الغريبة واملستعصية، كأمراض فقدان املناعة والسمنة وضغط الشرايني، 

إخل، واليت ال يكفيها العالج باألدوية، بل تتطلب سلسلة من اجلهود احلكومية ...وأمراض السكر والربو
مج املياه النظيفة وتنظيف الشوارع واألحياء، والتغذية املدرسية يف للحد من انتشارها والسيطرة عليها، كربا

 .املناطق الريفية والنائية، وتنظيم النسل واألسرة، وغريها

تلقى تعويضات املنح العائلية جدال واسعا يف أوساط الطبقة العمالية، ذلك نظرا : المنح العائلية ( ج)
األسر غري الشرعية من تلك التعويضات، ألن الختالف مدفوعاهتا من نشاط آلخر، كما أهنا حترم 

غري أهنا يف الكثري من . االستفادة منها يتطلب تقدمي الوثائق اإلدارية كتلك اخلاصة بتمدرس األطفال
األحوال تساهم بشكل كبري يف حتسني دخول الفئات املتدنية، وباألخص تلك اليت تقدم خدمات العمل، 

 .وليس هلا عوائد أخرى

يزداد الضغط على ميزانية الدولة لتغطية احتياجات البطالني املنقطعني عن العمل  :طالةتعويضات الب ( د)
لظروف عديدة إذا كانت سياستها التوظيفية غري فعالة، أو عندما ال يتحمل القطاع اخلاص جزء من مشقة 

ين التعويضات التنمية، فيؤدي إفالس املؤسسات إىل إحالة العديد من العمال على الفقر يف ظل تواضع وتد
املعوضة هلم، مما يتطلب إعادة النظر يف صناديق تعويضات البطالة، وجعله مسامها يف عملية النمو 
االقتصادي بزيادة مسامهة املؤسسات من القطاعني فيه، وليس فقط خمصصات احلكومة، ألن األمر 

زانية التنموية اليت توجه فيها سينتهي بتضخم امليزانية االجتماعية، واليت غالبا ما تكون على حساب املي
 .موارد الدولة إىل االستثمار
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 تكلفة إعادة التوزيع أم تكلفة المساواة؟ -1-5-4

انطالقا مما سبق، ميكن القول أن الربامج احلكومية بقدر ما تعمل على تصحيح التوزيع األويل 
قل يف املدى املتوسط للدخل، فهي قد تفرز بعض التشوهات اخلاصة بالنمو االقتصادي وأدائه، على األ

والطويل، خصوصا إذا كان العبء الضرييب الالزم لتمويل الربامج االجتماعية يقع على عاتق الطبقة الغنية 
واملنتجة مبا فيها العمال من دون زيادة حقيقية يف دخوهلم، كأن ال تؤدي سياسة إعادة التوزيع إىل القضاء 

 .د من تعمقه يف اجملتمع وانتشاره حىت بني الفئات املشتغلةعلى الفقر واحلرمان، وأدت عوض ذلك إىل مزي

وعلى الرغم من النقاش احلاد واجلدل الكبري حول مسألة املساواة واإلنصاف، مل يستطع 
االقتصاديون والسياسيون حتديد كم من الدخل الذي يتم إنتاجه يف السوق جيب حتويله إىل العائالت 

ديد من اإلشكاليات فحواها هل تؤدي أدوات إعادة التوزيع إىل الفساد الفقرية واحملتاجة، مما يطرح الع
االجتماعي من خالل اجتاه األشخاص املستفيدين منها إىل إنفاقها على املخدرات بدل الطعام وغريه من 
اإلنفاق املشروع الضروري للحياة الكرمية، أو هل من األحسن إعطاء الفقراء مبالغ نقدية عوض السلع 

 .كثر كفاءة لتخفيض الفقر أو العكسألهنا أ

إن احلكومة ال تستطيع يف أحيان كثرية حتديد حجم الفقر املنصف واملقبول اجتماعيا، ولكنها 
تستطيع تصميم برامج فعالة لزيادة دخول الفقراء وبشكل ال يكسر حوافز النمو االقتصادي الذي يساهم 

واستثماراهتم، غري أن االقتصاديات الناشئة عندما  فيه األغنياء وأصحاب امللكيات من خالل ادخاراهتم
تواجه معضلة الفقر وسط الوفرة، فإهنا تتخذ خطوات ملساعدة مواطنيها األشد فقرا، ولكن بإتباع هنج 
سليم، وهو أن ما يعطى للفقراء جيب أن يؤخذ من غريهم، وهي نقطة املعارضة الرئيسية اليت حيتج هبا 

 .موالأصحاب امللكيات ورؤوس األ

وقد جتادل الفالسفة والسياسيون على مدى العصور حول املدى املناسب للمساواة، وتؤكد 
، فمثال تضمن الواليات املتحدة حق االنتخاب "احلقوق السياسية"اجملتمعات الدميقراطية مبدأ املساواة يف 

وهلذا . من احلقوق الدستورية واحملاكمة على يد هيئة حملفة، وحرية الكالم وممارسة الشعائر الدينية، وغريها
مثل فرص الدخول إىل املدارس اجليدة ومراكز التدريب )ترتفع األصوات مطالبة بتساوي الفرص االقتصادية 

في معه التمييز القائم على اجلنس والعرق  مثل متاثل أجر )واحلصيلة االقتصادية ( الدينو والوظائف مبا خيط
على الرغم "( من كل حسب قدراته، ولكل حسب حاجاته"لسفة الطبيب واملمرض واحملامي والكاتب، بف

مما تفرزه اختالفات تلك احلصيلة من نتائج على الكفاءة االقتصاية، من خالل التمعن جبدية فيما يقوم به 
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الناس من عمل ممتع وآخر كريه، وبعضه خطري والبعض اآلخر روتيين، مبا ال يبقي من شك حول عرقلة 
 .1كانت املكافئة واحدة  مسرية االقتصاد إذا

قد تلحق احلكومة الضرر بالكفاءة االقتصادية إذا ما قررت حبرص على : المساواة مقابل الكفاءة -أوال
إعادة توزيع الدخل من األغنياء حنو الفقراء، ألهنا ستفضي على تقليل كمية الدخل الوطين املتاح للتوزيعن 

فهي جيب أن يطدفع مقابلها مقدار من ختفيض الكفاءة،  وحيث أنه إذا كانت املساواة خريا اجتماعيا،
إذا أعطينا أمهية خلفض عدم "بقوله ( الدلو السّيال)يف جتربته املسماة " Arthur M.Okun"مثلما تناوله 

، مع افرتاض أن دلو "املساواة، فسوف نقر أن يؤخذ دوالر يف دلو من األثرياء جدا ويعطى للفقراء جدا
ل، وأن جزًء فقط من كل دوالر يؤخذ يف شكل ضرائب يدفعها األغنياء يصل بالفعل إىل إعادة التوزيع يسي

الفقراء، وعندها تكون عملية إعادة التوزيع اليت جرت باسم املساواة قد متت على حساب الكفاءة 
ل االقتصادية، وهي معضلة أساسية، كون إجراءات إعادة التوزيع مثلها مثل ضريبة الدخل التصاعدية تعم

عن طريق خفض حوافز العمل واالدخار، مما يتطلب من احلكومات عند  ،على خفض املخرجات احلقيقية
التفكري يف سياسات إعادة التوزيع أن تزن منافع حتقيق قدر كبري من املساواة، مقابل التكاليف اليت ستنتج 

 .2عن تدين الدخل الوطين

كن قياس أثر الربامج احلكومية على الكفاءة االقتصادية مي :التكاليف االقتصادية إلعادة التوزيع -ثانيا
، حيث يقسم السكان إىل نصفني، جمموعة الدخل (3-1الشكل ) باستخدام منحىن اإلمكانيات الدخلية

املتدين ومتثل بالدخل احلقيقي على احملور العمودي، بينما جمموعة الدخل األعلى ومتثل بالدخل احلقيقي 
إىل احلصيلية األكثر كفاءة مع حتقيق أعلى ناتج وطين، وهي ( أ)ث تشري النقطة على احملور األفقي، حي

اليت متكن اجملتمع من إعادة توزيع الدخل من دون خسارة يف الكفاءة، األمر الذي يتيح لالقتصاد من 
ن ولكن نظرا لكون برامج إعادة التوزيع تسبب تشوهات وخسارة يف الكفاءة، فإ(. ه)التحرك إىل النقطة 

، مما حيتم على اجملتمع أن خيتار مقدار الكفاءة اليت جيب (أب ز)مسار إعادة التوزيع قد يتحرك على اخلط 
التضحية هبا الكتساب املزيد من املساواة، غري أن السؤال اجلوهري الذي يقلق اجلميع هو ملاذا تـطَتجنب 

 ؟(ج)لنقطة ة اليت قد توجه االقتصاد إىل اأبرامج إعادة التوزيع غري الكطفْ 
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 إعادة توزيع الدخل والكفاءة االقتصادية( 3-1)الشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .403سامويلسون، مرجع سبق ذكره، ص . أ. بول: املصدر

متثل وضعا اقتصاديا معينا حيث ال تقتطع ( أ)إن اإلجابة عن التساؤل أعاله تقتضي أن النقطة 
ان على مداخيلهم وفق اقتصاد السوق، ويف اقتصاد الضرائب وبالتايل ال تقدم التحويالت، فيعيش السك

تنافسي تكون هذه النقطة كفوءة وتعمل سياسات عدم إعادة توزيع الدخل على زيادة الدخل الوطين 
اإلمجايل إىل أقصى حد ممكن، فيتحصل أصحاب الدخول العالية على أضعاف ما يتحصل عليه اآلخرون 

خرية حنو الضغط على احلكومات لتحقيق مزيد من املساواة عن من ذوي الدخول املتدنية، فتتحرك هذه األ
 (.هـ)طريق فرضها ملزيد من الضرائب وتنويع برامج التحويل على أمل التحرك حنو نقطة تساوي الدخول 

وإذا أمكن اختاذ تلك اخلطوات من دون خفض الناتج الوطين اإلمجايل فإن االقتصاد سيسري على 
، وبفرضية أن دلو إعادة التوزيع ال يسيل مثلها يبينه ميل اخلط (هـ)حنو ( أ)طول اخلط املستقيم من 

، حيث كل دوالر يؤخذ من اجملموعة العليا حيول كامال حنو دخل اجملموعة الدنيا، ويكون (45%)املستقيم 
كومات عندها الدخل الوطين اإلمجايل ثابتا مشريا إىل عدم تأثره بربامج إعادة التوزيع، إال إذا قامت احل

بفرض معدالت عالية على الناس األكثر ثراء، فإن مدخراهتم وجهودهم يف العمل ستنخفض أو يساء 
توجيهها، وتكون النتيجة اخنفاض الناتج القومي اإلمجايل، ألن األغنياء سيميلون إىل تقليل استثماراهتم يف 

دخل الفقراء، فإن ذلك من شأنه جعل مشاريع فيها جمازفة كبرية، أو أن اجملتمع الذي يضمن احلد األدىن ل
 .الفقراء يعملون أقل ويعتمدون على شبكات احلماية االجتماعية املتنوعة اليت تكفلها برامج إعادة التوزيع

دوالر من الضرائب املفروضة على األغنياء، فإن دخل  100فإنه مقابل كل " Okun"وفقا لتجربة 
ينما يبدد الباقي يف شكل نفقات غري جمدية، أو نفقات إدارية، دوالرا فقط، ب 50الفقراء ال يزيد سوى بـ 

الذي  (3-1)يف الشكل ( أب ز)مما يصيب دلو إعادة التوزيع بتسرب كبري، وهو ما يوضحه املنحىن 
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يعكس عملية إعادة التوزيع املكلفة تلكن وهنا تنحرف احلدود االفرتاضية للدخل احلقيقي بعيدا عن امليل 
لضرائب والتحويالت تنتج عدم الكفاءة، بل أن التجارب العملية أثبتت أن التشويه ، ألن ا(45°)ذو 

احلاصل يف االقتصاد بسبب التدخل احلكومي قد يكون أكرب إذا ما حاولت احلكومة مساعدة طبقة 
اجتماعية على حساب طبقة أخرى، فيفضي تدخلها إىل اإلضرار بكلتا الطبقتني، أو العكس من ذلك، 

مل ظاهره منفعة األغنياء إىل إفادة اجلميع، مثلما حدث يف الدول االشرتاكية اليت قامت بنزع قد يؤدي ع
املمتلكات من األغنياء، ومنعت التملك اخلاص والفردي للمشروعات، فحققت مستويات معتدلة من 

البلدان  عدم املساواة، ولكنها باملقابل أورثت اخلمول وضعف األداء التنموي الكلي واجلزئي، فأصيبت
بالفقر املدقع، واهنارت مستويات التنمية البشرية، وظهرت الفجوة املتعددة يف كافة اجملاالت بني الشمال 

 .الغريب الرأمسايل واجلنوب االشرتاكي النامي

ال تعاين من ( أ)، فإن البلدان الواقعة عند النقطة (3-1)إذا كان الوضع كما هو يف الشكل البياين 
، حيث البلدان الواقعة عند (أب ز)إعادة التوزيع، ولكنها تزداد على طول املنحىن " دلو"لـتسريبات كبرية 

مثل ( أب ز)أقل سوءا لو كان يف الفضاء املتواجد أسفل من ( الوضع)متثل تسربا أقصى، وهو ( ز)النقطة 
لعالية، ، ذلك أن أسباب تلك التسربات أو عدم الكفاءة تتنوع من معدالت الضرائب ا(ج)النقطة 

والربامج السخية لدعم الدخل، والتكاليف اإلدارية، واألضرار اليت تلحق حبوافز العمل واالدخار والتكاليف 
 .االقتصادية األخرى–االجتماعية 

 :1ميكن حتديد و قياس حجم التسرب كما يلي

 عانات، وهي توظف احلكومة أعدادا من الناس جلباية الضرائب وحماسيب الضمان االجتماعي لتوزيع اإل
وعدم الكفاءة، بالرغم من أن تأثريها السليب على " الدلو السّيال"ضرورية، غري أهنا جتسد فكرة 

الكفاءة يكاد ال يذكر، إذ توحي األدلة التجريبية أن ما يلحق من ضرر على جهود العمل بسبب 
لضرائب على جهود معدالت الضريبة العالية يبقى حمدودا، فمعظم الدراسات أظهرت تأثريا طفيفا ل

 .العمال من ذوي الدخل املتوسط والعايل، فال يزال وقعها ونظام التحويل على الفقراء حمل خالف

  يعتقد البعض أن أهم التسربات احملتملة لدلو اإلرادات هي مكونات االدخار، حيث تطقلص معدالت
القتصاد األمريكي أوضحت أنه الضرائب العالية االدخار واالستثمار، غري أن البيانات اجملمعة حول ا

من ناجته  16%عندما كانت معدالت الضريبة الفدرالية منخفضة فإن البلد ادخر واستثمر  1929سنة 
عندما زطعم أهنا مرهقة، ادخر البلد واستثمر نفس النسبة، بينما وبعد  1973القومي اإلمجايل، ويف العام 
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ات هبط معدل االدخار الوطين ألدىن مستوى له منذ التخفيض الكبري للضريبة يف أوائل عقد الثمانين
 .الركود العظيم

   يعتقد البعض أنه من األفضل تتبع تكاليف املساواة بدل تكاليف عدم املساواة، ألنه ال توجد أدلة
كافية على تلك التسربات، بل أن التساؤل غالبا ما يدور حول ما الذي قد تسببه الضرائب العالية 

جتماعي على توجهات األفراد حنو املخدرات والكسل واخلمول، وهل يؤدي ذلك إىل ونظام الرفاه اال
 .خلق طبقة متخلفة دائمة وجمتمعا واقعا يف ِشرك االتكالية

  ينتقد البعض فكرة التكاليف الباهضة إلعادة التوزيع كون األمر يستحق العناء، ألنه يستهدف الفقر
سوء التغذية يف سنوات العمر املبكرة ويف العائالت احملطمة، )فقر وجذوره املتنوعة، ألن احللقة املفرغة لل

تؤدي إىل ( وقلة التعليم، واالفتقار للتدريب املهين، وتعاطي املخدرات وتدين اإلنتاجية، وشح الدخل
قيام جيل آخر من العائالت الفقرية، بينما تعمل برامج الرعاية الصحية والتغذية احلسنة هلا على زيادة 

اجية والكفاءة بدال من ختفيض اإلنتاج، وبكسر تلك احللقة اليوم، فإن احلكومة سرتفع من اإلنت
 .مهارات أطفال الفقراء وإنتاجيتهم ورأمساهلم البشري مستقبال بتخصيص كافة املوارد

  عند مجع كافة نواحي التسرب، فإن حجمها أو اخلسارة املرتتبة عن إعادة التوزيع يكون متواضعا على
بالنسبة للتكاليف االقتصادية للفقر، مما ال يبقي معه أي شك يف حتمية عمل نظام الضرائب  األقل

واالقتطاعات األخرى والتحويالت، على الرغم من عدم فعاليتها يف بعض البلدان لعدم كفاءة األجهزة 
 .املستندة إليها تلك املسؤولية
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 اس التفاوت في توزيعهقي مؤشراتدخل وإنفاق األسرة و : ثانيالمبحث ال
ـــــات حســـــب  ـــــدخول إىل فئ ـــــب تصـــــنيف أصـــــحاب ال ـــــدخول يتطل ـــــع ال إن قيـــــاس التفـــــاوت يف توزي

يلجــــأ مســـتوياهتا، ومـــع عـــدم وجـــود دراســـات حـــول دخــــل الفـــرد واألســـرة يف البلـــدان الناميـــة بصـــفة دوريـــة، 
ان يف اإلنفـاق، الباحثون باالعتماد على توزيع اإلنفاق إىل حساب حصـص األمخـاس أو األعشـار مـن السـك

ألن مــا يصــرفه الفــرد أو األســرة علــى اقتنــاء الســلع واخلــدمات قــد تكــون يف بعــض اجملتمعــات أكثــر مــن دخلــه 
الشخصي الذي ال يعدو أن يكون الظاهر منه األجور والرواتب وحيجب دخوال أخرى، مما يعطيـه املصـداقية 

يف حالـــة دقـــة تســـجيله )يســـتهلك مجيـــع دخلـــه عنــد إجـــراء الدراســـات والتحاليـــل املختلفـــة، أو ألن الفـــرد قـــد 
 .، أوقد حييل جزاء منه لالدخار، وبالتايل قد تتأثر دراسة قياس مستويات الفقر والرفاهة بذلك(للدخل

وعليه، يتوجب على الباحث اإلملام حبالة توزيع اإلنفاق االستهالكي ومتابعة تطوره، لكونـه يعكـس 
ف الدول املتقدمـة الـيت تسـتخدم دخـل الفـرد كوسـيلة لقيـاس العدالـة، حالة الرفاه يف الدول النامية، على خال

 .مما يسمح يف كلتا احلالتني إجراء املقارنات بني حالتني أو أكثر حسب املعلومات املتوفرة يف ذلك

ولقياس عدم عدالة توزيع الدخول، فإن االهتمام ينصب على قياس ومعرفة الدخل الشخصي 
ت النقدية املكتسبة للفرد أو لألسرة من العمل واألمالك والدفعات التحويلية من املتكون من مجيع املقبوضا

يتوجب على الباحث واملختص احلكومة وبني األسر نفسها خالل فرتة زمنية غالبا ما حتدد بسنة، ولذلك 
طق أو بني وقبل احلكم على نتائج دراسته أو عند إجراء املقارنات املتعددة، سواء بني املناال هذا اجمليف 

مث معرفة  ،أصناف الدخل املستخدم يف الدراسات التطبيقيةو د أوال مدلول األقاليم أو بني الدول، أن حيد
ميزانية الفرد واألسرة تتبع تطور حول البالغة اليت توليها حكومات الدول  ةألمهينظرا ل، وإنفاقه استعماالته

 .السياسة املناسبة لتحقيق أقصى عدالة يف اجملتمع انتهاج، من خالل ثروة وأ اإنفاق وأ دخالسواء كان )

وعليه، أخذت إحصاءات ظروف عمل ومعيشة العمال وأسرهم اهتمام منظمة العمل الدولية منذ 
، حيث عقد العديد من املؤمترات الدولية خلرباء إحصاءات العمل من أجل استقصاء 1919تأسيسها سنة 

، من أجل وضع األسس واملعايري اخلاصة جبمع البيانات واملفاهيم دخل وإنفاق األسر املعيشية عرب البلدان
األساسية للدخل واإلنفاق االستهالكي وتصنيفاهتما، وكذا معرفة مؤشرات أسعار االستهالك وتطوراهتا عرب 
الزمن، وإحصاءات األجور، وقياس الدخل مبختلف مصادره، حىت تكون مقارناهتا أكثر واقعية، ومتنع 

شديدة املصرح هبا من قبل بعض احلكومات حول نزاهة وكفاءة براجمها االجتماعية املعززة للمساواة املبالغة ال
 .بني األفراد
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 األسرة المعيشية حسب منظمة العمل الدوليةدخل تصنيفات  -2-1
ومساعدا  مهمايعترب التعرف على منط توزيع الدخل بني األفراد واجملموعات، وطريقة إنفاقهم أمرا 

معرفة  ، األمر الذي يتطلب معهالتخطيط إلزالة الفوارق الشاسعة وغري املتجانسة بني الفئات للدولة يف
 .مصادر البيانات اخلاصة بهوكذا ، ة يف قياس تباينهاملستخدموأصنافه مفهوم الدخل 

ه حاجاته االقتصادية واالجتماعية، والذي بكل فرد يف اجملتمع له دخله اخلاص الذي يشبع ومبا أن  
دراسة توزيع الدخل  ، فإنق عليه اسم الدخل الفردي، وجمموع مداخيل األفراد يكّون الدخل الوطينيطل

حتديد مفهوم الدخل بدقة ووضوح لضمان سالمة وصحة مقارنة بيانات توزيع املداخيل، سواء  تتطلب 
، أو بني فرتات (حدمناطق خمتلفة من البلد الوا)، أو حملية (بني بلدان خمتلفة)كانت تلك املقارنة دولية 

 :تتعدد مفاهيم الدخل باختالف استخداماهتا، وهلذا لنفس البلد زمنية وفئات سكانية

املال الذي ميكن استهالكه دون أن نصبح فقراء أو حمتاجني، "يعرف الدخل بأنه  Hicksسب فح
 .1"وباملقابل تبقى ممتلكاتنا ثابتة وال تتغري

 :إىل عنصرين أساسني مها األسرةدخل فقد قسم  (Fredman)أما  

 والذي حيافظ على مستوى االستهالك خالل فرتة  :(أي الدخل املتوقع املستقبلي: )الدخل الدائم
متوسطة من الزمن، وهو كذلك مقدار ما ختطط من أجله األسرة مستوى االستهالك وتستطيع احملافظة 

املستقبلية بصفة مستقرة، وهو يقاس على عليه فرتة من الزمن، وتنظر إليه كمحدد لقيمة ثروهتا احلالية و 
 .أساس أنه متوسط الدخل للسنوات السابقة

 حتمالية تتمثـل يف اإلضافات أو املصروفات غيـر املتوقعة من اوهو عبارة عن مكونة  :حتماليالدخل اال
، مثل ذلك الذي حيصل لظروف غري منتظرة أو نتيجة املصادفة، كالتقلبات الدورية يف 2"الدخل

شاط االقتصادي او احلصول على جائزة أو هبة غري متوقعة، أو كذلك ميكن أن يكون نتاج ظروف الن
 .إخل...عابرة سلبية كسرقة بعض املمتلكات أو حريق

اهلدف الرئيسي من دراسة توزيع الدخل هو تقدير توزيع السكان حسب مستويات  ونظرا ألن
عادة ما  فإنهيانات عن دخل األسرة وأيضا عن دخل الفرد، الرفاهية اليت يتمتعون هبا، اليت تتطلب توفر الب

، وذلك ألن األسرة تعترب الوحدة اإلحصائية يستخدم مفهوم دخل األسرة املعيشية يف دراسة توزيع الدخل
 :املالئمة، وهي ميكن أن تتكون من

                                                 
1
 S. D’ GOSTINO, G.TROMBERT "Les inégalités de revenus (les en jeux d’un partage)" VUIBERT, 

Paris 1992, p 07. 
 .1 ، ص1996 ،(6)واإلدارية رقم  االقتصاديةسلسلة املعارف  ،"ستهالك والعوامل املؤثرة فيهاال" ،حممد يسرى إبراهيم دعبس 2
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 خص أخر؛شخص واحد يتوىل توفري غذائه أو احتياجاته األساسية األخرى للعيش دون مشاركة أي ش 

  عدة أشخاص يعيشون معا ويقومون على حنو مشرتك بتوفري متطلبات احلياة، سواء مجعتهم صلة القرابة
أو من غري ذوي القرىب، أو كانوا مزجيا ( ويف هذه احلالة تسمى العائلة)بواسطة الدم أو التبين أو الزواج 

 .خلهم، أو تكون لديهم ميزانية مشرتكة إىل حد مامن اإلثنني، وحيث ميكن أن يقوموا بتجميع د

 :ميكن حتديد أفراد األسرة املعيشية متعددة األشخاص على أساس أحد املعايري التالية

 تقاسم مرافق السكن؛ 

 تقاسم وجبة طعام واحدة على األقل كل أسبوع؛ 

 ذاء واملسكن أو النفقات األخرىالغ: التبعية املالية بالنسبة إىل بندين على األقل من هذه البنود الثالثة. 

وأما الدخل املتاح لألسرة فهو الدخل الذي يتوفر ألغراض الإلنفاق االستهالكي واإلنفاقات 
األخرى وكذلك لالدخار مبسامهة أفرادها، وهو يتكون من جمموع الدخول األولية املتحققة عن املسامهة 

مللكية، والتحويالت واملزايا اجلارية األخرى املستلمة، اليت املباشرة يف العملية اإلنتاجية وتلك املستلمة من ا
ليس هلا عالقة مباشرة بالعملية اإلنتاجية او امللكية، مستبعد منها الضرائب املباشرة املقتطعة منها 
ومسامهات األسرة يف صناديق الضمان االجتماعي والتقاعد، والرسوم والغرامات اإللزامية، وكذا التحويالت 

 .مية وشبه اإللزامية املدفوعة فيما بني األسر املعيشيةاإللزا

فأما الدخول األولية فهي تشتمل على تعويضات املشتغلني من األجور واملرتبات سواء كانت 
وأما الدخول املستلمة من . عينية أو نقدية، وكذا دخول أصحاب األعمال من املؤسسات غري املسامهة

لفوائد وأرباح األسهم، يف حني تتمثل مداخيل التحويالت على مزايا امللكية فتشتمل على اإلجيارات وا
 .الضمان االجتماعي، ومنح التقاعد، التأمني على احلياة، وخمتلف التحويالت اجلارية األخرى

يتكون دخل األسرة املعيشية من مجيع اإليرادات اليت تتلقاها األسرة أو أفرادها وبناء على ذلك، 
ات، سنويا أو على فرتات متقاربة، ولكنه يستبعد األرباح الطارئة وغريها من مثل هذه نقدا أو عينا أو خدم

إيرادات دخل األسرة املعيشية متاحة لالستهالك اجلاري ال ختفض صايف أن  ، وحيثاإليرادات غري املنتظمة
 .ة أو زيادة خصومهامن خالل اخنفاض أصوهلا النقدية أو التصرف بسائر أصوهلا املالية أو غري املالي اأصوهل

دخل األسرة املعيشية عمليا مبدلول الدخل من العمل  يتحدد ،منظمة العمل الدويلوحسب 
الدخل من إنتاج اخلدمات األسرية الستهالك األسرة ذاهتا، و ، (العمل بأجر والعمل للحساب اخلاص)
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، وهو التصنيف الذي ال 1، مع بعض االستثناءاتّقاةلتـط التحويالت املمداخيل  أخرياو ، دخل امللكيةو 
 ،، مداخيل امللكية(الصنف األول والثاين أعاله)لمداخيل األولية ل األدب االقتصاديخيتلف عما وضعه 

 .ومداخيل التحويالت

 لدخل من العملا -2-1-1

اإليرادات من املشاركة يف األنشطة االقتصادية بصفة متصلة بالعمل دون الدخل من العمل يشمل 
 :العمل بأجر، والعمل للحساب اخلاصك ،(ICLS-13,1982)غريه 

 ،يشمل األجور والرواتب املباشرة املدفوعة لقاء الوقت املقضي من العمل: الدخل من العمل بأجر -أوال
 ،وعالوات تقاسم األرباح ،وأتعاب املديرين ،والعموالت ،واإلكراميات ،والعالوات النقدية ،والعمل املنجز

فضال عن السلع  ،ألجر عن ساعات العمل غري املنجزةاباألرباح، و  وغريها من أشكال الدفع املرتبط
، وإهناء االستخدام يشمل تعويضات الفصل كماواخلدمات اجملانية أو املدعومة من صاحب العمل،  

 مني االجتماعي اليت يدفعها صاحب العملأاشرتاكات التو 

، كما أن املدفوعات العينية ميكن أن يدفع الدخل من العمل بأجر نقدا أو عينا كسلع أو خدمات
اليت هي منتجات من إنتاج صاحب العمل ال تدرج ضمن هذا التعريف، إال إذا كانت متوافقة مع 

، حيث 1949لسنة  95رقم  التوصيات الواردة يف اتفاقية محاية األجور الصادرة عن منظمة العمل الدويل
 .العمل بأجر تعترب خالف ذلك مدفوعات عينية تستبعد من حساب الدخل من

يقاس على أساس الدخل املختلط احملدد مبوجب احملاسبة : الدخل من العمل للحساب الخاص -ثانيا
الوطنية، ويتألف من قيمة الناتج اإلمجايل بعد طرح تكاليف التشغيل، وبعد تسوية استهالك األصول 

خالل فرتة زمنية مرجعية معينة د افر وهو الدخل الذي يتلقاه األ (.ICLS-16,1998)املستخدمة يف اإلنتاج 
ويشمل مالك منشآت غري مسامهة ، (ICLS-15,1993) نتيجة مشاركتهم يف وظائف للحساب اخلاص

ما عدا األرباح من االستثمار الرأمسايل للشركاء الذين ال يعملون يف هذه املنشآت، واألرباح  ،يعملون فيها
كما يشمل القيمة املقدرة للسلع واخلدمات املقدمة  .ةوأتعاب املديرين املدفوعة ملالك الشركات املسامه

 .، فضال عن السلع املنتجة لالستهالك اخلاص بعد طرح املصاريف(املقايضة)لالستبدال 

 الدخل من إنتاج األسرة المعيشية من خدمات الستهالكها الخاص -2-1-2

من اخلدمات و شمل صايف القيمة املقدرة خلدمات السكن اليت يقدمها مالك أو شاغل السكن، ي
يعترب تقدير ، وحيث واخلدمات من السلع املعمرة االستهالكية لألسرة املعيشية ،املنزلية غري مدفوعة األجر

                                                 
1
إحصاءات دخل وإنفاق "التقريران الثاين والثالث اخلاصني بـجنيف،  ،(ICLS-17)متر الدويل السابع عشر خلرباء إحصاءات العمل املؤ   

 .2003ديسمرب  /، نوفمرب"األسرة املعيشية، ومؤشرات أسعار االستهالك
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خصوصا النامية منها ألسباب ختتص هبا  ،هذا النوع من الدخل أمرا صعبا أو مستحيال يف كثري من الدول
 .نظم احملاسبة الوطنية لتلك الدول

 لدخل من الملكيةا -2-1-3
ف على أنه اإليرادات من ملكية األصول املقدمة للغري ليستخدمها، وهي عائدات نقدية يف يعر 

عائد )، ومن األتاوات (اإلجيارات)، ومن األصول غري املالية (الفوائد واألرباح)العادة، من األصول املالية 
 (.خدمات تسجيل الرباءات أو حقوق املؤلف

 قاة عن احلسابات يف املصارف وشركات االدخار العقاري هي املدفوعات املتلو : فوائد اإليرادات
القروض واألوراق املالية احلكومية والديون أو وغريها من املؤسسات املالية وشهادات اإليداع والسندات 

 .والقروض لألفراد من غري األسرة املعيشية

 قساط السنوية يف شكل هي إيرادات من االستثمار يف منشأة ال يعمل فيها املستثمر، واألو : األرباح
 .أرباح من نظم التأمني اخلاصة الطوعية

 وغري منتجة املتلقاة من استخدام أصول منتجة تكاليفاملدفوعات الصافية من الوهي : اإليجارات،  
 .، أو من قبل املنازل(املوارد الطبيعية) كتلك املمنوحة من قبل األرض 

 احلق يف استخدام االخرتاعات وما إىل ذلكإيرادات من املؤلفات الكتابية و وهي : األتاوات. 

 الدخل من التحويالت -2-1-4
هي إيرادات ال يطعطي متلقيها أي شيء للمانح، وميكن أن تكون نقدا أو عينية يف شكل سلع 

 :والتحويالت اجلارية هي اليت تتكرر على حنو منتظم، وتضم. وخدمات

 الجتماعية ااشئة عن نظم التأمني وإعانات التأمني والعالوات الن معاشات الضمان االجتماعي
معاشات القوات املسلحة ومن العمل يف )، مثل معاشات التقاعد (القانونية /اإللزامية)احلكومية 

 .، وإعانات البطالة وإعانات املرض(اخلارج

 وإعانات التأمني األخرى من نظم التأمني االجتماعي ألصحاب العمل غري املشمولة  معاشات التقاعد
، ومن مثل إعانات التعليم (املمولة وغري املمولة على حد سواء)الضمان االجتماعي بتشريعات

 .والنفقات الطبية

 اليت تقدم اإلعانات ذاهتا اليت تقدمها نظم الضمان  إعانات المساعدة االجتماعية من الحكومات
 (.جةاملساعدات العامة أو اخلاضعة لشرط إثبات احلا)االجتماعي، غري أن نطظمها خمتلفة 
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 مثل اجلمعيات اخلريية ونقابات العمال  التحويالت الجارية من المؤسسات غير الهادفة للربح
واهليئات الدينية يف شكل هبات منتظمة ودعم مايل منتظم، ومثل املنح الدراسية وتعويضات 

 .اإلضرابات النقابية، ومدفوعات اإلغاثة

 النفقة الزوجية )فوعات للدعم األسري يف شكل مد التحويالت الجارية من أسرة معيشية أخرى
واإليرادات املنتظمة من املرياث، واهلبات املنتظمة أو الدعم املايل ( والدعم اخلاص باألطفال والوالدين

 .املنتظم

 :عند حتديد دخل األسرة املعيشية ما يلييستثنون  نياالقتصادي جتدر اإلشارة أن

 صول واخلصوم املالية وغري املاليةأرباح احليازة الناشئة عن زيادة قيمة األ. 

  مجيع اإليرادات غري املنتظمة وغري املتجددة، مثل جوائز اليانصيب وأرباح املقامرة ومستحقات التأمني
، (باستثناء األقساط السنوية)العام واإلرث وإعانات التقاعد اجلزافية ومستحقات التأمني على احلياة 

( باستثناء التعويضات عن الكسب الضائع)اإلصابات  أو ونيةواألرباح الطارئة والتعويضات القان
 .وسداد القروض

  إيرادات أخرى ناشئة عن اخنفاض صايف األصول، وهي تشمل بيع األصول والسحوبات من
 .اإلدخارات والقروض املتحصل عليها

ض يف بعرمبا قد يستحيل يصعب كثريا تقدير بـَْعض املداخيل أعاله، و  ،عند التطبيق العملي
األحيان، خصوصا تقييم بعض اخلدمات الشخصية وحتويل قيمتها إىل دخل إضايف لألسرة املعيشية، 

مشكل األسعار اليت يتم هبا التقييم وسنة األساس لذلك من إضافة اليت تعاين وخصوصا يف الدول النامية، 
له موضوعا شخصيا، فيتهرب كما أن البعض يعترب دخ. وما إىل ذلك من العقبات املرتبطة بالتقدير والتقييم

من التصريح به خوفا من الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة ألصحاب التجارة والزراعة واملهن احلرّة، والذين 
بدقة حول مداخيلهم، هلذا متيل بيانات الدخل يف معظم الدول أن تكون غري دقيقة  التنبؤال ميكن 

 .ذات مصداقية وغري مشوليةوتفاوته غري  وحمدودة، مما جيعل من نتائج دراسات توزيع الدخل
املستخرج من مسوحات إنفاق األسرة  املنفقيف املقابل ميكن احلصول على بيانات الدخل 

 ،أكثر تعبريا ملستوى الرفاهية اليت يتمتع هبا الفرد أو األسرةو املعيشية، مما جيعل جمموع إنفاقها بديال للدخل 
االستهالكي هي ، كما أنه يوجد إقرار دويل بأن إحصاءات اإلنفاق ألنه مؤشر جيد عن االستهالك الفعلي

 هذه خاصة بصورة النامية البلدان يف اإلحصائية النظم تستخدم، حيث املقياس املفضل ملستويات املعيشة
 اخلاص للحساب العمل نتشارذلك نظرا الو عي، االجتما واالستبعاد والتفاوت الفقر لتحليل اإلحصاءات

 استخداماً  الدخل إحصاءات ستخداممما يؤدي إىل ا ،االقتصاديات هذه يف النقدية غري قتصاديةاال واألنشطة

 .فقط حمدوداً 
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 حسب أنظمة الحسابات القومية إنفاق األسرة المعيشيةأصناف  -2-2
 :االستهالك هو عبارة عن استعمال السلـع واخلـدمات بقصـد احلصـول على منافـع، وهو نوعانإن 

أي مواد أولية، أو سلع نصف  (فاألول هـو استعمال السلع يف العمليـة اإلنتاجيــة  ،1ائيوهن (منتج) وسيط
. من أجـل إنتاج سلع أخـرى، مبعىن استخـدام السلـع واخلـدمات إلشباع حاجات القطاع اإلنتاجي )مصنعة

ت األفــراد أو وأما النهائي فهو استعمال اإلنتاج النهائي من السلع واخلدمات االستهالكية لسد حاجا
من أجل أغراض التحليل اخلاصة ، حيث و اجلماعات، أي التمـتع هبا إلشـباع متطلبات القطاع العائـلي

 .مبوضوع توزيع الدخل واإلنفاق وقياس عدالته، يتم جتميع بيانات دخل وإنفاق األسرة املعيشية

وقت الدفع، وذلك  ولغرض تسجيل النفقات، ميكن اعتبار اخلدمات مستهلكة وقت احليازة أو
، أو التدفقات النقدية الناشئة عن ملكية (احليازة)ألن قياسها يكون بناء على قيم شراء السلع واخلدمات 

، أو القيم املقدرة لتدفق اخلدمات من السلع وقيم اخلدمات الفعلية (الدفع)السلع او التمتع باخلدمات 
 (.التكاليف االستهالكية)

 :يت يطلبها القطاع العائلي فيما يليتتمثل السلع واخلدمات ال

 ؛السلع واخلدمات اليت تشرتيها األسرة نقدا لغرض االستهالك 

  السلـع  واخلدمات اليت تنـتج وتستهـلك من قـبل األسـرة، ويتضمن ذلك القيمة اإلجيارية للمساكن
 ؛املشغـولة من قبل األسرة اليت متتلكها

 كمداخيل عينية  السلع واخلدمات اليت حتصل عليها األسرة. 

 مفهوم إنفاق األسرة المعيشية -2-2-1

، إذ يـمكـن قوميةخيتلف التعـريف أعاله لالستهالك عن التعـريف املعتمد يف نظام احلسابات ال
غذاء، ملبس، (تصـنيـف السـلـع واخلـدمات الـيت يتـضمنها هـذا التعـريـف حسـب وجـهـة استهالكها 

شراء، إنتاج )، أو حسب مصدرها (نصف معمرة، أو غري معمرة ،معمرة(أو حسب عمرها  ،(اخل...تسلية
أنه قيمة مبعىن ب ،اإلنفاق االستهالكي لألسرة املعيشية، وهذا ما يصنف على أنه (األسرة، أجور عينية

السلع واخلدمات االستهالكية اليت متتلكها أو تستخدمها أو تدفع مقابلها عن طريق الشراء نقدا، أو 
 .خلاص، أو التبادل كدخل عيين إلشباع حاجاهتااإلنتاج للحساب ا

أما إنفاق األسرة املعيشية فهو جمموع اإلنفاق االستهالكي لألسرة املعيشية والنفقات غري 
االستهالكية هلا، مبعىن جمموع النفقات الواجب على األسرة حتملها إلشباع احتياجاهتا واستيفاء التزاماهتا 

                                                 
1
 .33، ص2002، جملداوي، الطبعة األوىل، "(دراسة مقارنة)محاية املستهلك يف الفقه االقتصادي اإلسالمي " ،موفق حممد عبده  
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ليت تتحملها أسرة معيشية فيما يتصل تلك اغري االستهالكية على أهنا تعرف النفقات وحيث . القانونية
إىل ( ضرائب مباشرة وغري مباشرة مثل نفقات رفع الفضالت املنزلية)بالتحويالت اإللزامية وغري اإللزامية 

ة احلكومة، واهلبات للمؤسسات غري اهلادفة للربح كاجلمعيات الدينية واألحزاب السياسية واألسر املعيشي
 .األخرى

حىت املمنوعة منها أو غري )ومن حيث املبدأ كل السلع واخلدمات اليت حتوزها األسرة املعيشية 
 أو استخدامها وتشكل وجها آخر من أوجه دخلها، يعترب استهالكها( املرغوب فيها كالكحول مثال

 .إنفاقا

 أصناف إنفاق األسرة المعيشية -2-2-2
بناء على )على خمتلف السلع واخلدمات سرة املعيشية ة إنفاق األالقومياحلسابات  أنظمةصنف ت

مسار تطور سلوك معرفة دراسة مستوى الرفاه، و نفاق، كونه مناسبا ألغراض اهلدف الرئيسي من اإل
 :هيو  ىل مثانية أصنافإ( املستهلك وخمتلف الشرائح االجتماعية

 :هاوأمه ،(1) سلع معمرةوهي  المواد الغذائية والمشروبات والدخان -أوال

  الزيوت و الفواكه اخلضر و احلليب ومشتقاته، و األمساك و اللحوم و احلبوب و املواد الغذائية مثل اخلبز
 .احللويات، وهي يف معظمها أساسية وضروريةو املعلبات  ،الشايو القهوة و الدهون و 

 املشروبات الكحولية وغري الكحولية 

 الدخان. 

اإلنفاق على املالبس اجلديدة والقدمية  وتشمل( 2) ةنصف معمر وهي  المالبس الجديدة والقديمة -ثانيا
 .وتصليحها

 :ويشمل (3) اإليجار والوقود والطاقة -ثالثا

 ؛خدمات اإلجيار 

 ؛اإلنفاق على الغاز والكهرباء واملاء 

 كل ما يتصل مبوارد الطاقة. 

 :وتشمل (4)األثاث والمفروشات والتجهيزات -رابعا

 ؛وتصليحهااألخرى األقمشة واملفروشات إىل  ، إضافةاألثاث والسجاد وما شاهبها 

 ؛أجهزة التدفئة والغسيل والطبخ والثالجات وما شابه ذلك مبا فيها األلواح الزيتية وتصليحها 
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 ؛الزجاجيات وأدوات املائدة واألدوات املنزلية وتصليحها 

 اخلدمات املنزلية من اخلدمات املنزلية وغريحتياجات اجلارية لألسرة اال. 

 :وتشمل (5) الرعاية الطبية ونفقات الصحة -خامسا

 والتمريض؛ مات املستشفيات واألطباءخد 

 ؛اخلدمات الصيدالنية وكل أنواع النفقات املتصلة بالعناية الطبية 

 ؛التأمني الصحي ضد الكوارثخدمات دفوعات عن امل 

 األدوات واألجهزة العالجية غري الصيدالنية. 

 :ملوتش( 6) النقل والمواصالت -سادسا

 والتشغيل كالبنزين والدهون والشحوم  وسائل النقل الشخصية  وما يتصل هبا من أدوات التصليح
 واإلطارات واألنابيب واملواد االحتياطية؛

  اإلنفاق على وسائل النقل واملواصالت العامة واخلاصة واليت ال ميكلها الفرد وإمنا ينتفع هبا مثل
 .رات والسفن وسيارات األجرة واحلافالت وغريهاخدمات التنقل بواسطة القطارات والطائ

 :، وتشمل(7) التسلية والترفيه وخدمات التعليم والثقافة -سابعا

 أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة التصوير واألدوات املوسيقية وتصليحها؛ 

 السلع الرتفيهية واملكملة وتصليحها؛ 

 لثقافية والعلمية؛الكتب واجلرائد واجملالت واالشرتاكات يف النوادي ا 

 خدمات التمدرس العام واخلاص وما يتصل هبما من التكوين والتدريب والتعليم العايل؛ 

 أجهزة الكمبيوتر واالنرتنيت واهلواتف الثابتة والنقالة والفاكس وغريها من وسائل االتصال؛ 

 خدمات التسلية والرتفيه والثقافة ما عد الفنادق واملطاعم واملقاهي 

 :وتشمل( 8)مل تذكر يف موضع آخر  وخدمات متنوعة سلع -ثامنا

  واملقاهي والسفريات والسياحة؛ املطاعم والفنادقخدمات 

 ومراكز التجميل والعناية الشخصية وما شاهبها وما يتصل هبا من السلع؛خدمات احلالقني  

  ؛وما شاهبها من األحجار الكرميةواخلوامت الساعات واجملوهرات 

 تابة والرسم؛أدوات وجتهيزات الك 

 اخلدمات املالية وغري املالية واليت مل تذكر يف موضع آخر. 

 .2000لسنة ( حضرية وريفية)يبني اجلدول املوايل توزيع اإلنفاق االستهالكي لألسر اجلزائرية 
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 2000توزيع اإلنفاق االستهالكي لألسر احلضرية حسب األعشار لسنة ( 3-4)اجلدول 

أصناف 
 اإلنفاق

 الثاين رالعشر األفق
 الثالث

 
 اجملموع العشر األغىن التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع

1 13409,13 19280,41 20958,13 29945,47 34226,9 36004,17 43430,99 52736,08 64140,42 134487,6 448619,4 

2 1592,43 2495,76 3234,13 4744,72 6224,98 7176,23 9671,34 12304,06 16208,13 24572,81 88224,59 

3 5438,75 6818,33 6937,57 10524,8 10501,52 10970,9 13397,16 15731,12 20121,71 30043,95 130485,8 

4 313,85 565,39 775,38 1155,5 1920,82 1796,1 2968,29 4731,58 6560,66 12819,59 33607,16 

5 1169,03 2175,48 2246,94 4126,08 4724,36 5021,31 7145,49 9118,22 10928,55 16722,78 63378,24 

6 986,52 1617,1 2244,57 3101,31 3525,3 4103,98 5626,39 8332,26 14054,6 51010,81 94602,84 

7 791,6 1159,31 1258,33 1908,28 2263,43 2478,11 3163,94 4017,59 7393,98 14650,73 39085,3 

8 1479,25 2178,84 2371,74 4010,43 4269,64 5588,59 6863,01 9989,18 14023,43 46875,68 97649,79 

 995653 331184 153431,4 116960,1 92266,61 73139,39 67656,95 59516,59 40026,79 36290,62 25180,56 اجملموع

 الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر
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ها اختالفا كبريا يف استخدامات دخوهلا يتبني من اجلدول أعاله أن األسر اجلزائرية ختتلف فيما بين
املتاحة، حيث أن أغىن عشر من السكان يفوق بكثري ما ينفقه العشر األفقر على كل األصناف، ففي 
الصنف األول املتمثل يف املواد الغذائية واملشروبات والكحول، فإن الفجوة بينها تقدر بعشرة أضعاف، 

نفاق على الوقود واإلجيار، وأما الرعاية الصحية فإن الفجوة وهي تساوي تقريبا ستة أضعاف بالنسبة لإل
 .ضعفا 16تقدر بـ 

على األصناف الثمانية يكاد ( فئة)ويالحظ كذلك أن منط توزيع الدخل داخل كل جمموعة دخلية 
يكون متشاهبا، إذ أن كل فئة دخلية تفوق اليت أدناها على تلك األصناف، مما يدل ولو افرتاضا أنه كلما 

فمثال جند . وفر ألي شرحية دخلية دخال إضافيا فإهنا تقوم بتوزيعه بالتناسب بني كل أصناف اإلنفاقت
يتزايد كلما انتقلنا من األسفل حنو ( 7الصنف رقم ) تسلية والرتفيه وخدمات التعليم والثقافةاإلنفاق على ال

 .األعاىل يف هرم توزيع الدخل

 واإلنفاق مصادر بيانات الدخل -2-2-3
 :واإلنفاق، غري أن أمهها صادر بيانات الدخلم تتعدد

أفضل وسيلة الستقصاء منط توزيع و  تعترب أهم مصدر لبيانات الدخل: مسوحات ميزانية األسرة -أوال
ألن بياناهتا ختدم نظرا  ذه العمليةهب قومت هاحيث إن معظميف البلدان النامية، الدخل واإلنفاق يف اجملتمع 

إعداد أرقام قياسية لألسعار وتقدير االستهالك  -ضافة إىل دراسة الدخلإ -أهدافا متعددة، أمهها 
يعاب على هذا النوع من  غري أنه. واحلصول على مؤشرات عن احلالة االقتصادية واالجتماعية لألسرة

املصادر أنه ال يغّطي مجيع الفئات السكانية، بل تقتصر على بعض األسر يف املدن واألرياف، وعلى فئات 
عية معينة، مبعىن نتائجها مرتبطة هبامش اخلطأ املرتبط حبجم العينة وظروف وأسباب اختيارها اجتما

 .والعوامل احمليطة هبا أثناء الدراسة

تقوم دوائر متخصصة جبمع البيانات عن املداخيل بطرق خمتلف، ولكن دقة هذه  :ضرائب الدخل -ثانيا
عض ال ميلك سجالت منظمة لدخله، والبعض اآلخر مييل البيانات حمدودة بالنسبة للدول النامية ألن الب

. إىل إعطاء بيانات أقل من دخله احلقيقي ليدفع أقل ضريبة ممكنة، والبعض اآلخر معفى من الضرائب
وبشكل عام كلما كانت إيرادات الدولة تعتمد بدرجة أكرب على إيرادات ضريبة الدخل، كلما كانت 

 .البيانات أكثر دقة ومشوال

مثل قوائم األجور والرواتب وبيانات اإلجيارات وحسابات البنوك وغريها، وهي : المصادر األخرى -ثالثا
 .مصادر ضعيفة وال ميكن ألحد منها لوحده تقدير توزيع الدخل بالنسبة جلميع السكان
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تتعدد أوجه استخدام بيانات الدخل أو اإلنفاق يف أكثر من جمال، وقد ال تستخدم مصدرا 
بعض احلاالت يكون من الضروري اجلمع بني اإلحصاءات واملعلومات من خمتلف املصادر من  واحدا، ويف

ويف هذا الشأن ينبغي أن تصدر هذه البيانات بأسلوب  ، حيثخالل املقارنة ووضع النماذج اإلحصائية
ات الصلة، على املستوى الدويل مع اإلحصاءات األخرى االقتصادية واالجتماعية ذ يعزز قابليتها للمقارنة

وهلذا جيب أن تتيح بيانات الدخل واإلنفاق إمكانية اشتقاق جمموعات دخل وإنفاق تتماشى مع مجيع 
 .املبادئ الدولية التوجيهية

 أهداف استخدام بيانات الدخل واإلنفاق -2-2-4

تستخدم إحصاءات دخل وإنفاق األسرة املعيشية كأساس لوصف وحتليل جمموعة واسعة من 
 :هاأمهواالجتماعية وغريها،  القضايا االقتصادية

  واحلصول على املعلومات اخلاصة اليت حتوزها األسرة املعيشية، حتديد سلة السلع واخلدمات
 .إخل...ومقارنتها مبؤشرات أسعار االستهالك، وتكلفة مؤشرات املعيشة

  لدخلمستوى وهيكل واجتاهات الرفاهية االقتصادية لألسر املعيشية من حيث توزيع االتعرف على 
 .ها وتقييمهااإلنفاق االستهالكي بين أو

 العالقة بني إحصاءات الدخل واإلنفاق وشىت الظواهر االجتماعية واالقتصادية لإلفراد  ةدراس
صياغة السياسات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذها ورصدها ، مما ميكن من ولألسر املعيشية

 .وتقييمها

 دهوالعمل على ترشي دراسة سلوك املستهلك. 

  إلسكان واهلجرة والصحةاوضع ورصد سياسات تتصل بالسياحة والتغذية و. 

كل هذه القضايا املرتبطة باستخدام بيانات الدخل واإلنفاق، وكذا ختصيص احلكومات 
مسألة للميزانيات املالية، وكذا تعبئتها للموارد البشرية املتخصصة فيها للقيام باملسوحات الدورية، جعل من 

 .يف الفكر االقتصادي من املسائل اليت شدت انتباه االقتصاديني القدامى واملعاصرينواإلنفاق ل توزيع الدخ

 مؤشرات ومعايير قياس عدالة التوزيع -2-3

إن التباين يف توزيع الدخل هو جمرد متثيل وتصوير رقمي وعددي للفروق بني مداخيل  
هل : ألحيان على العديد من التساؤالت منهااألفراد يف جمتمع معني، غري أنه يعطي اإلجابة يف كثري من ا

توزيع الدخل يف بلد ما هو أفضل أو أسوأ مما كان عليه يف املاضي؟ وهل توزيعه يف البلدان املتقدمة هو 
 أكثر عدالة مما هو عليه احلال يف البلدان النامية؟ 
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ينصب على مقارنة  لقياس عدم عدالة توزيع الدخل أو اإلنفاق أو الثروة، فإن االهتمام عادة ما
حالتني أو أكثر حسب الفرتات الزمنية داحل نفس البلد، أو بني البلدان أو على مستوى العامل، أو بني 
األقاليم، والذي يتطلب العديد من مؤشرات، واليت لن تكون موضوعية إال باستيفائها لبعض املبادئ 

 .1واملعايري

 معاييرال -2-3-1

الفلسفات االجتماعية واألخالقية يف جمال قياس عدم  توصلت األدبيات النظرية استنادا إىل
إىل العديد من املعايري واألسس اليت جيب أن تستوفيها ( لإلنفاق أو الدخل أو الثروة) العدالة يف التوزيع 

حىت تكون ذات داللة  ،خمتلف مؤشرات قياس التفاوت، وهي تستند إىل نظرية الرفاه االجتماعي
 : غتها جتد قبوال واسعا بني الناس على اختالف توجهاهتم، وهيومصداقية، واليت عند صيا

. من الناحية األخالقية ليس مهما التعرف على من يتحصل على الدخل: معيار البناء للمجهول -أوال
، فإن هذا التوزيع سيكون متطابقا مع كيفية حصوهلما Y2و Y1فإذا كان شخصان يتلقيان دخلني خمتلفني 

ويعين هذا املعيار أنه ميكن ترتيب . فيما يتعلق باحلكم على عدم عدالة التوزيع على دخليهما، وذلك
 :املداخيل من األفقر إىل األغىن على النحو التايل

Yn≥…….≥  Y3  ≥  Y2  ≥ Y1 

يتطلب هذا املعيار أنه عند مقارنة توزيعان للدخل خمتلفان يف عدد السكان، : معيار السكان -ثانيا
، فإنه لن يكون هناك nمع ثبات منط التوزيع الذي كان سائدا يف  2nواآلخر من  nأحدمها يتكون من 

اختالف يف درجة عدم عدالة التوزيع يف احلالتني،  بل تتأثر درجة التفاوت بنسبة السكان الذين حيصلون 
 .على مستوى معني من الدخل

الدخل النسيب وليس املطلق، إن الذي يهم يف قياس درجة التفاوت هو : معيار الدخل النسبي -ثالثا
ويعين ذلك أن أي زيادة أو نقصان يف دخل كل فرد مبعدالت خمتلفة أو متساوية، سيؤدي إىل نتيجة خمتلفة 

أما إذا متت مضاعفة كل املداخيل بنفس . لدرجة التفاوت عّما كان عليه احلال قبل الزيادة أو النقصان
الدخل النسيب بقسمة دخل كل فرد على جمموع الدخل  وحيسب. املضاعف فإن درجة التفاوت تظل ثابتة

وحدة  200و 100كمثال على ذلك نفرض جمتمعا مكونا من فردين دخلهما على التوايل؛ و  .الكلي لألفراد
ن، وانطالقا من مبدأ السكان والدخل النسيب يكون .و 300و 200نقدية، فإذا مت زيادة دخليهما ليصبح 

من السكان  50% من الدخل الكلي، وأن أغىن 33% حيصلون علىمن السكان  50%أفقر : لدينا

                                                 
1
، ماي 19، العدد رقم (ب)، سلسلة اجتماعات اخلرباء "اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية رياض بن جليلي،على عبد القادر علي،   

 .بتصرف 10-11املعهد العريب للتخطيط، ص ، 2006
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من الدخل الكلي يف التوزيع األول، بينما يف التوزيع الثاين عند رفع دخلي الفردين بـ  67%حيصلون على 
من الدخل  60%ى صلون علحي 50%وأغىن  40% من السكان حيصلون على 50%ن، فإن أفقر .و 100

 .الكلي

( Yi, …… j,  n)لنفرض أن توزيع للدخل من شكل  (:مبدأ التحويالت) Daltonمعيار  -رابعا
، وعليه (j)إىل الفرد الغين ( i)يعرف التحويل التنازيل بأنه حتويل للدخل من الفرد الفقري  Yj ≥ Yi حيث 

ول، يكون توزيع الدخل القائم على سلسلة من التحويالت التنازلية بني األفراد أكثر تفاوتا من التوزيع األ
والعكس صحيح يف حالة التحويالت التصاعدية، حيث تؤدي هذه العملية إىل تقليص التفاوت بني 

 .الفئات االجتماعية

على أساس هذه املعايري ميكن تعريف أّي مؤشر للتفاوت على أنه قانون يتم على أساسه احلكم 
على عدم عدالة  ت، كلما دلّ تهقيمعلى طبيعة التوزيع باالستناد إىل قيمة املؤشر، حيث كلما ارتفعت 

 .التوزيع

 مقاييس ومؤشرات قياس عدالة توزيع الدخل واإلنفاق -2-3-2
يكتسب التوزيع الشخصي للدخل أمهية خاصة يف الدراسات اليت هتتم بقياس الفقر، واليت تتطلب 

هم  معلومات حول توزيع الدخل على مستوى األفراد، حىت يتسىن حتديد من ،إضافة إىل حتديد خط الفقر
وحيث أن مؤشرات قياس عدالة توزيع الدخل  .لفقرلالفقراء، ومن بعد جتميع املعلومات حوهلم يف مؤشر 

تنقسم إىل فرعني أساسيني مها؛ أوال املقاييس املوضوعية اليت حتاول دراسة الفوارق من خالل استخدام 
اين ضمن إطار من الرفاه االجتماعي أدوات قياس إحصائية، وثانيا املقاييس املعيارية اليت حتاول قياس التب

 .بافرتاض أن وجود درجة عالية من التباين ال بد وأن تتطابق مع درجة أقل من الرفاه االجتماعي

فأما اجملموعة األوىل فهي تساعد على الوصول إىل قياس دقيق لتفاوت الدخل، وحيث يتم 
شكلة القياس ختتلط مع التقييم األخالقي وال وأما اجملموعة الثانية فإن م. تقييمها وفق القيم األخالقية

تتوفر على فهي األدبيات النظرية يف جمال قياس التفاوت تطورت كثريا،  وهلذا فإن. ميكن الفصل بينهما
كاملدى، متوسط االحنراف النسيب، التباين، )العديد من املؤشرات، يستند معظمها على الطرق اإلحصائية 

مقدار متركز )لرفاهية ، والبعض اآلخر على ا(املعياري للوغاريتمات اإلنفاقمعامل االختالف، واالحنراف 
 .1وهو الوجه اآلخر لدراسة التشتت (الدخل لدى فئة أو فئات معينة يف اجملتمع

 :إن أكثر املقاييس استخداما وشيوعا هي

                                                 
، (املعهد العريب للتخطيط بالكويت)، جملة جسر التنمية، "توزيع اإلنفاق االستهالكي مؤشرات قياس عدم العدالة يف"علي عبد القادر علي،  1

 .4، ص2007، أكتوبر 66العدد 
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فرد على  عندما حيصل كل)وهو أبسط املقاييس، حيث ترتاوح قيمته بني الصفر : (R)المدى  -أوال
 :، ويكتب على الشكل التايل(عندما حيصل فرد واحد على كّل اإلنفاق) nو( متوسط اإلنفاق

  
        –         

 
 

 متوسط الدخل أو اإلنفاق؛  µ: حيث

  
    

   

 
 

 .فرد n، يف جمتمع مكون من (i)دخل أو إنفاق الفرد     

و جمموع االحنرافات املطلقة من متوسط اإلنفاق كنسبة من إمجايل وه: متوسط االنحراف النسبي -ثانيا
      يف حالة العدالة الكاملة و( 0)اإلنفاق، وترتاوح قيمة املؤشر بني الصفر

 
يف حالة حصول فرد واحد   

 :على كل اإلنفاق، ويطكتب

  
        

   

   
 

 التباين أكثر املقاييس استخداما يف الدراسات يعترب: (CV)ومعامل االختالف ( V)التباين -ثالثا
اإلحصائية املهتمة بقياس التشتت، من أهم خصائصه حساسيته جتاه حتويالت اإلنفاق من فرد فقري إىل 

 :آخر ثري، حيث يرتتب على ذلك ارتفاع يف التباين، ويكتب على الشكل التايل

  
          

   

  
 

الدخل، حبيث ميكن أن يظهر أحد التوزيعات /يعتمد على متوسط اإلنفاقمن عيوب التباين أنه 
تباينا نسبيا أكرب من اآلخر، إال أن تباينه رمبا كان أصغر بسبب تدين متوسط اإلنفاق الذي حسبت على 

، والذي يساوي (التباين)وألجل التغلب على هذه املشكلة، حيسب معامل االختالف . أساسه التباينات
 :، وذلك كما يلي1الرتبيعي للتباين مقسوما على متوسط الدخل أو اإلنفاق إىل اجلذر

   
  

 
 

 :يعرف هذا املؤشر كما يلي: االنحراف المعياري للوغاريتمات اإلنفاق -رابعا

    
               

 
   

  
 
 

 

                                                 
1 Jenkins "The measurement of income inequality", in Lars Osberg, ed, Economic Inequality and poverty: 

International Perspectives (Armonk, NY: M.E. Sharpe,1991),page 15. 
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 جمال قياس التفاوت هو ما قدمه لورنز من لعل أهم اإلسهامات يف: (Lorenz)منحنى لورنز -خامسا
، ونسبة دخلهم من الدخل اإلمجايل (السكان)خالل العالقة الكمية احلقيقية بني نسبة أصحاب الدخل 

 .1خالل فرتة سنة ممثلة يف منحىن بياين

والطريقة . إىل فئات دخلية تصاعديا( العينة)على تقسيم أفراد اجملتمع " لورنز" يعتمد منحىن 
لكل فئة، أو  20%أي ( Quintiles)؛ مخسية 2شائعة يف هذا اجملال تكون بتقسيم السكان إىل فئاتال

لكل فئة طبقا لتصاعد مستويات  5%لكل فئة، أو عشرينيات أي  10%أي ( Déciles)شرائح عشرية
 .اإلمجايل اليت ختص كل جمموعة دخلية( اإلنفاق)، مث حتديد النسبة من الدخل (اإلنفاق) الدخل

استنادا على املعلومات املتوفرة حول توزيع الدخل أو اإلنفاق يف اجملتمع ميكن رسم هذا املنحىن و 
 :باتباع اخلطوات التالية

  حمل الدراسة ترتيبا تصاعديا من األفقر إىل األغىن( العينة)ترتيب أفراد اجملتمع. 

 ستويات دخلهم من األفقر إىل استخراج التوزيع النسيب ملداخيل األفراد من الدخل اإلمجايل حسب م
 (.التوزيع التكراري ملداخيل األفراد) األغىن 

  استخراج التوزيع النسيب الرتاكمي لألفراد من األفقر إىل األغىن، حبيث تكون نسبة السكان الذين ليس
لديهم دخل مساوية للصفر، وتكون نسبة السكان الذين حيصلون على إمجايل الدخل مساوية للواحد 

 (.التوزيع التكراري النسيب الرتاكمي للمداخيل) 100%و أ

  استخراج التوزيع النسيب الرتاكمي لألفراد املقابل لنسبة الدخل الرتاكمية اليت حتصل عليها الشرحية
 السكانية املقابلة يف التوزيع الرتاكمي للسكان

  احملور األفقي، رسم مثلث قائم الزاوية ومتساوي األضالع، حيث توضع الشرائح السكانية على
 .واألنصبة الرتاكمية للدخل على احملور العمودي

ميثل وتر املثلث العدالة الكاملة لتوزيع الدخل، حبيث كل النقاط على الوتر تتساوى فيها األنصبة 
من  10%السكانية الرتاكمية مع األنصبة الدخلية الرتاكمية، وتقرأ من األسفل، على سبيل املثال أفقر 

ويدل احملور األفقي على التفاوت املطلق للدخل، مبعىن . من الدخل وهكذا 10%ون على السكان حيصل
كلما ارتفع تفاوت   BDأن فردا واحدا حيصل على كل الدخل، وأما منحىن لورنز فكلما ابتعد عن الوتر

 :3الدخل، وذلك كما يلي
                                                 

1
 Subrata Ghatak "Introduction to Development Economics", 3rd

 edition, 1998, ROUTLEDGE, London 

and New York, p 40. 
2
 S. D’ GOSTINO, G. TROMBERT, Op cit, p 45. 

3
 Subramanian. S," Measurement of Inequality and Poverty", Delhi Oxford University Press, 1997.pp 79. 
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 منحىن لورنز( 3-2)الشكل 

 

متثل درجة أكرب يف عدم العدالة،  BDاألكثر بعدا عن اخلط املستقيم  "Lorenz"إن منحنيات 
وحيث أنه ال توجد دولة تتمتع بالعدالة املطلقة، فإن منحنيات لورنز للدول املختلفة سوف تقع يف مكان 

ر ما على ميني اخلط املستقيم، كما أن انتقال منحىن لورنز من فرتة ألخرى حنو األسفل يدّل على تدهو 
 :حالة توزيع الدخل، وانتقاهلا حنو األعلى يدل على حتسن منط التوزيع، وهو ما توضحه األشكال التالية

طلق
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 .بتصرف 205-206ميشال تودارو، مرجع سبق ذكره، ص ص : المصدر

لدخل أو اإلنفاق هو أكثر املقاييس استخداما يف قياس عدالة توزيع ا: (Gini)معامل جيني  -سادسا
ومتركزها لدى فئات حمدودة يف اجملتمع، وهو يعتمد على منحىن لورنز، إذ أن قيمته تساوي إىل نسبة 

 .BCDإىل إمجايل مساحة املثلث BDاحملصورة بني منحىن لورنز ووتر املثلث(A)املساحة 

  
املساحة  

املساحة    
 

 :1الصاعدة للدخل النسيب فيمكن حسابه بالعالقة التاليةونظرا ألنه يعتمد على التكرارات املتجمعة 

                                                 
، املعهد 2005، فرباير13العدد ، سلسلة اجتماعات اخلرباء،"العوملة وقضايا املساواة يف توزيع الدخل يف الدول العربية"علي عبد القادر علي، 1

 .9العريب للتخطيط، ص 
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 سوء توزيع الدخل: (3-3) الشكل توزيع عادل نسبيا: (3-4) الشكل
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 تدهور توزيع الدخل (3-5) الشكل
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هي التوزيع التكراري املرتاكم  Lالتكراري املرتاكم للسكان أو أصحاب الدخل، بينما  هي التوزيع P  :حيث
                  و             :لإلنفاق أو الدخل، وحيث

والواحد ( حالة املساواة املطلقة)وفقا للتعريف السابق بني الصفر  GINIترتاوح قيمة معامل 
وألجل تتبع مسار عدالة  ،1فهو إذن مشتق من منحىن لورنز ،(حالة التفاوت املطلق)  100%الصحيح أو

 .التوزيع جيب مراعاة تطور قيم هذا املعامل عرب الزمن

Badeauحسب 
، أما 0,4 و 0,3بني ( مداخيل العمل)بالنسبـة لألجور  GINIمعامـل يكون  2

. وهبذا جند أن متركز املداخيل يظهر جليا بالنسبة للملكيات 0,7و 0,6بالنسبة ملداخيل امللكية فهو بني 
ور كما أن ارتفاع الدخل املتوسط يؤدي إىل مزيد من التشتت ومتركز املداخيل، وهذه احلالة تشهدها األج

احملبذة واملعتدلة نسبيا ترتاوح بني " Gini"كما أن قيمة معامل   .3اليت حيصل عليها الرجال مقابل النساء
، وأما بلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية 40%مثل السويد وكندا، وأما غالبية البلدان فترتكز حول  %(35و 25)

هناك حاالت قليلة قد تصل فيها مؤشرات فهي تقع ضمن املعدالت املرتفعة فوق اخلمسينيات، كما انه 
 25)بني " Gini"بعض البلدان إىل الستينات، وهي اعلى قيمة له على اإلطالق، مما جيعل حدود معامل 

 .70%وأما التفاوت العاملي بني مجيع شعوب العامل فتقرتب من . %(60و

، امل جيين متساويةلفرتتني زمنيتني وتكون عندها قيمة مع "Lorenz"عندما تتقاطع منحنيات 
فقد يتحسن بالنسبة للشرائح الدنيا، وقد يزداد متركز املداخيل لدى  ،يصعب احلكم على توزيع الدخل

 .الفئات األغىن

لفرتتني خمتلفتني لنفس العينة،  L2إىل  L1من  "Lorenz"ويوضح الشكالن املواليان انتقال منحىن 
حتسُّن نصيب ( 3-7) ، فبينما يوضح الشكل(امل جيينبداللة مع)حيث تتساوى فيه طبيعة توزيع الدخل 

 :تدهور حالتها لصاحل فئات أخرى( 3-8) الفئات الدنيا على حساب الفئات الغنية، يوضح الشكل

                                                 
1
 Morrisson Christian, "La répartition des revenus", Thémis , Paris 1996, p 89 – 90. 

2
 A. Badeau "Le patrimoine des Français", La Découverte, « Repères » 1989 page 05  

3
 Corinne Benveniste et Stefan Lollivie " les écarts de salaire entre les hommes et les femmes continuent à 

se réduire" Economie et Statistique, N°210, mai 1988, page 06 
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ند عادة ما تربز أمهية معرفة نصيب الفئة الدنيا من الفئة الغنية، وع: عالقة الفئات فيما بينها -سابعا
تقسيم اجملتمع إىل شرائح عشرية أو مخسية أو ربعية، تظهر احلاجة امللحة ملعرفة كم يفوق العشري األغىن 

 ، وألجل ذلك حيسب تشتت الدخل باستعمال(الربيع أو اخلمس)العشرَي األفقر ( الربيع أو اخلمسأو )
 ؛إحدى اعالقات التالية

 إنفاق الفئات املتطرفة، مثل /الفرق بني دخلD10 – D1   أوQ5 – Q1 

 مثل   نسبة أغىن الفئات إىل أفقرها   

  
  أو       

  
 

  نسبة الفرق بني مداخيل الفئات إىل الوسيط مثل        

       أو   الوسيط

  
 

  يف توزيع الدخول  يعترب البعض أن التفاوت، حيث من السكان من إمجايل الدخل 40%نصيب أفقر
من جمموع  17%من السكان دخال يساوي أو أكثر من  40%يكون منخفضا إذا بلغت حصة أدىن 

 .الدخول

1ل ءتسالقد 
Bresson  مرتني دخل كل فئة الة تضاعف حثبات تفاوت الدخل يف إمكانية عن

وحدة نقدية على  10000و 1000هو  واألغىن فقرفمثال إذا كان دخل العشر األ ،بعد مرور فرتة من الزمن
بينما . أضعاف 10وهي  ثابتةتبقى النسبة بينهما فإن ن، .و 20000و 2000ليصبح التوايل، وتضاعفا 

ن .و 900دخل نقدي إضايف يقدر بـ  األغىنباستخدام الفرق بني مداخيل الفئات املتطرفة يكون للعشر و 
أما يف احلالة الثانية فيكون و  ،ورية والكماليةيف احلالة األوىل، وهو ما يسمح له بتغطية كل احلاجات الضر 

                                                 
1
 Bresson Y  " Le capital-temps: pouvoir, répartition et inégalités" Calmann Levy Paris 1977,p 104. 
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كما   هو ما يسمح له من مضاعفة ما حتصل عليه سابقا،و ( 20000-2000)ن .و 18000دخله اإلضايف 
ن ليس له نفس .و 2000إىل  1000أن التفاوت بداللة القدرة الشرائية أكثر وضوحا، حيث االنتقال من 

كما . ن.و 20000إىل  10000قتناة مقارنة بالفئة اليت تنتقل من الداللة من حيث عدد ونوعية السلع امل
أن مضاعفة مداخيل الفئات االجتماعية بنفس النسبة، تؤدي إىل تزايد التفاوت احملسوب باستخدام بعض 
املؤشرات دون غريها، وهي اخلالصة اليت ينبغي اإلشارة إليها أن بعض املؤشرات ال تعطي صورة حقيقية 

يتطلب األمر يف هذه احلالة استخدام وللخروج من هذه اإلشكالية . ور التفاوت عرب الزمنودقيقة عن تط
 .مؤشرات أخرى

على خالف املؤشرات سابقة الذكر، اليت تعتمد على الصيغ اإلحصائية، وضع : Atkinsonمؤشر  -ثامنا
Atkinson  تمد على مفهوم الدخل ىل نظرية الرفاه االجتماعي، وهو يعإمؤشرا لقياس التفاوت باالستناد

املكافئ للتوزيع العادل، والذي يـطَعرَّف بأنه الدخل الذي إذا حتصل عليه كل فرد سيجعل مستوى الرفاه 
اليت اقرتحها صيغة ، وهو يأخذ الللمجتمع مساويا ملستوى الرفاه الذي يرتتب على التوزيع املشاهد

"Sollogoub" ي، وه1خيل يف أوروبايف دراسة تطبيقية أجراها حول توزيع املدا: 

    
  

 
 

 :  هي الدخل املكافئ للتوزيع العادل، وحيث  Yeهي متوسط الدخل أو اإلنفاَق و µ: حيث

     
 

 
    

  

 
 
    

   

  

 
   

 

 أو 

            
      

 

   

  

 
   

 

هي التوزيع التكراري  Fiإنفاق الفئة الدخلية، و/سكانية أو دخلهي متوسط دخل الشرحية ال Yi: حيث
فهي معامل جتنب عدم العدالة، حبيث كلما ارتفعت قيمتها كلما كان اجملتمع  aأما . النسيب للسكان

 .ساواة والعدالة يف توزيع الدخلمفضال حلاالت امل

وهو ات املتوقعة يف األنظمة، املعلوم يعتمد هذا املؤشر على فكرة حمتوى: "Theil"مؤشر  -تاسعا
لكونه حيتوي على مكونني مها؛ مكون عدم عدالة ستخدم لتبيان إمكانية حتليل مئشر عدم عدالة التوزيع ي

مبعىن قياس عدم عدالة التوزيع يف اجملتمع إذا ما حصل كل )التوزيع املتأيت من عدم العدالة بني اجملموعات 
                                                 

1
 Sollogoub M" La comparaison de l’inégalité dans la répartition personnelle des revenus" Revue 

d’économie politique n°3, mai-juin 1980, pp 286-306. 
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وبدون . ، ومكون عدم العدالة داخل اجملموعة(  موعة شخص داحل اجملموعة على متوسط دخل اجمل
 :1الدخول يف التفاصيل الفنية، فإن هذ املؤشر يأخذ إحدى الصيغتني التاليتني

   
 

 
    

 

  
 

   
 

 
 

  

 
   

  

 
 

 لم واألقاليمحسب العا تفاوت في الدخلنظرة عامة حول تطور ال -2-4

قبل الشروع يف جتميع البيانات اخلاصة بتوزيع الدخل ومسارها عرب الزمن، ال بأس من التذكري أنه 
 عدةتربز  هناو ، قياس تفاوت الدخل مبقارنته النسبية حسب الفرتات الزمنية عندعادة ما ينصب االهتمام 

 :املقارناتتلك أنواع من 
 (Inégalité interne) التفاوت الداخلي -2-4-1

يسمح هذا النوع مبعرفة مقدار تباين مستويات املعيشة داخل نفس البلد، وتستخدم يف ذلك 
املسوحات الوطنية اخلاصة بدخل العائالت وإنفاقها، وشطرع يف دراسة هذا املوضوع منذ عدة عقود، وهو 

 :يتضمن أربعة حماور

 ؛رياألجور اليت تتكون يف سوق العمل، وهي تعكس تفاوت رأس املال البش 

 ؛دخل امللكية الذي يتضمن تعويضات االدخار، وهو يعكس تفاوت الثروات 

 ؛والذي يعكس دور الدولة يف تصحيح التفاوت بعد التوزيع األويل: الدخل املتاح بعد التحويالت 

   ،اخل...إلرث، معدل الفائدة السابقكاالثروات املرتبطة بسلوكات الرتاكم املاضية. 

الباحث عند قيامه بدراسة هذا النوع من التفاوت أمهها هو عدم توفر هناك عدة إشكاليات تعرتض 
املسوحات بصفة دورية، مما جيعل النتائج غري دقيقة، وعليه فإن العمل اإلحصائي القائم على أساس ِكرَبِ 
العينة اجلغرافية املمسوحة، وكذلك طول السلسلة الزمنية ونتائج املسح هي عوامل أساسية قبل احلكم على 

 .ولقياسه تستخدم العديد من املؤشرات سابقة الذكر ،طبيعة عدم العدالة بني األفراد أو بني الدول

يف هذا الصدد، لوحظ أنه بعد عدة عقود من حبوث التنمية، فقد مت ختفيض درجة عدم املساواة يف 
اختذهتا حكوماهتا، توزيع الدخول لعدد كثري من البلدان بفعل السياسة املالية والضريبية الصارمة اليت 

خصوصا برامج احلماية االجتماعية، ودعم املناطق الريفية، والتكفل بفئات املرضى واملسنني والعجزة، 
                                                 

1
 .16، مرجع سابق، ص "مؤشرات قياس عدم العدالة يف توزيع اإلنفاق االستهالكي"ي عبد القادر علي، عل 
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وحتسني ظروف العمل والتمدرس، واليت تزيد من فرص احلصول على دخول أعلى، إضافة إىل حتسني عمل 
ضرورية من الغذاء واملسكن ومياه الشرب املؤسسات االقتصادية اإلنتاجية اليت توفر متطلبات احلياة ال

النظيفة والصرف الصحي، واليت استطاعت أن تنتشل آالف األشخاص من دائرة الفقر واحلرمان، وإعادة 
تأهيلهم وجتنيدهم يف احلياة االقتصادية كعوامل إنتاج ذوي اإلنتاجية احلدية املوجبة، وهو الوضع الذي مل 

راكدة، أو كان منو نواجتها اإلمجالية سالبا، وهو األمر الذي عانت منه  يكن ليتحقق لو كانت اقتصادياهتا
بعض الدول األخرى اليت شهدت عدم استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي، أو كانت سياساهتا املالية 
والنقدية غري جمدية، ما أدى إىل تدهور حالة توزيع الدخول فيها بشكل رهيب، مثلما حدث لعدد من 

 (.3-5)مثلما هو مبني يف اجلدول  50%كا الالتينية، حيث جتاوزت فيها قيمة معامل جيين عتبة بلدان أمري

وباستثناء بلدان منظمة التعاون واالقتصادي والتنمية اليت هلا سجل طويل مع معدالت النمو 
، حيث عرفت حالة (حىت وقت قريب)االقتصادي املوجب، والسياسات والربامج االجتماعية السخية 

وزيع الدخول اعتداال نسبيا، فإن البلدان األخرى شهدت ارتفاعا وتراجعا لقيم معامل جيين عرب الزمن ت
لضعف مشاركتها يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، وعدم قدرهتا على ولوج التجارة العاملية بشكل سليم، 

يدة تؤثر على اهليكل الوظيفي حيث غالبا ما يكون اندماجها يف التجارة العاملية مصحوبا بتنازالت عد
لعوامل اإلنتاج من إحالل رأس املال بدل العمل، فيؤدي ذلك إىل تراجع فئة األجراء لصاحل أرباب العمل 
الذين يساومون احلكومة على األجور، مما يولد ضغوطا مستمرة عليها لفتح مناصب الشغل احلكومية اليت 

 .اد صعوبة مع زيادة انتشار العوملة وتعمقها يف شىت امليادينيطلبها أغلبية السكان، وهو الوضع الذي يزد

، حيث أن أغلب البلدان االشرتاكية سابقا إن لدى كل دول العامل درجة من سوء توزيع الدخل
، بينما كان للدول املتقدمة مستويات توزيع "Gini"متيزت بعدالة مقبولة بداللة تدين قيم معامل جيين 

ظام املتدرج لضرائب الدخل تالكها سياسات فعالة إلعادة توزيع الدخل عرب الندخل أحسن منها بسبب ام
لوحظ أثناء املقارنة الدولية اخنفاض يف ، إذ والتحويالت واإلعانات املختلفة اليت ختص هبا الفئات احملرومة

، 1984سنة عدم املساواة بني الدول يف منتصف سنوات السبعينيات، مث ارتفاع نسيب وبانتظام ابتداء من 
 .مث حدث عدم استقرار االجتاه خالل العقود اليت تلت ذلك
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 لعدد من الدول لفرتات زمنية خمتلفة" Gini"معامل ( 3-5)اجلدول 
 معامل جيين السنة الدولة اإلقليم  معامل جيين السنة الدولة اإلقليم

ــــــــــا
بــــــــــــــ

ورو
أ

 

 28,31 2000 أملانيا
 

لعرب
ل ا

لدو
ا

 ية

 اجلزائر
1988 40,14 

 35,33 1995 32,74 1995 فرنسا

 35,10 2000  34,27 2000 اليونان

  34,66 2000 اسبانيا
 مصر

1991 32,00 

 30,13 1996  35,97 1999 متحدة.م

 32,76 2000  36,03 2000 إيطاليا
  38,45 1997 الربتغال

 األردن
1992 43,36 

تني
ريكي

ألم
ا

 

 36,42 1997  40,81 2000 أ.م.الو
 38,87 2003  56,32 2000 كندا

 األرجنتني

1992 45,35 
 املغرب 

1991 39,20 
1996 48,58 1999 39,46 
2002 52,52 2001 40,63 

 الربازيل
1988 60,97 

 تونس 
1990 40,24 

1995 59,24 1995 41,66 
2001 58,59 2000 40,81 

 بوليفيا
1991 42,04 

 

ـــــــيا
ـــــــــــــــ

ســـــــــ
آ

 

 ماليزيا
1987 47,04 

1997 58,46 1995 48,52 
2002 60,24 

 
 بنغالدش

1992 26,21 

 الشيلي
1987 56,43 1996 30,63 
1994 55,19  2000 30,72 
2000 55,36  

 إيران
1990 43,60 

 كولومبيا
1988 53,11  1998 44,10 
1995 57,22  

 الفلبني
1988 40,63 

2000 57,50  2000 46,09 

 مجايكا
 43,15 2000 ندتايال  43,16 1988

 42,47 1998 ةسنغافور   40,47 1996
 43,44 1998 كونغ-هونغ  48,34 2002

 املكسيك
 39,41 2005 إندونيسيا  48,54 1996
 31,59 1998 ج.ياكور   51,87 2000

 قاعدة بيانات البنك العاملي: المصدر

يتضح من اجلدول أعاله أن معظم بلدان أمريكا الالتينية تشهد حالة من عدم توزيع الدخل 
لدولة ( 60,24)املسجلة لدولة جامايكا وأعالها ( 48,54)الكبري، حيث ترتاوح بني أدىن قيمة ملعامل جيين 

، وأما بلدان آسيا فهي تشهد اعتداال، فمثال بنغالدش 2002يع الدخول لسنة بوليفيا كآخر رصد حلالة توز 
، ولكنه مييل يف بعض منها لالرتفاع، مثلما 2005لسنة  39,41%، وإندونيسيا بـ 2000لسنة  30,72%بـ 
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وأما البلدان العربية فهي (. 2000) 43,15%، تايالند بـ (2000) 46,09%هو احلال بالنسبة للفلبني بـ 
، 2000سنة  35,10%موما تشهد تقاربا من حيث قيم معامل جيين وهو معتدل، إذ سجلت اجلزائر ع

، وتونس 2001سنة  40,63%، املغرب 2003سنة  38,87%، األردن 2000سنة  32,76%مصر 
 .2000سنة  %40,81

 التفاوت بين الدول -2-4-2

 سرية يف البلدان املختلفةتستمد البيانات املستخدمة يف حساب التفاوت العاملي من املسوح األ
باستخدام ما  ،دولية تكون هلا نفس القوة الشرائية يف كافة بلدان العامل" عملة"تحويل الدخول الوطنية إىل ب

إجراء التعديل ملراعاة الفروق يف مستويات ، مما يسمح ب(PPP$)بالدوالر عادل القوى الشرائية يسمى بت
أعلى  هاالدخول فياألمر الذي جيعل األفقر عنها يف البلدان الغنية،  تقل يف البلدان، فاألسعار بني البلدان

 .مما لو كان قد مت قياسها بأسعار الصرف السائدة يف السوق

إنشاء إطار لتوزيع الدخل على مت  باستخدام أحدث البيانات املتاحة عن تعادل القوى الشرائية،و 
سة بتعادل افراد املعدلة حسب أسعار الصرف املقجمموعة ضخمة من بيانات مسوح األ)املستوى العاملي 

الفرتة  س سنوات تقريبا يفمخملدة  تمتدامعامل جيين على فرتات زمنية  ت قيمقيس، و (القوى الشرائية
واضحا، لكنه مرتفع بدرجة حادة  التفاوت العاملي ال يبدو أنه يتبع اجتاها عاما فإن، (2005-1988)

خاصة )بني البلدان ( املرجحة بتعداد السكان)بني أن قوى التقارب يما  هوو  ،70%ويتأرجح يف حدود 
. تعوض تقريبا قوى تزايد عدم املساواة داخل البالد( الصني واهلند يف حماولتهما للحاق ببلدان العامل الغين

ة مع الصاعدة بوترية أسرع كثريا من املتقدم االقتصادياتاليت تعكس منو ) 2008لكن البيانات األولية لعام 
 .تشري إىل أن الفرتة املقبلة قد تشهد اخنفاض التفاوت العاملي (استمراره يف وقتنا احلايل

ويف هذا الصدد مل يستطع االقتصاديون حتديد صلة دقيقة بني التفاوت احلاصل داخل معظم 
بتا على مدار إذا كان عدم املساواة داخل معظم بلدان العامل قد زاد أو ظل ثاالبلدان والتفاوت العاملي، ف

التفاوت العاملي ليس نتاجا لعدم املساواة داخل فرادى البلدان فحسب، وإمنا فإن الثالثني عاما املاضية، 
هو نتيجة الفجوات أيضا بني نصيب دخل الفرد يف البلدان املختلفة، وهو يتأثر بتعداد السكان وحجم 

ولتحديد طبيعة ما . ي أكثر من لكسمربغفالصني مثال ستؤثر على مستوى التفاوت العامل. يهاالدخل ف
أن : حدث ملستويات عدم املساواة بني مجيع شعوب العامل، جيب علينا أن ننظر يف مسارين متعارضني

مواصلة ارتفاع عدم املساواة داخل كل بلد على حدة يزيد من التفاوت العاملي، وإن كانت معدالت منو 
 .ة، ال سيما يف البلدان الضخمة كالصني واهلند، سوف حتد منهالدخل احلقيقي املرتفعة يف البلدان الفقري 
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لفرتة لمبعامل جيين  70%التفاوت العاملي قد اخنفض عن مستواه املرتفع البالغ وقد لوحظ أن 
ال يزال مرتفعا جدا عن مستوى عدم هو و ، يف الوقت احلاضر %(67-68)ليرتاوح بني  2005-1990

بالرغم من  ،سنة مضت 100و 50لى كثريا من مستوى التفاوت العاملي منذ املساواة يف أي بلد منفرد، وأع
سوف يكون ذلك مبثابة أول ف ، والذي إذا ما استمر مستقبالمعدل منو الصنيبسبب ، 2008هبوطه سنة 

" االنفجار العظيم"مبثابة ، واليت ميكن اعتبارها "الثورة الصناعية"أواسط القرن التاسع عشر و له منذهبوط 
ذي وضع بعض البلدان على مسار الدخل املرتفع، وترك بلدانا أخرى عند مستويات دخل منخفضة ال

 .للغاية

إىل مستويات دخل أعلى كثريا من مستويات  –اهلند والصني  –لكن مع انطالق العمالقني 
صادي النمو االقت، ألن املاضي، سوف يزداد متوسط دخل العامل وسيبدأ التفاوت العاملي يف االخنفاض

، بالرغم من األزمة العاملية العامل الغين واألسواق الصاعدة قد أسهم يف ختفيض التفاوت العاملياملتحقق يف 
فاحلد من التفاوت العاملي، بقيادة معدالت النمو العالية وارتفاع . 2008األخرية اليت حدثت سنة 
 ،ا مثل الصني واهلند ميثل تغريا تارخيياات مكتظة بالسكان وال تزال فقرية نسبييمستويات املعيشة القتصاد

من ألنه ، العامليالتكامل وساعده مزيد من  ،فهو مبثابة انعكاس للرخاء الذي حتقق حديثا ملاليني من البشر
 .1املمكن أن تتفوق األمهية السياسية خلفض التفاوت العاملي على أمهية زيادة عدم املساواة داخل البلدان

 ستنتاجه حول عدم املساواة على مستوى العامل كمجموعة؟وبعد، ما الذي ميكن ا

بلدا تراوحت تواريخ استقصاء  125لعينة من " Gini"يوفر البنك الدويل معلومات حول معامل 
، وألغراض التحليل ونقاربة املقارنة بينها فقد 2003و 1993بيانات مسوحات الدخل واإلنفاق بني سنيت 

نقطة مئوية لتحويلها  6,6دولة على أساس الدخل، حبذف  43رصودة حلالة امل" Gini"مت تعديل قيم معامل 
بلغت لعدم املساواة بني أدىن درجة " Gini"إىل توزيع على أساس اإلنفاق، وحيث تراوحت قيم معامل 

لناميبيا  71%، وأعلى درجة وبلغت (2000)والسويد ( 1996)والتشيك ( 1993)لكل من اليابان  %19
باحنراف  36,84%لتوزيع اإلنفاق االستهالكي للعامل كمجموعة " Gini"غ متوسط معامل ، وقد بل(1993)

 :، وذلك كما يلي0,1049معياري قدره 
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 لتوزيع اإلنفاق االستهالكي" Gini"توزيع دول العامل حسب معامالت ( 3-6)اجلدول 
 متوسط معامل جيين نسبة السكان نسبة الدول عدد الدول معامل جيين

 0,222 7,0 14,3 17 0,26من أقل 
0,37 – 0,26 47 37,3 48,7 0,314 
0,48 – 0,37 42 33,3 37,0 0,411 
0,59 – 0,48 14 11,1 7,7 0,514 

 0,639 0,3 4,0 5 0,59أكثر من 
 0,37 100,0 100,0 125 متوسط/ إمجايل 

، املعهد العربية (ب)سلسلة اجتماعات اخلرباء  "اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"د القادر علي بعلي ع: المصدر
 .19، ص 2006، ماي 19للتخطيط بالكويت، العدد 

لتوزيع اإلنفاق يتبع التوزيع " Gini"يالحظ من اجلدول أن توزيع الدول حسب قيم معامل 
وعليه ميكن اعتبار أن كل الدول . 0,37الطبيعي، حيث يتساوى وسيطه مع وسطه احلسايب عند القيمة 

اليت يقل فيها معاملها عن هذه القيمة فهي تتمتع بدرجة منخفضة من عدم املساواة، وأما تلك اليت ترتاوح 
فهي دول فيها درجة متوسطة، وكذلك احلال بالنسبة للدول اليت يزيد فيها املعامل  0,48و 0,37فيها بني 

من سكان العامل، بينما يتمتع  8%فهي تتميز بدرجة مرتفعة من عدم املساواة، وميثلها حوايل  0,48عن 
 .0,26عن " Gini"فقط منهم بدرجة عالية من املساواة بدليل اخنفاض قيمة معامل  7%حوايل 

اختالف دول العامل من حيث عدالة التوزيع وتفضيلها " Theil - 1"كذلك، تبني قيم مؤشر 
 0,22داللة اقرتاب وسيطه البالغ فتوزيع الدول حسب هذا املؤشر يكاد يتبع التوزيع الطبيعي ب. للمساواة

الذي رصد قيم املؤشر لعينة ( 2005)، حسب تقرير البنك الدويل 0,24من التساوي مع متوسطه البالغ 
فقد . ، بالرغم من عدم وجود طريقة لتعديل قيمه"Gini"دول لتلك اليت رصدت هلا معامالت  109من 

، وأعلى قيمة بلغت (2002)واجملر ( 2000)ان وسجلت لكل من تايو  0,09تراوح بني أدىن قيمة بلغت 
 :، وذلك كما يلي(2001)وسجلت هلايييت  0,98

 لتوزيع اإلنفاق االستهالكي" Theil - 1"توزيع دول العامل حسب مؤشر ( 3-7)اجلدول 

 "Theil - 1"مؤشر متوسط  نسبة السكان نسبة الدول عدد الدول "Theil - 1"مؤشر 
 0,222 7,0 14,3 17 0,13أقل من 

0,24 – 0,13 47 37,3 48,7 0,314 
0,35 – 0,24 42 33,3 37,0 0,411 

 0,639 0,3 4,0 5 0,35أكثر من 
 0,24 100,0 100,0 66 متوسط/ إمجايل 

 .20، ص مرجع سابق" اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"د القادر علي بعلي ع: املصدر
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 التفاوت بين األفراد عالميا -2-4-3

أخرى ميكن معرفة اجتاه عدم املساواة بني األفراد عامليا بغض النظر عن انتمائهم لبلد  من جهة
غين أو فقري، وهنا تتوقف دخوهلم على طبيعة البلد الذي يعيشون فيه والقوانني التنظيمية اليت حتكم 

املتقدمة اعلى من فقد لوحظ مثال أن األجور املدفوعة يف البلدان . معامالهتم االقتصادية وأنظمة الضرائب
مثيالهتا يف البلدان الفقرية واملتخلفة، مما جيعل مستويات املعيشة متفاوتة بينهما، إذ أن التطور التكنولوجي 
يف األوىل أنتج طلبا متزايدا على العمالة املاهرة، بالرغم من كون بعض من تكل اجملتمعات غري قادرة على 

رتفاع أجور الفئات املتعلمة إىل احيتاجه االقتصاد احلديد، ما أدى  توفري القدر الالزم من تلك العمالة مبا
عدم املساواة ناتج عن " بأن" Jan Tinbergen"مقارنة بغريها، وهو ما ذهب إليه االقتصادي اهلولندي 

 ".السباق بني التكنولوجيا والتعليم

الذي مشله املسح ال  أن أربعة أمخاس سكان العامليف نفس السياق تشري بعض التقارير الدولية 
، كما أن حصص أفقر وثاين أفقر مخس متقاربة (17,3%)تتجاوز حصة دخوهلم مخس الدخل العاملي 

جدا، وأن ثاين أغىن مخس يفوق دخله عشر الدخل العاملي، وهذه النتائج توضح بشدة فداحة توزيع 
واالقتصادية اليت خلفه النظام  الدخل بني األفراد عامليا، وهو خيفي وراءه عدم توازن القوى السياسية

- االقتصادي العاملي اجلديد، خصوصا بعد اهنيار النظام الشيوعي، حيث شهدت بعض من تلك البلدان
 .أكثر الزيادات حدة يف مستوى عدم املساواة -ةمع استثناءات قليل

يف أي من ففي أوائل التسعينات، ارتفع مستوى عدم املساواة يف روسيا بسرعة مل يسبق تسجيلها 
وبينما ارتفع مستوى عدم املساواة يف الواليات املتحدة بنحو ثطلث نقطة سنويا على فمثال  .بلدان العامل

، ارتفعت قيمة معامل جيين يف روسيا خالل العقد 1995و 1980مقياس جيين خالل الفرتة بني عامي 
متوسط الدخل احلقيقي فض معه ة، واخنالذي أعقب هناية االحتاد السوفييت بثالثة أضعاف هذه الوتري 

األساسية وراء األسباب تكمن ، حيث مما أوجد جمموعة هائلة من الفقراء حديثي العهد ،اخنفاضا حادا
اليت كانت فيما سبق جزءا من )عملية اخلصخصة اليت تركت قدرا ضخما من األصول هو  زيادةتلك ال

وأحدثت انقساما كبريا بني  ،(حكم القلة)سية بني أيدي املقربني من السلطة السيا (الدولة السوفيتية
أي بني الذين ظلوا حمتفظني بوظائفهم وحىت بعض ممن انتفعوا من  ،صفوف العاملني يف القطاع احلكومي

شبكات األمان معها اخنفضت دخوهلم بشدة واهنارت األوضاع، والذين أصبحوا عاطلني، والذين 
 .غلب األحياناالجتماعي اليت كانت توفرها الشركات يف أ

يف روسيا أعلى  اهومع هناية التسعينات من القرن املاضي، توقف منو عدم املساواة، وظل مستو 
كما .(أي عند مستوى مماثل لذلك السائد يف الصني)قليال من املستوى السائد يف الواليات املتحدة 

ارتفاعا يف ( مهورية السلوفاكيةسلوفينيا واجلمهورية التشيكية واجل)العديد من بلدان أوروبا الوسطى  شهدت
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 ، وذلك بسببمنخفضا نسبياولكنه ظل ، ديثةات السوق احليمستوى عدم املساواة وفقا ملعايري اقتصاد
إىل ما بعد احلكم الشيوعي بدرجات عالية من التوزيع العادل للدخل، ومل تتسبب الزيادات  ا السريعحتوهل

 .1مستويات عادية أوروباقارة تعتربها رجة اليت احلالكبرية حىت يف وضعها خارج املستويات 

 سكان من 80%م يتقاس إذة، مساواشديد لل بانعدامكمجموعة  يتسموعلى العموم فإن العامل 
 االنتباه يلفت ما إن بلمل، العا ثروات نم 70%ـ ب األعلى 20%ة نسب تنعم حني يف ثرواتهمن  30% العامل
 الدخل مبقدار( العامل سكان من 1%بنسبة  شخص مليون 61 هموعدد) الناس أثرى متتع هو ربكأ بقدر
، حيث لو كان (العامل سكان نم 56%ص ونسبتهم شخ مليار 3,5 وعددهم) الناس أفقر إىل العائد ذاته

 .األسوأ من حيث عدالة التوزيع بلدانال بني من لّصنفالعامل بلدا واحدا 

 بين األقاليمالتفاوت  -2-4-4
احلاصل يف توزيع الدخل والثروة بني جمموعات البلدان مقسمة إىل  ميكن دراسة مقدار التفاوت

أقاليم وفق موقعها اجلغرايف أو انتمائها لتكتل معني، فمعظم أقاليم العامل عرفت تراجعا واضحا ملقدار عدم 
عرفت ( وفقا لعدد البلدان اليت مشلها املسح)فالدول العربية كمجموعة . املساواة عرب فرتات من الزمن

، حيث تراجع مع هناية العقد الثامن من القرن 1966راجعا واضحا لقيم معامل جيين بدء من سنة ت
نقطة مئوية، وهو نفس األمر الذي حصل لدول أمريكا الالتينية اليت تراجعت قيم  5,5العشرين حبوايل 

أمريكا وجنوب نقاط مئوية، يف حني عرفت بعض األقاليم األخرى مثل مشال  7معامل جيين فيها حبوايل 
على سلم معامل  30%آسيا ثباتا نسبيا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية تراجعا واستقرارا يف حدود 

"Gini" وهو أدىن معدل مسجل على مستوى العامل، إذ عرفت تلك املنطقة بتحسن اخلدمات املقدمة ،
 .وخة والتقاعد وغريهاللفقراء والعمال وسخاء التعويضات االجتماعية مثل منح األمومة والشيخ
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 (1966-1990)أقاليم العامل باستخدام معامل جيين للفرتة بني الدخل  توزيع عدالة(: 3-8)اجلدول 

 1986-1990 1981-1985 1976-1980 1971-1975 1966-1970 عدد األقطار األقاليم

 38,17 42,95 41,90 41,65 43,67 6 الدول العربية

 40,04 38,60 38,53 38,89 37,26 9 والباسفيك آسيا شرق

 50,16 49,06 49,77 50,93 57,24 17 الالتينية أمريكا

 36,54 35,21 35,91 35,28 35,61 2 أمريكا مشال

 33,57 36,68 35,37 33,32 33,30 4 آسيا جنوب

 35,75 41,21 44,00 -- 39,00 7 الصحراء جنوب أفريقيا

 30,83 29,74 30,82 34,88 37,09 15 الغربية أوروبا

 38,58 36,91 38,51 39,32 40,63 60 العينة إمجايل

Source : Deininger  & Olinto, (2002, 23, Tableau N° 1) 

يالحظ من اجلدول أن إقليم الدول العربية قد جاء يف الرتتيب الثاين من حيث عدم عدالة توزيع 
وقد حافظ على ترتيبه لكل  43,67%سطه مبعامل جيين بلغ متو ( 1966-1970)الدخل خالل الفرتة 

أين حل ثالثا بعد إقليم جنوب الصحراء، ( 1986-1990)و( 1976-1980)الفرتات الزمنية باستثناء فرتيت 
كما أن اجتاهاته الزمنية كانت جد متواضعة، فهو مل يشهد إال حتسنا . وشرق آسيا والباسيفيك على التوايل

آلي وإسكوير "وهو متدين من الناحية الكمية حسب ما أشار إليه  0,67%ضعيفا قدر معدله السنوي بـ 
فهي صغرية من الناحية  1%بأن املعدالت السنوية للتغري يف قيم معامل جيين اليت تقل عن (" 1998)وزو 

 .1الكمية

 هل ترتد مداخيل اآلباء على أبنائهم؟ -2-5

انت تتصف بدرجة عالية من إن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لالقتصاديات احلالية سواء ك
الفقر أو الغىن هو ما احتمال أن يصبح الغين فقريا والفقري غنيا، أو ما يسمى احتمالية تبادل األماكن بني 

اإلجابة على هذا التساؤل تستلزم مجع العديد من العينات يف اجملتمع ف الطبقات املختلفة املكونة للمجتمع؟
الطويلة، حيث وباالعتماد على البيانات املتوفرة حول الواليات املتحدة،  ومقارنتها بني الفرتات الزمنية شبه

أن األسر تعلو " حالة أمريكا العاملة"خلص الباحثون يف معهد السياسة االقتصادية يف تقريرهم حول 
 .وهتبط كلما حدث تغري يف ثرواهتا النسبية

                                                 
1

ندوة حول األهداف الدولية  ، املعهد العريب للتخطيط"هداف الدولية للتنميةالتطورات احلديثة يف الفكر التنموي واأل" علي عبد القادر علي، 
 (.2003)، فرباير (2003ماي  6-8)للتنمية وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية، تونس 



 

- 214 - 

 

فراد يف مخسة أقسام على أساس حركية الدخل املأخوذة بناء على جتميع األ( 3-9)يوضح الشكل 
، مما يوفر إطاللة سريعة 1994، مث أعيد النظر يف وضعهم مرة أخرى يف سنة 1969دخل أسرهم يف سنة 

بدون إغفال كافة املؤثرات على مداخيلهم سواء كانت عمال أو بطالة أو أزمة أو )على وضعهم قبل وبعد 
ك هذه األقسام يف سلم توزيع الدخل أو بقائها ثابتة، أو ، ما أمكن من تبيان حتر (إخل...انفتاحا اقتصاديا

بقيت ما ( اللتان ال تتشاهبا يف توزيع الدخل)تبادلت أماكنها مع آخرين، وقد اتضح أنه بني هاتني السنتني 
يف كل مخس باجتاه األمخاس األخرى، وهذا ما مساه  80%يف كل مخس ثابتة، بينما حتركت  20%نسبته 

 ".ركة الكاملةاحل"االقتصاديون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .26، ص 2004، جملة التمويل والتنمية، عدد مارس "قياس حركية الدخل: تبادل املاكن"براكاش لوجناين، : املصدر

 % (1969-1994)معدالت الحركية 

 حركية الدخل(: 3-9)الشكل 
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يوضح هذا الشكل أن حركية الدخل تبتعد عن احلركية الكاملة يف األطراف وأقل ابتعادا يف 
ال يزالون يف  1969ممن كانوا يف اخلمس األدىن يف توزيع الدخل يف سنة  40%ن حوايل الوسط، ذلك أل
ممن كانوا يف أعلى اخلمس احتفظوا بوضعهم  41%فإن ، وباملثل 1994سنة أي سنة  25هذا اخلمس بعد 

أما يف . سنة، وهذه األعداد هي ضعف تلك اليت ميكن أن تشري إليها حالة احلركية الكاملة 25النسيب بعد 
فقط املوجودون يف اخلمس املتوسط  24%األمخاس املتوسطة فإن احلركية أكرب بكثري، حيث أن حوايل 

إىل األعلى حنو اخلمس الرابع كان مماثال ( 37,9%)مال انتقال من خرجوا منه احتفظوا مبوقعهم، وأن احت
وأما اخلمس الثاين (. 38,6%)الحتمال انتقاهلم إىل األسفل حنو اخلمس الثاين يف سلم توزيع الدخل حبوايل 

وأما اخلمس (. 49,5%)وهي نصف من خرجوا منه  24%فإن نسبة من ظلوا يف موضعهم هي حوايل 
حنو ( 52,9%)، بينما احتمال انتقال من خرجوا منه 25%فإن نسبة من بقي على حاله هي حوايل  الرابع

األسفل باجتاه اخلمس الثالث كانت ضعف الذين حيتمل أن خيرجوا منه حنو اخلمس األغىن أو يبقوا يف 
 .موضعهم

ى ثابتة نسبيا بالرغم باالستناد إىل هذه النتائج، فهل ميكن أن تزيد عدم املساواة يف الدخل أو تبق
 من هذه احلركية املستمرة لألفراد على سلم توزيع الدخل؟

أنه بالرغم من اختالف مؤسسات سوق العمل وأنظمة " Peter Gottschalk"لقد خلطص 
الضرائب يف العديد من البلدان الصناعية الكربى مثل فرنسا وإيطاليا والسويد والواليات املتحدة األمريكية، 

ت حركية الدخل متشاهبة فيما بينها، وأهنا مل حتسن توزيع الدخل بل قد زادت عدم املساواة يف فإن معدال
 .العقود األخرية، بالرغم من بقاء معدالت احلركية ثابتة نسبيا

إن صعوبة البحث تتجلى يف مجع األدلة حول حركية الدخل، أن األمر يتطلب جمموعة بيانات 
ّر الزمن وتسجل دخوهلم، وحيث تعد أعمال املسح وبيانات الدخل طويلة تتبع نفس األشخاص على م

وإيرادات الضرائب وسيلة لتتبع تطور دخل األفراد، غري أن مقياس الدخل املتاح املعتمد على إيرادات 
العمل هو أسهل البيانات املمكن احلصول عليها، يف حني تعّد مقاييس الثروة إما غري متاحة أو يصعب 

ن اخليارات اخلاصة بتصميم هذا النوع من الدراسات ميكن أن يؤثر على النتائج كما أ. حساهبا
الستخلصة، وأحد أهم تلك اخليارات هو ما إذا كانت احلسابات تتم على أساس دخل الفرد عينه، أم 

فرتة  دخل أسرته، ألن األول مييل أن يظهر اجتاها أعلى كثريا يف احلركية عن املذكور أعاله، إضافة إىل حتديد
 .الدراسة اليت تؤثر على تلك النتائج، هلذا يفضل الباحثون استخدام فرتة العقد أو اخلمسة وعشرين عاما

إن السؤال الثاين الذي يطرح بشأن حركية الدخل هو ما تأثري وضع اآلباء يف توزيع الدخل على 
تطيع نسل اآلباء األغنياء ؟ أو بسؤال أكثر دقة إىل أي مدى يس(حركية الدخل بني األجيال)وضع نسلهم 

واإلجابة على هذا التساؤل   البقاء على قمة توزيع الدخل؟ وإىل أي مدى ينتقل الفقر إىل اجليل التايل؟
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يكون من خالل مجع بيانات الدخل لآلباء وأبنائهم، كما هو احلال بالنسبة لدراسة قام هبا باحثون حول 
ن أربع مئة ألف زوج من اآلباء واليبناء يف كندا، واليت إيرادات ضرائب الدخل اخلاصة بعينة متكونة م

، حيث (3-10)وجدت أمنتطا للحركية متشاهبة لتلك اليت متت يف الواليات املتحدة، مثلما يوضحه اجلدول 
 .1مت تقسيم توزيع الدخل على أساس األرباع بدال من األمخاس

 حركية الدخل بني األجيال(: 3-9)اجلدول
 

 نسبة مئوية
 سبات االبنمكت

 الربع األغىن الربع الثالث الربع الثاين الربع األدىن 

 إيرادات األب

 17 22 28 33 الربع األدىن
 21 26 27 25 الربع الثاين

 27 27 24 22 الربع الثالث
 35 25 21 20 الربع األغىن

 .27براكاش لوجناين، مرجع سابق، ص : المصدر

سابقة تقريبا، أي التباعد عن احلركية الكاملة بني طريف توزيع الدخل تبني الدالئل نفس النتيجة ال
فإن إيرادات االبن تكون ( 33)فمثال إذا كانت إيرادات األب يف الربع األدىن . وزيادة احلركية يف الوسط

ركية وأما بقية احل(. 35)فإهنا ترتّد على االبن ( 35)، وإذا كانت يف الربع األعلى (33)هي األخرى نفسها 
بفرضية أن توزيع الدخل هو )من الدخل  25%يف الوسط فهي تتصف بشبه الكاملة حيث هي يف حدود 

 (.طبيعي

تعطي هذه الدراسة بعض احلجج واحلجج املضادة لعمل النظام الرأمسايل، حيث يتحجج هبا 
دل يف تقسيم الناقدون كون ما حيدث على طريف توزيع الدخل إمنا هو انعكاس وتكريس للنظام غري العا

يستطيعون االحتفاظ بوضعهم وتوريثه ألبنائهم، ( وهم األغنياء)مثرات التقدم، ألن املوجودين على القمة 
صعوبة يف شق طريقهم حنو الصعود وتغيري موضع ( وهم الفقراء)بينما جيد الكثريون ممن هم يف القاع 

ن باحلركية سبه الكاملة يف وسط التوزيع وأما املدافعون عن الرأمسالية فيتحججو . أبنائهم يف املستقبل
، ويرون أن هلذه الطبقة األمل يف الوصول، وبذلك تصبح عدم (وهم األغلبية 50%وعددهم حوايل )

 .املساواة مقبولة، ألهنا تولد الطموح واألمل لدى األغلبية، وليس احلقد كما يراها الناقدون بعيون الفقراء

 
 

                                                 
 .27نفس املرجع السابق، ص  1
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 خاتمة الفصل

ادية عرضت توجيهات قليلة خاصة باهتمامها الدائم ليس بالتوزيع الشخصي إن النظرية االقتص
نصيب إنتاجية العمل ورأس املال واألرض )، ولكن مبحددات التوزيع الوظيفي للدخل (من حيصل)للدخل 

، وحيث أن هذه املعرفة مل تساعد على فهم التوجه والرتكز الشديد للدخل يف (من إمجايل الناتج الوطين
ت معينة من السكان، يف حني أن الدخل الشخصي يتكون ليس فقط من دخل العمل، ولكن جمموعا

 .أيضا من امتالك األفراد ألصول أخرى تدر الدخل مثل األراضي ورأس املال العيين واملايل

إن حتليل احملددات احلقيقية لعدم مساواة توزيع الدخل هو يف احلقيقة البحث عن عدم املساواة يف 
بني قطاعات السكان يف البلدان النامية، وهو السبب الرئيسي ( مثل األراضي ورأس املال)صول توزيع األ

واألراضي يف أيدي قلة قليلة ( العيين واملايل)التساع الفجوة بني األغنياء والفقراء، حيث أن تركيز رأس املال 
ل التعليم، ميكنهم من التحكم يف والصفوة السياسية القادرين على االستثمار يف رأس املال البشري من خال

 -النصيب األكرب يف الناتج الوطين، لذلك فكل حماولة لتحسني معايري املعيشة للفقراء ال بد وأن تركز 
على تغيري تركيز رأس املال البشري والعيين حنو  -إضافة على زيادة عوائد العمل من خالل زيادة التوظيف

 .اجملموعات منخفضة الدخل

فيه أن الفقر يعد من بني أحد أهم حمددات عدالة توزيع الدخل، بل وأنه من نتائج  ا ال شكومم
سوء توزيعه، فاجملتمع الذي تنتشر فيه معدالت الفقر بصورة رهيبة، فإنه حتما يعاين باطنيا وظاهريا من 

يف املرتفعة التسرب املدرسي أو التكال)عدم املساواة، سواء جتسدت يف ترك البنات للتعليم يف سن مبكرة 
، أو كذلك التمييز القائم على العرق أو الدين، أو رمبا يف أحيان أخرى سوء التغذية الذي يؤثر (للتعليم

 .اخل...بدوره على التحصيل العلمي ومزاولة األنشطة االقتصادية اليت تدر دخوال مرتفعة

عرب الزمن ووراثيا، وهي وعليه، يؤدي انتشار البطالة والفقر إىل زيادة عدم عدالة توزيع الدخل 
العقبة اليت حتاول النظرية االقتصادية أن جتد هلا حال يف ظل حتسن األداء االقتصادي للبلد، مبعىن البحث 
يف كيفية توزيع مثرات النمو على الفئات االجتماعية املختلفة، ولكن بالطريقة اليت تستفيد منها الطبقات 

الطبقة الغنية، وكيف ميكن حتقيق مزيد من عدالة توزيع الدخل الفقرية وبنفس القدر الذي تستفيد منه 
واإلنفاق والثروة والفرص مع مزيد من النمو االقتصادي املستدام، وهو حال اجلزائر اليت اتبعت العديد من 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية بغية الوصول إىل مستويات عالية من النمو وعدالة أكثر يف توزيع 

 .هو ما حياول الفصل املوايل كشفهمثاره، و 



 

 

 

 :الفصل الرابع
لنمو ل يةتحليلدراسة 

عدالة توزيع و  االقتصادي
 ائرالدخل في الجز 
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 مقدمة الفصل
إن طبيعة العالقة بني النمو االقتصادي وتوزيع الدخول يف اجلزائر ال تزال تلقى الكثري من 

خصوصا يف ظل عدم القدرة على بناء منوذج قياسي لضعف وقلة البيانات اخلاصة بتوزيع  التساؤالت،
هو تأثر كال املتغريين مبراحل تطور الظروف االقتصادية غري أن أهم ما ميكن مالحظته . الدخول

حيث اتبعت اجلزائر فور استقالهلا نظاما اقتصاديا اشرتاكيا معتمدا بالدرجة  واالجتماعية والسياسية للبلد،
األوىل على املشاركة اجلماعية يف خلق الثروة احمللية واستفادة كافة شرائح اجملتمع منها بغض النظر عن 

رغم أن  وذلك حملاولة ختفيف آثار الفقر والبؤس اليت عاىن منها السكان وقت االستعمار، أفرادها، إنتاجية
جل مؤسسات الدولة االقتصادية كانت تفتقر وبشدة إىل اليد العاملة الفنية واملؤهلة اليت تستطيع تسيري 

زم حتمية تظافر اجلهود على  تلك املؤسسات خصوصا بعد تأميم الثروات احمللية، مما شكل حتديا صعبا استل
كل املستويات السياسية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية إلنقاذ البلد من حافة االحنطاط واإلفالس، 
الذي دخلته عقد الثمانينات واستمر حىت أواخر التسعينات بتنويع برامج اإلصالحات االقتصادية 

 .وخصوصا تلك املشروطة بتوصيات صندوق النقد الدويل

ولقد لعبت الظروف السياسية واالقتصادية الدولية واإلقليمية وحىت احمللية منها دورا يف عدم قدرة 
اجلزائر على بلورة سياسة اقتصادية تنموية شاملة، مما جعلها تدخل يف أزمة هيكلية عميقة متيزت باختالل 

ت اليت كانت تعتمد عليها يف مؤشرات االقتصاد الكلي، ظهرت معاملها بوضوح بعد اهنيار أسعار احملروقا
رصد موازناهتا العامة، وكذا ارتفاع املديونية اخلارجية اليت أثقلت كاهل الدولة يف صعوبة إجياد مصادر 
التمويل، األمر الذي جعل تلك األزمة تتشعب إىل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وغريها من أنواع 

متزامنة، تستعصي حلها كلما طالت مدهتا، وكلما كانت برامح الرتاجع، كانت كلها مرتابطة فيما بينها و 
اإلصالحات بطيئة وغري فعالة تستنفذ من خزينة الدولة املليارات اليت جنتها بطرق خمتلفة ورمبا كان ذلك 

 .بشق األنفس

واستنادا إىل تلك الظروف، فإن قضية توزيع الدخل يف اجلزائر مل تكن يف معزل عنها، بل ورمبا أهنا  
كانت السبب يف تراجع معدالت األداء االقتصادي للبلد، ويف مقدمتها معدالت النمو االقتصادي، 
خصوصا وأن اجلزائر اعتمدت يف كل مراحلها على سياسة تنموية بربامج اجتماعية متنوعة، حيث ال يزال 

هيكل تطرأ على  جل اقتصاديي التنمية وواضعي السياسات التنموية احلكومية يبحثون يف التغريات اليت
، مقارنة بتطور معدالت األداء االقتصادي للبلد، وزيعه بني الفئات السكانيةتدرجة عدالة و توزيع الدخل 

؛ حيث ولكي تكون حتليالهتم صحيحة إىل حد ما، ال بد وأن يتم دراسة هيكل توزيع الدخول من وجهتني
املداخيل التحويلية، العمل وامللكية و ني األول منها دراسة تطور التوزيع الوظيفي للدخل بالوجه خيص 

لعائالت، وهو ما يسمح مبعرفة السياسات احلكومية لومعرفة مسار تطورها وحصصها من الدخل الكلي 
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أما الثاين فيخص دراسة رفاهية . املتعلقة بالتوظيف وتشجيع القطاع العائلي على متلك عوامل اإلنتاج
ذلك بتقسيمهم إىل شرائح دخلية، وهي الدراسة اليت متكن من األفراد مبدلول تطور حصص استهالكهم، و 

معرفة درجات التفاوت بينها ومقدار متركز املداخيل، ومدى جناعة السياسة احلكومية يف تقليص الفجوة بني 
 .باستخدام وسائل السياسة اجلبائية الفئات

من خالل ( والشخصي بشطريها الوظيفي)ميكن حتليل مسألة النمو وتوزيع الدخول يف اجلزائر 
ثالث مراحل مر هبا األداء االقتصادي واالجتماعي للبلد، واليت اتسمت مبعامل مميزة سواء من الناحية 

 .السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو التنظيمية والقانونية

 :يركز هذا الفصل على العناصر التالية

 مرحلة االقتصاد املوجه 
 باملؤسسات الدولية مرحلة االصالحات املدعومة 
 مرحلة اإلنعاش االقتصادي 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

- 211 - 

 

 (1962-1989)مرحلة االقتصاد الموجه : المبحث األول
متيزت هذه املرحلة باعتماد اجلزائر على أسس االقتصاد االشرتاكي املبين على املشاركة اجلماعية 

ثر جلي على طبيعة منط توزيع الدخل، مع الشعبية الواسعة يف العملية اإلنتاجية، وهو النظام الذي كان له أ
ما ساد من صعوبة االرتقاء مبعدالت النمو االقتصادي احلقيقي، خصوصا وأن اجلزائر كانت تعتمد على 
املصادر النفطية يف متويل الربامج التنموية املتعددة، وجلوءها إىل االستدانة اخلارجية لتغطية عجز تلك 

 .كانية املتعددةاإليرادات يف مواجة احلاجات الس

  1979نظرة عامة حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية حتى أواخر  -1-1
انتهجت اجلزائر فور حصوهلا على السيادة الوطنية حىت أواخر الثمانينيات املنهج االشرتاكي القائم 
على التخطيط الشامل وذلك كمحاولة لتخطي خملفات االستعمار الفرنسي، خصوصا وأهنا عرفت 

فقر مرتفعة وتدين مستويات الدخول وقدرهتا الشرائية، فسعت احلكومات املتتالية على ختفيف  معدالت
املعاناة على املواطنني املتضررين من نقص السلع الضرورية للحياة، وضعف اجلهاز اإلنتاجي للدولة، اليت 

ف كأحد أهم احللول أخذت على عاتقها إدارة وتسيري معظم املؤسسات االقتصادية وتوليها عملية التوظي
المتصاص البطالة وحتسني مستويات املعيشة لتحقيق العدالة االجتماعية، وذلك من خالل وضع وتنفيذ 
املخططات التنموية اليت أعطت األولوية واالهتمام املتزايد للعنصر البشري بداية من توفري التعليم اجملاين 

ا كانت تستوعب جزءا كبريا من السكان الستغالهلم والشامل، ووصوال لتنمية املناطق الريفية باعتباره
وتشغيلهم يف الزراعة اليت مل تكن تعتمد على اليد العاملة الفنية املؤهلة، وهي صفة البلد اخلارج من ويالت 

 .االستعمار

وعليه؛ باشرت اجلزائر بعد تأميمها للثروات الوطنية بتبين اسرتاتيجية تنموية تعتمد على تكثيف 
الثقيلة والتحويلية موظفة فيها مبالغ مالية ضخمة، وبفضل اجلباية البرتولية متكنت من إنشاء الصناعات 

غري أن اعتمادها . العديد من املؤسسات الضخمة ذات الكثافة العمالية الكبرية يف العديد من القطاعات
هبا من صراع على منتجات حمدودة يف الصادرات، وتبعيتها االقتصادية، وتغريات الظروف احمليطة 

ومنو سكاين فاق معدالت النمو االقتصادي، وتعرض العامل ملوجة جديدة للعوملة اليت كرست  يأيديولوج
االمربيالية، وكذا موجات التكتالت االقتصادية العاملية اجلهوية واإلقليمية اليت ال تعرتف بالكيانات 

تلك التغريات، ويف مقدمتها تطلعات  الصغرية، جعل تلك االسرتاتيجية التنموية تفشل يف مواكبة كل
الشرائح الواسعة لسكاهنا، واتضحت خالهلا ضرورة إعادة النظر يف املخططات التنموية، لتشمل تقارب 

 .الرؤى السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية واالقتصادية
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توازن املرتكز على يف هذه الفرتة، قامت اجلزائر بوضع خطط تنموية قائمة على مبادئ النمو غري امل
املرتكزة على استغالل " Destanne de Bernis"اسرتاتيجية الصناعات املصنعة الثقيلة املقرتحة من طرف 

، حيث أعدت خمططات تنموية 1الثروات املنجمية اليت من املفروض أن تؤدي إىل التكامل بني القطاعات
ناعة حصة األسد على حساب باقي ، أخذ  فيها قطاع الص(1967-1978)طموحة للفرتة املمتدة 

 .القطاعات األخرى ويف مقدمتها الزراعة، كما يوضحه اجلدول املوايل

 (1967-1978)توزيع االستثمارات حسب املخططات للفرتة ( 4-1)اجلدول 
 املخطط األول  

1969-1967 
 املخطط الثاين 

1973-1970 
 املخطط الثالث 

1978-1974 

 %التنفيذ %التوقع %التنفيذ %التوقع %التنفيذ %التوقع

 48,6 40,6 47,1 36,9 50,9 41,9 احملروقات
 44,5 47,6 46,2 48,9 40,6 47 القسم األول
 6,9 11,8 6,7 14,2 8,5 11,1 القسم الثاين

 62 43,6 57 44,7 55,3 48,7 جمموع الصناعة
 4,7 13,2 13 14,9 16,4 16,9 الزراعة

 33,3 43,2 30 40,4 28,3 34,4 البىن األساسية
، ديوان املطبوعات ("1962-1980)التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط "عبد اللطيف بن أشنهو، : المصدر
 86، ص 1982اجلامعية 

وباعتبار أن قطاع الصناعة حيتاج إىل التمويالت الضخمة، فإن ذلك كلف خزينة الدولة أمواال  
الذي مهش كثريا، وأصبحت بذلك اجلزائر يف حالة تبعية غذائية كبرية، كانت على حساب قطاع الزراعة 

للخارج تزامن مع منو سكاين سريع مقارنة مع منوها االقتصادي غري املتوازن بني القطاعات، وكذا بعض 
املؤشرات االقتصادية األخرى اليت اعتمدت فيها اجلزائر على سياسة إنفاقية موجهة باخلصوص للقطاع 

آنذاك يف كافة القطاعات، والذي كان يوظف القوة العاملة املتزايدة من سنة ألخرى  احلكومي املنتشر
بفضل حتسن مؤشرات التنمية يف اجلزائر مباشرة بعد االستقالل، وخصوصا متوسطات دخول األفراد 

 .ومستويات الفقر ومعدالت البطالة

ة يف بنوذها، فبسبب مغادرة من جهة ثانية، اتبعت اجلزائر سياسة جبائية متنوعة مل تكن متوازن
املستعمر الرتاب اجلزائري ظهر اخنفاض واضح للنشاط االقتصادي، مما أثر سلبا على اإليرادات العامة، 
فسارعت السلطات املالية وقتها إىل استحداث إجراءات مالية، متثلت يف الرفع من الرسوم اجلمركية بلغت 

                                                 
 .56-57 ، ص1987، ديوان املطبوعات اجلامعية، "مفاهيم وآراء حول تنظيم اإلقليم وتوطن الصناعة" ، بشري حممد تيجاين 1
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، كما فرضت الضرائب غري املباشرة (1963-1969)فرتة من جمموع اإليرادات لل 8%حصتها يف املتوسط 
مع رفع معدالهتا على العالية منها ( ITS)على السلع الكمالية، وكذا الضرائب على الرواتب واألجور 

(THS) من جمموع الضرائب لنفس الفرتة، يف حني مت استحداث  20%، واليت بلغت حصتها حوايل
، وهذا يف الوقت الذي (TUGPS)وأخرى على اخلدمات ( TUGP)ضريبة إمجالية وحيدة على اإلنتاج 

1969سنة  27,9%إىل  1963سنة  11,9%انتقل فيه مستوى اجلباية البرتولية من 
1. 

 إعادة تنظيم المؤسسات االقتصادية -1-2
إن املشاكل املرتاكمة ملرحلة السبعينات واليت عرفت تراجعا لألداء االقتصادي، ونتيجة للتحوالت 

اليت حدثت حىت بداية الثمانينات وظهور الطبقة الربجوازية البريوقراطية اليت أخذ نفوذها يتسع  االجتماعية
نتيجة تراكم الثروات لديها، واستثمار جزء منها يف اجملال االقتصادي اخلاص، واليت ساعدها حتول 

ت السلبية ألزمة التنمية االختيارات االسرتاتيجية االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر بالتزامن مع االنعكاسا
العاملية وما خلفته من اهنيار ألسعار احملروقات واخنفاض يف مستوى االحتياطات النقدية األجنبية بسبب 
ارتفاع خدمة الديون، فإن ذلك أنتج عجزا متواليا عن تلبية االحتياجات االستثمارية واالستهالكية 

 .األساسية لألفراد

ططها التنموية على سياسة تقومي احملروقات، واليت بفضلها كانت ومبا أن اجلزائر اعتمدت يف خ
تقوم باالستثمارات العمومية يف القطاعات اإلنتاجية، وكذا انتقال توجهات الدولة االستثمارية إىل اهلياكل 
القاعدية واالجتماعية على حساب القطاعات اإلنتاجية بفضل ارتفاع أسعار البرتول يف بداية الثمانينات، 

إن ذلك أجرب السلطات على القيام بعدة إصالحات اقتصادية من أجل اخلروج من وضعيتها الصعبة ف
والتكيف مع الوضع الدويل اجلديد، فقامت بإعداد خمططني مخاسيني، بلغت قيمة كل واحد منهما أكثر 

زن بني ، حيث متثل هدفهما يف حتقيق التوا(1985-1989)و( 1980-1984)مليار دج للفرتتني  500من 
القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية، وبالتايل التخلي التدرجيي عن سياسة النمو غري املتوازن، وحتسني استخدام 
واستغالل الطاقات الكامنة لإلنتاج، وإعطاء االستقاللية للمؤسسات، حيث تقرر إصالحها باعتبارها 

 .مصدر دخل شرحية واسعة من السكان

 (1980-1984)المخطط الخماسي األول  -1-2-1
شهدت هذه الفرتة سعي اجلزائر إنعاش القطاعات اليت مل تعطى هلا األولوية من قبل، فقامت 
بإعادة هيكلة املؤسسات العمومية وإصالح النظام اجلبائي ونظام األسعار وإعادة النظر يف سياسة األجور، 

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة تلمسان "داودي حممد، السياسة املالية وأثرها على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر، حالة اجلزائر 1

 .190-191، ص ص 2012
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ة دميغرافية تتماشى وإشباع احلاجيات األساسية للسكان من شغل وتعليم وسكن وصحة، وانتهاج سياس
 :وحاجة البلد اقتصاديا واجتماعيا، فكان توزيع االستثمارات كما يلي

 (1980-1984)توزيع االستثمارات للفرتة ( 4-2)اجلدول 
 (مليار دج)التنفيذ املايل  (مليار دج)تكاليف الربنامج  القطاعات

 20,00 23,90 الفالحة
 3,20 4,00 الغابات

 0,90 1,50 الصيد البحري
 23,00 30,00 الري

 47,10 59,40 مجموع الفالحة والري
 63,00 78,00 احملروقات

 32,00 56,50 الصناعة األساسية
 43,46 56,54 الصناعة التحويلية األخرى

 17,00 22,17 املناجم والطاقة
 155,46 213,21 مجموع الصناعة
 20,00 25,00 البناء واألشغال العمومية

 3,40 4,60 السياحة
 13,00 15,80 النقل

 6,00 8,00 املواصالت السلكية والالسلكية
 13,00 17,80 التخزين والتوزيع

 35,40 46,20 مجموع قطاع شبه المنتج
 17,50 28,20 شبكة النقل

 1,40 2,10 املناطق الصناعية
 60,00 92,50 السكن

 42,20 65,70 الرتبية والتكوين
 21,54 28,19 االستثمارات األخرى

 143,64 216,69 المجموع
 400,60 560,50 مجموع االستثمارات

 .346، ص 1984، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، اجلزائر 1980-1984مشروع املخطط اخلماسي األول : المصدر

إن التوجهات التنموية للجزائر توضح إعطاؤها القطاع الصناعي أمهية كربى، من خالل 
ة هلذا القطاع وما يرتبط به، وإعادة االهتمام بالزراعة كوهنا تشغل فئة معتربة من السكان، املخصصات املالي

واالهتمام بالعنصر البشري من خالل زيادة االستثمار يف التعليم والتكوين باعتبار البلد كان يقصد حتسني 
يلها إىل ثروة وطنية من خالل اإلنتاجية وخلق القدرة على االبتكار والتحكم يف التكنولوجيا املستوردة وحتو 

 .زيادة التدريب والتكوين على استعمال اآلالت املتنوعة
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وبالنظر إىل الصعوبات اليت واجهها القطاع املنتج متمثال يف املؤسسات الوطنية العمومية، فقد 
كلتها املتعلق بإعادة هي 1980/10/04املؤرخ يف  80-242تقرر مراجعة تنظيم االقتصاد الوطين باملرسوم 

باعتبار أن االقتصاد اجلزائري توسع مقارنة بفرتة ما بعد االستقالل وزاد معه عدد املؤسسات وتراكمت 
مشاكلها الفنية واملالية واإلنتاجية، وهذا بسبب ضعف التحكم يف الوسائل التكنولوجية، وعدم استخدام 

إلنتاجية وعدم ترشيد األسعار، تزامنا مع احملاسبة التحليلية لضبط التكاليف، مما أدى إىل اضطراب العملية ا
عدم وجود رقابة خارجية عليها، األمر الذي سهل االختالسات والبريوقراطية والرشوة، فتأثرت بذلك 
عالقات اإلنتاج باالستهالك والتوزيع، حيث كان اهلدف من ذلك دفع تلك املؤسسات إىل توليد الفوائض 

د املالية لتمويل نشاطاهتا والتوسع فيها واالستغناء عن دعم اخلزينة املالية اليت متكنها من تكوين املوار 
 .العمومية

إن إعادة تنظيم املؤسسات باعتبارها العمود الفقري لالقتصاد كان يستهدف رفع الكفاءة 
االقتصادية واملالية وزيادة الفعالية يف تسيريها وتنظيمها بفصل ختصصاهتا املتعلقة باإلنتاج واالستثمار 

لتوزيع، وهذا خبلق املزيد من املؤسسات املتخصصة من أجل التحكم أكثر يف اإلنتاج لتوفري االحتياجات وا
االجتماعية املتزايدة، وتوزيع عادل للمشروعات عرب املناطق واجلهات، من خالل إعادة اهليكلة العضوية 

 .واملالية لتلك املؤسسات

على األشكال التنظيمية اليت كانت سائدة مثل مركزية  من خالل القضاء: إعادة الهيكلة العضوية -أوال
مؤسسة عمومية كبرية إىل حوايل  100القرار، فتقرر إعادة اهليكلة حسب املنتجات، فمثال مت جتزئة حنو 

، مث جتزأهتا إىل مؤسسات والئية وبلدية، ليتكرس إعادة هيكلتها عرب 1983مؤسسة يف هناية سنة  500
ية، وكأنه نوع من خلق التوازن اجلهوي، مما نتج عنه صعوبات كثرية يف التنظيم اجلهات واملناطق الوطن

والتمويل والتموين والتوظيف، فظهرت صعوبة تطبيق نظرية أقطاب ومراكز النمو، لكوهنا مل تكن جمهزة 
هناية مبتطلباهتا، مما أعاق مرة أخرى سري تلك املؤسسات وأثر سلبا على موازناهتا العامة، حيث اتضح يف 

على مستوى  28وحدة، منها  110أن هذه العملية أفرزت وضعية مالية سيئة، ومت غلق  1986سنة 
وحدة على مستوى واليات الوطن، وهذا بسبب التدخل املفرط لإلدارة يف التسيري وفرض  26البلديات و

جتماعية على حساب األسعار غري الواقعية على اإلنتاج واخلدمات لتغليب احلكومة آنذاك االعتبارات اال
 .السياسة االقتصادية الرشيدة، وكذا عدم تصفية وضعيتها املالية قبل الشروع يف إعادة هيكلتها العضوية

وهو القيام بعملية التطهري املايل لتلك املؤسسات بتخفيف مستويات ديوهنا : إعادة الهيكلة المالية -ثانيا
 123عفت مرتني تقريبا خالل ثالث سنوات، أي من الداخلية اليت بلغت مستويات خطرية، بعدما تضا
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، وقد متثل اهلدف منها هو هتيئتها حنو منحها 1(1979-1982)مليار دج خالل الفرتة  210مليار دج إىل 
 .االستقاللية كخطوة مستقبلية حنو نظام اقتصاد السوق، وحتسني امليزان التجاري للجزائر

 (1985-1989)المخطط الخماسي الثاني  -1-2-2
هذا املخطط تكميال للمخطط السابق من حيث السري يف نفس التوجه االشرتاكي واالعتماد  جاء

على الصناعة كمحرك أساسي للتنمية الوطنية، غري أن الظروف االقتصادية الدولية وما صاحبها من 
لدويل صدمات تلقاها االقتصاد الوطين الرتباطه بأسعار احملروقات وقيمة الدوالر يف عمليات التبادل ا

وارتفاع املديونية اخلارجية اليت أخذت تلتهم اجلهد التنموي احملقق داخليا من خالل خدمة الديون، جعل 
املخططني الوطنيني يؤكدون على مواصلة هنج إصالح املؤسسات الوطنية، وإعطائها املزيد من احلرية من 

لنتائج احملققة مع اإلبقاء على ملكية خالل منحها االستقاللية يف التسيري والتنظيم وحتميلها مسؤولية ا
 .1988الدولة لرأمساهلا، فصدر بذلك قانون استقاللية املؤسسات يف سنة 

لقد جتلى اهلدف من هذه االستقاللية هو منح املؤسسات حرية اختاذ القرارات والتكفل بأنشطتها 
وب الذي ميكنها من حتقيق نتائج ووضع االسرتاتيجيات اخلاصة هبا فيما يتعلق باملبادرة واملخاطرة باألسل

وقد متت عرب مشروعني متكاملني ومها؛ االستقاللية . 2إجيابية، تسمح هلا تغطية استهالكاهتا واستثماراهتا
القانونية من خالل مجلة املشاريع القانونية والتشريعية التنظيمية للمؤسسات اليت بدأ العمل هبا يف سنة 

، وتكوين اجلمعية العامة وجملس اإلدارة، مث االستقاللية املالية بفصل مثل إنشاء صناديق املسامهة 1988
الذمة املالية للمؤسسات عن الذمة املالية للدولة وخزينتها، واليت اصطدمت باهنيار أسعار البرتول منتصف 

ع حىت الثمانينات، ما جعلها عاجزة مرة أخرى عن متوين وإعادة متوين نفسها، لتستمر حالة الركود والرتاج
 .هناية الثمانينات

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Mustapha BABA AHMED, "L’ lgérie : diagnostic d’un non développement", édition L’Harmattan, 

Paris 1999, p 90. 
2 Youcef Debboub, "Le nouveau mécanisme économique en Algérie", OPU, Alger 1995, p 29. 
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 (1985-1989)توزيع االستثمارات للفرتة ( 4-3)اجلدول 
 (مليار دج)النسبة  (مليار دج)القيمة  القطاعات

 5,45 30 الزراعة
 7,45 41 الري 

 0,18 1 الصيد البحري
 1,27 7 الغابات

 14,36 79 مجموع الفالحة والري
 7,23 39,8 احملروقات

 5,14 28,3 اءالكهرب
 2,01 11,1 البيرتوكيمياء

 0,54 3 املعادن
 3,27 18 احلديد والصلب

 4,83 16,6 الكهرباء –البناء امليكانيكي 
 8,61 47,4 صناعات أخرى

 31,67 174,2 مجموع الصناعة
 3,45 19 وسائل اإلجناز
 2,72 15 وسائل النقل

 2,88 15,85 التخزين والتوزيع
 1,45 8 ت السلكية والالسلكيةالربيد واملواصال

 8,27 45,5 املرافق االقتصادية
 13,81 76 السكن
 1,45 8 الصحة

 3,71 20,45 مرافق اجتماعية أخرى
 8 44 التجهيزات اجلماعية

 8,18 45 الرتبية والتكوين
 100 540 مجموع االستثمارات

 .230، ص 1984زارة التخطيط والتهيئة العمرانية، اجلزائر ، و 1985-1989تقرير عام حول املخطط اخلماسي الثاين : المصدر

من جهة أخرى، ارتكزت السياسة اجلبائية للجزائر مع بداية السبعينات حىت أواخر الثمانينات 
من جمموع  1985سنة  50%إىل  1970سنة  24,7%على احملروقات اليت انتقلت فيها جبايتها من 

ول، مع استقرار مسامهة اجلباية العادية كمصدر لتمويل خزينة الدولة، اإليرادات بفضل ارتفاع أسعار البرت 
حيث مل تقم سوى ببعض التعديالت اخلاصة بسلم الضريبة على الرواتب واألجور والضريبة على األرباح 

، وهو األمر الذي انعكس سلبا على إيرادات اجلزائر (TUGP)الصناعية والتجارية، والرفع النسيب ملعدالت 
من الناتج احمللي  38%، حيث اخنفضت اجلباية البرتولية يف املتوسط من 1986اهنيار أسعار البرتول سنة إثر 

مما جعل ميزانية الدولة تعاين عجزا ( 1986-1990)خالل الفرتة  28%إىل ( 1981-1985)اإلمجايل للفرتة 
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دانة اخلارجية لتلبية الطلب متواصال ترتجم يف األداء االقتصادي واالجتماعي، وجلوء البلد إىل االست
التمويلي الضخم املتزايد لقطاع الصناعة، ومن مث دخول البلد مرحلة جديدة يف تارخيها االقتصادي 

 .واالجتماعي والسياسي

 مؤشرات األداء االقتصادي -1-3

إن أهم ما نتج يف هذه الفرتة هو ظهور االختالالت اهليكلية مثل عجز اجلهاز اإلنتاجي الوطين 
ع الطلب احمللي االستهالكي واالستثماري، ومن مث تبعيته للخارج، حيث بلغت نسبة االستهالك عن إشبا 
من قيمة الواردات، كما مت تسجيل عجز عن التموين وإعادة التموين باملواد األولية والسلع  32%حوايل 

اع احملروقات اليت  ، كما عرفت الصادرات اجلزائرية ارتباطها الوثيق والكبري بقط30%نصف املصنعة بنحو 
، وبسبب تراجع قيمة الدوالر أمام العمالت 1من جمموع الصادرات آنذاك 93%كانت متثل ما نسبته 

األخرى، شهدت املديونية اخلارجية ارتفاعا حادا بسبب تبعيتها من جانب الواردات لبلدان تلك العمالت 
 .وارتباط صادراهتا بالدوالر

خلارجية أثقلت كثريا كاهل الدولة يف توفري احلاجيات الضرورية املديونية اومما ال شك فيه أن 
 1986و 1985مليار دوالر بني سنوات  25إىل  21إىل  17,5من لالقتصاد، حيث أن الديون قفزت 

على التوايل، كما أن خدمة الدين نسبة إىل قيمة الصادرات، ارتفعت بشكل خطري لدرجة  1989وأواخر 
 1991و 1990لسنيت  7 ,72%و 66,6%لدين يف حد ذاته، إذ قدرت بـ أصبحت فيه أكرب من حجم ا

 .2وهذا بسبب تراجع العوائد النفطية وارتفاع أسعار الفائدة مع هناية الثمانينات ،على التوايل

فقد عرفت تذبذبا من ( 1962-1989)وفيما خيص مؤشرات األداء االقتصادي واالجتماعي للفرتة 
الت منو الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعا واخنفاضا على طول هذه السلسلة حيث االجتاه، إذ شهدت معد

الزمنية بسبب عدم استقرار أداء املؤسسات االقتصادية العمومية، كما أن قوانني االستثمار مل تكن مشجعة 
البتة بسبب التوجه احلكومي حنو تطبيق مبادئ االشرتاكية، مما حّد من مداخيل تلك املؤسسات والذي 

كما أن هذه الفرتة وبسبب اإلرث السليب لالستعمار فقد عرفت . انعكس على معدل النمو االقتصادي
ارتفاع األسعار بسبب انعكاسات التغريات االقتصادية الدولية على املعامالت التجارية للجزائر مع الدول 

معدالت الفقر املتأثرة الرأمسالية، حيث غالبا ما كانت األسعار مدعمة من قبل احلكومة لتخفيف وطأة 
باألساس من نقص التوظيف ومعدالت البطالة، اليت ارتفعت يف عقد الثمانينات مما انعكس على وضعية 

 .توزيع الدخول، وتباين مستوياهتا يف القطاعني الريفي واحلضري كما سيأيت الحقا

                                                 
 .28-29، ص ص 1993( اجلزائر)لب ، دح"اجلزائر بني األزمة االقتصادية واألزمة السياسية"حممد قاسم هبلول،  1
 .42-43ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص ص  2
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ضخم إىل الرفع من فمثال لقد أدى مباشرة احلكومة املشاريع التنموية ذات التوجه التصنيعي ال
، وهو ما انعكس على الدخل 6,32%معدالت النمو االقتصادي إذ بلغ متوسطها لعقد الستينات حوايل 

متوسط  ، يف حني بلغ8,63%دوالر ومبتوسط منو قدر بـ  330دوالر إىل  190الفردي الذي انتقل من 
 1720إىل  350اإلمجايل من  وانتقل معه نصيب الفرد من الدخل 7,16%معدل النمو لعقد السبيعنيات 

وأما فرتة الثمانينات فقد عرفت تراجعا يف معدل النمو . 18,65%دوالر، ومبتوسط معدل منو قدر بـ 
وأدى ذلك إىل تواضع متوسط معدل منو الدخل الفردي الذي كان يف  2,8%االقتصادي الذي بلغ فقط 

 (.1لحق رقماملانظر )دوالر  2600إىل  2060، حيث انتقل من 4,5%حدود 

 (1989-2000)للفرتة للجزائر تطور الدخل والناتج الفردي ( 4-4)اجلدول 
معدل منو الناتج 
 احمللي اإلمجايل

معدل منو الناتج 
 الفردي

 الناتج احمللي للفرد
 (دوالر)

معدل منو الدخل 
 الفردي

الدخل الفردي 
 (دوالر)

 السنوات

-19,69 / 856 / 190 1962 

34,31 31,83 1128 26,32 240 1963 

5,84 3,71 1170 4,17 250 1964 

6,21 3,82 1215 4,00 260 1965 

-4,80 -7,19 1128 -7,69 240 1966 

9,45 6,47 1201 12,50 270 1967 

10,80 7,61 1292 11,11 300 1968 

8,43 5,23 1359 10,00 330 1969 

8,86 5,64 1436 6,06 350 1970 

-11,33 -13,96 1236 -5,71 330 1971 

27,42 23,63 1528 39,39 460 1972 

3,81 0,70 1538 21,74 560 1973 

7,49 4,23 1603 32,14 740 1974 

5,05 1,81 1632 28,38 950 1975 

8,39 5,01 1714 14,74 1090 1976 

5,26 1,96 1748 8,26 1180 1977 

9,21 5,77 1848 17,80 1390 1978 

7,48 4,05 1923 23,74 1720 1979 

0,79 -2,46 1876 19,77 2060 1980 

3,00 -0,35 1870 10,68 2280 1981 

6,40 2,94 1925 2,63 2340 1982 

5,40 2,01 1963 -3,42 2260 1983 

5,60 2,30 2008 2,21 2310 1984 

3,70 0,58 2020 5,63 2440 1985 

0,40 -2,48 1970 8,20 2640 1986 

-0,70 -3,42 1903 8,71 2870 1987 

-1,00 -3,61 1834 -1,74 2820 1988 

4,40 1,74 1866 -7,80 2600 1989 
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 حالة توزيع الدخل -1-4
إن التذبذب الواضح حول معدالت النمو االقتصادي وأثره املباشر على الدخل الفردي انعكس 

رتفاعا عرفت مؤشرات قياس تفاوت الدخل ا 1980على عدالة توزيعه بني األفراد، إذ وابتداء من سنة 
حمسوسا بالرغم من تغليب السلطات احلكومية للسياسات االجتماعية وتدعيم األسعار على حساب 
الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للمشاريع التنموية، حيث أن سياسة التوظيف مل تكن قائمة على 

بية القوى النشيطة االحتياجات احلقيقية للمشاريع من اليد العاملة، ولكنها كانت قائمة على مشاركة أغل
فيها بغض النظر عن إنتاجيتهم احلدية أو كفاية رأس املال، مما جعل من مسألة العدالة التوزيعية تأخذ 
نصيبها ضمن اهتمامات احلكومات، فتكفلت للتصدي للفوارق االجتماعية بتوفري الرعاية الصحية والتعليم 

سعة كوسيلة مباشرة إلعادة توزيع الدخول، وتتمة اجملانيني، وتطبيق سياسة ضريبية ومحاية اجتماعية وا
لإلصالحات اهليكلية اليت مست املؤسسات االقتصادية، وهي بذلك كانت حتضر لدخوهلا مرحلة جديدة، 
متيزت فيما بعد بعدم قدرهتا على حتمل العدد الكبري من اليد العاملة، واليت سوف تضطرها الظروف احمليطة 

 .العمالهبا إىل تسريع العديد من 
 (1966-1988)بعض مؤشرات توزيع الدخل للفرتة ( 4-5)اجلدول 

 املؤشر
 القطاع

Atckinson 
Teil Gini CV 1.1 1.0 1 2 

 0,74 31.01 1.21 1.00 1.31 1.2 1.18 66العاصمة 
 1,08 33.32 1.16 1.40 / / / 1881الريف 

 0,7 31.06 1.21 1.04 1.42 1.14 1.14 1881العاصمة 
 0,96 34.30 1.31 1.04 / / / 1881موع اجمل

 1,11 41.13 1.62 1.22 1.14 / / 1888الريف 
 0,81 38.83 1.18 1.38 1.21 1.10 1.88 1888املدينة 

 0,84 38.06 1.20 1.30 1.21 1.12 1.12 1888اجملموع 
Source: Laabas Belkacem, "Poverty Dynamics in Algeria", Arab 

Planning Institute (Kuwait), Vol.4, no.1 (Dec 2001). 

توضح بيانات اجلدول اعاله اجتاهات عدالة توزيع الدخل عرب الزمن، إذ يدل تطور قيمة معامل 
(Gini ) بالنسبة ملنطقة اجلزائر العاصمة على تدهور عدالة التوزيع بداللة ارتفاع قيمته، بينما شهدت قيمته

، وارتفعت 40,13%إىل  33,32%، إذ انتقلت من 1988و 1980بني سنيت يف القطاع الريفي ارتفاعا كبريا 
، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف احلياة املتزامنة مع ارتفاع 38,76%إىل  34,37%يف جمموع البلد من 

 .مستويات البطالة وتدين فرص التشغيل بسبب ضعف الربامج احلكومية وعدم كفاءهتا
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دالة توزيع الدخل يف الريف إىل ضعف التكفل هبذا القطاع، من جهة ثانية، يدل ارتفاع مؤشر ع
وعدم توفر متطلبات احلياة، خصوصا إذا علمنا أن املسح الذي تقوم به السلطات احلكومية يشمل خمتلف 

، ورمبا يعود (مثلما أشري إليها يف الفصل الثالث)أنواع السلع واخلدمات اليت تنفق عليها األسر املعيشية 
حوايل  1988ذلك إىل نسبة عدد سكان الريف مقارنة بالسكان اإلمجايل، إذ بلغ سنة أحد أسباب  

، وهو معدل منو منخفض مقارنة مبا سطّجل للقطاع احلضري 1,03%ومبعدل منو بلغ تلك السنة  %49,5
بسبب حتسن ظروف احلياة والذي مرده إىل اهتمام السلطات هبذا القطاع وعدم التوازن  4,31%الذي بلغ 

جلهوي خصوصا مع الريف، وألن معظم مداخيل األشخاص هي من العمل للحساب اخلاص، وذلك ألن ا
املنتجات الفالحية اليت يتم إنتاجها تكون عادة مرتبطة باألحوال اجلوية مما جيعل فرتات اجلفاف تؤثر على 

ملية وارتفاع املديونية العاملية احملاصيل ومن مث على املداخيل، كما أن فرتة الثمانينات عرفت أزمة التنمية العا
اليت ألقت بظالهلا على املشاريع التنموية خصوصا برامج احلماية االجتماعية اليت اخنفض اإلنفاق العام 

 .عليها

وبناء على البيانات املتاحة من الديوان الوطين لإلحصائيات، فقد عرف توزيع اإلنفاق 
ينات تباينا واضحا بني القطاعني الريفي واحلضري، حيث االستهالكي لألسر اجلزائرية يف أواخر الثمان

اختالفا حول توزيع إنفاقها أو باألحرى دخلها حول جمموع ( وهي العشر)عرفت حصص كل فئة جزئية 
   )السلع النهائية، كما أن النسبة بني أغىن عشر وأفقره 

  
بني القطاع الريفي واحلضري كان خمتلفا، مثلما  (

 :جلدول التايليوضحه ا

 (%)1988توزيع اإلنفاق االستهالكي لألسر حسب األعشار لسنة (: 4-6)اجلدول 

 D1 D2 D 3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 القطاع     العشر

 25 12 10 9 9 8 8 7 7 5 القطاع الريفي

 34 16 12 10 8 7 5 4 3 2 القطاع احلضري

 32,62 14,58 11,27 9,32 7,96 6,85 5,92 4,94 3,96 2,58 اجملموع الكلي

 .إعداد الباحث بناء عن املعلومات املستخرجة من اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي: المصدر

يتضح من اجلدول أعاله أن القطاع الريفي أقل متركزا لتشتت لتوزيع الدخل، حيث أن أغىن عشر 
(D10 ) ال يفوق أفقر عشر(D1 ) إال خبمسة أضعاف(   

  
اخلاص به " Lorenz"، مما جيعل منحى (  

ضعفا، مما يدل  17يقرتب من خط العدالة املطلقة، يف حني جند أنه يف القطاع احلضري تبلغ هذه النسبة 
على صعوبة العيش يف املدينة، ولعل السبب يف ذلك هو قلة فرص العمل املتاحة بسبب اكتظاظ املدن 

أداء املؤسسات االقتصادية اإلنتاجية، واليت غالبا ما كانت يف وعدم وضوح السياسة التوظيفية وضعف 
تلك الفرتة عبارة عن مؤسسات عمومية، وهو خبالف القطاع الريفي الذي ميتاز باشتغال األفراد يف الزراعة 
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( D1)وللحساب اخلاص بالرغم من اعتمادها على الظروف املومسية، مما جعل استهالك الفئات الدنيا من 
 .فيه أحسن من مثيالهتا يف القطاع احلضري (D6)إىل 

بغض النظر عن نوعية )من جهة أخرى يالحظ أن استهالك أغىن العائالت يف البلد ككل 
ضعفا، كما أن حصة أفقر العائالت يف القطاع الريفي متثل مخس استهالك  12يفوق أفقرها حبوايل ( القطاع

  )أغىن الفئات 

   
لة ختتلف يف القطاع احلضري، حيث جند هذه النسبة تساوي تقريبا ، وهذه احلا(    

وهو ما يؤكده التحليل العميق . ، مما يدل على التشتت الكبري واالحنراف الشديد لتوزيع الدخل فيه0,058
أو حوايل ثلثي السكان يف القطاع الريفي الذين يستحوذون على ما يعادل نصف االستهالك  60%حلصة 

أو حوايل ثلث السكان، وهي خبالف القطاع احلضري أين جند أن  30%يستهلكه فقط  الكلي، والذي
 .60%، بينما يستحوذ الثلث األغىن على أكثر من 40%ثلثي السكان ال يستهلك أكثر من 

 1988لتوزيع اإلنفاق االستهالكي لسنة " Lorenz"منحىن (: 4-1)الشكل

 

دة بني العشريات ملعرفة الفوارق املوجودة بينها، واليت إضافة ملا سبق، ميكن تتبع العالقة املوجو 
وكذا مدى تأثر كل فئة منها بالتطورات ( االستهالك)تعكس بوجه آخر نوعية التشتت بني حصص الدخل 

من حصة  0,42يف القطاع الريفي ميثل ( D1)فمثال جند حصة استهالك أفقر عطشر . احلاصلة يف البلد
  )استهالك الفئة التاسعة 

  
، وهي بالتقريب نفس ما متثله هذه األخرية من حصة الفئة العاشرة (     

(  

   
، مما يبني بوضوح أن تشتت الدخل يف هذا القطاع هو أقل مما هو عليه يف القطاع (     

 .على التوايل 0,47و  0,06احلضري، حيث جمد تلك النسب تساوي 
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اق أن الفجوة املوجودة بني أفقر الفئات وأغناها تصاعديا وبالرتتيب يف نفس السيو كما يالحظ 
 .*(وهكذا دواليك D3و D2و D2و D1مثال بني )

وحسب اخلرباء، فإن أزمة التنمية االقتصادية العاملية كانت أكثر وقعا على البلدان النامية حديثة 
بعة للبلدان الرأمسالية، مما شكل معوقات االستقالل السياسي أين كانت مؤسساهتا االقتصادية واإلدارية تا

مزدوجة للنهوض باقتصادياهتا، فهي من جهة مل حتقق التطور االقتصادي واالجتماعي املنشود بتبنيها 
النظام االشرتاكي لتضمنه العديد من السلبيات والنقائص، خصوصا ما تعلق بالتملك الفردي الذي ينتج 

ة احلصول على املداخيل وأحجامها، ومن جهة أخرى مل تستطع عنه استقالل األفراد يف اختيار طريق
تطبيق نظام رأمسايل يعتمد بالدرجة األوىل على الرتاكم الرأمسايل واستغالل كل ما هو متاح وقابل للتشغيل 
مبا يف ذلك العنصر البشري، خصوصا وأن معظم تلك البلدان ورثت أحواال صعبة، كان جمرد تفكريها يف 

ايل مبثابة خيانة وطنية، طاملا أنه يكرس االستعمار يف أشكال خمتلفة عن االستعمار التقليدي، النظام الرأمس
غري أن ذلك أحل على تلك البلدان النامية ومنها اجلزائر مباشرة اإلصالحات االقتصادية الفعلية العميقة 

 .واملتعثر تسديدها ومبساعدة املنظمات املالية الدولية يف إطار إعادة جدولة ديوهنا املرتاكمة

 (1989-2000)مرحلة االصالحات المدعومة بالمؤسسات الدولية : المبحث الثاني
لقد عرفت هناية الثمانيات عملية التعديل الدستوري للبلد وجميء حكومة اإلصالحات االقتصادية 

النمو ذات التوجه حنو اقتصاد السوق بإصدار قوانني جديدة لالستثمار، وهذا بسبب ضعف معدالت 
االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة وتدهور القدرة الشرائية واستفحال املديونية اخلارجية واهنيار النظام 
االشرتاكي وزيادة وترية العوملة، مما دفع بالسلطات احلكومية يف ذلك الوقت إىل البحث وجبدية عن حزمة 

الكلية، واليت تعرف مبرحلة التهيؤ حنو اقتصاد  من اإلصالحات اهليكلية العميقة اليت تسرتجع هبا التوازنات
السوق أو ما يعرف باملرحلة االنتقالية، اليت امتدت حىت بداية األلفية الثالثة، وهذا بسبب عجز البلد عن 
بلورة سياسة تنموية صحيحة بعيدة املدى يف املرحلة السابقة، أدى هبا إىل دخول حالة ركود واختالل 

سلبا على اخلدمات املقدمة للمواطنني، األمر الذي أجرب اجلزائر التوجه إىل  اقتصادي حقيقي، انعكس
املنظمات املالية الدولية لتنفيذ مجلة من اإلصالحات االقتصادية العميقة املشروطة، لتهيئة الطريق حنو 

ن اقتصاد السوق الذي ال يعرتف إال باإلنتاجية كمحدد رئيسي للمداخيل، جتسد بعقدين للتثبيت، كا

                                                 
*

حصة  (1,00)، حيث متثل النتائج حتت القطر الوحدوي (2)باإلمكان معرفة الفجوة املوجودة بني الفئات املختلفة بالرجوع إىل امللحق رقم  
 .حصة أغىن الفئات إىل أفقرها أفقر الفئات إىل أغناها، بينما النتائج املوجودة فوقه متثل
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1991جوان  01، والثاين يف 1989ماي  30األول يف 
، واليت تندرج ضمن خطة صندوق النقد الدويل 1
 .اهليكليعديل ملعاجلة االختالالت الداخلية واخلارجية، مث تلتها برامج الت

إن فشل سياسة التنمية الشاملة اليت تبنتها اجلزائر يف املرحلة السابقة، انعكست آثارها على 
القتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية لألفراد، خصوصا تزامنها مع اآلثار السلبية ألزمة النواحي ا

التنمية العاملية، حيث اهنيار أسعار احملروقات وارتفاع أسعار املواد الغذائية وزيادة حدة املديونية اخلارجية 
لعوملة اليت فرضت الكثري من العوائق وظهور التكتالت االقتصادية العاملية أحادية القطب، وتسارع وترية ا

والشروط حنو اندماج البلدان النامية يف التجارة واالقتصاد العامليني حتت مظلة منظمة التجارة العاملية، اليت 
فرضت وال تزال الكثري من العقبات على املؤسسات الوطنية والسياسات االقتصادية الوطنية مبا يف ذلك 

 .السياسة املالية والنقدية

إن هذا األمر أدى إىل دخول اجلزائر مرحلة عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
واألمين، لتكون جمربة على إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية مع ناديي باريس ولندن، وتطبيق إرشادات صندوق 

على اقتصاد السوق  النقد الدويل بربامج التصحيح اهليكلي، والذي كان له أثر واضح بضرورة االنفتاح
والتقليص التدرجيي من اخلدمات العامة اجملانية، واحنصار دعم الدولة لبعض املواد الغذائية ذات االستهالك 
الواسع، ما أثر بصورة مباشرة على وضعية عدالة توزيع الدخل والعدالة االجتماعية بصفة عامة، خصوصا 

 .توازنات العامة يف األسواق اجلزئيةوأن البلد يف هذه املرحلة كان يبحث عن إعادة ال

 محتوى برامج التصحيح الهيكلي -2-1

لقد تعرضت اجلزائر شأهنا شأن العديد من البلدان النامية خالل سنوات الثمانينات وتسعينيات 
القرن املاضي إىل العديد من الصعوبات االقتصادية اهليكلية املزمنة واليت كانت عبارة عن توليفة من اختالل 

 موازين املدفوعات وارتفاع معدالت التضخم وبطئ النمو وارتفاع معدالت البطالة، واليت كثريا ما شديد يف
ويعود تراجع معدالت األداء . تؤدي إىل مزيد من تدهور وضعية توزيع الدخول وتفشي الفقر واحلرمان

ة احلكومة القتصادها االقتصادي واالجتماعي إىل أدىن مستوياهتا إىل أسباب داخلية متعلقة بطريقة إدار 
تدهور )، وإىل أسباب خارجية تعود أساسا إىل الصدمات اخلارجية ...(ضعف املؤسسات والسياسات)

، وكالمها عند تزامنهما أديا إىل ظهور معضلة وأزمة ...(معدالت التبادل وارتفاع أسعار الفائدة العاملية
قق بصعوبة، األمر الذي أحل على كل من صندوق املديونية العاملية اليت أخذت تستنزف اجلهد التنموي احمل

                                                 
، نوفمرب "مشروع التقرير التمهيدي حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للتعديل اهليكلي"اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي  1

 .12، ص 1998
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النقد الدويل والبنك العاملي وضع برنامج تصحيحي للبلدان اليت تعاين من مثل هذه االختالالت وذلك 
 .1استنادا إىل جتربتهما يف دعم االستقرار وحتفيز النمو االقتصادي

ضروري للحصول على  لقد طبقت معظم البلدان النامية سياسات التصحيح اهليكلي كشرط
وذلك ملعاجلة اختالل التوازن، والذي اطرجع إىل اختالالت مالية  التمويل الالزم من هاتني اهليئتني املاليتني

داخلية وخارجية نشأت بسبب تشوهات يف السياسة االقتصادية العاجزة عن مواجهة الصدمات الداخلية، 
أسعار إدارية )رض، الناتج عن إجراءات متييزية داخلية واليت كان مردها األساسي هو فائض الطلب على الع

، كما أن ...(فرط يف تقدير سعر الصرف، مراقبة املبادالت والسياسات احلمائية)وخارجية ( وإعانات
النفقات العمومية كانت ذات أثر إبعادي للقطاع اخلاص، غلبت عليها أهداف التوزيع على حساب 

دمات الداخلية تعترب هيكلية ترتبط بالبنية التحتية للقاعدة اإلنتاجية، األهداف اإلنتاجية، وأن بعض الص
وهي ميزة االقتصاديات النامية، يف حني تكون الصدمات اخلارجية ومعدالت التبادل وارتفاع أسعار الفائدة 
عوامل مفسرة، وهبذا ينشأ اختالل التوازن بتأخر السياسة االقتصادية عن مواجهة التشوه يف الوقت 

 .ملناسبا

احتوت برامج التصحيح اهليكلي اليت دعمها صندوق النقد الدويل على مجلة من إجراءات 
السياسة االقتصادية، حيث كان اجلزء الرئيسي فيها هو سياسة التثبيت، اليت تعتمد على سياسات تسيري 

دمها البنك الدويل، ولكن مع تطور النظرية االقتصادية، اقرتبت هذه املؤسسة من التحاليل اليت ق. الطلب
فتبىن سياسات حتريك العرض، ولكن معاناة غالبية البلدان النامية من ثقل عبء املديونية وامتصاص خدمة 

 .2الدين حلصة كبرية من مثار اجلهد التنموي، جعل خرباء الصندوق يدرجون أيضا سياسات تسيري املديونية

قيمة الناتج احمللي وصايف  مسي يكافئهتدف هذه السياسة إىل حتقيق طلب ا: برامج التثبيت -2-1-1
تدفق رؤوس األموال من اخلارج، وضمان النمو املتكافئ بالنسبة للعرض والطلب، وهذا بسبب تصلب 
القاعدة اإلنتاجية وعدم مرونتها، حيث أن كل زيادة يف الطلب الكلي ستؤدي إىل ارتفاع األسعار، مبا 

وبالتايل فهذه السياسة هتدف إىل حتقيق استقرار . عاتيؤدي إىل ضغوط تضخمية وعجز يف ميزان املدفو 
األسعار وتوازن ميزان املدفوعات يف آن واحد، بالرغم من كون ختفيض التضخم حيدث تناقضا بني ختفيض 

إال أن املهم يف نظر الصندوق هو كيفية إعادة التوازن إىل ميزان . الطلب وأهداف النمو يف األجل القصري
حجم الواردات األمثل الذي يأخذ يف احلسبان معدل منو العرض وتدفق رؤوس األموال  املدفوعات مبراعاة

 .باعتماد نظام اقتصادي حيقق استقرار السوق وليس اعتماد متويل العجز باالستدانة

                                                 
1 Choukri Benzarour, "Macroeconomic Policies for Structural adjustment policies", Online at 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14980/ MPRA Paper No. 14980, posted 2. May 2009. 
2
 Choukri Benzarour, Idem. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14980/
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وبالنسبة للجزائر، فإن تراكم ديوهنا إىل مستويات قياسية، أفقدها الثقة أما دائنيها فلجأت إىل 
 :لدولية بتنفيذ عقدين لالئتمانتلك املؤسسات ا

حتصلت مبوجبه على  (:1990ماي  30-1989ماي  31)االتفاق األول لالستعداد االئتماني  -أوال
للتخفيف من عبئ املديونية ( FFCI)مليون دوالر يف إطار التمويل التعويضي الطارئ  401قرض بقيمة 

 :1وكان ذلك حتت الشروط التالية وخدمتها، تكون فرتة استحقاقها بني ثالث إىل مخس سنوات،
والذي جتسد بقانون ضبط األسعار وختلي الدولة عن دعمها هلا، فاخنفضت : التحرير اجلزئي لالقتصاد -

مليون دج، وكان ذلك تدعيما ملسعاها السابق املتمثل يف  3,508القروض املوجهة للمؤسسات لتبلغ 
ضع اإلطار القانوين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة منح االستقاللية القانونية واملالية للمؤسسات، وو 

العامة واخلاصة بغية تشجيع القطاع اإلنتاجي الوطين وإعفائها من بعض الضرائي على بعض املواد 
 .واملنتجات، وكذا تنظيم ومنح رخص االسترياد

، والذي حتصل 1994إعادة النظر يف السياسة النقدية باملوازاة مع صدور قانون النقد والقرض يف أفريل  -
مبوجبه البنك املركزي على استقالليته، ليتم زيادة القروض الداخلية للمؤسسات احمللية، ويربز دوره يف 

وقد متثل اهلدف . مراقبة نشاط املنظومة املصرفية من حيث فتح فروع للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية
لتضخم لدى الشركاء التجاريني للجزائر، الرئيسي من ذلك هو ربط معدل التضخم الوطين مبعدالت ا

 .2، ورفع سعر إعادة اخلصم20%إضافة إىل حترير أسعار الفائدة الدائنة واملدينة يف حدود 

مل تكن فرتة االتفاق  (:1992مارس  30-1991جوان  3)االتفاق الثاني لالستعداد االئتماني  -ثانيا
، لذلك طلبت اجلزائر اتفاقا ثانيا للتثبيت كنية صادقة األول كافية لتحقيق نتائج أفضل على كل املستويات

 :منها لتنفيذ املزيد من اإلصالحات الفعلية بتطبيق العديد من القوانني واإلجراءات، ومنها

، 1990من خالل تطبيق بعض بنود قانون املالية لسنة : زيادة وترية حتري التجارة اخلارجية واألسعار -
حسابات العملة الصعبة ورخص االسترياد والتصدير، إضافة إىل توسيع خصوصا ما تعلق بكيفية تسيري 
من األسعار اخلاصة بالنشاط االقتصادي واليت ضمت العديد  75%نطاق حترير األسعار ألكثر من 

 .من املواد الغذائية والكمالية والوسيطة

 .التداول فيها وكيفية 1990من خالل إنشاء بورصة اجلزائر يف جويلية : إصالح النظام املايل -

من خالل تصحيح الكثري من الرسوم على اخلدمات العامة والرسوم اجلمركية : إصالح النظام الضرييب -
( TUGPS)وتأدية اخلدمات ( TUGP)وتبسيط قيود االسترياد، بتعوض الرسم الوحيد على اإلنتاج 

، والضريبة (IRG)يل ، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل اإلمجا(TVA)بالرسم على القيمة املضافة 

                                                 
 .بتصرف 196، ص 1996، دار هومة، اجلزائر "املرآة الكاشفة لصندوق النقد الدويل"خالدي اهلادي،  1
 .بتصرف 20-21، ص ص 1998، نوفمرب (CNES)قرير التمهيدي للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي الت 2
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، كوسائل مهمة لتحقيق العدالة االجتماعية وإعادة توزيع الدخول، وكان (IBS)على أرباح الشركات 
 .1991ذلك بدء من سنة 

 :1لقد متخض عن اإلصالحات أعاله النتائج التالية

 .البرتولية مليار دوالر بسبب ارتفاع العائدات 4,3حوايل  1993فائض امليزان التجاري الذي بلغ سنة  -

، رغم تطبيقها لسياسة 1993من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  9,2%ارتفاع عجز ميزانية الدولة إىل  -
عام  6%التقشف واحلد من الطلب اإلمجايل وتقييد الواردات، وارتفاع نسبة االستثمار احلكومي من 

 .1994عام  8%إىل 1991

، 1991و  1989مليار دوالر بني سنة  27,67إىل  28,25إىل  26,859انتقال املديونية اخلارجية من  -
مليار دوالر لنفس الفرتة باستهالك أكثر من  8,16بسبب ارتفاع خدمة الدين اخلارجي إىل حوايل 

 .من قيمة الصادرات %80

 .1993سنة  20,8إىل  1992عام  32%اخنفاض التضخم من  -

 .1993سنة  -2%النمو احلقيقي لالقتصاد بلغ  -

بالنظر إىل ضعف النتائج السابقة، اتضح للخرباء االقتصاديني أن : يل الهيكليبرنامج التعد -2-1-2
االقتصاد اجلزائري حباجة إىل إصالحات عميقة يف اهليكل االقتصادي، وحتوالت جذرية يف الفلسفة 
االقتصادية، وهو ما سعت إليه فعال من خالل تطبيق برامج التعديل اهليكلي رغم خطروهتا االجتماعية 

الطبقات متدنية وعدمية الدخل، بعدما اشرتط صندوق النقد الدويل مرة أخرى تطبيق برنامج على 
 :لالستقرار كاتفاق مسبق لربنامج التعديل اهليكلي

وذلك يف إطار إعادة جدولة الديون  (:1995مارس -1994أفريل )االستقرار االقتصادي  -أوال
كتلة األجور يف الوظيف العمومي يف مستوى اخلارجية، حيث نص من الناحية االجتماعية تثبيت  

 :منخفض، وزيادة حترير أسعار املنتجات ورفع الدعم، مما متخض عنه اآليت
  ،االستمرار يف حترير األسعار، واليت كانت تضم نوعني من القوائم؛ أحدها ذات السعر املنتظم

تجات من القائمة األوىل حنو واألخرى ذات هامش الربح املنظم، مما أدى إىل انتقال العديد من املن
الثانية، إال ثالث مواد غذائية وهي القمح والسميد واحلليب، إضافة منتجات الطاقة وأجور النقل العام 

حترير مستلزمات اإلنتاج الزراعي  1994كما مت يف أواخر سنة . 2اليت ظلت ضوابطها السعرية قائمة
إلغاء الضوابط على هوامش الربح  1995نة وأسعار البناء للسكن االجتماعي، ومت يف منتصف س

                                                 
 .بتصرف 21-22املرجع السابق، ص ص  1
غري ، رسالة ماجستري "برنامج التصحيح اهليكلي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية على البلدان النامية حالة اجلزائر"مهدي ميلود،  2

 .190، ص 2002ران منشورة، وه



 

- 228 - 

 

، (ألهنا ذات االستهالك الواسع)بالنسبة للسكر واحلبوب خبالف القمح اخلشن والناعم وزيت الطعام 
1994سنة  41,3%و 1993سنة  25%مما أدى إىل ارتفاع األسعار إىل أعلى مستوياهتا، فبلغت 

1 ،
ئات البسيطة واحملرومة، واليت ليس هلا سوى دخل األمر الذي أثر على القدرة الشرائية خصوصا الف

 :، حيث مل تنمو بنفس وترية منو األسعار، مثلما يبينه اجلدول التايل(األجر)العمل 

 (1989-1995)النمو السنوي للدخل واالستهالك واألسعار ( 4-7)اجلدول 

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنة          معدل منو
 / 19 27 36 29,2 15 / تاح لألسرالدخل امل

 31,1 30,8 23,1 33,8 22,5 14,2 / استهالك األسر
 28 31,5 19,4 26,5 33,2 23,8 18,3 األسعار

Source : Baya ARAHBA,"Les effets sociaux du P S dans le cas d’ lgérie", les cahier 

du Cread, N° 46/47 (4
ème

 trimestre 1998 et 1
er

 trimestre 1999), p 45. 

هبا األسعار، حيث ارتفعت  منتينمو بنفس الوترية اليت  يتضح من اجلدول أن دخل األسر مل
، بينما كان (1993-1995)خالل الفرتة مث مبعدل متناقص  ،(1989-1992)مبعدل متزايد خالل الفرتة 

أما  .% 23,1ا مبعدل متناقص حيث من 1993االستهالك ينمو مبعدل متزايد خالل كل الفرتة إال يف سنة 
، حيث 1991األسعار فهي األخرى عرفت ارتفاعا نتيجة حتريرها، ليبلغ التضخم أعلى مستوياته يف سنة 

، مث بدأ يف االخنفاض نتيجة تتبع الدولة لسياسة مراقبة األسعار، ليستقر عند هناية هذه % 33,2وصل إىل 
قة املوجودة بني الدخل املتاح واستهالك األسر إىل ، وحيث تعود هذه العال28%الفرتة عند مستوى 

التكافل االجتماعي بني األسر، وجلوء بعضها إىل املدخرات السابقة، ويف بعض األحيان مسامهة الزكاة 
 .والصدقات يف رفع الغنب عن األسر املتضررة، وارتفاع املداخيل التحويلية كما سيتم توضيحه الحقا

 (1989-1995) سعار واستهالك األسر ودخلها املتاحمعدل منو األ( 4-2)الشكل 

 

 أعاله( 4-7)من إعداد الباحث بناء عن اجلدول : المصدر

                                                 
 .22، ص 1998، صندوق النقد الدويل "دراسة حالة اجلزائر_تقرير حول االستقرار والتحول حنو اقتصاد السوق"كرمي النشاشيب،  1
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 وذلك تكملة ملا مت سابقا من حتديد شروط تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية، : حترير التجارة اخلارجية
-20سترياد وفق التعليمة رقم حيث مت السماح بدخول العملة الصعبة يف متويل عمليات التصدير واال

، مث مت إعطاء القطاع اخلاص حرية امتالك العملة الصعبة يف أكتوبر 1994أفريل  20املؤرخة يف  94
 .استريادها ملعايري فنية ومهنية منتجات أجنبية خيضع 10، حيث مت حترير 1994

 شرع يف تنفيذ واستخدام وذلك تتمة لقانون النقد والقرض، حيث  :إصالح السياسة النقدية واملالية
، وقد 1994أدوات للتحكم يف الضغوط التضخمية وضمان إعادة ختصيص املوارد املالية بدء من أفريل 

مت رفع معدالت الفائدة وإلغاء السقوف على الفوائد املدنية والفائدة يف السوق النقدي فيما بني 
بالعملة الوطنية، مع مباشرة اخلزينة  كاحتياطي إلزامي على كافة الودائع  2,5%البنوك، وفرض نسبة 

كما مت ختفيض إعادة اخلصم ضمن إعادة التمويل . 16,5%إصدار سندات بأسعار فائدة تبلغ 
اإلمجايل الذي يقدمه البنك املركزي للبنوك التجارية من جهة، ومن أخرى حتديد مستوى السحب على 

يوما،  15قم أعماهلم كحد أقصى وملدة املكشوف الذي يتم تقدميه للمتعاملني، حبث ال يتجاوز ر 
وذلك يف إطار التحكم يف السيولة احمللية اليت عرفت ارتفاعا، وجعلها تتناسب وأهداف األسعار وميزان 
املدفوعات، هذا األخري الذي عرف نوعا من التوازن بعد حصول اجلزائر على دعم صندوق النقد 

ملقدم من طرف صندوق النقد العريب والبنك الدويل مليار دوالر، وكذا الدعم ا 1,25الدويل مببلغ 
1994واالحتاد األورويب مع هناية سنة 

1. 

 حيث مت املواصلة يف سياسة التقشف يف النفقات وتوسيع دائرة حتصيل : إصالح املالية العامة وامليزانية
نية، كما تقرر المتصاص عجز امليزا( TVA)اإليرادات بتوسيع نطاق تطبيق الرسم على القيمة املضافة 

، 33%إىل  5%ختفيض الضريبة على األرباح، وزيادة معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من 
وأما نفقات التجهيز . وزيادة الرسوم اجلمركية على الكماليات واألدوات الكهربائية االستهالكية

فعمدت إىل تعطيل بعض املشاريع والتسيري فقد مت إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق بالنسبة لكل قطاع، 
االستثمارية يف عدة جماالت اليت أثقلت كاهل الدولة، ومت على إثرها إصالح مؤسسات القطاع 

منها إىل  13مؤسسة عامة مت حتويل  27الفالحي بإعادة تنظيم امللكية العامة، حيث ومن ضمن 
واليت مت حل بعض منها فيما  ،(Holding)مؤسسة مستقلة والباقي أصبحت تابعة للشركات القابضة 

بعد، وهو األمر نفسه الذي خضعت له املؤسسات العمومية الصناعية مبشاركة املستثمر األجنيب حىت 
من رأس ماهلا، مما أدى إىل ختفيض نفقات الدولة هلا، خصوصا املرتبات واألجور، واليت عرفت  %49

اخلوصصة أو اإلغالق، مما مسح يف األخري  اخنفاضا هاما بسبب عملية تسريح العمال واملوظفني جراء
 .امتصاص عجز امليزانية وحتقيق شرط التثبيت

                                                 
 .بتصرف 212-213 ص خالدي اهلادي، مرجع سابق، ص 1
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 (1998ماي  21-1995ماي  22)التعديل الهيكلي  -ثانيا

يأيت هذا الربنامج كخطوة ثانية ضمن اتفاقيات التصحيح اهليكلي من أجل احملافظة على مستوى 
ية للمؤسسات الصناعية، والعمل على ضمان احلماية تشغيل دائم، ومواصلة تعميق اإلصالحات اهليكل

الالزمة للفئات املتضررة من هذه اإلصالحات، حيث تضمن هذا االتفاق استفادة اجلزائر من الدعم املايل 
، وختفيض 1مليار دوالر 15يف إطار التسهيل التمويلي املوسع إلعادة جدولة ديوهنا اليت مست أكثر من 

، واليت عاودت االرتفاع ثانية لتصل 1994من عائدات الصادرات سنة  53,3% معدل خدمة الدين حلوايل
، مما اضطرت اجلزائر إىل طلب إعادة جدولة الديون العمومية مرة أخرى مع نادي 1995سنة  84%إىل 

 .2مليار دوالر للديون اخلاصة مع نادي لندن 3,2مليار دوالر، و 7باريس حلوايل 

 :كومة ما يليوقد اشرتط الصندوق على احل

  مواصلة جتميد األجور يف املؤسسات العمومية، وأن أي زيادة فيها ال بد وأن تكون بغرض تشجيع
االدخار وليس توسيع االستهالك بسبب ضعف العرض الوطين احمللي، مع وضع احلكومة آلليات فعلية 

عة للحماية المتصاص انعكاسات الربنامج على املداخيل وقدرهتم الشرائية بفتح شبكة متنو 
 االجتماعية؛

  من  5%اإللغاء الكلي للقيود املفروضة على األسعار، بتخفيض دعمها من(GDP ) سنة  0,6%إىل
، استكماال إلجراءاهتا السابقة املتعلقة بالضغط على النفقات اجلارية ويف مقدمتها األجور، 1998

3سنة  0,6%وذلك من أجل احلصول على فائض امليزانية بـ 
1997. 

 والذي ال يتحقق إال بضمان معدل منو سنوي 1996سنة  10%فيض معدل التضخم إىل حدود خت ،
خارج قطاع احملروقات، لتعزيز وضعية احتياطات الصرف لعدة أشهر  5%للناتج احمللي اإلمجايل قدره 

 .من الواردات

 تسويته متهيدا  ختفيض سعر صرف الدينار هبدف تضييق الفجوة بني الرمسي واملوازي منه، والعمل على
 .إلنشاء سوق ما بني البنوك للعملة الصعبة تكون لديها احلرية يف عرضها أمام زبائنها

                                                 
1
 Brahim Ghendouzi, Khelifa Kabri, "Les retombées de l’ajustement structurel sur le développement local 

en Algérie", Les Cahier du Cread, N° 46, 1998, p 43. 
2

، جملة حبوث اقتصادية عربية، "حتوالت االقتصاد اجلزائري، برنامج اإلنعاش االقتصادي وانعكاساته على املعامالت اخلارجية"حممد راتول،  
 .49، ص 2001، 23العدد  (لبنان)مركز دراسات الوحدة العربية 

 .51حممد راتول، املرجع السابق، ص  3
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  إصالح املؤسسات العمومية وتنمية القطاع اخلاص استكماال إلعادة اهليكلة والتطهري املايل السابق
مؤسسة  800، من خالل خصخصة أكثر من 1999مليار دوالر هناية سنة  13الذي بلغت تكلفته 

 .1998عمومية حملية صغرية، خصوصا قطاع اخلدمات مع بداية سنة 

 اتجاهات األداء االقتصادي -2-2

لقد أدى تطبيق هذا الربنامج انتقال اجلزائر من االقتصاد املخطط بإعادة توجيه السياسة املالية 
إلعانات العامة اليت كانت ترتكز على ختصيص عوائد الصادرات من احملروقات لتوفري ا-احلكومية 

إىل نظام اقتصاد السوق  -والتحويالت لألسر احملتاجة، وتبين برامج استثمارية ليست ذات أولوية كربى
حبصر تدخالهتا يف األنشطة االقتصادية، وتركيز جهودها حنو اجملاالت اليت تنهض بالنمو االقتصادي، األمر 

 :الذي أدى إىل حتقيق العديد من النتائج، أمهها

 ت النمو االقتصاديمعدال -2-2-1

حتسنا ملحوظا ملعدل النمو االقتصادي اإلمجايل، حيث بلغ ( 1995-2000)لقد شهدت الفرتة 
، مث 5,1%بـ  1998ليعرف أعلى قيمة له سنة 1,1% إىل  1997، حيث تراجع سنة 3,2%متوسط معدله 
روقات كانت كما أن معدالت النمو يف قطاع احمل. 2000و  1999سنيت  2,2%و  3,2%ينخفض إىل 

مرتفعة مقارنة مبثيالهتا خارج قطاع احملروقات، حيث اتضح جدية وحسن تطبيق السياسة االقتصادية الكلية 
املعتمدة على تشجيع القطاع اخلاص وهتيئة مناخ االستثمار بنوعيه العمومي واخلاص، وارتفاع أسعار النفط 

 :عامليا، مثلما يوضحه اجلدول املوايل

 (%)لوحدة ا( 1995-2000)معدالت النمو اإلمجايل ومنوه يف قطاع احملروقات وخارجه (: 4-8)اجلدول 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 القطاع          السنوات

 2,2 3,2 5,1 1,1 4,1 3,8 منو الناتج احمللي اإلمجايل

 4,9 6,1 4,0 6,0 3,6 4,4 قطاع احملروقات
 0,8 1,7 5,7 1,3- 3,1 3,5 خارج قطاع احملروقات

Source: Data base World Bank 

إن هذه النتائج احملققة خارج قطاع احملروقات تعود إىل اخنفاض إنتاجية عنصر العمل، مما أثر على 
مرونة العمالة اليت ارتفع حجمها بشكل خاص يف القطاع العمومي، أين تقرتب فيها اإلنتاجية إىل الصفر، 

ونة له وهي الفالحة واخلدمات، واألشغال العمومية، والصناعة، كانت وحيث أن أهم القطاعات املك
 :معدالت منوها متباينة جدا ومنخفضة يف بعضها، مثلما يبينه اجلدول املوايل
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 (%)الوحدة        (1995-2000)معدالت النمو القطاعية خارج احملروقات ( 4-9)اجلدول 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات                  القطاع    

 5,0- 2,7 11,4 13,5- 23,9 15,0 الفالحة
 5,1 1,4 2,4 2,5 4,5 2,7 البناء واألشغال العمومية

 1,3- 1,6 8,4 3,8- 8,7- 1,4- الصناعة

 5,1 5,7 7,9 5,4 6,0 6,8 (عامة وخاصة)اخلدمات 

Source: world Bank, Op-cit. 

الصناعة هو أكرب املتضررين من برنامج التعديل اهليكلي لرتاجع  يتضح من اجلدول األخري أن قطاع
معدالت النمو فيه، بسبب غلق وتصفية وخصخصة العديد من املؤسسات، لعدم قدرة الدولة تغطية 
عجزها املتوايل، والذي أثر على معدالت األداء االقتصادي ككل، بسبب امتداد عجز عرض السلع 

عية، كتلك اخلاصة بفروع الصناعات احلديدية واملعدنية وامليكانيكية وصناعة الغذائية إىل املنتجات الصنا
اجللود والنسيج واألحذية، باستثناء الصناعات الغذائية واملطاط والبالستيك اليت سجلت انتعاشا، واليت 

 :، مثلما يوضحه اجلدول التايل1998سنة  8,4%يعزى هلا حتقيق منو القطاع الصناعي بـ 

 (%)الوحدة تطور مؤشرات اإلنتاج للقطاع الصناعي             (: 4-10)اجلدول 

 1998 1997 1996 1995 1994 1989 السنوات              نوع الصناعة           
 81,6 78,5 81,5 87,6 88,4 100 املؤشر العام

 100 خارج قطاع احملروقات
84,2 82,9 74,1 69,3 73,3 

 100 الصناعات املستخرجة
80,1 79,9 68,7 63,4 67,4 

 100 الطاقة
133,1 132,4 132,4 138 144 

 100 احملروقات
106,1 107,6 113 118 118,5 

 100 املناجم واحملاجر
82,4 81,1 78,1 71,1 73,0 

 100 احلديدية وامليكانيكية والكهربائية
68,2 74,5 59,6 47,9 49,9 

 100 مواد البناء واخلزف
86,2 89,7 93,7 88,8 91,7 

 100 املطاط والبالستيك
94,3 86,2 75,0 78,8 89,2 

 100 الصناعات الغذائية
96,4 89 85,5 83,1 90,8 

 100 املنسوجات واأللبسة
82,5 73,1 53,1 49,1 53,4 

 24,3 23,7 29,3 42,5 53,5 100 اجللود واألحذية

، "2001-2009تصادي، دراسة حالة اجلزائر أثر سياسة اإلنفاق العام على النمو االق"بودخدخ كرمي،: المصدر
 .198، ص (2010)رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر 
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 البطالة -2-2-2

إن اشرتاط صندوق النقد الدويل على اجلزائر التطبيق الفعلي لربامج التصحيح اهليكلي، وما 
إعادة اهليكلة املالية والقانونية، يقتضيه من تقوية اجلهاز اإلنتاجي وخفض عجز امليزانية، وتطبيقها لعمليات 

مث تنفيذها للخوصصة، صاحبه تغري يف ختصيصات املوارد املالية للدولة، حيث أدت تلك العمليات إىل 
مليار دج سنة  100,6-ختفيض عجز امليزانية واالنتقال التدرجيي حنو القيم املوجبة، إذ انتقل الرصيد من 

وذلك بسبب تقليص النفقات اخلاصة بالرواتب واألجور يف ، 2000مليار دج سنة  398,8إىل  1993
من ميزانية التسيري  30%إىل  39%ومن  40%إىل  42%الوظيف العمومي، وكذا التحويالت اجلارية من 

على التوايل، نتيجة حل العديد من املؤسسات وخصخصتها بالنسبة لألوىل، ( 1993-1998)خالل الفرتة 
 .1ية بالنسبة للثانيةورفع دعمها عن السلع األساس

وبالتزامن مع ما سبق، ونتيجة لتدهور األوضاع األمنية يف البلد، فقد عرفت سنوات التسعينيات 
هجرة سكانية كثيفة من األرياف حنو املدن، حبثا عن فرص العمل فيه، وارتفاع أجورها، مما أدى ارتفاع 

ما قياسية، وبقائها مستقرة على طول هذه املدة معدالت البطالة يف القطاعني الرمسي واملوازي، فشهدت أرقا
 :، وذلك كما يلي30%يف حدود 

 (%)الوحدة (           1995-2000)معدالت البطالة للفرتة (: 4-11)اجلدول 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

 29,3 29,3 28,6 28,3 28,1 28,3 معدل البطالة
 .188ره، ص ذك بودخدخ كرمي، مرجع سبق: المصدر

 :يعود سبب ارتفاع هذه املعدالت إىل عاملني، مها

ارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف اليت عرفتها اجلزائر يف فرتة ما قبل التسعينات حيث جتاوز يف املتوسط  -
 7,8مليون إىل  5,85ما أدى إىل تزايد وتسارع حجم القوة العاملة اليت انتقلت من  ، وهوسنويا %2,8

 .2على التوايل 1998و 1996و 1990مليون لسنوات  8,25ما يقارب  مليون، مث

اإلصالحات اليت مست املؤسسات من حلها وغلق بعض منها أو عملية التطهري واخلوصصة، إذ بلغ  -
مؤسسة خاصة، مما أدى إىل  85مؤسسة عمومية، و 268مؤسسة حملية، و 633، منها 986عددها 

بطالة تقنية،  100840عامل مسرح، و 212960نهم ألف منصب عمل، م 500فقدان أكثر من 
                                                 

، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا، العدد األول، السداسي الثاين من سنة "سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر"بطاهر علي،  1
 .194، ص2004

، امللتقى الدويل حول برامج التصحيح اهليكلي و "اجلزائرأثر إعادة اهليكلة الصناعية على سوق العمل يف "روابح عبد الباقي و علي مهال،  2
 .2000ماي  29-30املسألة اإلجتماعية، جامعة قسنطينة 
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، 1مستفيد من تعويض يف إطار املغادرة الطوعية 50700عامل أطحيل على التقاعد املسبق، و 40531و
 :مؤسسة، وذلك كما يلي 985حوايل  1997و قد بلغ عدد تلك املؤسسات مع هناية سنة 

 (1994-1997)املنحلة تطور عدد العمال املسرحني واملؤسسات (: 4-12)اجلدول 
 اجملموع 1997 1996 1995 1994 السنوات                البيان      

 985 503 162 300 20 عدد املؤسسات اليت مت حلها
 519881 162175 100498 236300 20908 عدد العمال املسرحني

Source: Maatouk Bellataf,"Algérie Quelques effets socio-économiques" colloque P.A.S 

Et perspectives de l'économie algérienne, audru-cread, Alger 1998. 

من جهة ثانية، تأيت مؤسسات البناء واألشغال العمومية كأكرب القطاعات املتضررة من عملية 
ـ مث مؤسسات القطاع اخلدمي ب ،61,59% ـالتصحيح اهليكلي واليت كانت تشغل عددا كبريا من السكان ب

هو أقل و  1,42%، وأخريا مؤسسات القطاع الزراعي بـ 15,81%مث املؤسسات الصناعية بـ  ،%21,07
، القطاعات تضررا، والذي رمبا يرجع إىل قلة التشغيل فيه وعدم وجود احملفزات املالية واملادية املقدمة للعمال

 :مثلما يوضحه اجلدول املوايل

 (%:الوحدة)سب القطاعات           مناصب العمل املفقودة ح(: 4-13)اجلدول

 اجملموع البناء واألشغال العمومية اخلدمات الصناعة الزراعة القطاعات
 100 59,89 17,55 21,5 1,42 مؤسسات عمومية

 100 64,04 26,13 8,15 1,62 مؤسسات حملية
 100 61,59 21,07 15,81 1,52 اجملموع

Source: Saïd Mussette, Nacer eddine Hammouda, "Élément de réflexion pour une évaluation 

des effets des effets de PAS sur le marché du travail algérien", Colloque du P.A.S et 

perspectives de l'économie algérienne, ANDRU-cread alger(1998). 

 رصيد الميزانية والميزان التجاري وميزان المدفوعات -2-2-3

مث  29,8%فــت معــدالت التضــخم مســتويات قياســية، إذ قــدرت يف بدايــة تطبيــق الربنــامج بـــ لقــد عر 
، وذلــك بســبب تنفيــذ البنــك املركــزي اجلزائــري سياســة نقديــة صــارمة، 2003هنايــة ســنة  0,3%اخنفضــت إىل 

يد شـهد رصـيف الوقـت نفسـه . ساعدها يف ذلك ارتفاع حصة الـواردات كسـبيل لتغطيـة الطلـب احمللـي املرتفـع
مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، بعـــدما كـــان بقـــيم ســـالبة حـــىت ســـنة  1,5%امليزانيـــة العامـــة فائضـــا متوســـطا قـــدره 

، وذلك نتيجة ارتباط اإليرادات بقطاع احملروقـات الـيت تـرتبط بـدورها بسـعر الـنفط اجلزائـري، حيـث أن 1999

                                                 
1
 Mohamed Saib Musette, Mohamed Arezki Isli et Necer-Eddine Hammouda, "Marché du travail en 

Algérie", Bit, Alger 2003, p 30. 



 

- 235 - 

 

النفقـــات العامـــة الـــيت أدت يف املرحلـــة أدى إىل ارتفـــاع اإليـــرادات العامـــة مقابـــل احلـــد مـــن  2000حتســـنه ســـنة 
وهو األمر الـذي انعكـس علـى وضـعية رصـيد امليـزان التجـاري الـذي . السابقة إىل عجز متتابع لرصيد امليزانية

مليـــار دوالر، بعـــدما  7,8مليـــار دوالر، وأدى إىل حتســـن رصـــيد ميـــزان املـــدفوعات بــــ  12,3انـــتعش بـــدوره بــــ 
بب عجـــز رصـــيد حســـاب رأس املـــال، وهـــو األمـــر الـــذي كانـــت لـــه عـــرف هـــذا األخـــري معـــدالت ســـالبة بســـ

انعكاسات واضحة على متويل التشغيل، فأدى إىل تقليص نفقات الرواتـب واألجـور، بتسـريح العمـال وغلـق 
 .املؤسسات

 رصيد امليزانية وامليزان التجاري وميزان املدفوعات(: 4-14) اجلدول
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات            رصيد        

 1,4 2,9 2,4 -3,8 -0,5 9,7- (GDPمن  %)امليزانية 
 12,34+ 3,63+ 1,51+ 5,69+ 4,16+ / (مليار دوالر)امليزان التجاري 

 7,58+ 2,38- 1,74- 1,16+ 2,09- / (مليار دوالر)ميزان املدفوعات 

 .بتصرف 190-191بودخدخ كرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  : المصدر

لعل أهم األسباب اليت تعود للقيم املوجبة لرصيد امليزان التجـاري هـو تذبـذب الـواردات مـن جهـة، و 
بفعـــل تراجـــع الطلـــب االســـتهالكي العـــائلي والوســـيط، األول بســـبب ارتفـــاع األســـعار ورفـــع الـــدعم وضـــعف 

ومتويـل اسـتثماراهتا املداخيل، وأما الثاين بسبب تقليص إعانات الدولة للوحدات اإلنتاجية، ومشاكل متوينهـا 
الــيت اخنفضــت بفعــل األوضــاع األمنيــة املتــدهورة، بــالرغم مــن اجتــاه واردات الســلع الغذائيــة حنــو االرتفــاع علــى 

بنســبة تقــدر بـــ )ومــن جهــة ثانيــة ارتفــاع الصــادرات خصوصــا احملروقــات منهــا . حســاب التجهيــزات الصــناعية
رجعــي املتوقــع لنجــاح برنــامج التعــديل اهليكلــي والــذي بفعــل ارتفــاع ســعر الــنفط إىل مــا فــوق الســعر امل( %95

دوالر  21,7و 17,58، إذ بلــغ متوســطه 1996و 1995دوالر للربميــل الواحــد لســنيت  16,45و 16,15قــدر بـــ 
 .لتلك السنتني على التوايل

 احتياطات الصرف والدين الخارجي وخدمته -2-2-4

بنود االتفاق مـع صـندوق النقـد الـدويل إن املستوى الذي بلغته الديون اخلارجية وخدمتها كان أحد 
حيـث  1996وهـو أقـل ممـا وصـلت إليـه سـنة  1993مليار دوالر سـنة  25,724إلعادة جدولتها، واليت بلغت 

مليــار دوالر بفعــل التســهيالت االئتمانيــة املتحصــل عليهــا يف نفــس اإلطــار، لتبــدأ بعــد ذلــك  33,651بلغــت 
، وترتاجــع معهــا نســبتها إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل إىل مــا 2000 مليــار دوالر ســنة 25,2بــالرتاجع إىل حــدود 

، ممــا يبــني بوضــوح أن مثــرة اجلهــد التنمــوي الــذي كــان يتحقــق 76%بعــدما كانــت متثــل حــوايل  47%يقــارب 
يذهب أكثر من ثلثيه إىل الدائنني األجانب، ويرجع هذا التحسن بصورة أساسية إىل ارتفاع عائـدات اجلزائـر 

الرتفــاع ســعره يف الســوق الــدويل، وهــو األمــر الــذي انعكــس علــى احتيــاطي الصــرف الــذي ســجل مــن الــنفط 
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أشــهر واردات، وذلــك   7مليــار دوالر، ومبتوســط فــرتة تغطيــة قــدرت حبــوايل  7,06قيمــا موجبــة مبتوســط قــدره 
 :كما يلي

 (ار دوالرملي: الوحدة)احتياطات الصرف واملديونية اخلارجية                 ( 4-15)اجلدول 
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات                 البيان 

احتياطي 
 الصرف

 11,9 4,4 6,8 8,0 4,2 / مليار دوالر
 12,2 4,6 7,6 9,4 4,5 / أشهر واردات

 25,1 28,2 30,2 31,0 33,2 31,3 ديون متوسطة وطويلة األجل
 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 ديون قصرية األجل

 25,2 28,3 30,4 31,2 33,6 31,5 (1)إمجايل الدين اخلارجي 
 47,2 58,9 64,8 66,4 73,5 76,1 إىل الناتج احمللي( 1)نسبة 

 4,5 5,1 5,0 4,4 4,5 4,2 خدمة الدين اخلارجي
 .192بودخدخ كرمي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 اتجاهات توزيع الدخل -2-3

القتصاد اجلزائري قـد حقـق نتـائج إجيابيـة علـى املسـتوى الكلـي ذا كان بعض االقتصاديني يرون أن اإ
يف ظــل هـــذا الربنـــامج أيــن حتســـنت معظـــم املؤشــرات االقتصـــادية الكليـــة، واســرتجاع التوازنـــات املاليـــة وعـــودة 
النمـــو االقتصـــادي املوجـــب بعـــد فـــرتة طويلـــة نســـبيا مـــن الركـــود، إذ أصـــبح االقتصـــاد الـــوطين أكثـــر اســـتجابة 

دمات اخلارجية، فإن ذلك مل مينعـه مـن بعـض املضـاعفات السـلبية ذات اآلثـار القاسـية علـى للتحوالت والص
فنظرة البعض اآلخر مل تقتصر على استعادة التوازن الداخلي واخلـارجي طاملـا مل تتحقـق . اجلانب االجتماعي

ي جوهرهــا، معــه األهــداف التنمويــة الكــربى مثــل القضــاء علــى الفقــر، حيــث تكــون مســألة توزيــع الــدخول هــ
ألن تفـــاقم املعانـــاة االجتماعيـــة مـــن ارتفـــاع يف معـــدالت البطالـــة وتراجـــع املســـتوى التعليمـــي والصـــحي نتيجـــة 
للتـــدابري التقشـــفية، كـــان احلـــدث األبـــرز يف تلـــك السياســـات التصـــحيحية بـــاعرتاف بعـــض خـــرباء الصـــندوق 

 .العتبارها اجلرعة املرة اليت حيتاجها أي مريض قبل امتثاله للشفاء

إن دراســـة آثـــار التصـــحيح اهليكلـــي باعتبارهـــا محلـــت يف طياهتـــا ارتفاعـــا يف معـــدالت البطالـــة وحتريـــرا 
وهــي كلهــا ممارســات مــن -لألســعار والتجــارة الداخليــة واخلارجيــة وتعــديال للنظــام املصــريف والنقــدي واجلبــائي 

بــع مســار كــال مــن التوزيــع ال بــد وأن تــتم مــن خــالل تت-شــأهنا التــأثري علــى الشــكل النهــائي للــدخل الفــردي
 .الوظيفي والشخصي للدخل
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 التوزيع الوظيفي للدخل -2-3-1

إن النتائج املسجلة فيما خيص األداء االقتصادي، خصوصا ما تعلق منها حبل املؤسسات 
وخصخصتها من جهة، ومن أخرى نتيجة للقيود املفروضة على االستثمار األجنيب واحمللي والتملك 

الدخل الفردي، حيث أن غالبية السكان يف ظل التوجه االقتصادي  اخلاص، وبسبب ضعف مصادر
االشرتاكي السابق كان يعتمد على القطاع العمومي للحصول على الدخول يف شكل مرتبات وأجور، 
فكانت الربامج احلكومية تعتمد على سياسة توظيف كثيفة العمالة بغض النظر عن متطلبات االقتصاد 

املال، مما انعكس على كيفية توزيع الدخل بني العمل وامللكية، حيث سجل يف وعن إنتاجية العمل ورأس 
هذه الفرتة ظهور املداخيل التحويلية كوسيلة غري مباشرة لرفع الغنب عن الفئات املتضررة من هذا الربنامج، 

ف وهو ما انعكس يف تصميم الدولة على التكفل هبا، وخصوصا النشيطة منها، من خالل برامج التوظي
واحلماية االجتماعية، حماولة منها إلبقاء حالة توزيع الدخل مستقرة، ومنع أي تشوه حمتمل يف متركز 

 .املداخل وتشتتها مستقبال

 (من الدخل الكلي للعائالت %( )1993-2000)لفرتة لالتوزيع الوظيفي للدخل (: 4-16)اجلدول 

 نوع الدخل 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 األجور 45,5 44,8 43,3 43,4 43,2 42,6 41 40,9

 مداخيل املستقلني  33,8 35,7 37,3 40,4 39 39,5 39,8 39,7

 التحويالت  20,7 19,5 19,4 16,2 17,8 17,8 19,2 19,4

 و، 231، ص 1998 لسنة،(CNES)اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي من إعداد الباحث بناء عن تقارير : المصدر
 .بتصرف، 99ص ، 2003السداسي الثاين لسنة 

 :يكمن قراءة اجلدول أعاله كما يلي
بسبب حل املؤسسات  40,9%إىل  45,45%تراجع حصة األجور من الدخل الكلي للعائالت من  -

وخصخصتها وتسريع العمال الذي مت إظهاره سابقا، إذ أهنا فقدت حوايل مخس نقاط مائوية بني بداية 
يدل تواضع هذه احلصة هو حماولة اإلبقاء على سعر العمل كسلعة يف مستويات حيث  الفرتة وهنايتها،

، وكذا منخفضة جدا، لتدارك ضعف اجلهاز اإلنتاجي الذي مل يستجب للطلب االستهالكي للعائالت
 .دليل على صعوبة فتح مناصب شغل وفشل سياسة احلكومة المتصاص آالف البطالنيهو 

بوضوح اآلثار السلبية لربنامج التعديل اهليكلي على حالة التوظيف من جهة،  إن النتيجه السابقة تبني -
ومن أخرى، هشاشة األجور وحمدوديتها وثباهتا النسيب كأحد شروط صندوق النقد الدويل، وهو ما 
انعكس على القوة الشرائية اليت اصطدمت بارتفاع األسعار رغم استمرار النمو االمسي لألجور، اليت 
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، أي مبعدل قدره 1997و 1993مليار دج بني سنيت  717,6مليار دج إىل  365,9ثال من انتقلت م
%96. 

، أي حبوايل ستة نقاط 39,7%إىل  33,8%استمرار ارتفاع مداخيل املستقلني أو مداخيل امللكية من  -
لتملك، من مئوية بني بداية الفرتة وهنايتها، مما يدل على بداية انفتاح االقتصاد اجلزائري حنو حرية ا

كما مت اإلشارة )خالل سن احلكومة قوانني تشجيع االستثمار احمللي بإعادة هيكلة الضرائب والرسوم 
وجعلها تتناسب ومقدرة الشركات على إعادة استثمار أرباحها، ومنح اإلعفاءات الالزمة ( إليه سابقا

 .لتوسيع أنشطتها وزيادة تراكم رؤوس األموال

، 1997و 1996ل التحويلية بني بداية الفرتة وهنايتها مع تراجع طفيف سنيت ثبات نسيب حلصة املداخي -
خصوصا منح التقاعد والضمان االجتماعي، اليت كانت ال تتجاوز يف متوسطها األجر الوطين األدىن 
املضمون، وألن هذه الفرتة شهدت إفالس وغلق العديد من املؤسسات، وحيث كانت نسب مشاركة 

إال أن الدولة أظهرت عزمها إعادة . لضمان االجتماعي ضئيلة لضعف أجورهمأولئك العمال يف ا
توزيع الدخول بشكل يقلل من التفاوت احلاصل بني الطبقات االجتماعية، وذلك بسياساهتا الضريبية  

، وإعادة 17%و  7%كتوسيع نطاق تطبيق الرسم على القيمة املضافة وحصر معدالهتا يف نسبتني ومها 
 .ة اسرتجاعها، وكذا اإلنفاق العام، كتشجيع التعليم وجمانيته وحمو األميةالنظر يف فرت 

مبعدالت  ينما منت األجور ومداخيل املستقلنيأصناف الدخل الثالثة، حيث وبمعدالت منو اختالف  -
حققت معدالت املداخيل التحويلية يف هنايتها، فإن متوسطة مث مبعدالت متسارعة خالل بداية الفرتة، 

 :وآخر سنة اليت سجلت فيها منوا متوسطا، وذلك كما يلي 1996تفعة باستثناء سنة منو مر 

 (%)الوحدة (       1994-2000)ل للفرتة معدل منو أصناف الدخ(: 4-17)اجلدول          
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 

 
 األجور 17,3 23,96 21,18 07,96 08,3 05 05,5

 مداخيل املستقلني 25,7 34,12 35,12 04,52 13,7 09,9 05,6

 التحويالت 11,78 27,45 03,9 19,27 11,5 17,2 06,3

 .أعاله( 4-16)إعداد الباحث بناء عن اجلدول : المصدر

وبالنسبة للمداخيل التحويلية، باعتبارها السياسة املؤشر الواضح لسياسة إعادة التوزيع، فإن هذه 
اإلصالحات االقتصادية اليت مست كل جوانب االقتصاد، خصوصا ما التطورات كان سببها توسيع نطاق 

تعلق بتحصيل اإليرادات، واليت تبني اإلحصائيات اعتمادها على اجلباية البرتولية أكثر من اجلباية العادية، 
وذلك نظرا لطبيعة االقتصاد اجلزائري املعتمد بالدرجة األوىل على احملروقات من جهة، ومن أخرى ضعف 

ل الفردي وانتشار البطالة اليت حرمت الدولة من اقتطاع نسب من مداخيلها، كما أن القطاعات الدخ
األخرى خارج قطاع احملروقات مل حتقق نتائج إجيابية مما جعل الضغط الضرييب أقل مما حدده االقتصادي 
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ة مثل تونس واملغرب بـ هو عليه يف البلدان اجملاور ، وهو حىت أقل مما 25%مبستوى " كولن كالرك"األسرتايل 
 .27%على التوايل، وأقل بكثري من البلدان الصناعية اليت لديها مستوى  24%و %20

 (1993-2000)تطور اجلباية البرتولية والعادية ونسب تنفيذها والضغط الضرييب للفرتة (:4-18)اجلدول 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 33,48 38,03 49,55 35,40 35,95 41,86 43,28 40,4 اإلمجالية نسبة اجلباية العادية إىل
 66,52 61,97 50,45 64,60 64,06 58,14 56,72 59,6 نسبة اجلباية البرتولية إىل اإلمجالية

 / 18,65 19,33 20,51 20,43 22,02 18,95 16,27 معدل الضغط الضرييب
نسبة تنفيذ اجلباية العادية الفعلية 

 إىل املقدرة
93,78 118,39 102,32 96,36 93,48 99,44 90,44 85,10 

 .بتصرف 31و 29، ص (2003)، 2، العدد (جامعة ورقلة)، جملة الباحث "اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر"ناصر مراد، : المصدر

 التوزيع الشخصي للدخل -2-3-2

حات لقد عرف نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل تراجعا واضحا خالل فرتة اإلصال
، إذ كان منوه سالبا بسبب الصعوبات اليت عرفها االقتصاد الوطين، حيث بلغ متوسط (2000-1989)

، كما عرف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل تراجعا هو اآلخر بسبب ضعف -4,42%معدل منوه 
، وذلك -0,14%ل منوه مشاركة األفراد يف خلق الثروة الوطنية وهشاشة النمو احملقق، الذي بلغ متوسط معد

، 2,23%يف مقابل تذبذب معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل الذي بلغ متوسطه يف هذه الفرتة حوايل 
 :وذلك كما يلي

 (1989-2000)تطور الدخل والناتج الفردي للفرتة ( 4-19)اجلدول 
معدل منو الناتج 
 احمللي اإلمجايل

معدل منو الناتج 
 الفردي

 فردالناتج احمللي لل
 (دوالر)

معدل منو الدخل 
 الفردي

الدخل الفردي 
 (دوالر)

 السنوات

4,40 1,74 1866 -7,80 2600 1989 

0,80 -1,70 1834 -6,92 2420 1991 

-1,20 -3,60 1768 -15,70 2040 1991 

1,80 -0,60 1757 -4,90 1940 1992 

-2,10 -4,30 1682 -9,28 1760 1993 

-0,90 -2,97 1632 -6,25 1650 1994 

3,80 1,82 1662 -4,24 1580 1995 

4,10 2,31 1700 -2,53 1540 1996 

1,10 -0,48 1692 -0,65 1530 1997 

5,10 3,57 1752 2,61 1570 1998 

3,20 1,74 1783 -0,64 1560 1999 

2,20 0,74 1796 3,21% 1610 2111 

 المتوسط  1817 4,42- 1744 0,14- +2,23

 .الباحث نقال عن قاعدة بيانات البنك العامليمن إعداد : المصدر
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إن معرفة نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل ال يعكس درجة العدالة املوجودة بني الطبقات 
االجتماعية، ولذلك ال بد من البحث عن مقدار الفجوة املوجودة بينها باستخدام املقاييس، مثل معامل 

"Gini." 

يبني اجلدول التايل عدالة توزيع الدخل باستخدام معامل  ":Lorenz"ى ومنحن" Gini"معامل  -أوال
جيين للقطاعني الريفي واحلضري، وهي مستخرجة من املسح الوطين حول إنفاق األسر املعيشية لسنيت 

، إذ أن عدالة توزيع الدخل للقطاع احلضري أحسن منه للقطاع الريفي، كما أنه مل يتغري إال 2000و 1995
 .1988، وحتسن بشكل واضح مقارنة بقيمته لسنة 2000إىل سنة  1995من سنة ( 0,78)ف بشكل طفي
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 1988حسب األعشار مقارنة بسنة  2000و 1995توزيع اإلنفاق االستهالكي للقطاعني الريفي واحلضري لسنيت (: 4-20)اجلدول 
 معامل جيين األغىن التاسع نالثام السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األفقر األعشار 

اجملموع 
 الكلي

1988 2,58 3,96 4,94 5,92 6,85 7,96 9,32 11,27 14,58 32,62 / 

1995 3 4 5 6 8 9 10 12 16 27 35,88 
2000 3,17 4,57 5,33 6,42 7,46 8,35 10,02 11,57 14,56 28,56 35,10 

 -0,78 +1,56 -1,44 -0,43 +0,02 -0,65 -0,54 +0,42 +0,33 +0,57 +0,17 التغري

القطاع 
 الريفي

1988 5 7 7 8 8 9 9 10 12 25 / 

1995 4 5 6 8 8 10 10 12 14 23 36,28 
2000 4,36 6,30 7,75 7,24 8,70 10,22 11,42 11,23 12,97 19,82 / 

 / -3,28 -1,03 -0,77 +1,42 +0,22 +0,7 -0,76 +1,75 +1,3 +0,36 التغري

القطاع 
 احلضري

1988 2 3 4 5 7 8 10 12 16 34 / 

1995 2 3 4 5 7 8 11 13 18 31 34,58 
2000 2,53 3,64 4,02 5,98 6,80 7,35 9,27 11,75 15,41 33,26 / 

 / +2,26 -2,59 -1,25 -1,73 -0,65 -0,2 +0,98 +0,02 +0,64 +0,53 التغري

 .صادي واالجتماعي، وبلقاسم العباس، مرجع سبق ذكره، بتصرفإعداد الباحث بناء عن تقارير اجمللس الوطين االقت: المصدر
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من  40%وبالنظر إىل توزيع اإلنفاق االستهالكي حسب الفئات يف هذه الفرتة، فإن حصة 
، يف مقابل تراجع حصة الطبقة الوسطى األعلى (2,17%)السكان يف القطاع احلضري قد حتسن وضعها 

(D5 وD6 وD7 ) من جمموع االستهالك الكلي، كما أن الفئة الغنية فيه ( 2,58%)اليت فقدت ما جمموعه
، 2,41%األفقر قد ارتفعت بـ  30%وأما القطاع الريفي فإن حصة . 2,26%حتسن وضعها إذ اكتسبت 

 D5)من سكان احلضر، كما أن الفئة الوسطى األعلى وهي  40%وهي أكرب من مقدار التغري احلاصل لـ 
 .3,28%بـ ( D10)، مقابل تراجع حصة الفئة الغنية 2,34%ذ اكتسبت قد حتسن وضعها إ( D7و D6و

وعليه، ميكن القول أن عملية حتويل القدرة الشرائية يف القطاع الريفي كان من األعلى حنو 
كان لصاحل الفئة الفقرية   5,08%والبالغ ( D10و D9و D8)األسفل، بداللة أن ما فقدته الفئات الغنية 

وأما القطاع احلضري فإن عملية حتويل . 5,75%مبجموع ( باستثناء العشر الرابع D7 إىلD1من )واملتوسطة 
االستهالك كان مزدوجا؛ فمن جهة كان من أسفل سلم الدخل حنو أعاله، ومن أخرى من األعلى حنو 

إىل  D5من )األسفل، مبعىن مت حتويل القدرة الشرائية بالضبط من الطبقة الوسطى السفلية والعلوية والغنية 
D9 ) 40%وحنو أفقر  10%حنو أغىن. 

إن املالحظة املسجلة أعاله تدل على التحسن النسيب لسياسة إعادة توزيع الدخول من األغنياء 
، يتنب أن (4-6)، حيث وبالرجوع إىل اجلدول 2000وصوال لسنة  1988حنو الفقراء املسجلة بدء من سنة 

، بينما مل يستطع العشر 2000حىت سنة  1988من سنة  من اجلزائريني قد حتسن وضعها 40%حصة أفقر 
 0,54%حينما فقدا  1995من احلفاظ على حتسن وضعه احملقق سنة  2000اخلامس والسادس يف سنة 

من حصتيهما من االستهالك الكلي، يف حني حافظ العشر السابع والثامن والتاسع على وضعها  0,65%و
، وأما أغىن عشر من اجلزائريني فقد تراجع 1995جعت سنة ، بعدما ترا2000إىل سنة  1988من سنة 

 .لنفس الفرتة
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 2000و 1995و 1988لألسر اجلزائرية لسنوات " Lorenz"منحنيات (: 4-3)الشكل 

 

 (.4-20)من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول : المصدر

وهي فرتة ( 1995-2000)واحلضري للفرتة وعند حتليل وضعية توزيع الدخول بني القطاعني الريفي 
االصالحات االقتصادية اهليكلية، ذات الشروط القاسية على حمدودي الدخل وأصحاب دخل العمل 

من السكان تراجع  40%فقط، فإن الوضع السابق مل يكن أحسن يف القطاع الريفي، إذ يالحظ أن أفقر 
الريفي وترك خدمة األراضي الزراعية وتربية  ، وهذا بسبب النزوح2000و 1988بصفة عامة بني سنيت 

اليت صاحبت عملية التحول السياسي واألمين -واليت تعترب مصدر الرزق الوحيد للريفيني-املواشي 
واالقتصادي الذي شهدته تلك الفرتة، وهو شأن الفئة الغنية اليت تراجع دخلها أو استهالكها لألسباب 

وقت قريب، وبالرغم من اجلهود اجلبارة اليت بذلتها احلكومة إلهناء العزلة  كما أن املناطق الريفية حىت. ذاهتا
عنها، إال أهنا كانت إىل آخر تلك الفرتة تعاين من نقص كبري يف املرافق العامة وخصوصا التعليم والصحة 

،  (الثانظر املبحث الثاين من الفصل الث)ووسائل الرتفيه، وهي أحد بنود أصناف إنفاق األسر املعيشية 
كما أن الدخل الذي كان متاحا لديها كان يوجه بصفة خاصة لتغطية املتطلبات الضرورية من الغذاء 

وأما الفئة الوسطى وبعض األغنياء فقد حتسن . واللباس نتيجة حترير أسعارها ورفع الدولة دعمها هلا
االستمرار يف مزاولة ر يف وضعها، ورمبا يرجع السبب يف ذلك حصوهلا على الدعم املباشر أو غري املباش

أنشطتهم، سواء يف استفادهتم من القروض، أو املساعدات املالية أو غريها، أو العمل بشكل غري رمسي 
غري الرمسي، إذ قدرت نسبة تزايد مناصب  االقتصاديشهدت فرتة التسعينيات توسع القطاع  وقانوين حيث
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 .8,41%ـ ب 1998و 1993 الشغل غري الرمسية سنويا يف الفرتة املرتاوحة بني

، إذ يظهر (1988-2000)لألسر الريفية للفرتة " Lorenz"يظهر الشكل البياين التايل منحنيات 
 .حتسنا نسبيا وتغريا واضحا يف كل األعشار

 2000و 1995و 1988لألسر الريفية لسنوات " Lorenz"منحنيات (: 4-4)الشكل 

 
 (.4-20)يانات اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على ب: المصدر

وأما وضعية توزيع الدخل يف القطاع احلضري، فإنه ورغم اهلجرة الكبرية من الريف حنو املدن، فإن 
، مقابل تراجع حلصص الفئة الوسطى 2000و 1988من سكانه حتسن وضعها بني سنيت  40%حصة أفقر 

غري الرمسي حبثا عن مصدر دخل إلعالة فالنسبة لألوىل فإن معظم األفراد اجتهوا للقطاع . والغنية عموما
أسرهم، وأما الثانية فقد تضررت من عملية التحول اهليكلي الذي عرفه القطاع اإلنتاجي والذي أدى إىل 

وأما الفئة الثالثة وهي الغنية فإن بعضهم كان . غلق وتصفية وحل العديد من املؤسسات وتسريح عماهلا
أو مقاوالتية، فرتاجع دخلها كان نتيجة تراجع أداء مؤسساهتا بفعل ميلك إما مؤسسة إنتاجية أو خدماتية 

انسحاب الدولة من إعانتها وإصالح النظام الضرييب الذي تضررت منه، حيث بلغت نسب البطالة فيه 
على  2000و 1995و 1990بني سنوات  29,8%إىل  28,3%إىل  19,7%أرقاما قياسية، إذ انتقلت من 

وح فقدان األفراد ملداخيلهم، وتراجع القدرة الشرائية ملن حالفه احلظ وحافظ على التوايل، مما يبني بوض
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منصب عمله بفعل ارتفاع األسعار من جهة، ومن أخرى تزامن تباطؤ النمو االقتصادي مع االرتفاع النسيب 
 .1995سنة  2,1%و 1990سنة  2,5%ملعدل النمو الدميغرايف الذي بلغ 

، إذ يظهر (1988-2000)لألسر اجلزائرية لفرتة " Lorenz" منحنيات يظهر الشكل البياين التايل
 .ثباتا نسبيا مع التغري يف األطراف

 2000و 1995و 1988لألسر احلضرية لسنوات " Lorenz"منحنيات (: 4-5)الشكل 

 
 (.4-20)من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول : المصدر

الدخول ترتبط مبعدالت البطالة، اليت ترتبط بدورها بقدرة ومما ال شك فيه أن مسألة توزيع 
االقتصاد على توليد استثمارات جديدة، سواء تكفل هبا القطاع اخلاص، أو كانت ملقاة على عاتق 

ألف طلب عمل سنوي  257بـ  1998و 1987الدولة، حيث تبني األرقام أن عدد البطالني قدر بني سنيت 
، وهو 1995-1996ألف منصب عمل يف موسم  158االقتصاد الوطين سوى يف املتوسط، بينما مل يوفر 

رقم قد ال يتضمن األشخاص الذين فقدوا مناصبهم بفعل اإلصالح االقتصادي، مع العلم أن معظم 
منهم أقل من سن  60%الطلبات هي من فئة الشباب، الذين يطلبون العمل ألول مرة، حيث أن حوايل 

منهم ال يتعدون  45%كما أن غالبية البطالني غري مؤهلني، فحوايل . ينأقل من سن العشر  50%، و25
أميون، مبعىن أن الفئات الفقرية جتد  17,3%ليس هلم أي تأهيل، وأن  73%مستوى املتوسط، وأن حوايل 

ألف من البطالني هم جامعيون، مما جيعل مشكل البطالة  80صعوبة إليصال أبنائها للمدارس، وأن حوايل 
( الدخل)طريفة أو بأخرى منط توزيع الدخول، خصوصا إذا كانت فرتة احلصول على فرصة العمل حتدد ب
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 27إىل  1989شهرا سنة  23تطول أكثر كلما تعثرت الربامج التنموية، فمثال جند أن الفرتة انتقلت من 
مل  35,4%شهرا، و 12مل يشتغلوا منذ  55%على التوايل، من بينهم  1999و 1996شهرا لسنيت  30و

 .1يشتغلوا أكثر من سنتني

احملسوبة أعاله ال تبني حقيقة توزيع الدخل " Gini"إن قيم معامل  :عالقة الفئات فيما بينها -ثانيا 
لكال " Gini"بداللة متركز املداخيل، وهي بالتايل ال تشخص وضعية حاملي الدخل ألن قيم معامل 

، (4%أقل من )الذي عرفته أفقر الفئات ال يبدوا كبريا القطاعني تبدو معتدلة ومتقاربة، كما أن التحسن 
وهلذا عادة ما يلجأ الباحثون إىل احتساب الفجوة اليت تفصل بني الفئات الدخلية، وذلك من خالل معرفة 

فئة دنيا ( دخل)العالقة اليت تربط بني أفقرها إىل أغناها، والعكس، حيث أن األوىل تبني كم ميثل استهالك 
وأما .  أعالها، فمثال نقوم حبساب حصة العشر األول إىل الثاين أو الثالث أو العاشر حىتمقارنة باليت

الثانية فهي متكن من معرفة كم ضعفا تفوق الفئات العليا اليت دوهنا، فمثال نقوم حبساب ضعف العشر 
 .العاشر إىل التاسع أو الثامن، أو اخلامس إىل الرابع أو األول، وهكذا دواليك

تسمح هذه الدراسة مبقارنة الفئات تنازليا، أي من األغىن حنو األفقر،  :لفئات إلى أفقرهاأغنى ا ( أ)
وتسمح مبعرفة درجة الرتكيز بينها، وهي تتجه حنو االرتفاع كلما كانت املقارنة بني الفئات املوجودة يف 

قارنة بني فئتني أعلى سلم الدخل وتلك اليت توجد يف قاعدته، وهي تتجه حنو االخنفاض كلما متت امل
يفوق نضريه األفقر بـ  1995من اجلزائريني لسنة  10%أغىن ( دخل)فمثال جند أن استهالك . متتاليتني

، بينما جند هذه العالقة يف القطاع الريفي أقل متركزا، إذ (9,01) 2000أضعاف وهو مل يتغري لسنة  9
 حني يشهد القطاع احلضري متركزا ضعفا على توايل السنتني، يف 4,55إىل  5,75عرفت اخنفاضا من 

ضعفا لنفس السنوات، كما أن كل املقارنات تظهر  13,15و 15,5وتشتتا أكرب للدخل، إذ نسجل 
 .*((4)و( 3)امللحقني ) 2000و1995تراجع متركز الدخل ومضاعف االستهالك بني الفئات بني سنيت 

ت تصاعديا، أي من األفقر حنو األغىن، تسمح هذه الدراسة مبقارنة الفئا :أفقر الفئات إلى أغناها ( ب)
فهي تتجه حنو االخنفاض كلما كانت املقارنة بني الفئات املوجودة يف أسفل سلم الدخل وتلك اليت 

ال ميثل سوى  1995من اجلزائريني لسنة  10%أفقر ( دخل)فمثال جند أن استهالك . توجد يف أعاله
، بينما جند هذه (9,01) 2000يتغري لسنة  منهم، وهو مل 10%من استهالك أو دخل أغىن  0,11

على توايل السنتني، يف حني  0,22إىل  0,17العالقة يف القطاع الريفي أقل حدة، إذ عرفت حتسنا من 
                                                 

إسرتاتيجية )، امللتقى الدويل "انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة يف اجلزائر "وة،بن يوسف ن ،نذير عبد الرزاق 1
 (.2011نوفمرب  15-16) ، املسيلة(احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة

*
الضعف الذي يسجله دخل العشر الثاين الريفي  (1,25)فمن اليمني مثال متثل القيمة  ،(1,00)تقرأ النتائج من أعلى القطر الوحدوي  

 (.7مع العمود  4تقاطع السطر ) 2000نفس املقارنة لسنة ( 1,44)، بينما متثل القيمة 1995مقارنة بالعشر األول لنفس القطاع لسنة 
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وهي  . 0,08إىل  0,06، إذ انتقل من 2000و 1995شهد القطاع احلضري حتسنا طفيفا بني سنيت 
فئتني متتاليتني، فمثال جند أن حصة استهالك الفئة  كذلك تتجه حنو االرتفاع كلما متت املقارنة بني

لسنة ( 0,86)الرابعة متثل حوايل ثالثة أرباع استهالك الفئة اخلامسة من اجلزائريني، مع حتسن وصل إىل 
**((4)و ( 3)امللحقني  15مع العمود  18تقاطع السطر ) 2000

 

 اإلجراءات المتخذة لتحسين توزيع الدخول -2-4

عوبات اليت اعرتضت حياة األفراد بسبب تراجع املداخيل واخنفاض عدالة من أجل مواجهة الص
توزيع الدخول، فإن احلكومة عمدت إىل الرفع من مستويات التشغيل وتنويع برامج احلماية االجتماعية، 

 :وذلك باتباع أسلوبني، ومها

 بالتوظيف خاصةإلجراءات الا -2-4-1

لى أحد مكونات الدخل الشخصي وهو باعتبار برامج التصحيح اهليكلي ذات وقع مباشر ع
العمل بأجر، ومن أجل تعويض األضرار املصاحبة لواقع التوظيف خصوصا للفئات النشيطة، فإن 

بإنشاء إذ قامت يف سوق العمل،  قامت بإجراءات متنوعة خللق نشاط وحركية دائمة كوميةالسلطات احل
على خلـــق مناصب الشغل ألنفسهــم ل عمتشجع األشخاص بدون اليت العديد من األجهزة واهلياكل 

 :1ومنها ولغريهـم وخلـــق الثروة،

دعم برنامج تشغيل الشباب وسيلة لك: 1990سنة ( DIPJ)إنشاء جهاز اإلدماج املهين للشباب  -
زالة اللذان مت إنشاؤمها وسط وأواخر الثمانينات، إل ،(FAEJ)وصندوق العمل على تشغيل الشباب 

 :يضمهو و  .يف منح القروضآنذاك وتردد البنوك تهما فعالي حالت دون اليتالعقبات والقيود 

 حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الشغل  :إنشاء النشاطات(ANDE ) مبساعدة الشباب
تعاونية موزعة على  10335حوايل  1995سنة  عددها بلغواليت العاطل على إنشاء تعاونيات، 

 .واليات أربع

  مببادرة حملية إنشاء العمل املأجور(ESIL ) مناصب شغل مؤقتة توفرها اجلماعات احمللية، خبلق
( FAEJ)سنة وبدعم من و أشهر  6ترتاوح بني دة مبورشات األشغال ذات املنفعة العامة و اإلدارة 

، باإلضافة إىل مناصب (ANSEJ)بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  1996الذي عوض سنة 
 .ؤسسات العمومية على املستوى احملليالعمل اليت تقرتحها امل

                                                 
احلضري من دخل العشر الثاين  دخل العشر األولحصة هي  (0,67)فمن اليمني مثال القيمة  (1,00)النتائج أسفل القطر الوحدوي  **

 (.5مع العمود  8تقاطع السطر ) 2000نفس املقارنة لسنة ( 0,70)، بينما متثل القيمة 1995لنفس القطاع لسنة 
 .، مرجع سبق ذكره"انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على التشغيل والبطالة يف اجلزائر "بن يوسف نوة، ،نذير عبد الرزاق 1
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  إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل(ANEM) تتكفل جبمع عروض العمل وتنظيم طلبات ، حيث
 9641حوايل ( 1990-1994)للفرتة دعم الدولة هلذه الصيغ من التوظيف املؤقت عمل، إذ قدر ال

 .مليار دج

أساسا إىل الشباب اجلامعي والتقنيني  اهموج، والذي كان 1998سنة  (CPE)عقود ما قبل التشغيل  -
، والذين كانوا سنة 35و 19الذين ترتاوح أعمارهم بني الساميني املتخرجني من معاهد التكوين املهين 

وهي أو الذين يطلبون العمل ألول مرة،  ،أو أشغال املنفعة العامة( ESIL)يف إطار مسبقا يشتغلون 
 ،(FNSE)ينة العمومية املوجه لتشغيل الشباب ول من طرف حساب التخصيص اخلاص للخز مت

من اكتساب العامل متكني  يكون اهلدف منها، (ADS)ويستفيد من دعم وكالة التنمية االجتماعية 
 .خربة عملية يف إطار ختصصه تؤهله لالندماج يف سوق العمل بصفة دائمة مستقبال

، طارات املسرحة من العمللإل، موجه 1997سنة  برنامج املساعدة على إنشاء مؤسسة مصغرة -
 ترتاوح أعمارهم بني)دج يني مال 4ال تفوق  اتاستثمار ، للقيام بوالشباب الراغب يف إنشاء مؤسسة

ن على تقدمي مسامهة شخصية يف يقادر و  عن العمل وقت تسليم امللف نيعاطلويكونوا سنة،  35و 19
رافق املشروع إىل غاية إجنازه مع اليت ت( ANSEJ)ومدعم ماليا من طرف  ،(5-10%)متويل املشروع 

هذا الربنامج إىل تشجيع  حيث يهدفو  ،(متويل ثالثي األطراف)إشراك البنوك يف عملية التمويل 
بلغ وحيث الشباب املقاول على خلق أنشطة يف جمال السلع واخلدمات من خالل املؤسسات املصغرة، 

متيازات امن  استفادتعامل،  8280 توظف مؤسسة 3570حوايل  1998املؤسسات سنة تلك عدد 
 .جبائية وأسعار فائدة تفضيلية خمفضة

 ،(سنة 60إىل 18من )موجه لكل شخص دون شغل  1999 القرض املصغر والذي أنشأ سنة -
 .النساء يف سن العمل وربات البيوت هبدف إنشاء نشاطوخصوصا 

 االجتماعية حمايةالالخاصة بجراءات اإل -2-4-2

األسعار عن دعم رفع السياسة ويض األضرار اليت صاحبت لقد عمدت احلكومة من أجل تع
 اذت صيغ، وحيث اختيف الشبكة االجتماعيةمتثلت  ، واليتياسة دعم الدخولإىل س 1992داء من سنة ابت

 :، ومنهالفئات االجتماعية األكثر حرماناادعم ، مثل عديدة

 .شهريا دج للشخص 120يف حدود  1992سنة ( ICSR)تعويضات لألشخاص دون دخل  -

( AFS)املنحة اجلزافية للتضامن : بصيغتني جديدتني ومها 1994سنة  يفالسابقة مت تعويض الصيغة  -
 (.IAIG)النشاط ذو املنفعة العامة و 
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 نياألشخاص املسرح ، وهو خيص1994سنة ( CNAC)الصندوق الوطين للتأمني على البطالة إنشاء  -
حيث تدفع ، دة اهليكلة اليت مست اجلهاز اإلنتاجيعمليات التسريح وإعانتيجة ألسباب اقتصادية، 

املؤسسات لكل عامل مسرح تعويضا يكافئ ثالثة أشهر يف انتظار املنحة اليت يدفعها صندوق البطالة 
نوات، مع البحث عن الشغل الذي يتكفل به مركز البحث عن الشغل التابع ثالث سخالل 

 .للصندوق

، واملوجه 1997سنة  (TUPHIMO) ثافة العالية لليد العاملةبرنامج أشغال املنفعة العامة ذات الك -
أساسا للشباب طالب العمل ألول مرة على مستوى البلديات، هبدف خلق مناصب شغل مؤقتة 

يف كل فتح ورشات كربى على مستوى خمتلف القطاعات ونشاطات املنفعة العامة من خالل مكثفة، 
مســح بتوفري مما . إخل...احمليط، الري وتطهري القنوات تنظيف ،الغابات ،كإصالح الطرقاتالواليات،  

 (.1997-2001) يف الفرتةمنصب شغل سنويا  22000حوايل 

 (2001 - 2014)مرحلة اإلنعاش االقتصادي : المبحث الثالث

مع بداية األلفية الثالثة دخلت اجلزائر مرحلة جديدة اتبعت فيها سياسة تنموية خمتلفة عن تلك 
سابقا، جتلت معاملها من خالل جدية الربامج احلكومية الرامية إىل رفع معدالت النمو اليت تبنتها 

االقتصادي وخروجها من العزلة بفضل االستقرار السياسي واألمين هبدف حتسني بعض مؤشرات األداء 
االقتصادي، كمعدالت النمو احلقيقي، وكبح معدالت التضخم املرتفع، والعمل على استقرار معدالت 

لبطالة نسبيا، وخلق املؤسسات الصغرية واملتوسطة القادرة على إحالل الواردات باملنتوج احمللي لتحسني ا
وضعية امليزان التجاري واستغالل فوائضه يف تدعيم برامج احلماية االجتماعية لدحض الفقر والقضاء عليه 

أدى إىل حل وإفالس الذي تفشى بصورة رهيبة كنتيجة وكحاصل لربامج التكييف اهليكلي الذي 
، 2015املؤسسات الوطنية العمومية ذات نسب توظيف عالية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية حبلول عام 

 .والنهوض بالزراعة والقطاع الريفي لتخفيف الضغط على املدن

إىل تعزيز ميزانية الدولة واستغالهلا يف بعث  1999لقد أدى ارتفاع أسعار البرتول مع هناية سنة 
شاط االقتصادي من خالل برنامج لإلنعاش االقتصادي املستخدم السياسة امليزانية كأحد أهم وسائل الن

التأثري على الوضع االقتصادي، خصوصا بعد ظهور بوادر انفراج أزمة الركود االقتصادي الذي عانت منه 
لكن وبغض النظر . سواقاجلزائر وتطبيقها لوصفة صندوق النقد الدويل واستعادة بعض من التوازنات يف األ

عن طبيعة الدوافع إن كانت اقتصادية أو اجتماعية وراء تبين احلكومة سياسة اإلنعاش االقتصادي، فإن 
حمصالت األداء االقتصادي واالجتماعي للفرتة السابقة احملققة خصوصا برنامج التعديل اهليكلي الذي كان 
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ي اليت أحلت على احلكومة تسطري برنامج لإلنعاش أكثر تأثريا على الفئات متدنية وحمدودة الدخل، ه
 .االقتصادي متنوع من حيث عدد املشاريع وموازناهتا

 مضمون برنامج اإلنعاش االقتصادي -3-1
لقد جاء هذا الربنامج معتمدا على سياسة اإلنفاق العام ذو التوجه الكينزي، من خالل تنشيط 

من الناتج احمللي اإلمجايل  28,31%بلغت حوايل الطلب الكلي أو العرض الكلي أو اإلثنني معا، حيث 
، وهي تعمل على النهوض مبستويات معيشة األفراد وحتسني دخوهلم 2003سنة  34,87%، و2000سنة 

إىل  1999سنة  29,2%من خالل برامج التوظيف املتنوعة لكبح معدالت البطالة املرتفعة اليت انتقلت من 
 .التضخم والتغلب على مشكل املديونية اخلارجية، والتحكم يف معدالت 2007سنة  11,8

 :1ففيما خيص تنشيط الطلب فإن على احلكومة استخدام إحدى أو كل الوسائل التالية

  أو تلك (إخل...منح البطالة، مساعدات اجتماعية خمتلفة)التحويالت االجتماعية املدفوعة لألفراد ،
ا من أنواع التحويالت اليت تزيد بصورة مباشرة وغري املتعلقة بدعم السلع ذات االستهالك الواسع وغريه

مباشرة يف الدخل املتاح،  وتؤدي يف النهاية إىل حتفيز الطلب وإعادة توزيع الدخول بني األفراد من 
 .خالل نظم الضرائب التصاعدية على الدخول

  ا على خمتلف الذي يزيد من طلب الدولة نفسه( االستهالكي واالستثماري)اإلنفاق العمومي الكلي
 .السلع واخلدمات

  مشروعات األشغال الكربى اليت تقوم هبا الدولة كالنهوض مبستوى البىن التحتية، واليت تعترب كسياسة
توظيف مؤقتة حلل مشكل البطالة حلني متكن االقتصاد االنتعاش ذاتيا ويصبح قادرا على خلق وتوفري 

 مناصب الشغل الدائمة

  الرسوم الذي يؤدي إىل زيادة دخول األفراد، مما حيفز االستهالك، الذي ختفيض الضرائب وإلغاء بعض
 .حيرك معه العرض

أما فيما خيص سياسة اإلنعاش بواسطة العرض اليت هتدف عموما إىل ختفيف تكاليف اإلنتاج وجتعل املنتج 
 :احمللي أكثر جاذبية، فإن الدولة تتدخل يف ذلك بوسيلتني مها

 ى الشركات املنتجة مما يشجع االستثمار اخلاصختفيض العبء الضرييب عل. 

  ،القيام باستثمارات عمومية تسهل عمل املؤسسات وتشجعها على التوسع يف أنشطتها واستثماراهتا
مثل قيام الدولة بتطوير شبكات النقل واملواصالت واالتصاالت، أو برامج التكوين املهين واجلامعي، 

                                                 
 .، بتصرف148-149، ص 2012، 10، عدد (ورقلة)، جملة الباحث "اسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النموسي"حممد مسعي،  1
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إخل، وهي كلها توفر بيئة سليمة لصاحل كافة ...اجلديدةوبرامج البحث وتطوير التكنولوجيات 
 .املؤسسات

تضمنت سياسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر ثالث برامج تنموية، هدفت إىل تنشيط الطلب 
الكلي ودعم النشاطات املنتجة للقيمة املضافة ومناصب الشغل برفع مستوى االستغالل يف القطاع 

ة الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل هتيئة وإجناز اهلياكل القاعدية اليت تسمح الفالحي ويف املؤسسات املنتج
بإعادة بعث النشاطات املؤدية إىل تغطية االحتياجات الضرورية للسكان خصوصا ما تعلق بالعنصر 

 :البشري، وذلك بتبنيها سياسة ميزانية مالية توسعية، وسياسة نقدية رغم حمدوديتها، وهذه الربامج هي

*اإلنعاش االقتصادي دعم  -3-1-1
PSRE  والذي خصص له (: 2001-2004)أو املخطط الثالثي

، قبل أن يصبح غالفه املايل النهائي حوايل 1مليار دوالر 7مليار دج أو ما يعادل  525غالف مايل قدره 
مليار دج بع إضافة مشاريع جديدة وعمليات إعادة تقييم املشاريع املربجمة سابقا، وهو برنامج  1216

مليار دوالر أمريكي، حيث وجه  11,9واملقدرة بـ  2000خم مقارنة باحتياطات الصرف املسجلة لسنة ض
هذا الربنامج أساسا للعمليات واملشاريع اخلاصة بدعم املؤسسات والنشاطات اإلنتاجية الفالحية، وتقوية 

إىل حتسني اإلطار املعيشي  اخلدمات العمومية يف جمالت كربى مثل الري والنقل واهلياكل القاعدية، إضافة
للسكان، ودعم التنمية احمللية واملوارد البشرية، وذلك ضمن أربع قطاعات رئيسية حيتوي كل واحد منها 

 :جمموعة من القطاعات الفرعية، وذلك كما يلي

 (جمليار د : الوحدة)                       التوزيع القطاعي لربنامج اإلنعاش االقتصادي( 4-21)اجلدول 
 % اجملموع 2004 2003 2002 2001 القطاع                     السنوات  

 40,1 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7 األشغال الكربى واهلياكل القاعدية
 38,8 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 تنمية حملية وبشرية

 12,4 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفالحة والصيد البحري
 8,6 45,0 - - 15,0 30,0 الحاتدعم اإلص

 100 525,0 20,5 113,9 185,9 205,4 اجملموع
اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل السداسي : املصدر

 .87، ص 2004الثاين من سنة 

                                                 
* PSRE  هي اختصار لـProgramme de Soutien à la Relance Economique 
، جملة األكادميية للدراسات "« 2000-2010 »دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة "نبيل بوفليح،  1

 .43، ص 2013، 9، العدد (جامعة الشلف، اجلزائر)االجتماعية واإلنسانية، 



 

- 252 - 

 

يت التزمت هبا اجلزائر قصد إنشاء حميط يعترب هذا الربنامج أداة مرافقة لإلصالحات اهليكلية ال
مالئم الندماجه يف االقتصاد العاملي، إذ يتضح جليا من خالل بيانات اجلدول أعاله أن قطاع األشغال 
الكربى واهلياكل القاعدية استحوذ على حصة األسد من املخصصات املالية هلذا الربنامج مبا يفوق نسبة 

، 12,5%، مث قطاع الفالحة والصيد البحري حبوايل 39%بشرية مبا يقارب ، مث قطاع التنمية احمللية وال%40
، كما أن الدولة أرادت تنفيذ خمتلف تلك الربامج يف أقصر وقت ممكن 8,6%وأخريا دعم اإلصالحات بـ 

بـ  بداللة أن السنوات األوىل للربنامج كانت هلا أكرب نسبة من القيمة الكلية، إذ تأيت سنوات الربنامج تواليا
 :، مثلما يوضحه الشكل البياين التايل3,9%و 21,76%و 35%و %39,12

 (2001-2004)التوزيع القطاعي السنوي ملخطط دعم االنعاش االقتصادي (: 4-6)الشكل 

 

إن التوزيع أعاله يبني نية الدولة تدارك النقائص املسجلة يف املراحل السابقة إثر األزمة اليت عانت 
 :لة تتبع االسرتاتيجية التمويلية التاليةمنها، مما جعل الدو 

حيث كان الغرض من الربنامج التمويلي الضخم جعله : قطاع األشغال الكبرى والهياكل القاعدية -أوال
مبثابة احلافز على تشجيع مناخ االستثمار العام احمللي واألجنيب، مبا يؤدي إىل خلق مناصب الشغل 

ة لتحسني توزيع الدخول بني أفراد اجملتمع والرفع من مستويات والتخفيض التدرجيي من معدالت البطال
 :معيشتهن وكان ذلك من خالل ثالث برامج جزئية
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 ومشل منشآت الري والسكة احلديدية واألشغال العمومية : مليار دج 142,9بقيمة  تجهيزات الهياكل
عمل دائم،  منصب 102800منصب عمل منها  248800واالتصاالت والذي هدف إىل خلق حوايل 
 .وهذا من أجل زيادة الدخول والطلب الكلي

  مليار دج إلعادة تنمية املناطق الريفية قصد إعادة النشاط هلا واحلد 32 بقيمة تنمية المناطق الريفية
من ظاهرة النزوح الريفي وفك الضغط على املدن، وزيادة تنشيط القطاع الفالحي باعتباره عصب 

 .العمالة الزائدةاالقتصاد خصوصا وأنه ميتص 

  مليار دج بغرض حتسني ظروف معيشة السكان، والذي قسم إىل بناء  35,6بقيمة السكن والعمران
السكنات احلضرية والريفية وهتيئة األحياء السكنية كربنامج مكمل لتعزيز اإلطار املعيشي للسكان 

 .والنهوض مبستويات التنمية احمللية والبشرية

توضح جدية الدولة يف سعيها احلثيث ( 38,8%)إن امليزانية املخصصة له  والبشرية التنمية المحلية -ثانيا
لتحقيق التوازن اجلهوي بني مناطق الوطن من خالل برامج بلدية تشجع التنمية احمللية وتساعد رجوع 

، إضافة إىل املواطنني الريفيني إىل مساكنهم وقطراهم املهجورة بفعل الوضع األمين املتدهور إبان التسعينيات
تنفيذ برامج التشغيل واحلماية االجتماعية وبرامج التنمية البشرية بغرض حمو آثار برامج اإلصالحات 
االقتصادية خصوصا برنامج التعديل اهليكلي الذي مّس دخول الفئات الفقرية وفئات العمال املسرحني إثر 

 :وهذا الربنامج مشل الفروع التالية. غلق املؤسسات الوطنية

 بغرض تشجيع التنمية احمللية واحملافظة على التوازن اجلهوي مبراعاة خصائص كل : التنمية المحلية
منطقة وجهة معينة واليت تؤدي إىل دعم النمو والتنمية الوطنية من خالل مشاريع بلدية حتسن اخلدمة 

نشآت اإلدارية، بتوفري العمومية مثل قطاعات الري ،البيئة، الربيد واملواصالت، األشغال العمومية وامل
 .منصب دائم موزعة على فروع هذا القطاع اجلزئي 9900منصب عمل منها  50750حوايل 

 بغرض دعم اجلهود اهلادفة إىل احلد من معدالت البطالة والفقر : التشغيل والحماية االجتماعية
منصب  70000لية، خبلق املرتفعة، وذلك من خالل مشاريع ذات املنفعة العمومية والكثافة العمالة العا

مليار دج، إضافة تقدمي  9,3عمل دائم، والعمل على تطوير الوكالة الوطنية للتشغيل بغالف مايل قدره 
املنح لذوي االحتياجات اخلاصة والعجزة واحملرومني من خالل املخصصات املالية للحماية االجتماعية 

 .مليار دج  للحد من تفاوت الدخول 7,7مبا مقداره 

 وذلك من خالل إصالح التعليم والتدريب والتكوين والصحة وزيادة مؤسساهتا : نمية البشريةالت
لتحسني املستوى املعيشي للسكان واالرتقاء مبؤشرات التنمية البشرية لكوهنا هلا عالقة مباشرة برتاكم 

لدخل العايل، رأس املال البشري الذي يؤدي بدوره إىل إتاحة العديد من فرص التوظيف املتنوعة ذات ا



 

- 254 - 

 

وهبذا تكون الدولة قد تكفلت ولو نسبيا بتحقيق عدالة توزيع الفرص انطالقا من إتاحة التعليم بكل 
مراحله لكافة السكان وبصفة جمانية أو بأمثان رمزية، وعدم إبقائه حكرا على العائالت الغنية، مثلما 

 :يوضحه اجلدول التايل

 رنامج التنمية البشريةالقطاعات املستفيدة من ب( 4-22)اجلدول 

 اجملموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات                      السنوات
 26,95 / 7,45 9,5 10 الرتبية الوطنية
 9,5 / 2,1 3,1 4,4 التكوين املهين

 33,9 / 6,5 9,4 18 التعليم العايل والبحث العلمي
 7,8 / 0,3 4,6 2,8 الصحة والسكان
 3,67 / / 2,2 1,4 الشباب والرياضة
 8 3,5 / / 4,5 االتصال والثقافة
 11,5 / / 10 015 الشؤون الدينية

 90,2 3,5 17,34 29,9 39,4 اجملموع

Source: Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique 2001 - 

2004, les composantes du programme, pp 9-10. 

هدف هذا الربنامج إىل رفع الطلب الداخلي وزيادة وتنويع  :طاع الفالحة والصيد البحريدعم ق -ثالثا
الصادرات خارج احملروقات، واحملافظة على العمالة اليت تشتغل يف الفالحة وتستغل األراضي املستصلحة، 

ج الوطين وخلق واالهتمام بقطاع الصيد البحري للمحافظة على الثروة السمكية للمسامهة يف زيادة اإلنتا 
مليار دج وهو يعد  65,4منصب عمل، حيث استفاد من  330000القيمة املضافة وهذا باستحداث 

 .2000سنة ( PNDA)مكمال للربنامج الوطين للتنمية الفالحية 
إن ما مت تقريره من برامج للنهوض باالقتصاد الوطين، وأمام التحوالت : دعم اإلصالحات -رابعا

دية والقانونية واالجتماعية الوطنية والدولية املرافقة النتقاله إىل نظام اقتصاد السوق وما والتغريات االقتصا
تفرضه منظمة التجارة العاملية من مزيد االندماج يف االقتصاد والتجارة العامليني، فإن السلطات احلكومية 

ى حتقيق الفعالية لتلك أقرت جمموعة من السياسات واإلجراءات املؤسساتية واهليكلية اليت تساعد عل
الربامج، كإصالح اإلدارة الضريبية واملالية وهتيئة املناطق الصناعية ووضع منادج للتنبؤ متوسط وطويل املدى، 

 :مثلما هو مدرج يف اجلدول التايل
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 (2001-2004)السياسات املساندة لربنامج اإلنعاش ( 4-23)اجلدول 

 اجملموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 20 9,8 7,5 2,5 0,2 عصرنة إدارة الضرائب

 22,5 5 5 7 5,5 صندوق املسامهة والشراكة
 2 0,4 0,5 0,8 0,3 هتيئة املناطق الصناعية

 2 / 0,7 1,0 0,3 صندوق ترقية املنافسة الصناعية
 0,08 / / 0,05 0,03 منوذج التنبأ على املدى املتوسط والطويل

 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33 اجملموع

-2009)التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي "كرمي أزمان، : المصدر

 .16، ص 2010، العدد السابع، جوان (اجلزائر)جامعة بسكرة ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، ("2001

** البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي -3-1-2
PCSC (2009-2005) 

ائج احملققة ضمن املخطط السابق، وبفضل ارتفاع أسعار البرتول يف السوق العاملي حلوايل نظرا للنت
دوالر للربميل وحتسن الوضعية املالية خلزينة الدولة وما نتج عنها من زيادة تراكم احتياطات الصرف  38,5

ء االقتصادي ، ونظرا للتفاؤل احلاصل يف مؤشرات األدا2004مليار دوالر سنة  43,1إىل ما يقارب 
واالجتماعي مستقبال، فإن احلكومة أقرت برناجما جديدا تكميليا هدفت من خالله إىل حتسني املستوى 
املعيشي لألفراد من خالل برامج حتديث وتوسيع اخلدمات العامة اليت متس بصورة مباشرة الفئات الفقرية 

وحتسني إنتاجيتهم بتطوير رأمساهلم وحمدودة الدخل أو املعدومة، وذلك من أجل إشراكهم يف اإلنتاج 
البشري مبشاريع الصحة والتكوين والتعليم والتدريب والتمكن من استخدام التكنولوجيات احلديثة، حىت ال 

 .تبقى تلك الفئات عائقا أمام الطريق الطويل للنمو، والعمل على رفع معدالته

 4203ميزانية وصلت إىل ( ألولاملخطط اخلماسي ا)لقد رطصد للربنامج التكميلي لدعم النمو 
مليار دوالر أمريكي، مث أضيف له برناجمني أحدمها خاص مبنطقة اجلنوب  55مليار دج أو ما يعادل 

مليار دج على التوايل، وكذا املوارد املتبقية من املخطط  668و 432واآلخر خاص باهلضاب العليا بقيمة 
مليار دج، والتحويالت  1191دة للصناديق اإلضافية بقيمة واملبالغ الـمطرص مليار دج، 1071السابق بقيمة 

 :مليار دج، مثلما هو مبني يف اجلدول التايل 1140اخلاصة حبسابات اخلزينة بقيمة 

 
 

                                                 
** PCSC هي اختصار لـ Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance 
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 (2005-2009)القيمة النهائية للمخطط اخلماسي األول ( 4-24)اجلدول 
 موعاجمل 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات        الربنامج      

 1071 / / / / / 1071 خمطط دعم اإلنعاش
الربنامج التكميلي لدعم النمو 

 5394 260 260 260 3341 1273  *األصلي

 432 / / 182 250 /  برنامج اجلنوب
 668 / / 391 277 /  برنامج اهلضاب العليا

 1140 160 205 244 304 227 / حتويالت حسابات اخلزينة
 8705 420 465 1077 4172 1500 1071 اجملموع العام

Source: world Bank, a public expenditure review, report n° 36270, vol 1, 2007, 
(http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdf, 

لقد مت تقسيم هذا الربنامج إىل مخس برامج فرعية متثل مخس قطاعات رئيسية كما هو مبني يف 
اجلدول املوايل، حيث ويف نفس سياق حبث احلكومة عن الربامج ذات التأثري على معيشة السكان، فإهنا 

لتنمية البشرية، نظرا ملا هلا من تأثري مباشر وغري من موارد هذا املخطط لدعم ا 45%خصصت أكثر من 
مباشر على دخول األفراد، ومن مث فإن سعيها حنو حتقيق حياة أفضل هلم كان أكرب انشغاالت احلكومة، 
وهذا بداللة تدعيم واملضي قدما يف زيادة إصالح أنظمة التعليم والرتبية والتكوين ودفع مرتبات سخية 

وفري ما حتتاجه هذه القطاعات من وسائل عصرية، من أجل زيادة قوة الرابطة بينها للموظفني، إضافة إىل ت
وبني سوق العمل من خالل حتسني جودة خمرجات التعليم، متاشيا مع متطلبات مرحلة النمو والتنمية اليت 

حبوايل  حيظى( التعليم بأنواعه املتعددة)وصلت إليها البالد، وهذا ما جعل خمصصات هذا القطاع احلساس 
 .من خمصصات حتسني ظروف معيشة السكان 21%مليار دج ومبا يعادل  400

وإذا كانت اجلزائر قد وعت أمهية التعليم كقوة دفع لعجلة النمو والتنمية من خالل االرتقاء برأس 
لتعليم مثلما املال البشري وزيادة تراكمه، فإهنا باملقابل مل تغفل الفئات احملرومة واليت قد ال تتوفر هلا فرص ا

هو شأن منطقيت اجلنوب واهلضاب العليا، أين خصتها بربامج تنموية حملية، وأخرى تستويف حصتها من 
الربامج البلدية للتنمية، إضافة إىل عزم احلكومة على حل مشكل السكن الذي تعاين منه الكثري من 

جتعل اهتمامها منصبا على زيادة مليار دج، وهذا فهي مل  555العائالت اجلزائرية، حيث رصدت له مبلغ 
النمو االقتصادي فحسب، بل وعملت على استفادة كافة شرائح اجملتمع منه، مبعىن فهي حتاول قدر 

 .املستطاع توزيعه بكيفية عادلة حمرتمة بذلك مبدأ اإلنتاجية احلدية هي احملدد الرئيسي للمداخيل

                                                 
*

 مليار دج 1191لصناديق اإلضافية بقيمة مبا يف ذلك خمصصات ا 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdf
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 للربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصاديالتوزيع القطاعي للميزانية األولية ( 4-25)اجلدول 
 من جمموع مبلغ الربنامج % (مليار دج)املبالغ  القطاع

 45,5% 1908,5 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1
 555 السكن  
 399,5 الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين  
 200 الربامج البلدية للتنمية  
  250 العلياتنمية مناطق اجلنوب واهلضاب  
 192,5 تزويد السكان باملاء والكهرباء والغاز  
 311,5 *باقي القطاعات  

 40,5 1703,1 برنامج تطوير الهياكل القاعدية -2
 1300 قطاع النقل واألشغال العمومية  
 393 قطاع املياه  
 10,15 قطاع التهيئة العمرانية  

 8 337,2 برنامج دعم التنمية االقتصادية -3
 312 فالحة والتنمية الريفية والصيد البحريال  
 18 الصناعة وترقية االستثمار  
 7,2 السياحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلرف  

 4,8 203,9 برنامج تطوير الخدمة العمومية -4
 99 العدالة والداخلية  
 88,6 املالية والتجارة وباقي اإلدارات العمومية  
 16,3 احلديثة لالتصال الربيد والتكنولوجيات  

 1,2 50 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال -5
 100 4202,75 المجموع

 .، يتصرف6-7، جملس األمة، ص ص 2005، أفريل (2005-2009)الربنامج التكميلي لدعم النمو فرتة : المصدر

له ميزانية تقرتب من النصف، فإن  وإذا كان احلال كذلك بالنسبة للتنمية البشرية، أين خصصت
من موارد هذا املخطط نظرا للنقص  40%برنامج تطوير اهلياكل القاعدية استحوذ هو اآلخر على ما نسبته 

الواضح املسجل يف اجلزائر يف هذا القطاع من جهة، ومن أخرى نظرا ألمهيته احلساسة يف خلق الوظائف 
ى املنتجات الرأمسالية مث الوسيطة مث االستهالكية، كما كان وتنشيط االقتصاد من خالل زيادة الطلب عل

وأما . احلال يف البلدان الرأمسالية سنوات هنوضها، وهو ما عرف باسم إسرتاتيجية التصنيع مدفوع الطلب
                                                 

 .ب والرياضة، الثقافة، الصحة العمومية، عمليات التهيئة العمرانية وتطوير وسائل اإلعالمتضم قطاعات الشبا *
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باقي القطاعات األخرى فإهنا نالت أقساطا حمدودة من موارد هذا املخطط، وذلك ملا مت االعتقاد به أن 
السابقني مها ذوا األولوية يف الفرتة الراهنة، وهتيئة الظروف جيدا لدخول غمار اقتصاد السوق وما  الربناجمني

يتطلبه من عنصر بشري مدرب ومكون، وما يتطلبه مناخ االستثمار من هياكل قاعدية عصرية لتمويل 
 .األنشطة االقتصادية املختلفة واملتجددة بنمو الناتج احمللي اإلمجايل

*مو االقتصادي توطيد الن -3-1-3
PCCE (2010-2014)أو املخطط اخلماسي الثاين 

استنبطت السلطات اجلزائرية أنه ال خيار لديها للوصول إىل األهداف التنموية ذات األولوية مثل 
احلد من معدالت الفقر وحتقيق العدالة االجتماعية إال مبتابعة الربامج التنموية السابقة، لذا رصدت ميزانية 

مبا يف ذلك خمصصات الربنامج ) مليار دوالر أمريكي، 286مليار دج أو ما يعادل  21214 ضخمة قدرها
حلفاظ على معدالت النمو االقتصادي من أجل ا( 2009مليار دج يف هناية  9680السابق البالغ قيمته 

ولة من احملققة سابقا لتعزيز اخلدمات العامة لصاحل الفقراء، وحتسني جودهتا للوصول إىل معدالت مقب
 .مؤشرات التنمية البشرية، واليت تنعكس على مستويات معيشة السكان ودخوهلم

يوضح اجلدول املوايل مواصلة اجلزائر جهودها الرامية إىل رفع وحتسني ظروف معيشة السكان، 
وذلك بتسطري عديد الربامج ذات الصلة برتاكم رأس املال البشري وحتسني نوعيته، إذ خصصت هلذا 

من موارد املخطط، وحيث مشلت قطاعات  45,42%مليار دج أو ما نسبته  9903كثر من القطاع أ
السكن والرتبية والتعليم والتكوين أكرب املخصصات املالية هلذا الفرع التنموي، مما يدل على عزم احلكومة 

حة والرتفيه وحتسني االرتقاء بالعنصر البشري يف إطار التنمية البشرية ومن خالل برامج التنمية احمللية كالص
 .اخلدمات املقدمة لألفراد

 :رئيسية كما هو مبني أدناه( قطاعات)إن برنامج توطيد النمو قد مشل ثالث برامج فرعية 

 

 

 

 

 

                                                 
* PCCE هي اختصار لـ Programme de Consolidation de la Croissance Economique 
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 (2010-2014)التوزيع القطاعي للربنامج اخلماسي ( 4-26)اجلدول 

  % (مليار دج)املبالغ  القطاع
 45,42% 9903 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1
 3700 السكن  
 1898 الرتبية، التعليم العايل، التكوين املهين  
 619 الصحة  
 1800 حتسني وسائل وخدمات اإلدارات العمومية  
 1886 **باقي القطاعات  

 38,52 8400 برنامج تطوير الهياكل القاعدية -2
 5900 قطاع النقل واألشغال العمومية  
 2000 قطاع املياه  
 500 تهيئة العمرانيةقطاع ال  

 16,05 3500 برنامج دعم التنمية االقتصادية -3
 1000 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري  
 2000 دعم القطاع الصناعي العمومي  
 500 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل  

 .48نبيل بوفليح، مرجع سابق، ص : المصدر

للمستقبل يكون قادرا على قيادة النمو االقتصادي حنو املعدالت  وبعد، فإن هتيئة عنصر بشري
املوجبة واملتزايدة باضطراد ال يتم دون هتيئة أرضية سليمة، وهو ما دفع السلطات احلكومية إىل االستعانة 

، وذلك نظرا ملا حيتاجه مناخ 38,5%مليار دج أي بنسبة  8400مبخطط تطوير اهلياكل القاعدية مببلغ 
مار الفيت يف اجلزائر من أرضية صلبة تتمثل يف قطاع األشغال العمومية وشبكة النقل واملواصالت االستث

والتهيئة العمرانية، وهي كلها تصب يف مرمى واحد وهو حتسني مؤشرات التنمية االقتصادية، وباألخص إذا 
لكمية مثل الناتج احمللي أرادت حتقيق التنمية املستدامة، واليت ال تصل إليها مبجرد حتقيق املؤشرات ا

اإلمجايل للفرد، بل تتطلب مؤشرات نوعية كالصرف الصحي وأقاليم نظيفة وآمنة، وهو ما يشغله قطاع 
 .التهيئة العمرانية واملياه

وأخريا، استكملت احلكومة برناجمها التنموي بإعادة االهتمام بربامج دعم التنمية االقتصادية 
يد البحري ودعم القطاع الصناعي العمومي ألنه أكثر توظيفا لليد العاملة، وخصوصا التنمية الفالحية والص

مث دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة باعتبارها أمل املستقبل يف قيادة النمو واملضي قدما حنو حتقيق التنمية 
                                                 

 .عالم والشؤون الدينيةتضم قطاعات الشباب والرياضة، الثقافة، الصحة العمومية، عمليات التهيئة العمرانية، تطوير وسائل اإل **
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حلكومة حيث ما فتأت ا. 16%مليار دج أي بنسبة  3500االقتصادية واالجتماعية املنشودة، وهذا مببلغ 
تنشغل أكثر باألمن الغذائي يف ظل ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الغذائية والضرورية، واحتشام مسامهة 

 .الصادرات الغذائية والصناعية والفالحية يف إمجايل الصادرات

 نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي على الدخول واألداء االقتصادي -3-2

-2014)كل فرتات برنامج اإلنعاش االقتصادي أي للفرتة  حولنظرا لعدم وجود بيانات كافية 

 :فإن أهم النتائج العامة اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة مبينة كما يلي، (2001

 (2001-2009)بعض نتائج برنامج االنعاش االقتصادي للفرتة ( 4-27)اجلدول 
 2118 2118 2110 2116 2110 2114 2113 2112 2111 السنوات               املؤشر 

GDP  10017 11069 9362 8514 7561 6149 5252 4522 4227 (مليار دج)االمسي 

 5,1 4,4 3,9 1,8 1,9 4,6 3,5 2,2 3,5 أسعار االستهالك
GDP  9531 10602 9011 8364 7420 5878 5074 4425 4084 (مليار دج)باحلجم 

 GDP (%) 2,7 4,7 6,9 5,2 5,1 2,0 3,0 2,4 2,4منو 

GDP  خارج احملروقات
 باحلجم

2688 2979 3268 3660 4130 4551 5076 5816 6572 

 9,3 6,1 6,4 5,6 4,7 6,2 5,9 5,3 5,4 خارج احملروقات GDPمنو 

 35,27 34,6 34,1 33,48 32,9 32,36 31,85 31,35 30,88 عدد السكان باملاليني

 1,9 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 / (%)النمو السكاين 

GDP  270 306 264 249 225 181 159 141 132 (ألف دج الثابتة)للفرد 

GDP  3720 4746 3809 3499 3074 2522 2060 1771 1711 (بالدوالر)للفرد 

دوالر /سعر صرف دج
 املتوسط املرجح

77,26 79,68 77,34 72,06 73,35 72,64 69,58 64,58 72,63 

 / / 4,6 1,8 1,64 3,56 2,58 1,41 4,22 (1( )%)معدل التضخم 

 / / 11,8 12,3 15,26 17,7 23,71 25,9 27,3 (2)معدل البطالة 
 / / 4,889 5,583 16,839 22,158 23,523 22,828 22,587 (مليار دوالر) املديونية اخلارجية

د الدويل تقرير صندوق النقبتصرف، وكذا 158حممد مسعي مرجع سابق ص من إعداد الباحث نقال عن : المصدر
 :، ومنشورات الديوان الوطين لإلحصاء، وكذا2011لشهر مارس 

Statistical appendix (1998, 2004, 2006, 2009) IMF staff country report. 

ال شك أن أي سياسة تنموية إال وختضع لعملية التقييم ملعرفة مدى جناعتها يف حتقيق أهم 
رة إليه سابقا، فإن هذا الربنامج كان يهدف باألساس وبأولوية األهداف املسطرة هلا، حيث وكما مت اإلشا

ملحة إىل حتفيز النمو االقتصادي ورفع معدالته وختفيض معدالت البطالة، مما قد ينتج عنه يف آخر 
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حتقيق العدالة االجتماعية واليت تبتدأ أوال بعدالة توزيع الدخول، مث  -وبدون إغفال عامل الزمن-املطاف 
 .ع الفرص وتنتهي أخريا بالقضاء على الفقر والتهميشعدالة توزي

 األثر على معدالت النمو االقتصادي الكلية والقطاعية -3-2-1
باعتبار أن سياسة اإلنعاش االقتصادي سياسة كينزية تتم من خالل زيادة اإلنفاق العام لزيادة 

ة النمو االقتصادي، فإنه كان الطلب الكلي الذي يؤذي بدوره إىل زيادة العرض الكلي وبالتايل حتفيز وزياد
ال بد من معرفة اهم القطاعات اليت متتلك قوة الدفع األمامية واخللفية لتطوير الناتج احمللي اإلمجايل،مثلما 

 :هو مبني يف اجلدول التايل

 (%)هيكل الناتج احمللي اإلمجايل حسب القطاعات ومعدالت منوها احلقيقية ( 4-28)اجلدول 
 املتوسط 2010 2008 2006 2004 2002 2000 (%)مهة ومعدل النمو نسبة املسا القطاع

 احملروقات
 39,14 34,69 45,06 45,59 37,85 32,51 39,19 نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل

 0,75 2,6- 2,3- 2,5- 3,3 3,7 4,9 معدل النمو احلقيقي للقطاع

 اخلدمات
 31,28 35,35 29,16 27,90 30,97 33,54 30,73 نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل

 6,21 6,9 7,8 6,5 7,7 5,3 3,1 معدل النمو احلقيقي للخدمات احلكومية
 4,41 6,0 8,4 3,1 4,0 3,0 2,0 معدل النمو احلقيقي للخدمات احلكومية

 الفالحة
 8,25 8,42 6,55 7,53 9,44 9,18 8,39 نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل

 0,4 6,0 5,3- 4,9 3,1 1,3- 5,0- احلقيقي للقطاعمعدل النمو 
األشغال 

 العمومية والبناء
 8,73 10,43 8,62 8,0 8,29 9,02 8,12 نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل

 8,21 6,6 9,8 11,6 8,0 8,2 5,1 معدل النمو احلقيقي للقطاع

 الصناعة

القطاع 
 العام

 5,92 4,96 4,68 5,27 6,16 7,41 7,07 نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل
 1,06- 2,5- 1,9 2,2- 1,3- 1,0- 1,3- معدل النمو احلقيقي للقطاع

القطاع 
 اخلاص

 !! ! ! ! ! ! ! نسبة املسامهة يف الناتج اإلمجايل
 4,12 / / 2,1 2,5 6,6 5,3 معدل النمو احلقيقي للقطاع

 2,4 4,7 5,2 2,0 2,4 3,3 3,33 (GDP)معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

من إعداد الباحث بناء عن املعلومات املستخرجة من بنك اجلزائر، التقرير السنوي للمؤشرات االقتصادية للجزائر : املصدر
2010-2005 

إن التحليل املفصل للجدول أعاله يوضح تراجع مسامهة قطاع الفالحة يف الناتج احمللي اإلمجايل 
واخلدمات، وهو ما يوضح حدوث تغري هيكلي طبقا لنظرية التنمية لـ  لصاحل قطاعي احملروقات

"A.Lewis" حيث وبالنسبة لقطاع احملروقات فقد قدرت مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل يف ،
وهو ما يدل على أنه القطاع الرائد واحملدد األول للنمو االقتصادي يف  39,14%بـ ( 2000-2010)الفرتة 

مث ( 2000-2004)، حيث عرف ارتفاعا يف الفرتة 0,75%زائر، إذ شهد املعدل املتوسط له تباطئا حبوايل اجل
كما أن . ، وهذا بسبب تذبذب أسعار احملروقات يف هذه الفرتة2010و 2008و 2006 اخنفاضا يف سنوات 
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لي اإلمجايل ما نسبته بينما عرفت مسامهتها يف الناتج احمل 4,41%قطاع اخلدمات عرف منوا متوسطا قدره 
 .6,21%، وحيث كان هناك منو متذبذب للخدمات احلكومية مبتوسط قدره %31

إن حفاظ القطاعني السابقني على موقعهما يف خلق الناتج احمللي اإلمجايل كان على حساب 
تذبذب ، وبنمو م8,25%قطاع الفالحة الذي استقرت فيه نسبة مسامهته يف الناتج اإلمجايل مبتوسط قدره 

وهذا راجع الرتباط القطاع ( 0,4%)تارة سليب وتارة أخرى موجب مبتوسط منو بطيء يكاد يكون معدوما 
بتغريات الظروف املناخية وكذا اجتاه األفراد عموما إىل القطاع اخلدمايت والصناعي الرتفاع األجور املدفوعة 

ويل املشاريع االستثمارية ذات الصبغة فيها من جهة، ومن جهة أخرى السهولة النسبية يف احلصول على مت
، غري أن هذا مل (ANSEJ)اخلدماتية أو الصناعية واحلرفية يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

عرف القطاع معدل منو  2010مينع من القيام مبشاريع فالحية ضمن نفس السياق، حيث وبدءا من سنة 
 .ة، غري أنه يستلزم االستمرارية لتحقيق األمن الغذائي الوطينوهو مقبول من الناحية النظري 6%قدره 

وأما قطاع الصناعة، فعرف تدهورا واضحا يف القطاع العام خالل الفرتة بدليل تراجع معدالت 
وهو ما يدل على صعوبة تدارك الدولة ملتطلبات السوق من جهة، ومن أخرى  1,06-النمو املتوسط إىل 

ض على املؤسسات الوطنية اليت تعاين أصال من خملفات إعادة اهليكلة لفرتة لظروف املنافسة اليت تفر 
الثمانينيات والتسعينيات، حيث سجلت أغلب الصناعات منوا سلبيا باستثناء قطاع احلديد وامليكانيك 
واإللكرتونيك ومواد البناء اليت سجلت متوسطات منو موجبة ولكن ضئيلة، بالرغم من استفادهتا من برامج 

إلنفاق العام يف شكل استثمارات عمومية ضخمة كما كان احلال بتطوير اهلياكل القاعدية ودعم ا
كما أن فتح اجملال للقطاع اخلاص مل حيقق تطلعات احلكومة من حيث دوره يف خلق الثروة . الصناعة

استقرار  وذلك لعدم 4,12%الوطنية، حيث كان معدل منوه متذبذبا ولكن كان حمتشما مبتوسط منو قدره 
مناخ االستثمار وصعوبة احلصول على التمويل الالزم وغياب قطاع مصريف حقيقي يساهم يف حتفيز 

 :النشاط االقتصادي، والبيانات اخلاصة هبذا القطاع مبينة تاليا
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 2000-2010تطور معدالت النمو يف فروع القطاع الصناعي العام واخلاص للفرتة ( 4-29)اجلدول 

 املتوسط 2010 2008 2006 2004 2002 2000 الصناعة نوع القطاع

 العام

 0,64 12,6- 3,9 1,3 2,0 7,1 2,2 احلديد وامليكانيك واإللكرتونيك
 2,45 5,0- 1,6- 3,8- 10,3 8,4 6,4 مواد البناء

 7,96- 3,3- 6,8 7,6- 15,7- 19,1- 8,9- مواد غذائية
 2,61- 10,6- 2,5 3,1- 2,2- 8,5- 6,2 صناعة كيماوية
 0,36- 14,8 11,9- 2,9 0,7- 0,9 8,2- اخلشب والورق

 8,5- 10,8- 1,1- 14,0- 14,4- 3,7 14,4- النسيج
 68,1- 6,3- 1,2- 15,9- 15,4 19,3- 6,0- اجللود 

 1,06- 2,5- 1,9 2,2- 1,3- 1,0- 1,9- المجموع

 4,12 / / 2,1 2,5 6,6 5,3 كل الصناعات اخلاص

 2005-2010، وكذا بنك اجلزائر، التقرير السنوي للمؤشرات االقتصادية للجزائر  50بوفليح، مرجع سابق ص نبيل: المصدر

يبني اجلدول أعاله أن قطاع الصناع بفروعه يعاين يف اجلزائر من خالل معدالت النمو املسجلة، 
الب التنمية الوطنية األمر الذي يبقي على التساؤالت فيما خيص اإلسرتاتيجية الصناعية اليت حتقق مط

وترفع من معدالت الطلب اإلمجايل وتشجع االستهالك من خالل الدخول املدفوعة للعمال، وكذا توفري 
السلع الوسيطة وحتقيق االكتفاء فيما خيص السلع الرأمسالية والعتاد الضخم، إذ سجلت هذه الفرتة ارتفاع 

سجلة يف بعض مستلزمات القطاع الصناعي، حيث الواردات الصناعية مبعدالت قياسية نتيجة الفجوة امل
إىل أكثر  2000مليار دوالر سنة  1,655أدى تدهور أداءه إىل ارتفاع وارداته من السلع النصف مصنعة من 

مليار دوالر  3,068، كما ارتفعت وارداته من عتاد التجهيز الصناعي من 2010مليار دوالر سنة  10من 
 428و 129واملواد اخلام من  ارتفعت واردات القطاع من الطاقة والزيوتمليار دوالر، كما  15,776إىل 

، مما ال يبقي شكا أن (4-29اجلدول )مليون دوالر لنفس الفرتة على التوايل  1409و 955مليون دوالر إىل 
هذا القطاع ال يزال تابعا للعامل اخلارجي من حيث املعدات، وأنه يبقى بعيدا يف الوقت الراهن عن 

دام الوسائل التكنولوجية املتطورة وإنتاجها واليت تسمح بتحسني طرق اإلنتاج وتتحكم يف تكاليفه مبا استخ
 .يزيد من مردودية القطاع ككل وحيقق األرباح اليت تعترب حافزا لزيادة النشاط الصناعي والتوسع فيه
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 (مليون دوالر)الوحدة                          (2000-2010)تطور واردات اجلزائر خالل الفرتة ( 4-30)اجلدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 التصنيف

 6058 5863 7813 4954 3800 3587 3597 2678 2740 2395 2415 مواد التغذية

 955 549 594 324 244 212 173 114 145 139 129 طاقة وزيوت

 1409 1200 4394 1325 843 751 784 689 562 478 428 مواد خام

مواد نصف 
 مصنعة

1655 1872 2336 2857 3645 4088 4934 7105 10014 10165 10098 

معدات التجهيز 
 الفالحي

85 155 148 129 173 160 96 146 174 233 341 

معدات التجهيز 
 الصناعي

3068 3435 4423 4955 7139 8452 8528 8534 13093 15139 15776 

 8536 6145 6397 5243 3011 3107 2797 2112 1655 1466 1393 استهالكيةخريات 

 40473 39294 39479 27631 21456 20357 18308 13534 12009 9940 9173 اجملموع

 .من إعداد الباحث بناء على معطيات مستخرجة من املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصائيات: املصدر

الواردات يف تزايد مضطرد وهو ما أثر على وضعية امليزان التجاري  يوضح اجلدول أعاله أن قيمة
على طول باقي فرتة مث حتسن بعد ذلك وباستمرار  2002و 2001الذي عرف تذبذبات، حيث تراجع سنة 

مليار دوالر لتصل إىل ذروهتا  24,612اإلنعاش االقتصادي، بفضل انتعاش الصادرات اليت ارتفعت من 
 .2010مليار دوالر سنة  57,053مليار دوالر مث تنخفض إىل  79,298بلغ لت 2008هناية سنة 

 (مليون دوالر)الوحدة         (2000-2010)تطور وضعية امليزان التجاري للجزائر خالل الفرتة ( 4-31)اجلدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 التصنيف

 40473 39294 39479 27631 21456 20357 18308 13534 12009 9940 9173 الواردات

معدل 
 %النمو 

/ 8,36 20,81 12,70 35,27 11,19 5,40 28,78 42,88 -0,47 3,00 

 57053 45194 79298 60163 54613 46001 32083 24612 18825 19132 22031 الصادرات

معدل 
 %النمو 

/ -13,16 -1,60 30,74 30,36 43,38 18,72 10,16 31,81 -43,01 26,24 

امليزان 
 التجاري

12858 9192 6816 11078 13775 25644 33157 32532 39819 5900 16580 

معدل 
 %النمو 

/ -28,51 -25,85 62,53 24,35 86,16 29,30 -1,88 22,40 -85,18 181,02 

 .ق نفسهإعداد الباحث من املركز الوطين لإلعالم اآليل واإلحصائيات، املرجع الساب: المصدر
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 2000-2010تطور قيم الصادرات والواردات وامليزان التجاري للجزائر للفرتة ( 4-7)الشكل 

 

كان ذو تأثري ( مليار دوالر 286)وعليه، ميكن القول أن الربنامج التنموي ذو امليزانية الضخمة 
روقات، إْذ أن اجلهاز ضعيف على النمو االقتصادي طاملا أنه ال يزال يرتبط وبنسبة كبرية جدا بقطاع احمل

اإلنتاجي بقي قليل املرونة، فلم يستجب العرض الكلي للطلب الكلي، بدليل ارتفاع معدل منو الواردات 
 159%بينما تضاعفت الثانية حبوايل  341%أكثر من معدل منو الصادرات، حيث تضاعفت األوىل حبوايل 

 2001فمثال عرفت سنيت . ومها السنوية، وهذا بالرغم من تباين معدالت من2010و 2000بني سنيت 
على التوايل، يف حني مل  43-%و 13,16-%تراجع يف قيمة الصادرات إذ منت مبعدل سالب بلغ  2009و

، مما أثر بشكل مباشر 0,47%ومبعدل ضئيل يف حدود  2009تسجل الواردات منوا سالبا إال هناية سنة 
إذ منا بأكثر من  2010السنوات، الذي انتعش هناية سنة على اجتاه معدالت منو امليزان التجاري لتلك 

 :مقارنة بالسنة اليت سبقته، وذلك كما يلي %180
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 2000-2010تطور معدالت منو الصادرات والواردات وامليزان التجاري للجزائر للفرتة ( 4-8)الشكل 

 

 األثر على معدالت البطالة والتشغيل ومتوسطات دخول األفراد -3-2-2

عن تقييم عام لسياسة اإلنعاش االقتصادي ال تكتفي فقط بذكر معدالت النمو إن البحث 
الكلية والقطاعية طاملا كانت معدالت التوظيف متدنية، لذا ال بد قبل احلكم على جناعة تلك السياسة أن 

ة، تؤدي إىل ختفيض معدالت البطالة وزيادة التشغيل، ولذا عادة ما يستخدم االقتصاديون معدلني للبطال
األول وهو الرمسي املعلن من طرف السلطات احلكومية، وأما الثاين فهو املصحح واملعلن من طرف 
املنظمات املالية الدولية كصندوق النقد الدويل، حيث غالبا ما يكونان خمتلفني تبعا لوجهة نظر اهليئات، 

ا تلعلنه أصغر مما تعلنه اهليئة الثانية، فاألوىل دائما ما تسعى إىل إبراز فعالية براجمها التنموية فيكون بذلك م
 :واليت حتتسبه كما يلي

فئة العاطلني عن العمل فئة العمال غري املنتظمني 
الفئة النشيطة

 معدل البطالة املصحح 

حيث متثل فئة العمال غري املنتظمني تلك الفئات اليت تعمل يف القطاع غري الرمسي أو املوازي، 
، وهي يف نظر تلك اهليئة عاطلة عن العمل ما دامت ال (الوطنية)دمة العسكرية واألفراد الذين يؤدون اخل

وعليه فإن بيانات القوى العاملة ومعدل منوها . تزاول أنشطة تدر دخال دائما مصرح به وخاضع للضريبة
 :معطى يف اجلدول املوايل( 2000-2008)وكذا معديل البطالة للفرتة 
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 ألف نسمة: الوحدةالتشغيل والبطالة حسب نوع قوة العمل     تطور مستويات ( 4-32)اجلدول 

 2008 2006 2004 2002 2000 نوع قوة العمل                               السنوات
 7002 6517 5981 5462 4997 القوى العاملة -1

حسب 
 القطاع

اخلدمات، إدارة، 
 جتارة، خدمات أخرى

 3260 3052 2861 2660 2514 العدد
 6,81 6,67 3,69 17,43 / %معدل النمو 

 الفالحة 
 1841 1780 1617 1438 1185 العدد

 3,42 10,08 3,32 8,28 / %معدل النمو 
األشغال العمومية 

 والبناء
 1371 1160 980 860 781 العدد

 18,18 18,36 8,04 7,09 / %معدل النمو 

 الصناعة
 530 525 523 504 497 العدد

 0,95 0,38 2,54 0,39 / %النمو معدل 

 العاملني غري املنتظمني -2
 2579 2485 2070 1455 1263 العدد

 3,78 20,04 34,67 4,07 / %معدل النمو 
 1220 1265 1729 2388 2610 العاطلني عن العمل -3

 11,3 12,3 17,7 25,7 29,5 %معدل البطالة الرمسي  
 35,17 36,52 38,84 41,30 43,76 %معدل البطالة املصحح  

 10801 10267 9780 9305 8850 (3+2+1=القوى النشيطة )المجموع 

 .2005-2010التقرير السنوي للمؤشرات االقتصادية للجزائر "من إعداد الباحث نقال عن بنك اجلزائر، : المصدر

 أن األول  يتضح من خالل بيانات اجلدول أعاله اخنفاض يف معديل البطالة الرمسي واملصحح، غري
إىل  43,76%من )نقطة مئوية  8,59و( 11,3%إىل  29,5%من )نقطة مئوية  18كان أكرب من الثاين بـ 

على التوايل ، حيث يعزى هذا التباين يف قيمة الرتاجع إىل ارتفاع  2008و 2000بني سنيت ( %35,17
هذه األخرية تعترب مقصاة  حجم القوى العاملة عموما وفئة العاملني غري املنتظمني خصوصا، وحيث أن

، فإن الثانية ارتفعت حبوايل 40%عند احتساب املعدل الرمسي للبطالة، فبينما ارتفعت الفئة العاملة حبوايل 
أي تضاعفت مرتني، وهو ما رفع معه معدل البطالة املصحح، وهذا بالرغم ارتفاع القوى النشيطة  %104

 .خالل نفس الفرتة 22,05%سوى بـ 

سامهة القطاعات الرئيسة يف امتصاص القوى العاملة، يأيت قطاع اخلدمات أوال من وبتحليل م
مليون عامل أي مبعدل منو  3,260مليون عامل إىل  2,514حيث استقطاب اليد العاملة، إذ انتقلت من 

، حيث تفسر هذه الزيادة بتحرر قطاعات التجارة الداخلية 2008و 2000بني سنيت  29,67%قدره 
ة، وكذا حركة النقل واالتصاالت بسبب ارتفاع الطلب الكلي نتيجة زيادة اإلنفاق احلكومي على واخلارجي

القطاعات املعنية، مث بعد ذلك يكون القطاع الفالحي ثاين املستقطبني للقوى العاملة إذ ارتفعت من 
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ل العمومية ، مث قطاع األشغا55,35%مليون عامل أي مبعدل منو قدره  1,841مليون عامل إىل  1,185
 .لنفس الفرتة  75,54%والبناء بـ 

وهو أدىن معدل، إذ مل تنتقل العمالة فيه سوى  6,64%وأخريا القطاع الصناعي مبعدل منو قدره 
ألف عامل مما يدل عدم جتاوب القطاع مع أهداف برنامج دعم اإلنعاش  530ألف عامل إىل  497من 

املعتمدة على التغيري اهليكلي الذي يقوده القطاع العمومي،  االقتصادي، وفشل تطبيق اسرتاتبيجية التنمية
امتصاص فائض العمالة املوجود يف ( مبا يف ذلك القطاع اخلاص)حيث مل يستطع القطاع الصناعي عموما 

القطاع الزراعي، وذلك للمشاكل اليت يعاين منها وباألخص عدم وجود قاعدة صناعية متينة قائمة على 
، وكذا غياب مناخ استثمار موايت للصناعة خارج قطاع احملروقات، وهذا بسبب وجود التجديد واالبتكار

مشكل العقار الصناعي، األمر الذي فتح اجملال لبعض من الفئات غري املنتظمة أن تنشط وبكثرة يف 
مليون  1,263من  2008إىل سنة  2000القطاع غري الرمسي، حيث ما لبثت أن تزايد عددها من سنة 

 .مليون عامل 2,58ىل حوايل عامل إ

من التحليل السابق يتضح أن تأثري برنامج اإلنعاش االقتصادي كان أكثر وقعا على قطاع 
األشغال العمومية والقطاع الفالحي بالرغم من كونه تأثريا ظرفيا معتمدا باألساس على اإلنفاق احلكومي 

يق الربنامج نظرا للتخلف املسجل فيها واملرتاكم منذ يف تطوير البىن التحتية، واليت ازدهرت كثريا يف فرتة تطب
االستقالل، بينما سطجل ارتفاع العمالة يف القطاع الفالحي، لكونه استفاد من الدعم املباشر للفالحني يف 
شكل مسح ديوهنم وعمليات بناء السدود واالهتمام بالثروة احليوانية، وارتفاع أسعارها داخليا، وهو ما 

سطات دخول األفراد اليت ارتفعت باضطراد مع بداية األلفية الثالثة بعد الرتاجع الكبري انعكس على متو 
 :املسجل فرتة التسعينيات، كما هو مبني يف اجلدول املوايل

 (2000-2009)تطور الدخل والناتج الفردي للفرتة ( 4-33)اجلدول 
 السنوات (دوالر)الدخل الفردي  الدخل الفرديمعدل منو  (دوالر) الناتج احمللي للفرد معدل منو الناتج الفردي

0,74 1796 3,21% 1610 2000 
1,11 1816 4,35% 1680 2001 
3,17 1874 4,17% 1750 2002 
5,32 1973 11,43% 1950 2003 
3,64 2045 17,44% 2290 2004 
3,54 2117 18,78% 2720 2005 
0,48 2128 14,71% 3120 2006 
1,46 2159 16,35% 3630 2007 
0,87 2177 17,36% 4260 2008 
0,57 2190 3,76% 4420 2009 

 .إعداد الباحث نقال عن قاعدة بيانات البنك العاملي: المصدر
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يالحظ من اجلدول أعاله استمرار ارتفاع متوسط الدخل الفردي ومعدل منوه، إذ انتقل بأكثر من 
، وقد بلغ متوسط 2009دوالر سنة  4420إىل  2000دوالر سنة  1610، أي من (174,5%)ضعفني 

، وهو عكس الناتج احمللي الفردي الذي مل 11,15%حوايل ( عشر سنوات)معدل منوه خالل هذه الفرتة 
، وهو ما يعين بوضوح عدم مشاركة كل شرائح اجملتمع يف 2,09%يعرف نفس وترية النمو مبتوسط قدره 

، بالرغم من كوهنا سامهت ولو بشكل غري مباشر يف رفع خلق الثروة الوطنية، وضعف برامج التشغيل املتبناة
نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل، بالرغم من كونه مؤشرا متحيزا ال يعطي الصورة احلقيقية ملستويات 
املعيشة، اليت تضررت بفعل ارتفاع األسعار وصعوبة احلصول على وظائف دائمة، وباألخص ملن يطلبها 

 .ألول مرة

انية ميكن مالحظة أن إحدى أنواع دخل العمل وهو األجر كان متباينا بني خمتلف من جهة ث
القطاعات االقتصادية، وبشكل أكثر وضوحا بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث يرتفع يف الصناعات 
االستخراجية واليت تتطلب تأهيال عاليا مقارنة بتلك احلرفية أو صناعة النسيج واألحذية، واليت تظهر 

ا فادحا مما جيعل طبقة العمل يف اجملتمع اجلزائري أكثر تباعدا، وهذا يف ظل إما غياب النقابات تفاوت
العمالية اليت ال تعمل على رفع اجلور بشكل أكثر فاعلية، أو لوجود تواطؤ بني تلك النقابات وأرباب 

ع احلكومي العمومي العمل، خصوصا يف القطاع اخلاص، بينما تظل الرواتب واألجور املدفوعة يف القطا 
 .متدنية مقارنة مبا يدفع يف غريها

 متوسط األجور يف بعض القطاعات( 4-34)اجلدول 

األجر املتوسط الشهري  نوع القطاع
األجر املتوسط الشهري  نوع القطاع (دج)

 (دج)
 20136 الفنادق واملطاعم و املقاهي 63922 اإلطارات املسرية

 19942 شؤون عقارية 48668 احملروقات
 18400 املؤسسات اخلاصة الوطنية 35722 إطارات جامعية

 17496 املؤسسات العمومية احمللية 32632 املؤسسات األجنبية
 17381 البناء واألشغال العمومية 26480 املؤسسات املالية

 15885 الفالحة 24424 النقل
 14758 األحذية وصناعة اجللود 23687 القطاع العمومي الوطين

 12250 القطاع غري الرمسي 23451 ارةالتج
Source: Amel Blidi, "Inégalités des revenus, les incohérences de la politique salariale", El Watan 

Economique, Hebdomadaire du 23 au 29 janvier 2006, p5. 
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كثري مما يدفع لقاء يالحظ من اجلدول أعاله أن أجور عمال صناعة األحذية واجللود هي أدىن ب
خدمات املسريين واإلطارات اجلامعية وعمال قطاع احملروقات وذلك أمر منطقي الختالف احتياجات كل 

، (SNMG)األجر الوطين األدىن املضمون قطاع من الكفاءة البشرية والتعليم، وهو متقارب نوعا ما مع 
ا وال يفي باحتياجات أغلب العمال، وال وجود الذي بالرغم من ارتفاع تكاليف املعيشة، فهو ال يزال متدني

 :إلطار للمقارنة مع تلك الفئات اليت ال تشتغل، مثلما يوضحه اجلدول املوايل
 تطور األجر الوطين األدىن املضمون(: 4-35)اجلدول 

 األجر الوطين األدىن املضمون السنة
 1000 1990جانفي  1
 1800 1991جانفي  1
 2000 1991جويلية  1
 2500 1992أفريل  1
 4000 1994جانفي  1
 4800 1997ماي  1
 5400 1998جانفي  1
 6000 1998سبتمرب  1
 8000 2001جانفي  1
 10000 2004مارس  1

 12000 2008ابتداء من سنة 

 15000 2010ابتداء من سنة 

Source : Ministère de travail, de la protection sociale et 

de la formation professionnelle d’après l’ONS. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

- 271 - 

 

 خاتمة الفصل
والذي كان هبدف اسرتجاع التوازنات الكلية  1989 سنةرع فيه منذ برنامج اإلصالح الذي شط إن 

شهدت فرتة التسعينيات على مستوى األسواق، كان له تداعيات خطرية على العمل واألجور، حيث 
بـ ( 1993-1998)مناصب الشغل غري الرمسية سنويا يف الفرتة  تيدتزاف، ةالرمسييف األنشطة غري  اتوسع

، وهو مؤشر واضح على األثر نفس الفرتةل 2,52%ـ تزايد منصب الشغل املنظمة ب، يف مقابل %8,41
السليب لربنامج التعديل اهليكلي على أصحاب دخل العمل، الذين تأثروا بربامج اخلوصصة وغلق وحل 

ن تسريح للعمال وارتفاع أسعار املواد األساسية لرفع الدعم عنها، مما أدى إىل املؤسسات وما صاحبها م
 .ارتفاع تكاليف املعيشة

وبشكل متصل، فإن ظروف العمل أصبحت أكثر صعوبة مقارنة مبا كانت عليه يف عقد 
 1998 من مناصب الشغل الدائم سنة 20%الثمانينات، فالوكالة الوطنية للشغل مل تستطع إنشاء أكثر من 

يف القطاعات غري خصوصا )، واكتفت فقط خبلق مناصب العمل املؤقت 1985سنة  87%مقارنة بـ 
من مناصب الشغل الكلية  35%إذ انتقلت من ، (اخل...كاإلدارة واخلدمات وأشغال املنفعة العامة  ،املنتجة
راء تدىن الدخول، وهو السبب املباشر و على التوايل،  1997و 1996سنيت  66%و 62,2%إىل  1995سنة 

حيث متثل األجور الدخل الوحيد لغالبية السكان، باعتبار قوانني التملك وامللكية مل تكن مشجعة خللق 
لقياس عدم عدالة توزيع الدخل ألواخر " Gini"األنشطة اخلاصة لتلك الفرتة، مما أثر على قيم معامل 

على  2000و 1988و 1980ل سنوات خال 39,5إىل  40,14%إىل  34,37%التسعينات الذي ارتفع من 
التوايل، حسب بعض مصادر املعلومات مثل البنك الدويل وصندوق النقد العريب، وهو مل يشهد إال تراجعا 

والسبب يف ذلك قد يرجع إىل برامج احلماية االجتماعية الذي  35,33%الذي بلغ فيه  1995واحدا سنة 
 .ر اليت كانت حمتملةطبقتها اجلزائر كحسن نية الحتواء تلك اآلثا

إن األوضاع احمليطة حبالة االقتصاد اجلزائري لتلك الفرتة أثرت بشكل خمتلف على عدالة توزيع 
الدخل، فمعامل جيين ارتفع بني السكان الريفيني مقارنة بسكان املدن بارغم من كون هيكل السكان 

مقابل  1962سنة  66,66%حوايل حتول بسبب ظاهرة النزوح الريفي، فبعدما كان سكان الريف يشكلون 
 50,28%و 48,72%لتصبح النسبتان  1988لسكان املدن، فإن الوضعية انقلبت بدًء من سنة  %33,34

إىل حوايل الثلث والثلثان على التوايل، وكان هذا بسبب األوضاع األمنية  2009وتصل بعد ذلك يف هناية 
عاىن من التهميش، إضافة إىل نتائج عملية التحرير املتدهورة وضيق سبل العيش يف القطاع الريفي الذي 

االقتصادي الذي بدأ برفع الدولة دعمها عن السلع، وعدم وجود محاية للمنتجات الفالحية أثناء وفرة 
احلصاد، مما كّبد املزارعني خسارات متتالية، األمر الذي جعلهم يعزفون عن مزاولة أنشطتهم بنفس الوترية 

سيان متركز املشاريع االستثمارية يف املدن ذات األجور املرتفعة، واليت حتسن التهيئة السابقة، هذا بدون ن
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العمرانية احلديثة ومرافق احلياة الضرورية من املستشفيات واملدارس واجلامعات والصرف الصحي واملياه 
 .الصاحلة للشرب وغريها، مما جعل احلياة يف الريف غري عادلة يف نظر أهلها

ول اقتصاديات العامل النامي حنو اقتصاد السوق، فإن احلكومات اجلزائرية املتعاقبة ومع سرعة حت
بداية من األلفية الثالثة وضعت برامج تنموية أعطت فيها األولوية للرفع من معدالت النمو االقتصادي 

فحققت  وحتسني الكفاءة االقتصادية، وهو ما جتلى يف إعادة التوازنات الكلية على مستوى األسواق،
-2010)للفرتة  3,33%وبلغ متوسطه  6,9%إىل  2003معدالت منو موجبة ومتزايدة باضطراد وصلت سنة 

2000). 

غري أن هاجس احلرمان وإشكالية على من تطقّسم الكعكة أعاد التفكري يف مسألة تقسيم مثرات 
أن الدولة ( 2001-2014) النمو احملققة، إذ توضح األرقام اخلاصة ببيانات برنامج اإلنعاش االقتصادي

عزمت يف كل برنامج فرعي سواء لدعم النمو أو الربنامج التكميلي أو برنامج توطيد النمو االقتصادي على 
الرفع وحتسني اإلطار املعيشي للسكان، بداللة املخصصات املالية هلذا القطاع واليت أخذت حصة األسد 

دل على أن اجتاه عدالة توزيع الدخول يف اجلزائر أحّلت تقريبا، وهو ما ي 40%من القيمة الكلية مبتوسط 
على السلطات احلكومية أخذ املسألة جبدية لتعزيز دور الفئات احملرومة يف املشاركة يف خلق الثروة الوطنية، 
واستفادهتا من مثرات التنمية الوطنية احملققة، بدال من أن تكون عقبة يف طريقها تنتظر إعادة توزيع 

ن خالل الربامج االجتماعية املستمدة معظم مصادر متويلها من اجلهاز الضرييب، الذي قد الدخول، م
يعمل على تثبيط الفئات النشيطة، ويزيد من كسل الفئات غري املشتغلة، خصوصا إذا كانت منح احلماية 

 .االجتماعية أكثر سخاء



 

 

 :خامسالفصل ال
 االقتصادي قياس أثر النمو

على عدالة توزيع الدخل في 
 مقارنة بالدول العربية الجزائر
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 مقدمة الفصل
ره عودة االهتمام بقضايا الفقر واملساواة يف شهدت فرتة منتصف مثانينات القرن املاضي حىت أواخ

توزيع الدخل ولو على مستوى البلدان النامية، اليت شهدت بعض منها حتسنا ملحوظا يف معدالت النمو 
االقتصادي، غري أهنا مل تستطع احلد من الفقر، األمر الذي جعل املؤسسات التنموية اإلقليمية كربنامج 

على ضرورة السعي قدما حنو حتقيق مزيد من املساواة، واليت تتجسد يف أبسط األمم املتحدة اإلمنائي يلح 
، صورها يف عدالة توزيع الدخول، والذي يعترب املكون الثاين بعد النمو االقتصادي النتشار الفقر يف اجملتمع

فقر، وحيث ال ميكن التحدث عن حتقيق العدالة االجتماعية إذا كان أغلب السكان يعيشون يف دائرة ال
 .60%وهي اليت متثلها الدراسات التنموية بالطبقة الوسطى أو أفقر 

 يزال اقتصاديو التنمية يبحثون عن السياسيات التنموية والربامج املستندة على وعلى هذا، ال
تعظيم معدالت النمو واليت تؤدي إىل حتسني توزيع الدخل للفئات الفقرية، فال توجد حلد اآلن نظرية قوية 

مناط توزيع الدخل بعالقته مع التطور االقتصادي يف الدول النامية، على عكس ما أظهره تفسر أ
"Kuznets "املتقدمة، إذ مثة حجج مضادة تبني حتمية عدالة التوزيع للوصول إىل النمو الدول ول ح

زيادة  فالنقاش ال يزال حمتدما حول ما الذي حيدث لعدالة توزيع الدخل إذا حدثت. االقتصادي املستدام
يف منو الناتج احمللي اإلمجايل أو نصيب الفرد من الدخل الوطين، فهل يؤدي ذلك إىل مزيد من عدالة 
التوزيع أم أنه ال توجد عالقة بينهما؟ وهل يقتضي حتقيق النمو مزيدا من عدم عدالة التوزيع، طاملا أنه ال 

يادة فيه والفئات اليت شاركت يف خلقه، واليت يهتم بكيفية خلق الناتج أو توزيعه، وإمنا يهتم فقط حبجم الز 
 .متتلك عوامل اإلنتاج

وبالنسبة للدول العربية فقد استطاعت أن حتقق عدالة نسبية يف توزيع الدخل، حيث ال يفوق 
، واستطاعت لعدة عقود حتقيق معدالت منو مقبولة من الناحية النظرية، 40%فيها " Gini"متوسط معامل 

تدهور حالة التوزيع ملعظم تلك البلدان، وذلك بفضل تغليبها لالعتبارات االجتماعية متكنت هبا من منع 
 .على حساب االعتبارات السياسية واالقتصادية، ولو يف بعض منها

إن هذا الفصل يبحث يف قياس األثر املتبادل بني عدالة توزيع الدخل والنمو االقتصادي يف الدول 
 :ةالعربية من خالل العناصر التالي

 فحص عالقة النمو االقتصادي بعدالة توزيع الدخل 

 اجتاهات تطور األداء االقتصادي وعدالة توزيع الدخل لبعض الدول العربية 

 بناء النموذج القياسي وتقديره 
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 فحص عالقة النمو االقتصادي بعدالة توزيع الدخل: المبحث األول
سباب تقدم وختلف األمم، وكذا كيفية باالستناد إىل النظرية االقتصادية اليت حاولت تفسري أ

تقسيم مثرات التنمية على الفئات االجتماعية املتعددة، فقد اهتمت كذلك بتفسري العالقة املوجودة بني 
النمو االقتصادي وعدالة توزيع الدخل، وذلك لتبيان هل يؤدي تزايد معدل النمو االقتصادي إىل حتسني 

 .ه أي تأثريأو تدهور توزيع الدخل، أو أنه ليس ل

بطبيعة العالقة بني النمو  األخرية تزايد االهتمام يف األوساط األكادميية خالل اآلونةوقد 
قد  ف. ، ومثة تعارض يف اآلراء واحلجج املقدمةصانعي السياسات لدىاالقتصادي ومستوى توزيع الدخل 

كسية، حيث أن اتساع أن هذه العالقة هي عبجل االقتصاديني قريب اعتقاد راسخ لدى وقت حىت  كان
عن حتقيق املستمر اهلوة بني األغنياء والفقراء أمر طبيعي مالزم للزيادة يف معدالت النمو، وأن البحث 

 :وذلك كما يلي توزيع متكافئ للدخل يضّر بالنمو االقتصادي

  دها يفساع، األمر الذي يالفئات الغنية إىل ادخار جزء كبري من دخلها مقارنة بالفئات الفقريةمتيل 
ؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي الذي يستفيد منه اجملتمع ، ما ينتجةاملستثمارية االشاريع املمتويل 

 .أكمله مبا فيه الطبقات الفقرية من خالل الضرائب املعاد توزيعها عليها يف شكل إنفاق عامب

  من طرف احلكومات اء غري كفوءة من خالل رفع الضرائب على األغنيإن اللجوء إىل سياسات توزيعية
ا قد يضّر بالنمو ويزيد مبميكن أن يؤدي إىل تقليص احلوافز على النشاط االقتصادي واالستثمار، 

 .، ويشوه اهليكل االقتصادي للبلد ككلمعدالت الفقر

  املصممة على القضاء على الفقر واحلرمان ومتابعتها يتطلب حتسني السياسات التوزيعية مباشرة إن
ساهتا القائمة على ذلك، والقيام مبجموعة كبرية من اإلصالحات االقتصادية اهليكلية، ما الدولة ملؤس

يتطلب معه متويال مستمرا وغري منقطع ملشاريع العدالة االجتماعية، األمر الذي يزيد من ثقل املوازنة 
 .حيّد من فعاليتهاقد ا مم، العامة الرتفاع تكلفتها

 يزال هو ما هي السياسيات التنموية املستندة على تعظيم إذن، فالسؤال الذي طرح لعقود وال
معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل اليت تؤدي إما إىل حتسني أو تدهور توزيع الدخل؟ وهلذا ال توجد نظرية 
قوية تفسر أمناط توزيع الدخل بعالقته مع التطور االقتصادي يف الدول النامية، على عكس ما مت إظهاره 

، إذ مثة حجج "Kuznets"عة تلك العالقة يف إطار تاريخ تطور الدول املتقدمة كما جاء به حول طبي
مضادة تبني حتمية عدالة التوزيع للوصول إىل النمو االقتصادي املستدام، حيث كثريا ما قد يقع البلد يف 

 .فخ النمو االقتصادي املثبط للنشاط االقتصادي وغري املساند للفقراء
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 والحجج المؤيدة لها" Kuznets"فرضية  -1-1

صاحب التحليل الريادي يف حتليل النمو التارخيي لعينات من الدول " Kuznets,1955"يعد 
املتقدمة املعاصرة، حيث استنتج أن عدم العدالة يتزايد يف املراحل األوىل للنمو االقتصادي ليصل إىل أعلى 

، حيث التغريات يف ( )كل املنحىن املقلوب نقطة مث يتحسن يف املراحل املتقدمة له، وهو ما يوضحه ش
، وحيث يفسَّر سوء "Gini"مقاسة مبعامل ( باستخدام السالسل الزمنية)توزيع الدخل يف املدى الطويل 

بتخفيض املوارد لصاحل الفئات اليت تّدخر "( Gini"بارتفاع معامل )توزيع الدخل يف املراحل األوىل للنمو 
ما التحسن يف املراحل املتقدمة للنمو فريجع إىل إحالل رأس املال البشري وتستثمر أكرب من اآلخرين، أ

 (.5-1)حمل رأس املال املادي كمصدر للنمو، مثلما يوضحه الشكل البياين 

كمؤشر  للحالة )وبناء عليه، فإن العالقة بني املتغريين النمو مقاس مبتوسط الدخل الفردي 
هي عالقة ( هلذا الغرض" Gini"غالبا ما يستخدم معامل )الدخل ، ومؤشرات قياس عدالة توزيع (التنموية

غري خطية، وذلك باالستناد إىل الفرضية اليت تعترب أن االقتصاد عبارة عن منوذج ثنائي يتكون من قطاعني؛ 
األول وهو ريفي كبري يتصف بإنتاجية متدنية ودرجة منخفضة من عدم عدالة توزيع الدخل، وأما الثاين 

 .حضري صغري يتصف بإنتاجية مرتفعة ودرجة مرتفعة من عدم عدالة توزيع الدخلفهو قطاع 

على هذا األساس؛ فإن عملية التنمية تسمح بانتقال عوامل اإلنتاج من القطاع الريفي إىل 
احلضري لتمتع هذا األخري بارتفاع يف متوسط الدخل، مما يرتتب عن تلك اهلجرة ارتفاع يف متوسط 

غري أن االستمرار . ذي يؤدي إىل زيادة درجة عدم عدالة التوزيع يف املراحل األوىل للتنميةدخوهلم، األمر ال
يف عملية التنمية ينتج عنها تقليص حجم القطاع الريفي ليسمح بارتفاع معدل أجره بالتوازي مع اندماج 

ف إىل اخنفاض درجة املهاجرين األوائل داخل احلراك املهين يف القطاع احلضري، ما يؤدي يف هناية املطا
 .عدم العدالة يف التوزيع على مستوى االقتصاد الوطين يف املراحل املتقدمة للتنمية
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 Kuznetsالنمو وعدالة توزيع الدخل حسب (: 1-5)الشكل 

 

 

 

 
 

 

 
 

: ت، املعهد العريب للتخطيط، مقال منشور على شبكة االنرتني"النمو وتوزيع الدخل: "أمحد الكواز: المصدر
4.pdf-api.org/images/training/programs/1/2008/20_C34-http://www.arab 

كذلك؛ من مجلة التفسريات احملتملة اخلاصة باجتاه عدم املساواة يف توزيع الدخل حنو التدهور 
ملبكرة للنمو االقتصادي قبل أن متيل بعد ذلك للتحسن، هي عادة ما يشار إليها بطبيعة خالل املراحل ا

فإن املراحل األوىل للنمو ترتكز حول " Lewis"التغري اهليكلي املصاحب للنمو، حيث وحسب منوذج 
فجوة القطاع الصناعي احلديث الذي يتسم مبحدودية التوظيف مع ارتفاع األجور واإلنتاجية، وعليه فإن 

الدخل بني القطاع احلديث والقطاعات التقليدية تتسع بسرعة يف البداية، وذلك قبل أن تبدأ يف االنكماش 
والضيق، كما أن درجة عدم املساواة املوجودة داخل القطاع احلديث تكون أكرب من مثيلتها يف القطاع 

وبرامج اإلنفاق العام اليت هتدف إىل  التقليدي الراكد، وأن عمليات حتويل الدخل من األغنياء إىل الفقراء
تقليل الفقر ورفع مستويات معيشة الطبقات املنعدمة تواجه صعوبات شديدة لدى البلدان منخفضة 

 .الدخل

إن مدى الصالحية التطبيقية هلذه الظاهرة يظل مفتوحا، وذلك لكون بيانات املدى الطويل 
تائجها حول البلدان النامية كانت متضاربة بسبب للبلدان املتقدمة تؤيد هذه الفرضية، يف حني أن ن

وهي البيانات اختالف املنهجية املستخدمة، حيث مل تتوفر املعلومات بشأهنا يف شكل سالسل زمنية، 
ا جعلهم يستخدمون املالئمة لالختبار باقتناع الباحثني، األمر الذي حال دون تطبيق املنهج املفضل، مم

لدراسة ظاهرة ذات مدى زمين طويل،  لدان هي عبارة عن وحدات للمشاهدةالبالبيانات املقطعية، حيث 
 .وبالتايل فإن النتائج قد ال تتطابق مع الفرضية

 

جمتمع صناعي حيث زيادة 
األجور نسبيا تقلل من 

 خليةالفوارق الدا

مستوى تنمية مرتفع 
يعيش أغلب السكان )

يف احلضر مع ارتفاع 
 (األجور يف الزراعة

مستوى تنمية 
منخفض 

: جمتمع زراعي)
اجلميع يعيش 
( يف حالة فقر

 (تقريبا

 "Gini" تفاوت الدخل

 متوسط دخل الفرد

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2008/20_C34-4.pdf
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مت اختبار هذه الفرضية يف سبعينيات القرن املاضي جملموعة من البلدان اليت توفرت بشأهنا بيانات 
ت التطبيقية لشكل هذه العالقة قد استخدمت املتغريات التابعة واملفسرة املبينة، حيث أن معظم الدراسا

كمتغري تابع، والبعض منها استخدم أنصبة الشرائح الدخلية، والبعض اآلخر استخدم نسبة " Gini"معامل 
منهم، مما جعلهم يبنون منوذجا لدالة هذه العالقة،  20%من السكان لنصيب أفقر  20%نصيب أغىن 

 :1واليت تكون من الشكل التايل

       α              γ        
  

 .متوسط الدخل احلقيقي للفرد(  )إىل مؤشر درجة عدم عدالة التوزيع، بينما ميثل (       )حيث يشري 

باستكشاف شكل العالقات املالئمة لكل مؤشر من مؤشرات  "S. Anand R. Kanbur &"قام 
هو املتغري التابع وذلك  " Gini"عندما يكون معامل  عدم عدالة التوزيع، واقرتحا أن الشكل املناسب هو

 :2كما يلي

                
 

 
 

( قصري وطويل املدى)إن العالقة بني النمو االقتصادي وعدم املساواة ال بد وأن تكشف عن األثر 
بيا إذا من السكان، وحيث يكون األثر إجيا 40%احملتمل للنمو على مستويات دخل الفقراء خصوصا أفقر 

أو على األقل مل يتجه دخلها حنو ( GNP)إىل منو دخل هذه الفئة مبعدل أسرع من معدل منو أدى 
غري أنه ال توجد دالئل حول . ويكون سلبيا إذا أدى إىل اخنفاض الدخل النسيب واملطلق للفقراء األسفل،

منوا قد تؤدي التنمية فيها إىل  االخنفاض املتتابع ملنافع النمو االقتصادي هلم، بل أن بعض الدول األقل
صعود الطبقة املتوسطة الصغرية حنو األعلى، وهو ما ميكن تفسريه بأن اهليكل االقتصادي وليس معدل 

 .النمو االقتصادي هو احملدد األساسي لنمط توزيع الدخل

 من وجهة نظر صياغة" Kuznets"يف سنوات التسعينيات من القرن املاضي أطعيد دراسة أطروحة 
السياسات التنموية يف البلدان النامية، خصوصا تلك احملفزة للنمو االقتصادي طويل املدى، واليت تفرضها 

" Bruno"فمثال قام . للمساعدات، وما مدى إضرارها أو نفعها للفقراء املؤسسات املالية الدولية املاحنة
هلا بيانات توزيع الدخل  بلدا توفرت 44باستعراض الشواهد من Squir( "1998 )"و" Ravaillon"و

، وتوصلوا إىل نتيجة أنه ال توجد شواهد تؤيد (1960-1990)مسحا ميدانيا خالل الفرتة  63واإلنفاق من 
، كما ال يطستبعد احتمال وجود تلك العالقة، مما استوجب دراسة أعمق للعوامل "Kuznets"فرضية 

                                                 
: ، املعهد العريب للتخطيط، من املوقع"العالقة بني التنمية وعدم عدالة توزيع الدخل: Kuznetsأطروحة  "رياض بن جليلي،  1

4.pdf-g/programs/1/2007/25_C29api.org/images/trainin-http://www.arab 2012/03/13، تاريخ التصفح. 
 .رجع سابقرياض بن جليلي، نفس امل 2

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2007/25_C29-4.pdf
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لنظرية املعمقة تؤيدها، وكذا بعض األدبيات اهليكلية اليت ميكن أن تفسرها، خصوصا وأن املسامهات ا
التطبيقية كما يفسرها متوسط دخل الفرد ودرجة عدم عدالة توزيع الدخل، واليت اختلفت فيما يتعلق 
بقواعد املعلومات املستخدمة، ومؤشر عدم عدالة التوزيع، ومصدر متوسط الدخل احلقيقي للفرد وتعريفه، 

 .وشكل العالقة السببية

 :ه املسامهات مدونة يف اجلدول التايلإن أهم هذ

 "Kuznets"بعض الدراسات املؤيدة لوجود منحىن (: 5-1)اجلدول 

 سنة النشر/ المؤلف
شكل 
 العالقة

 المتغير المعتمد
مصدر المعلومات 

 الخاصة بتوزيع الدخل
 حجم العينة

 مشاهدة 123/قطرا 56 البنك الدويل أنصبة الدخل تربيعية 1996جيها 
 قطرا 61 البنك الدويل أنصبة الدخل تربيعية 1996فيشلو 
 مشاهدة 425/قطرا Gini /Teil Deininger & Squire 45معامل  مقلوب 1997ساريل 

 قطرا 75 البنك الدويل Gini تربيعية 2001بولري
 قطرا 19 البنك الدويل Gini تربيعية 1997هايامي 

Barro 2000 تربيعية Gini Dininger & Squire 76-49 قطرا 
 .Gini Chen,S. and M تربيعية 2000علي والبدوي 

Ravallion, Datt 49 قطرا 
 Gini  Deininger, K. and تربيعية 2002دي قريقوريو ويل 

L. Squire 65 قطرا 
 .، مرجع سابق"العالقة بني التنمية وعدم عدالة توزيع الدخل: Kuznetsأطروحة  "رياض بن جليلي، : المصدر

من أهم تلك الدراسات الستخدامها معلومات دخل الفرد باملكافئ ( Barro,2000)دراسة تعترب 
 61و 49، وحيث أنه استخدم مشاهدات لـ "Gini"، وكذا لبيانات معامل 1985الشرائي للدوالر لسنة 

على التوايل، وقدر العالقة بطريقة احندار  1990و 1960،1970،1980بلدا، وذلك لسنوات  76و 68و
 .ادالت غري املرتبطة ظاهريااملع

من جهة أخرى، وبغض النظر عن اجلدل املنهجي الستقصاء العالقة بني املتغريين، فإن بعض 
، فليس من الضروري أن "Kuznets"اقتصاديي التنمية يشككون يف حتمية التتابع الذي أشار إليه 

ا هو الشأن يف حاالت الصني يصحب املستويات املرتفعة للدخل ارتفاع يف درجة عدم العدالة، مثلم
وتايوان وإيران وكوريا اجلنوبيةكما سيأيت الحقا، ألن األمر يتوقف على عملية التنمية، حيث املؤيدون 
حلتمية التتابع هم غالبا القادة السياسيون وأصحاب القرار يف البلدان اليت تشهد درجة مرتفعة ومتزايدة من 

مربرات فشل سياساهتم التنموية، وعدم بلوغها األهداف املرجوة عدم املساواة، وذلك ألهنم يبحثون عن 
 .واملسطرة، وباألخص القضاء على الفقر
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 المعدلة" Kuznets"فرضية  -1-2

إن معدالت النمو املرتفع ال تؤدي بالضرورة إىل سوء توزيع الدخل، ففي دول مثل تايوان وإيران 
لناتج الوطين اإلمجايل وأيضا حتسن أو على األقل عدم وكوريا اجلنوبية يوجد هبا معدالت مرتفعة نسبيا من ا

تغري يف توزيع الدخل، وهي خبالف دول أخرى مثل املكسيك وبـََنَما اليت هلا نفس النمو السريع ولكن 
مبعدل متدهور يف توزيع الدخل، كما أن دوال اخرى مثل اهلند وبريو والفلبني هبا اخنفاض يف معدل منو 

أما دول . من سكاهنا 40%يل املتزامن مع اخنفاض وتدهور النصيب النسيب ألفقر الناتج الوطين اإلمجا
أخرى مثل سرييالنكا وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور هلا نفس معدالت النمو املنخفض ولكنها اجتهت 

 .1للتحسن النسيب يف الرفاهية االقتصادية لسكاهنا الفقراء

ثة عدم صواب تلك املقاربة ولو يف املدى الطويل، فليس بعض الدراسات احلدي وبناء عليه، تطظهر
مثة عالقة تناقضية بني النمو االقتصادي والعدالة التوزيعية، بل على العكس، فعدالة التوزيع ملكاسب النمو 

فقد تبنيَّ أن ما مييز الدول الصاعدة اليت تنجح يف حتقيق مستويات منو . عامل أساسي يف دعم النمو
قود وليس فقط لسنوات متتالية عن الدول األخرى اليت تعجز عن ذلك، يكمن يف مستوى مرتفعة خالل ع

توزيع الدخل، فكلما ساء توزيع الدخل اخنفضت حظوظ النمو االقتصادي املستدام، مما يدل على وجود 
 :عالقة تناسبية بني النمو االقتصادي املستقر وعدالة التوزيع وذلك للعوامل التالية

 الغنية يف الكثري من الدول النامية، كما هي احلال يف الدول العربية، إىل االستهالك املفرط  متيل الفئات
للسلع واخلدمات الباهظة الثمن واملستوردة يف غالب األحيان من اخلارج، وبالتايل يتسّرب االدخار 

الوظائف ويساهم الوطين إىل اخلارج بدل أن حيّرك عجلة االقتصاد احمللي يف شكل استثمار منتج خيلق 
يف حني أن استهالك الشرائح املتوسطة والفقرية عادة ما يرتّكز على استهالك . يف حتسني مستوى الرفاه

 .السلع واخلدمات احمللية، ما يساهم يف دعم النمو االقتصادي

  عادة ما يؤّدي االختالل الكبري يف توزيع الدخل إىل احتجاجات اجتماعية وعدم استقرار أمين، ما
ومما ال شك فيه أن سوء توزيع الدخل يف الدول النامية،  . ؤثر سلبا يف االستثمار والنمو االقتصاديي

 .كما هو احلال يف الدول العربية قد هّيج موجات الغضب الشعيب وأشعل فتيل الثورات العربية

  بنسبة يطيل فرتة استقرار النمو  10%تشري أحدث التقديرات إىل أن حتسني توزيع الدخل بنسبة
، كما أن مسامهة عدالة توزيع الدخل يف دعم منو اقتصادي مرتفع ومستدام أهم كثرياً من مسامهة %50

االستثمار األجنيب أو االنفتاح التجاري، الذي عادة ما ترّكز عليه الدول النامية يف سياساهتا 
 .االقتصادية

                                                 
 .230-231تودارو، مرجع سابق، ص . م 1
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يات التنمية لكي ال تقتصر وإذا كان احلال كذلك، فلقد أصبح من الضروري إعادة حتديد أولو 
على تعظيم معدالت النمو االقتصادي فقط، بل ولتشمل األهداف االجتماعية العريضة، وعلى رأسها 
استئصال الفقر وختفيض الفجوة الواسعة يف توزيع الدخل، وهذا بالرغم من وجود العديد من املشاكل 

رقل إعادة توجيه اسرتاتيجية التنمية حنو السياسية واملؤسسية ومشاكل أخرى يف هياكل القوى، اليت تع
تعظيم منافع الفقراء، وكل هذا يف ظل الغموض الواضح حول أي إسرتاتيجية ستكون مالئمة متكن من 

 .ختفيض الفقر

إن النمو االقتصادي السريع مل يستطع اإلجابة على هذه التساؤالت بالرغم من كونه احملدد 
العدالة يف توزيع الدخل هدفان متكامالن وليس متنافران ضمن األساسي لربامج التنمية، غري أنه و 

سياسات التنمية وأهدافها، ألهنما يعمالن على حتسني معايري املعيشة لشرحية واسعة من السكان يف العامل 
النامي، واليت مل تستفد من مثرات النمو االقتصادي خالل فرتات سابقة، مما يطرح العديد من التساؤالت 

وع النمو االقتصادي الذي جيب حتقيقه وكيف يتم ذلك بدون اإلضرار بالفئات االجتماعية، حول ما ن
 .وهو ما حياول العنصر املوايل اإلجابة عنه

اليت ( Bruno, Ravallion & Squire, 1998)وبعد، وعلى الرغم من عديد املسامهات التجريبية 
، فإن الدراسات النظرية مل تستبعد احتمال "Kuznets"قام هبا االقتصاديون إلثبات عدم صحة فرضية 

وجود تلك العالقة، وباألخص بني التنمية االقتصادية وعدالة التوزيع من خالل استكشاف العوامل 
اهليكلية االقتصادية واالجتماعية العميقة اليت تؤثر فيهما خالل الفرتة الزمنية اليت تستغرقها عملية التحوالت 

 :1ؤسِّسة للمجتمع، مبا يف ذلك النظام السياسي، ومنهااهليكلية طويلة املدى امل

ببناء منوذج لالقتصاد السياسي حيتوي على ( D. Acemoglu & J. Robinson, 1997)فمثال قام 
النخبة السياسية احلاكمة اليت تتبع سياسات توزيعية لصاحل اجلماهري، أو تقوم باختاذ تدابري سياسية تتيح 

السياسات من خالل حق االنتخاب، وأن أي ظروف غري مالئمة قائمة على الظلم هلم املشاركة يف صياغة 
واحلرمان والتمييز من شأهنا ان تؤدي إىل قيام الناس بثورة سياسية نتيجة بلوغ عدم املساواة يف توزيع 
الدخول والفقر حدا ال ميكن حتملهما، وحيث أن وجود نظام اقتصادي يتسم بتشوهات كبرية يف أسواق 

س املال البشري واالئتمان، ويكون للنخبة احلاكمة فرص مراكمة رأمساهلا البشري واملادي، وعندها رأ
تتعاظم حاالت عدم املساواة، مما يضطر الطبقة احلاكمة إىل تشريع سياسات توزيعية لصاحل الفقراء،  

وزيع الدخول، وهذا ما كالسماح هلا باالستثمار يف رأس املال البشري، لتكون بداية اخنفاض التفاوت يف ت

                                                 
األهداف الدولية للتنمية وصياغة "، ندوة حول "واألهداف الدولية للتنمية التطورات احلديثة يف الفكر التنموي"علي عبد القادر علي،  1

 .2003ماي  6-8، تونس "اسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربيةالسي



 

- 282 - 

 

تستدل عليه الشواهد التارخيية أن ظهور أنظمة احلكم الدميقراطية كان بسبب وصول عدم عدالة التوزيع 
 .قيما قصوى مل تستطع تلك اجملتمعات استيعاهبا وقبوهلا

منوذجا ألنظمة احلكم ( F. Bourguignon & T. Verdier, 1997)يف نفس السياق طور 
على املشاركة السياسية اليت تعتمد على مستوى التعليم للفرد، وأن هناك تكلفة ثابتة  السياسية القائمة

لالستثمار يف التعليم يصعب على الفقراء مقابلتها، وغياب التحويالت الدخلية من األغنياء املشاركني يف 
ألمناط التوازنية وعند حتليل ا. العملية السياسية، وذلك نسبة لقيود السيولة اليت يتميز هبا االقتصاد

للمؤسسات السياسية وحالة التوزيع والنمو االقتصادي، فقد اتضح أن منها ما يؤيد وجود منحىن 
"Kuznets"يف األوىل يكون هنالك استثمار حمدود يف رأس املال : ، وان االقتصاد ينمو على مرحلتني

نية، األمر الذي يرتتب عليه البشري ومشاركة سياسية حمدودة وغياب حتويالت دخلية من الشرائح الغ
وأما يف املرحلة الثانية . ارتفاع يف حالة عدم عدالة توزيع الدخل داخل اجملتمع بارغم من وجود الضرائب

فيتمكن األفراد من مراكمة رأس املال البشري ويشرتكون يف العملية السياسية، املر الذي ميكنهم من تشريع 
األغنياء حنو الفقراء، ما يرتتب عليه اخنفاض درجة عدم عدالة القوانني اخلاصة بتحويالت الدخل من 

 .التوزيع

منوذجا لالقتصاديات الثنائية ذات ( A. Banerjee & A. Newman, 1998)كذلك، طور 
القطاعني احلديث والتقليدي، حيث يتصف األول بارتفاع اإلنتاجية وعدم جتانس املعلومات املتوفرة يف 

لثاين باخنفاض هذه اخلصائص، وعندما يدرك األفراد حقيقة ما ميتلكونه من االقتصاد، بينما يتصف ا
مواهب بعد التحاقهم بالقطاع االقتصادي يتمكن االقتصاد من التطور ملرحلة التحديث الكاملة ولكن 

 ".Kuznets"مبعدل متدين نسبيا، يكون مساره على شكل منحىن 

 إعادة التوزيع من خالل النمو -1-3

، فإن عملية االختيار يف البلدان النامية ال تتم بني منو أسرع وعدالة أقل، ولكنها انطالقا مما سبق
تتعلق بنوع النمو الذي ال يتعارض مع عدالة التوزيع، وأن اسرتاتيجية التنمية املستندة على النمو 

 :1االقتصادي جيب أن تراعي اآليت

 النمو مقابل التوزيع -1-3-1

رضية القائلة بأن تعظيم النمو االقتصادي يتحقق على هناك العديد من احلجج اليت تؤيد الف
حساب درجة عالية من عدم املساواة، وهذا ألنه يف فرتة الستينيات حىت أوائل التسعينيات من القرن 

                                                 
 .بتصرف ،233-244تودارو، مرجع سبق ذكره، ص ص . م 1
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املاضي مع زيادة نفوذ نظرية االقتصاد احلر وسياساته، وقبول االقتصاديني يف العديد من الدول املتقدمة 
ء باالهتمام مبشاكل النمو السريع بعيدا عن مشاكل الفقر وتوزيع الدخل، فإن والنامية على حد سوا

االعتقاد ساد بأن اتساع درجة عدم عدالة التوزيع هي شرط ضروري لتعظيم النمو االقتصادي، وحيث أن 
هذا النمو يف املدى الطويل يعترب شرطا ضروريا لرفع مستويات املعيشة للجميع من خالل تقليل أمهية 

 .نافسة والنظم االقتصادية املختلطة، فإن االهتمام املباشر بقضايا املساواة وختفيف الفقر أخذ يف التناقصامل

إن احلجة االقتصادية األساسية يف هذا الشأن تتلخص يف أن الدخل الشخصي املرتفع هو شرط 
خرون ويستثمرون ضروري لالدخار الذي ميكن من االستثمار والنمو االقتصادي، حيث أن األغنياء يد

فإذا كان معدل النمو يرتبط . نسبة هامة من دخوهلم، بينما ينفق الفقراء كل دخوهلم على استهالك السلع
طرديا مع النسبة املدخرة من الدخل الوطين، فإنه من الواضح أن االقتصاد الذي به عدم مساواة كبرية 

به مساواة يف توزيع الدخل، وهو ما ذهب يستطيع أن يدخر أكثر، ومن مَث ينمو أسرع من اقتصاد آخر 
الذي رأى أن تفاوت الدخل يكون جيدا للنمو  ألنه يؤدي إىل متركز الثروة لدى قلة من " Kaldor"إليه 

 .الناس مما يسمح هلم باالدخار، والذي يوجه فيما بعد إىل االستثمار

لكيفية اليت جتعل إعادة توزيعه وعليه، فإن الدخل الوطين املرتفع ونصيب الفرد منه يكون مرتفعا با
عن طريق فرض الضرائب على األغنياء وبرامج اإلعانات للفقراء، غري أن الوصول إىل هذه احلالة ليس 
سهال، طاملا كان يطنظر إىل سياسات إعادة التوزيع بأهنا ختفض معدالت التنمية وتؤدي إىل التأخر الزمين، 

لدخل عوض أن ترتاكم فإن املسؤولني احلكوميني يقومون بإعادة بسبب أن الزيادة الكبرية املتحققة يف ا
 .توزيعها على كافة جمموعات السكان

إن هذه احلجج اليت تؤيد فرضية التسابق والتنافس بني حتقيق املعدالت املرتفعة والسريعة للنمو من 
قتصاديني الذين يرون جهة، وبني العدالة التوزيعية من جهة أخرى، مل تلق صدى كبريا لدى البعض من اال

يف البلدان النامية رمبا تكون الشرط املساند للنمو ( تقليل عدم عدالة التوزيع)أن هدف املساواة الكبرية 
 :االقتصادي الذايت السليم على املدى الطويل وذلك لألسباب التالية

  على االئتمان يؤدي ارتفاع درجة عدم املساواة وانتشار الفقر إىل عدم قدرة األسر على احلصول
والدعم املايل لتعليم أطفاهلم، مما يؤدي إىل غياب وفـََواِت فرص االستثمار يف رأس املال البشري، 

 .باعتبار أن هؤالء األطفال هم الضمان املايل لكبار السن يف املستقبل

  ن املتقدمةعلى عكس ما كان حيدث يف البلدا–تبني البيانات احلديثة للثروة أن أغنياء البلدان النامية- 
مبختلف طبيعة ثرائهم سواء كانوا )ليس لديهم نفس الرغبة واحلوافز يف االدخار واالستثمار، فهم 

ينفقون بعضا من دخلهم على استرياد سلع ( أصحاب األراضي أو رجال األعمال أو السياسيني
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، واالدخار يف اخلارج  الرتفيه، واكتناز الذهب واجملوهرات، وشراء املنازل الفخمة، والقيام بالسفريات
كأمان هلم، مما جيعل نشاطهم هذا ال يضيف الكثري إىل املوارد اإلنتاجية الوطنية، وهم حىت ال يبذلون 
اجلهد للحصول على الدخل، بل يتحصلون على ناتج وجهد غريهم، ويكون ادخارهم واستثمارهم 

إسرتاتيجية للنمو اليت تعتمد على منو  وبالتايل كل. أكثر بقليل من قرنائهم من الفقراء ومتوسطي احلال
عدم مساواة الدخل هي يف احلقيقة حتاول احلفاظ على الوضع القائم للصفوة السياسية والنخبة 
احلاكمة يف تلك الدول على حساب األغلبية الفقرية، وهذا عادة ما يطلق عليه مبصطلح اإلسرتاتيجية 

 (.Antidevelopmental)املضادة للتنمة 

 فاض دخل ومستوى معيشة الفقراء يف افتقارهم للصحة والتغذية والتعليم اجليد، األمر الذي يظهر اخن
يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاجية االقتصادية مما يؤثر على تباطؤ النمو، وبالتايل فإسرتاتيجية النمو اليت ترفع 

من  40%خل أفقر من املداخيل ومستويات املعيشة ال بد هلا ان تؤدي ليس فقط إىل رفع مستويات د
السكان، وبالتايل فهي ليست جمرد مسامهة هذه الفئة الكبرية يف حتقيق الرفاهية، ولكن أيضا جيب أن 
يسامهوا يف إنتاجية ودخل االقتصاد ككل، ألن هتميش إنتاجية ما يقارب نصف السكان سيضعف 

 .االقتصاد ال حمالة

 املنتج احمللي خصوصا األساسية منها، مثل  يؤدي رفع مستويات دخل الفقراء إىل حتفيز الطلب على
الغذاء وامللبس وباقي السلع الضرورية، على خالف األغنياء الذين يتجه إنفاقهم حنو السلع الكمالية 

وعليه يؤدي هذا االرتفاع يف الطلب على السلع احمللية من طرف . والرتفيهية واليت غالبا ما تستورد
احمللي، الذي يؤدي إىل زيادة التوظيف واالستثمار احمللي، مما يعين أن الفقراء إىل ظهور دوافع اإلنتاج 

 .النمو االقتصادي سينشأ على ركيزة املشاركة الشعبية الكبرية فيه

  تؤدي األسباب السابقة إىل حتسن عدالة توزيع الدخل من خالل اخنفاض معدالت الفقر، مما يشجع
اركة الشعبية الواسعة بكل أطيافها يف عمليات التنمية النمو االقتصادي السليم الذي يقوم على املش

وهلذا فالتباين الكبري يف الدخل (. إخل...عمال مهرة وغري مهرة، أغنياء وفقراء، متعلمون وأميون)
وانتشار الفقر مها عقبة يف طريق التنمية، حيث كثريا ما يسببان الغضب الشعيب واالنفجار السياسي 

ذين حتصلوا على مستويات علمية عليا، أو على األقل نالوا قسطا من لألفراد، خصوصا أولئك ال
 .التعليم
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 توضيح حقيقة عدالة توزيع الدخل باستخدام مقاييس للرفاهية  -1-3-2

تظهر األرقام اخلاصة مبتوسط نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجايل صورة غري حقيقية حول  
النمو، حيث أن حساب هذا املعدل يقتصر فقط على  كيفية توزيع الدخل الوطين ومن يستفيد من هذا

من السكان، لذلك فهو ال يوضح حالة الرفاهية، خصوصا إذا كان جل  40%معدل منو دخل أغىن 
 .السكان يعانون من الفقر

وكمثال على ذلك، إذا كان جمتمع يتكون من عشرة أفراد، تسعة منهم ال يتحصلون على دخل، 
ومتوسط  100وحدة، وبالتايل فالدخل الكلي هنا يساوي  100خل قدره بينما العاشر يتحصل على د

فإن الدخل الكلي سيزيد  20%، فإذا زاد دخل كل فرد بـ 10الدخل الفردي من هذا الناتج سيكون 
وهي نفس النسبة اليت من املفرتض أن )ن .و12ن، بينما متوسط الدخل الفردي سيصبح .و 120ليصبح 

ولكن احلقيقة املرة هي أن األفراد التسعة ليس هلم دخل وبالتايل ينمو دخلهم بـ ، (ينمو هبا دخل كل فرد
وهذه احلالة ال تبشر خبري ألن أغىن فرد ميلك كل الدخل وينمو دخله بالتتابع، مما جيعل هذا املؤشر  %0

د يف اجملتمع يقيس فقط معدل منو دخل فرد واحد أو جمموعة قليلة من األفرا( منو الناتج الوطين اإلمجايل)
 .وليس اجملتمع بأسره

تستلم ( 5-2)وبنفس املبدأ والسببية، فإذا مت تقسيم السكان إىل شرائح دخلية كما يف اجلدول 
، فإن هذه األنصبة تقيس الرفاهية االقتصادية (51%، 22%، 13%، 9%، 5%)حصصها من الدخل 

فاهية اجملتمع كمجموع مرجح بسيط لنمو النسبية لكل طبقة دخلية، حيث ميكن تقريب النمو يف إمجايل ر 
 .دخل كل طبقة، وهو ما يقيسه معدل منو الناتج الوطين اإلمجايل
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 التوزيع الشخصي للدخل يف الدول النامية حسب شرائح الدخل( 5-2)اجلدول 

الدخل الشخصي  األشخاص
 (وحدات نقدية)

 النصيب النسيب من الدخل اإلمجايل
 (من السكان 10%)الفئات العشرية  (من السكان 20%)الفئات اخلمسية 

1 0,8 

5 
1,8 

2 1 
3 1,4 

3,2 
4 1,8 
5 1,9 

9 
3,9 

6 2 
7 2,4 

5,1 
8 2,7 
9 2,8 

13 
5,8 

10 3 
11 3,4 

7,2 
12 3,8 
13 4,2 

22 
9 

14 4,8 
15 5,9 

13 
16 7,1 

177 10,5 
51 

22,5 
18 12 
19 13,5 

28,5 
20 15 

 100 100 100 اإلمجايل
 .202، مرجع سابق، ص "التنمية االقتصادية"تودارو، . م: المصدر

من السكان، فإنه ميكن  20%إذا مت تقسيم اجملتمع إىل فئات مخسية، حيث كل فئة تساوي 
 :احلصول على املؤشر املرجح لنمو الرفاهية االجتماعية وذلك كما يلي

                           

 :هو املؤشر املرجح لنمو الرفاهية االجتماعيةن وأما( G)حيث أن 
gi   فهو معدل منو الدخل بالنسبة للفئة(i)حيث هناك مخس فئات مرتبة من األفقر إىل األغىن ،. 

Wi  وزن الرفاهية للفئة(i)،وحيث أن        مثال  ، وهي احلصص النسبية ملداخيل الفئات اخلمسة ،
جمموع األجزاء أو احلصص النسبية يعادل الواحد الصحيح املوجب، مما يعين أن مقياس النمو لرفاهية 

 .اجملتمع ال بد وان يقع بني أدىن وأعلى معدالت منو الدخل للفئات املختلفة
 :إن أوزان تقسيم الدخل كمؤشر لرفاهية اجملتمع هلذا املثال تكتب كما يلي
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أي أن )من السكان يف هذا املثال هو صفر  60%فإذا افرتض أن معدل منو الدخل ألفقر 
أي ) 10%من السكان يعادل  40%بينما معدل منو الدخل ألغىن   (          

 :فإن املعادلة السابقة تكتب(           
                                                      

( 5-1)كما هي يف اجلدول   100لريتفع من  7,3%وعليه فإن الناتج الوطين اإلمجايل سريتفع مبعدل قدره 
من السكان ليسوا يف وضع  60%، مما يدل على أن رفاهية اجملتمع قد زادت على الرغم من أن 107,3إىل 

وحدة من الدخل على التوايل، مما يعين  22و 13و 5 زالوا يتحصلون فقط على أفضل من قبل لكوهنم ال
أن توزيع الدخل سيكون أسوأ بسبب هذا النمو، وبالنتيجة فاستخدام هذا املؤشر لقياس رفاهية اجملتمع أو  

اهية كطريقة ملقارنة التنمية بني الدول املختلفة ميكن أن يكون مضلال إىل حد كبري، فضال على أن الرف
دث )املرافقة ملعدالت النمو للمجموعات الدخلية املختلفة تكون غري متساوية  إضافة إىل أن اجملتمع حيط

مرات  10حتدث زيادة أوزان تفوق  1%، فمثال زيادة ومنو أغىن الفئات بـ (النمو يف دخل اجملموعات العليا
 (.0,05مقابل  0,51)يف دخل أفقر الفئات  1%أضعاف منو 

ام مقياس منو الناتج الوطين اإلمجايل كمؤشر لتحسني الرفاهية يف اجملتمع والتنمية طبقا إن استخد
من السكان  20%يف دخل أغىن  1%لكل جمموعة دخلية يكون مطابقا حلصص الدخل، حيث أن زيادة 

من السكان، مما يعين أن  20%يف دخل أفقر  1%مرات زيادة  10يتضمن افرتاض أنه يعادل أكثر من 
 .يم رفاهية اجملتمع تكون من خالل تعظيم معدل منو دخل األغنياء، بينما تتجاهل الفقراءتعظ

 تركيب مؤشر الفقر المرجح للرفاهية االجتماعية -1-3-3
نظرا لنقص هذين املؤشرين السابقني وجتاهلهما مقدار الزيادة يف دخل الفقراء مقارنة باألغنياء، 

رجح للفقر للدول اليت تسعى إىل التخلص من الفقر كهدف فقد مت إنشاء مؤشر بأوزان متساوية كمؤشر م
أساسي للتنمية، حيث يقيس أوزان منو الدخل لكل طبقة ليس كنسبة يف إمجايل الدخل ولكن كنسبة يف 
إمجايل السكان، وتتم معاملة األفراد بنفس الوزن، حيث كل فئة يف جمتمع مقسم إىل أمخاس، فإن كل وزن  

من السكان هلا نفس التأثري  20%يف دخل أفقر  10%، وحيث زيادة قدرها 0,2منو الدخل لكل فئة هو 
 .يف دخل أغىن فئة أو أي فئة أخرى 10%يف مقياس حتسني رفاهية اجملتمع كزيادة بـ 

يف دخل أغىن الفئتني مع ثبات الفئات  10%باستخدام هذا املؤشر يف املثال السابق لنمو قدره 
 :، فإن النتيجة هي(          )الثالث األفقر كما هي 

                                                     
إال أن مؤشر  7,3توضح هذه النتيجة أنه بالرغم من أن الناتج الوطين اإلمجايل ال يزال ينمو مبعدل 

 .4%الرفاهية البديل للتنمية يوضح أن الرفاهية ال ترتفع إال بـ 
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من السكان،  40%فإن الدولة النامية اليت هتتم فقط بتحسني رفاهية أفقر  -وليس آخرا-وأخريا
(       )فإهنا تنشأ مؤشر مرجح للفقر لقياس التنمية، ويكون فيه وزن الرفاهية حتكمي يقدر 

، وباستخدام نفس املثال الرقمي (          )بينما يعطي وزنا يعادل الصفر (       )و
فإن مؤشر منو رفاهية اجملتمع يف هذه الدولة يكون  (           و            )السابق 
 :كما يلي

                                         
ولذلك فإن مؤشر أوزان الفقر يسجل بناء على ذلك عدم حتسن يف رفاهية اجملتمع، أي عدم 

، مما ميكن من 7,3%ناتج الوطين اإلمجايل قد منا بـ ، وذلك بالرغم من أن ال(   )وجود تنمية 
استخالص بعض االستنتاجات اهلامة اخلاصة بعدالة توزيع الدخل وعالقته بالنمو االقتصادي ومدى حتقيق 

، ومبؤشر األوزان املتساوية، وكذا (GNP)الرفاهية لكافة اجملتمع املقاسة مبعدل منو الناتج الوطين اإلمجايل 
من  40%الفقر الذي يقيس األوزان احلقيقية من خالل حتديد معدالت منو الدخل ألقل مبؤشر أوزان 

 .منهم، مثلما يوضحه اجلدول املوايل 20%، وأعلى (من السكان 40%)السكان، والفئة املتوسطة 
 دولة خمتارة 17توزيع الدخل والنمو يف ( 5-3)اجلدول 

 الدولة
 الزيادة السنوية يف الرفاهية منو الدخل

 أوزان الفقر أوزان املساواة (GNP)أوزان  40%أقل  40%أوسط  20%أعلى 
 3,5 4,1 5,2 3,7 3,1 6,7 الربازيل
 6,1 6,1 6,2 6,5 5,3 7 كندا

 7,8 7,3 6,2 7,8 7,9 5,2 كولومبيا
 7,8 7,4 6,3 7 9,3 4,5 كوستاريكا
 7,4 7,1 5,7 6,4 9,5 3,5 السلفادور

 3,1 4 5,1 2,1 5 6 فنلندا
 2,4 3,5 4,8 1,4 4,5 5,6 فرنسا
 2,5 3,3 4,2 2 3,5 5,3 اهلند

 5,9 6,5 7,8 6 5,8 8,8 املكسيك
 5,2 6,7 8,2 3,2 9,2 8,8 بنما
 3,8 4,4 4,6 2,4 6,7 3,9 بريو

 5,2 5,4 5,5 4,4 6,7 5 الفلبني
 10,5 10,7 11 11 9,5 12,4 كوريا اجلنوبية

 7,6 6,5 5 8,3 6,3 3,1 سريالنكا
 11,1 9,4 6,8 12,1 9,1 4,5 تايوان

 4,5 4,8 5,2 4,1 5,2 5,6 الواليات املتحدة
 4,5 4,7 4,9 4,3 5 5 يوغسالفيا

 .241تودارو، مرجع سابق، ص .م: المصدر
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خصوصا قياس الرفاهية املشار إليها -تتلخص االستنتاجات اخلاصة بعالقة النمو مع توزيع الدخل 
 :يف اآليت -ار اجلدولباألعمدة الثالثة على يس

  إن مستويات النمو االقتصادي املوجبة واملرتفعة اليت حققتها بعض الدول مثل الربازيل واملكسيك
وبنما كانت هلا نتائج أسوأ فيما خيص توزيع الدخل، حيث تركز منو الدخل على الفئة العليا، ويف 

معدل النمو املرتفع احملقق  مقابل ذلك استطاعت دول أخرى مثل كوريا اجلنوبية أن توفق بني
وكذا مقاييس الرفاهية األخرى، وحيث أن هذه الزيادة صاحبها منو معترب  11%والذي قدره 
 .11%من السكان املقدر بـ  40%لدخل أفقر 

  حققت البلدان التالية وهي كولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وسرييالنكا وتايوان أداء أفضل من
ؤشرات املرجحة لديها كانت هي األقوى،حيث أن معدل منو دخل الفئات باقي البلدان، ألن امل

 .الفقرية كان أسرع من مثيله بالنسبة للفئة الغنية

  حققت كل من البريو والفلبني وكوريا اجلنوبية ويوغسالفيا سابقا تغريا بسيطا يف توزيع الدخل نتج
 .لقياس رفاهية اجملتمعواملؤشرين البديلني ( GNP)عنه اختالف بسيط بني مقياس منو 

  تقود النتائج أعاله إىل استنتاج مهم وهو أن املقياس املفيد لدرجة أي منو اقتصادي ميس حنو
التحسني النسيب للمجموعات الدخلية العليا أو املنخفضة يقع بني معدل منو الناتج الوطين 

كان معدل النمو   اإلمجايل ومؤشر أوزان الرفاهية، هذا األخري يكون مرغوبا فيه حىت ولو
االقتصادي بسيطا أو منخفضا طاملا يكون مصحوبا مبعدل مرتفع للتنمية االقتصادية مثلما وضحه 

 .مؤشرا الرفاهية للدول األخرية سابقة الذكر
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 اتجاهات تطور األداء االقتصادي وعدالة توزيع الدخل للدول العربية: المبحث الثاني

 من بريك  لعدد متوفرة يكاالستهال  واإلنفاق الدخل توزيع حول لوماتاملع تكن مل ،معروف هو كما
 على الفقر بقضايا املتجدد االهتمام على ترتب وقد هذا قريب، وقت العربية حىت الدول فيها مبا النامية الدول

 توزيع ولح املعلومات توفري جمال يف املعرفة مبستوى االرتقاء إىل هدفت إحصائية حبثية جهود الدويل املستوى

 قواعد شكل يف معلومات من متوفر هو ة ماجود وتصنيف رصد يف متثلت ،يكاالستهال  واإلنفاق الدخل

 معلومات قاعدة تسبتكا  وقد هذا. إضافية معلومات لتوفري ميدانية مسوحات إجراء ويف بيانات

(Deininger, Squire, 1996) 1اجملال هذا يف الباحثني أوساط يفكبريا  احرتاما. 

 تجاهات األداء االقتصادي عبر الزمن في الدول العربية محل الدراسةا -2-1
تتفق معظم األدبيات احلديثة حول النمو االقتصادي يف الدول العربية أن من خصائص النمو 
االقتصادي فيهاأنه يتصف بعدم االستقرار خالل الفرتة املمتدة من بداية الستينات حىت أوائل األلفية 

من حالة النمو املرتفع نسبيا من بدابة الفرتة املذكورة حىت منتصف الثمانيات إىل النمو  الثالثة، وانتقاله
مبعدالت منخفضة خالل باقي الفرتة، ويرجع ذلك لآلثار اليت خلفتها عملية التحول االقتصادي ملعظم 

تبنته منتصف  اقتصاديات الدول العربية حنو اقتصاد السوق، ومباشرهتا عمليات اإلصالح االقتصادي الذي
الثمانينات وأوائل التسعينات، حيث اخنفض متوسط معدل النمو االقتصادي للدول العربية جمتمعة من 

خالل الفرتة الثانية، وأن االقتصاديات النفطية مثل  0,5%سنويا خالل الفرتة األوىل إىل حوايل  2%حوايل 
 .2دل سالباجلزائر حتول معدل النمو فيها خالل الفرتة الثانية إىل مع

يبني اجلدول املوايل تطورات متوسط معدل النمو لكل دولة عربية على حدى، واحنرافه املعياري، 
 :ومعامل تفاوته مقارنة مبجموع الدول العربية، وذلك لفرتات زمنية خمتلفة من بلد آلخر

 

 

 

 

 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره"هداف الدولية للتنميةالتطورات احلديثة يف الفكر التنموي واأل"علي عبد القادر علي،  1
، العدد (الكويت)، املعهد العريب للتخطيط "قتصادية الكلية على معدالت منو الدول الناميةهل تؤثر السياسات اال"علي عبد القادر علي،  2
 .15، ص 2004، جانفي (10)
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 واالحنراف املعياري لعينة من الدول العربية معدل منو دخل الفرد (5-4)دول اجل

 معامل التفاوت االحنراف املعياري متوسط معدل النمو الفرتة الزمنية البلد
 3,9 7,97 2,07 1976-1998 األردن
 1,2 3,82 3,11 1962-1998 تونس
 7,7 8,79 1,14 1961-1998 اجلزائر

 7,1 6,21 0,87 1961-1998 السودان
 3,0 8,52 2,88 1961-1998 سوريا
 1,0 3,08 3,15 1961-1998 مصر
 2,1 4,61 2,25 1967-1998 املغرب
 4,2 6,30 1,52 1961-1998 موريتانيا

Source: Makdisi, S., Fatah, Z., and I. Limam, (2003), Determinants of Growth in the 

MEN  Countries”;  PI working paper no.  3 1;  rab Planning Institute, Kuwait. 

أن متوسـط معـدل النمـو لكـل البلـدان العربيـة حسـب فرتاهتـا الزمنيـة كـان  يالحظ مـن اجلـدول أعـاله
حمــدودا، غــري أنــه حــافظ علــى صــفته اإلجيابيــة، وقــد شــهدت الســودان واجلزائــر أدىن معــدالت النمــو، بينمــا  
كانــت أعــاله يف مصــر وتــونس بفضــل اجتاههمــا حنــو مزيــد مــن التحريــر االقتصــادي واالنــدماج يف االقتصــاد 

نتصــف الثمانينــات، وقــد عرفــت الفــرتات اجلزئيــة لكــل بلــد عــدم اتبــاع النمــو لــنمط ثابــت يف التغــري، العــاملي م
 :مثلما يبينه اجلدول املوايل

 (%( )1961-1999)متوسطات معدالت منو دخل الفرد احلقيقي يف الدول العربية للفرتة (: 5-5)اجلدول 
 61-1999 90-1999 85-1989 80-1984 75-1979 70-1974 65-1969 البلد
 (4,36) األردن

2,51 
(23,51) 

5,16 
(6,67) 

10,43 
(7,33) 

2,15 
(7,75) 

3,06- 
(5,04) 

0,23 
(10,06) 

2,93 
 (2,53) تونس

1,98 
(3,88) 

7,34 
(2,46) 

4,75 
(2,78) 

2,89 
(2,08) 

0,34 
(2,16) 

3,24 
(3,23) 

3,28 
 (4,69) اجلزائر

3,01 
(11,23) 

4,69 
(2,33) 

4,49 
(1,89) 

1,10 
(2,89) 

0,78- 
(2,65) 

0,36- 
(6,80) 

1,41 
 (3,62) / / جيبويت

1,93- 
(7,70) 

4,92 / / (8,01) 

2,35- 
 (3,61) السودان

0,61- 
(7,26) 

1,85- 
(11,04) 

4,09 
(3,20) 

0,34- 
(6,72) 

0,45- 
(2,49) 

1,60 
(5,65) 

0,39 
 (11,28) سوريا

2,53 
(16,65) 

8,06 
(5,53) 

5,20 
(6,45) 

0,71- 
(9,45) 

0,95- 
(2,13) 

3,29 
(10,51) 

3,59 
 (9,48) الصومال

4,51- 
(13,39) 

5,51- 
(18,34) 

10,72 
(13,76) 

3,11- 
(14,96) 

0,76 / (13,52) 

0,36- 
 (10,34) العراق

2,62 
(6,06) 

2,35 
(12,55) 

11,94 
(21,40) 

8,57- / / (13,83) 

0,70 
 (2,83) مصر

1,82 
(2,85) 

1,16 
(2,88) 

5,38 
(2,63) 

4,61 
(1,69) 

0,01- 
(2,28) 

1,92 
(3,26) 

2,76 
 (5,28) املغرب

0,95 
(1,28) 

1,63 
(4,66) 

5,65 
(4,33) 

0,35 
(4,58) 

2,62 
(5,68) 

0,71 
(5,91) 

2,84 
 .، مرجع سبق ذكره، بتصرف"التطورات احلديثة يف الفكر التنموي"علي عبد القادر علي، : المصدر
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ــ ة العالقــة بــني النمــو االقتصــادي وعدالــة توزيــع الــدخل بــالرجوع إىل التفســريات احملتملــة حــول حتمي
اليت أطشري إليها سابقا، حيث تتزايد عدم املسـاواة يف املراحـل األوىل للتنميـة أو النمـو ، مث تتنـاقص يف املراحـل 
املتقدمة هلا، واليت اقتضت نظريا طبيعة عملية التحول اهليكلي الذي يتبعه االقتصـاد مـن التحـول مـن القطـاع 

ريفي التقليدي حنو القطاع الصـناعي احلـديث، فمـا الـذي ميكـن قولـه حـول دور عمليـة التحـول االقتصـادي ال
 الذي شهدته البلدان العربية يف معدالت النمو احملققة يف االقتصاديات العربية؟

برتاجـع " Chenery"ونظريـة " Lewis"لقد مت تأكيد عملية التحـوالت اهليكليـة كمـا صـاغتها نظريـة 
القطـــاع الزراعـــي وارتفـــاع الـــدخل فيـــه بســـبب تراجـــع حجـــم فـــائض العمالـــة وارتفـــاع إنتاجيتـــه، بفضـــل حصـــة 

التحســينات التكنولوجيــا الــيت مت إدخاهلــا لــه وتوســع القطــاع الصــناعي واخلــدمي عــرب عمليــة التصــنيع، حيــث 
صــلت يف ، وو 2006ســنة  3%إىل  1970ســنة  10%تراجعــت هــذه احلصــة مــن إمجــايل النــاتج يف العــامل مــن 

، وأمـــا الـــدول العربيــــة 10%إىل  24%، بينمـــا اخنفضـــت فقـــط يف الــــدول الناميـــة مـــن 1,4%الـــدول املتقدمـــة 
فمـثال اسـتقرت حصـتها يف اجلزائـر يف . فعرفت تراجعا بوتائر متباينة نظرا خلصوصية هـذا القطـاع يف كـل دولـة

ق كمـا هـو مبـني يف اجلـدول ، وتراجعت بشكل ملحوظ يف كل من تونس ومصر واملغـرب والعـرا10%حدود 
، واليت يعزى فيها هذا الرتاجع إىل مجلة اإلصالحات الواسعة الـيت طبقتهـا هـذه الـدول لعصـرنة القطـاع (5-5)

 .الصناعي واخلدمي يف إطار ما يسمى بالعوملة

ســـنة  32%يف نفـــس الســـياق، تراجعـــت حصـــة الصـــناعة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل يف العـــامل مـــن 
ــــدول 2006ســــنة  28%إىل  1970 ، وتراجعــــت بصــــفة أكثــــر يف الــــدول املتقدمــــة، مــــع ارتفــــاع ملحــــوظ يف ال
، (دولــة مصــدرة للــنفط)وامــا فيمــا خيــص الــدول العربيــة، فقــد شــهدت اجلزائــر مــثال ارتفاعــا واضــحا . الناميــة

 (.دول غري نفطية)وارتفعت حبدة أقل يف كل من مصر واملغرب وتونس واألردن ولبنان وسورية 

ا الرتاجـــع لكـــل مـــن قطـــاعي الزراعـــة والصـــناعة كـــان لصـــلح القطـــاع اخلـــدمايت الـــذي ارتفعـــت إن هـــذ
خــالل الفــرتة  66%إىل  48%حصــته مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل، حيــث ارتفعــت هــذه احلصــة يف العــامل مــن 

، وتراجعـــت يف كـــل مـــن اجلزائـــر 2003ســـنة  71%، وارتفعـــت بشـــدة يف الـــدول املتقدمـــة إىل (2003-1970)
لســودان واألردن ولبنــان وســورية، لفــرض حكوماهتــا قيــودا متعــددة علــى تنظــيم هــذا القطــاع، كمــا هــو حــال وا

 .اخلدمات املالية والتأمينات
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 حصة القيمة املضافة لقطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات من الناتج(: 5-6)اجلدول 
 2008 إىل 1970لعينة من الدول العربية للفرتة اخلماسية املمتدة من 

 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة   البلد

 اجلزائر
9,21 

(45,53) 

((45,26)) 

10,42 

(50,21) 

((39,37)) 

8,51 

(57,65) 

((33,84)) 

9,00 

(53,56) 

((37,44)) 

11,36 

(48,17) 

((40,47)) 

10,50 

(50,40) 

((39,10)) 

8,88 

(58,61) 

((32,51)) 

8,28 

(61,63) 

((30,09)) 

8,72 

(68,71) 

((22,57)) 

 / / / / جيبويت
3,06 

(22,05) 

((74,89)) 

3,24 

(15,44) 

((81,32)) 

3,54 

(15,35) 

((81,10)) 

3,53 

(16,61) 

((79,86)) 
/ 

 مصر
29,43 

(28,18) 

((42,40)) 

29,03 

(26,90) 

((44,07)) 

18,26 

(36,78) 

((44,96)) 

19,99 

(28,56) 

((51,46)) 

19,37 

(28,67) 

((51,96)) 

16,78 

(32,30) 

((50,92)) 

16,74 

(33,13) 

((50,13)) 

14,86 

(36,31) 

((48,83)) 

14,05 

(36,36) 

((49,59)) 

 األردن
11,64 

(18,98) 

((69,38)) 

7,90 

(23,68) 

((68,42)) 

7,89 

(28,03) 

((64,08)) 

5,52 

(25,80) 

((68,68)) 

8,08 

(28,12) 

((63,80)) 

4,32 

(28,92) 

((66,75)) 

2,35 

(25,55) 

((72,11)) 

3,09 

(28,91) 

((68,01)) 

3,57 

(32,33) 

((64,10)) 

 / / / / / لبنان
7,27 

(26,60) 

((66,13)) 

7,28 

(23,68) 

((69,04)) 

6,22 

(23,08) 

((70,70)) 

5,46 

(22,02) 

((72,52)) 

 موريتانيا
29,27 

(38,48) 

((32,25)) 

29,59 

(34,08) 

((36,32)) 

30,38 

(25,99) 

((43,63)) 

22,52 

(32,85) 

((44,63)) 

29,62 

(28,81) 

((41,57)) 

37,43 

(25,18) 

((37,39)) 

27,65 

(29,74) 

((42,61)) 

23,67 

(29,28) 

((47,05)) 
/ 

 املغرب
19,94 

(26,97) 

((53,09)) 

17,90 
/ 
/ 

18,48 

(31,03) 

((50,49)) 

16,45 

(33,08) 

((50,47)) 

18,26 

(33,42) 

((48,32)) 

15,09 

(34,06) 

((50,85)) 

14,94 

(29,11) 

((55,95)) 

14,68 

(28,22) 

((57,10)) 

15,54 

(20,23) 

((64,23)) 

 السودان
43,62 

(14,36) 

((42,02)) 

40,57 

(13,99) 

((45,44)) 

32,86 

(14,13) 

((53,01)) 

33,54 

(16,51) 

((49,95)) 

40,58 

(15,26) 

((44,16)) 

38,67 

(10,54) 

((50,78)) 

41,71 

(21,51) 

((36,78)) 

31,98 

(28,34) 

((39,68)) 

25,80 

(34,07) 

((40,13)) 

 / / / سوريا
21,94 

(23,29) 

((54,77)) 

29,81 

(25,45) 

((44,73)) 

31,58 

(20,27) 

((48,15)) 

23,75 

(37,94) 

((38,31)) 

19,68 

(35,35) 

((44,97)) 

19,98 

(35,03) 

((44,99)) 

 تونس
17,03 

(20,58) 

((62,39)) 

18,48 

(25,93) 

((55,59)) 

14,13 

(31,11) 

((54,76)) 

15,81 

(32,74) 

((51,45)) 

15,72 

(29,79) 

((54,49)) 

11,37 

(29,40) 

((59,24)) 

12,34 

(28,59) 

((59,07)) 

11,21 

(28,87) 

((59,92)) 

10,00 

(28,37) 

((61,63)) 

 / / / / اليمن
24,21 

(26,78) 

((49,01)) 

20,02 

(31,97) 

((48,02)) 

10,31 

(46,50) 

((43,19)) 
/ / 

هي حصة الصناعة، بينما األرقام املوضوعة بني قوسني ) ( تشري األرقام بدون أقواس إىل حصة الزراعة، واألرقام املوضوعة بني قوس واحد 
 /.تشري إىل حصة قطاع اخلدمات، وأما البيانات غري املتوفرة فقد رمز هلا بـ )) (( مزدوجني 
 :، املعهد العريب للتخطيط، بتصرف، من املوقع"عريبالتحول اهليكلي ال"بلقاسم العباس، : المصدر

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2011/9_C45-7.pdf 

 1970ســنة  20%العــامل مــن مــن جهــة ثانيــة عرفــت حصــة الصــناعة التحويليــة تراجعــا علــى مســتوى 
يف الــدول املتقدمــة، بينمــا اســتقرت يف الــدول الناميــة يف حــدود  16%إىل  25%ومــن  2006ســنة  17%إىل 

وذلـــك  4%إىل  13%، وأمـــا الـــدول العربيـــة فقـــد شـــهدت اجلزائـــر مـــثال تـــدهورا كبـــريا إذ تراجعـــت مـــن %15
بينمــا كــان اجلــال مغــايرا يف تــونس . الفــرتة نتيجــة لرتاجــع عمليــة التصــنيع وتــدهور حــدود التبــادل خــالل نفــس

، وشــهدت مصــر واملغــرب حتســنا 2008ســنة  16%إىل 1970ســنة  8%الــيت تضــاعفت فيهــا هــذه النســبة مــن 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2011/9_C45-7.pdf
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مشـاهبا، بينمــا بقيـت هــذه النســبة يف بقيـة الــدول العربيــة النفطيـة دون ارتفــاع جــدي، وذلـك لرتكيــز سياســات 
 .التنمية فيها على تصدير الغاز والنفط

 (2008 – 1970)حصة الصناعة التحويلية من الناتج لعينة من الدول العربية للفرتة (: 5-7)اجلدول 

 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة           البلد

 4,05 5,72 7,46 11,50 11,38 13,70 10,55 9,69 17,21 اجلزائر

 / 2,59 2,61 2,80 3,65 / / / / جيبويت

 16,92 17,34 19,39 17,45 17,76 13,51 12,25 17,41  مصر

 20,98 18,23 15,66 15,10 14,85 11,52 12,68 8,90 11,31 األردن

 10,32 13,94 13,66 15,04 / / / / / لبنان

 / 5,05 8,99 8,30 10,28 12,88 / / / موريتانيا

 14,64 16,28 17,46 18,95 18,99 18,39 16,87 / 16,21 املغرب

 5,72 6,89 8,55 4,80 8,67 8,62 7,46 6,89 7,07 السودان

 12,82 8,46 6,55 15,46 21,48 / / / / سوريا

 16,47 17,15 18,25 18,96 16,89 15,09 11,79 9,08 8,40 تونس

 / / 5,23 14,15 9,30 / / / / اليمن

 .للتخطيط، مرجع سبق ذكره، املعهد العريب "التحول اهليكلي العريب"بلقاسم العباس، : المصدر

وعنــد حتليــل بنيــة اجلهــاز الصــناعي العــريب، وعلــى الــرغم مــن حمدوديــة البيانــات، فإنــه يالحــظ عــدم 
قدرة هذه الدول علـى بنـاء قاعـدة صـناعية متينـة، فهـي تعتمـد بشـكل كبـري علـى مـا يتـوفر لـديها مـن مصـادر 

ائـــــر، حيــــث تعتمـــــد بكثــــرة علـــــى الصـــــناعات طبيعيــــة، كمـــــا هــــو احلـــــال بالنســــبة للـــــدول النفطيـــــة ومنهــــا اجلز 
االســـتخراجية، أيــــن تتــــدفق إليهــــا االســــتثمارات احملليــــة احلكوميــــة واألجنبيــــة، ممــــا جيعــــل هــــذا القطــــاع مرهــــون 

وأمـــا الـــدول غـــري . بتقلبـــات الظـــروف يف األســـواق الدوليـــة، مثـــل األســـعار وشـــروط التبـــادل التجـــاري وغريهـــا
ى التوجهات العامة للسياسة التنموية للبلد بدرجـة أكـرب، حيـث توجـد النفطية فيعتمد تطور الصناعة فيها عل

ـــاج إىل مزيـــد مـــن التخطـــيط واالهتمـــام، مثـــل صـــناعة الـــدواء  ، (األردن واجلزائـــر)صـــناعات عربيـــة متنوعـــة حتت
، وكـــــذا (الـــــيت تنتشـــــر يف عمـــــوم الـــــدول العربيـــــة)، والصـــــناعات الغذائيـــــة (تـــــونس وســـــورية)والنســـــيج والغـــــزل 

 .التصنيع كحلول تنموية سريعة تثقيلة اليت ظهرت نتيجة تبين إسرتاتيجياالصناعات ال

باســتثناء البلــدان )وإذا كانــت الصــناعة هــي احلــل التنمــوي الــذي تبنتــه صــراحة عمــوم الــدول العربيــة 
فــإن هــذا األمــر حيتــاج إىل عمليــة الــرتاكم الرأمســايل ( الــيت لــيس هلــا مقومــات صــناعية حديثــة او تفقتقــر إليهــا

ونظـرا الخنفـاض الـدخل يف معظـم . بشري ليكون دعامة للنمـو االقتصـادي، وهـو مـا يتطلـب دخـال مرتفعـاوال
باســـتثناء الطفـــرة الـــيت حـــدثت لـــدول جملـــس التعـــاون اخلليجـــي، وهـــي دول مقصـــاة مـــن عينـــة )الـــدول العربيـــة 
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ملطلـوب، األمـر ، فإن ما خيصصـه اجملتمـع هلـذه العمليـة يكـون غـرب كـاف إلحـداث التحـول اهليكلـي ا(البحث
الذي جيرب هذه الـدول شـأناها شـأن بعـض الـدول الناميـة مـن جتنيـد مـوارد إضـافية للقيـام بـذلك، مثـل الـديون 

هــذا وتتميـز اجلزائـر بتــدهور ختصـيص الدولـة جلـزء مــن ناجتهـا احمللـي لعمليــة . واإلعانـات واملسـاعدات واهلبـات
 26%إىل مـا يقـارب  1975سـنة  40%مـن حـدود  االدخار واالستثمار، حيث انتقـل معـدل االسـتثمار فيهـا

 95%وذلـك العتمـاد النـاتج علـى مـا يفـوق ( 20%وهو أعلى بقليل من املتوسط العاملي البـالغ ) 2007سنة 
 :من صادراته على الغاز والبرتول املتأثرة بتقلبات أسعارها الدولية، مثلما يوضحه اجلدول املوايل

 (من الناتج %) 1970-2007مسايل الثابت لعينة من الدول العربية إمجايل التكوين الرأ (:5-8)اجلدول 

 2007 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة           البلد

 25,66 22,34 20,68 29,14 26,97 32,44 33,78 39,06 34,15 اجلزائر

 38,87 18,97 8,79 8,44 14,15 / / / / جيبويت

 20,85 17,92 18,94 19,17 26,94 25,17 24,62 24,57 11,53 مصر

 26,23 24,64 21,11 29,59 26,01 19,05 35,41 / / األردن

 17,66 21,96 20,77 36,46 17,77 / / / / لبنان

 25,93 44,81 19,37 20,38 19,97 28,17 / / / موريتانيا

 31,29 27,53 25,98 21,44 23,99 23,11 22,24 24,82 14,92 املغرب

 20,26 18,89 12,08 5,54 10,44 10,62 10,77 / / ودانالس

 21,65 24,14 17,27 27,20 16,55 25,52 29,56 26,88 14,16 سوريا

 23,58 22,17 25,98 24,17 24,36 28,14 28,30 25,73 20,51 تونس

 / / 18,57 20,61 11,92 / / / / اليمن

 .املعهد العريب للتخطيط، مرجع سبق ذكره ،"التحول اهليكلي العريب"بلقاسم العباس، : المصدر

وبالرجوع إىل بنية التحـول اهليكلـي الـذي يتطلـب تفعيـل سياسـات تنمويـة صـناعية وزراعيـة متكاملـة 
تنقل االقتصاد من وضعه التقليدي إىل مستوى االقتصاد احلديث، الذي يتميز بتنوع صادراته باعتبارها أهـم 

بلـد علـى إنتـاج فـائض اقتصـادي يـدعم ميـزان املـدفوعات ويسـاهم ورفـع املؤشرات اليت تعكس تطـور مقـدرة ال
ســـنة  42%إىل معـــدالت الـــرتاكم، فإنـــه يالحـــظ أن الـــدول النفطيـــة مثـــل اجلزائـــر ارتفـــع فيهـــا معـــدل التصـــدير 

، وحيــث أن 28%حـوايل  2006، وهـو أعلـى مـن املعـدل املسـجل علـى مسـتوى العـامل الـذي بلـغ سـنة 1988
مقابــل تراجــع  2007ســنة  98%يت طغــت علــى جممــوع الصــادرات اجلزائريــة مبــا يفــوق صــادرات الــنفط هــي الــ

، وذلــك بســبب االهتمــام املبــالغ فيــه 2007ســنة  0,16%إىل  1966ســنة  30%خطــري لصــادرات الغــذاء مــن 
بالصناعات االستخراجية وتوجه االستثمارات األجنبية إليه بفعل حتسن أسعار خمرجاته يف األسـواق الدوليـة، 
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ـــة و  ـــرتويج الكبـــري للسياســـات التنموي ـــة النســـبية للقطـــاع الزراعـــي علـــى مســـتوى العـــامل، بســـب ال تراجـــع األمهي
 .القائمة على التصنيع، مناذج النمو الداخلي

وأمــا فيمــا خيــص االســتثمار البشــري، فقــد حتســنت معــدالت حمــو األميــة بفضــل تركيــز الــدول علــى 
ن اجلزائـر متخلفــة مقارنـة بالــدول العربيـة األخــرى رغـم ارتفــاع ويالحــظ يف هـذا الصــدد أ. التعلـيم بكــل أطـواره

ـــة للســـكان فـــوق  ـــالرغم مـــن اإلمكانيـــات 76%ســـنة إىل حـــوايل  15معـــدالت معرفـــة القـــراءة والكتاب ، فهـــي ب
الكبرية اليت تتوفر عليها مل تستطع من رفع هذا املعدل من بداية السبعينات إال فقـط بـثالث أضـعاف، وهـي 

مــن مضــاعفة ( بلــد فقــري)والــيت اســتطاعت رغــم ظروفهــا ( الــيت هــي أقــل إمكانيــات منهــا)ن متســاوية مــع الــيم
 :، مثلما يبينه اجلدول التايل60%هذا املعدل بأكثر من أربعة أضعاف ليصل املعدل فيها حلوايل 

 1970-2007ية سنة لعينة من الدول العرب 15معدالت معرفة القراءة والكتابة من إمجايل السكان فوق (: 5-9)اجلدول 

 2007 2002 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنة      البلد

 75,38 68,86 60,26 52,86 44,94 36,59 28,4 21,52 اجلزائر

 / / 51,12 47,1 43,23 39,29 35,36 31,59 مصر

 / 90,9 86,51 81,51 75,63 69,19 62,31 55,1 األردن

 94,4 / / / / / / / لبنان

 55,57 50,73 43,94 38,69 33,51 28,6 24,54 19,79 املغرب

 83,12 82,89 69,87 64,84 59,43 53,33 47,66 41,07 سوريا

 77,70 73,17 64,67 59,11 52,59 44,88 36,29 27,42 تونس

 58,86 48,98 40,12 32,68 25,89 19,98 14,92 14,15 اليمن

 .، املعهد العريب للتخطيط، مرجع سبق ذكره"التحول اهليكلي العريب"بلقاسم العباس، : المصدر

تتميـز مبعـدالت متوسـطة لـدليل التنميـة ( باسـتثناء اخلليجيـة منهـا)ومبقاربة أخرى، فإن الدول العربيـة 
، مصـر 104، اجلزائـر يف املرتبـة 91املرتبـة  تـونسالبشرية، فهي حتتل مراتب متوسطة، فعلى سـبيل املثـال حتتـل 

 :، مثلما يبينه اجلدول التايل2009حسب تقرير التنمية االنسانية العربية للعام ، وذلك 126، املغرب 112
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 1975-2005اجتاهات دليل التنمية البشرية لبعض الدول العربية للفرتة (: 5-10)اجلدول 

 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 السنة         البلد الرتتيب الدويل

 0,773 0,763 0,737 0,710 0,699 0,676 0,647 األردن 86

 0,772 / 0,734 0,714 0,699 0,678 0,636 لبنان 88

 0,762 0,747 0,743 / 0,702 0,688 0,665 تونس 91

 0,733 0,711 0,672 0,620 0,590 / / اجلزائر 104

 0,713 / / / / / / سوريا 108

 0,702 0,691 0,683 0,704 / / / مصر 112

 0,642 0,606 0,529 0,505 0,484 / / املغرب 126

 0,549 0,581 0,616 0,605 0,571 0,541 0,499 موريتانيا 137

 0,521 0,529 0,554 0,556 0,534 0,514 0,466 السودان 147

 0,514 / / / / / / جيبويت 149

 0,505 0,480 0,433 0,434 0,420 / / اليمن 153

 .236، ص 2009للعام تقرير التنمية االنسانية  العربية : المصدر

اجتماعية ناجتـة عـن التنميـة والتطـور -إن عملية التحول اهليكلي غالبا ما يصحبها حتوالت اقتصادية
االقتصــادي والــيت ميكــن إمجاهلــا يف التغــريات الــيت تطــرأ علــى أمنــاط توزيــع الــدخل والرتكيبــة الســكانية والتحــول 

ة تطــورات عميقــة يف هــذه اجملــاالت، ميكــن رصــدها يف الــدميغرايف واالجتمــاعي، حيــث شــهدت البلــدان العربيــ
التغـريات الــيت طــرأت علـى بعــض املؤشــرات الـيت تقــيس هــذه التحـوالت االجتماعيــة، كمــا هـو الشــأن بالنســبة 

 .ملعدالت اخلصوبة وعدالة توزيع الدخل

ســنة  7,3%فأمــا األوىل فقــد تراجعــت بشــكل كبــري، فعلــى ســبيل املثــال انتقــل املعــدل يف اجلزائــر مــن 
، ويف 2,4%إىل  6,3%، ويف املغــرب مــن 2%إىل  6%، ويف تــونس مــن حــدود 2007ســنة  2,4%إىل  1975

لــنفس الفــرتة، حيــث لعــب تعلــيم اإلنــاث دورا يف معــدالت اخلصوصــة وعمليــة  3,6%إىل  7,5%األردن مــن 
وأن أغلبهـا مل يعـد  يوخ،التحول الدميغرايف، أين انتقلت تركيبة السكان من جمتمع شبايب إىل جمتمع إعالـة الشـ

فمـــثال يالحـــظ ارتفـــاع معـــدل التحضـــر يف كـــل مـــن تـــونس واملغـــرب  ز هبيمنـــة القطـــاع الريفـــي التقليـــدي،تميـــي
وأمـــا الثانيـــة ونظـــرا لـــنقص البيانـــات حـــول توزيـــع . 2003ســـنة  57-68%إىل  1960ســـنة  30%واجلزائـــر مـــن 

الـــيت تفـــرتض بـــأن التوزيـــع يتـــدهور مـــع " Kuznets"الـــدخل يف الـــدول العربيـــة، فإنـــه يصـــعب اختبـــار أطروحـــة 
انطـــالق عمليـــة التنميـــة ليصـــل إىل حـــد أقصـــى، مث يبـــدأ بعـــد ذلـــك يف االخنفـــاض، حيـــث أن الـــدول العربيـــة 

 .1لتوزيع الدخل تصنف ضمن الدول األقل سوءً 

                                                 
 .، املعهد العريب للتخطيط، مرجع سبق ذكره"التحول اهليكلي العريب"بلقاسم العباس،  1
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 تطور مؤشرات عدالة توزيع الدخل عبر الزمن -2-2

توزيع عادل نسبيا للدخل، حيث قدر متوسط تعترب الدول العربية من الدول النامية اليت تتمتع ب
، بينما 39,5%معامل جيين حسب آخر املسوحات املتوفرة لكل بلد يف هذه اجملموعة من الدول حبوايل 

يف العديد من الدول النامية وخاصة يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية، باعتباره املؤشر األكثر  40%يفوق 
ومن . يف الفصل الثالث( 3-9)القتصاديني، كما وضحه اجلدول استخدما واملرغوب بكثرة من طرف جل ا

اجلدير بالذكر أن الدول العربية ال تتوفر على بيانات ملؤشرات توزيع الدخل يف شكل سالسل زمنية، بل 
تتوفر على بعض البيانات املتناثرة وغري املتوافقة يف املدة الزمنية وقت إجراء املسوحات حول إنفاق األسر، 

ه ميكن القيام مبقارنتها فيما بينها لتوافقها يف طريقة القياس والتقدير، حيث أهنا تتوفر على بيانات غري أن
ذات النوعية الراقية وهي تلك اليت تشرتط أن تكون معتمدة على مسوحات لإلنفاق أو الدخل، وأن 

 .1معيشتمل تعريف الدخل واإلنفاق على كل املصادر، وأن يكون املسح ممثال لكل اجملت

ولتتبع مسار تطور حالة توزيع الدخل يف الدول العربية عينة الدراسة، فقد مت جتميع بياناهتا يف 
2000و 1990حقبتني زمنيتني مها 

، وذلك لعدم تناسب سنوات املسح اليت مت على إثرها احتساب قيم *
ة، وهو األمر الذي ميكن مؤشرات عدالة التوزيع، بافرتاض عدم تغري حالة التوزيع خالل فرتات زمنية قصري 

من اعتبار أن املعلومات املتوفرة لنهاية الثمانينات وبداية تسعينات القرن املاضي ممثلة حلالة التوزيع لسنة 
، كما هو احلال بالنسبة للمعلومات املتوفرة هناية التسعينيات القرن املاضي وبداية األلفية الثالثة على 1990

، ومثل هذا االفرتاض يسمح بإعادة حساب حالة التوزيع االنفاق 2000زيع لسنة أهنا تكون ممثلة حلالة التو 
االستهالكي على مستوى الدول العربية كمجموعة باستخدام متوسط اإلنفاق االستهالكي للفرد على 

 .2لكل من الفرتتني الزمنيتني املذكورتني 1995أساس املكافئ الشرائي للدوالر بأسعار 

 حالة توزيع اإلنفاق االستهالكي حسب األعشار لسبع دول عربية توافقت يرصد اجلدول املوايل
واجلزائر ( 1990)، تونس (1992)من حيث نوعية البيانات الراقية يف املصادر الدولية، وهي األردن 

، وحيث مثلت هذه (1987)، والكويت (1988)، وموريتانيا (1990)، واملغرب (1991)، ومصر (1988)
 .1990من جمموع سكاهنا لسنة  53%العينة حوايل 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره"دولية للتنميةهداف الالتطورات احلديثة يف الفكر التنموي واأل"علي عبد القادر علي،  1
فية ال يعين هذا أنه ال توجد بيانات خارج هاتني احلقبتني، إمنا املقصود من ذلك إجراء مقارنة سريعة بني أواخر القرن املاضي وبداية األل *

البيانات األخرى سيتم )احلقبيتني، الثالثة للبلدان اليت توفرت هلا بيانات توزيع اإلنفاق االستهالكي حسب األعشار، وتعذر وجودها خارج 
 ".Gini"عرضها يف الدراسة القياسية يف املبحث الثالث ألهنا تشتمل فقط على قيم معامل 

، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد "ب"، سلسلة اجتماع اخلرباء "اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"علي عبد القادر علي،  2
 .2006، ماي 19



 

- 299 - 

 

 راعشحسب األ 1990حالة توزيع اإلنفاق االستهالكي يف عينة من الدول العربية لسنة (5-11)اجلدول 

 موريتانيا املغرب مصر الكويت اجلزائر تونس األردن العشري
 0,4 2,8 3,8 2,9 2,8 2,3 2,5 األفقر
 3,1 3,8 4,9 4,0 4,1 3,6 3,5 الثاين
 4,7 4,7 5,8 5,0 5,0 4,7 4,4 الثالث
 6,0 5,8 6,7 6,0 5,9 5,8 5,3 الرابع

 7,4 6,9 7,6 7,1 6,9 7,0 6,4 اخلامس
 8,8 8,1 8,7 8,4 8,0 8,3 7,6 السادس
 10,5 9,7 9,9 9,9 9,4 10,0 9,1 السابع
 12,7 12,0 11,5 12,1 11,3 12,2 11,3 الثامن
 16,1 15,8 14,3 15,7 14,4 15,6 15,0 التاسع
 30,2 30,4 26,8 29,0 32,1 30,5 35,0 األغىن

 Gini (%) 40,7 40,2 39,1 37,5 32,0 39,1 42,5معامل 
 29,34 25,97 23,71 21,96 15,65 24,05 42,97 (%)(Theil – 1) مؤشر 

متوسط اإلنفاق للفرد 
 بالدوالر

3506 3181 3525 9477 2180 2491 1284 

 1,7 20,7 44,4 1,8 21,4 6,9 3,0 (%)الوزن السكاين 

، (ب)سلسلة اجتماعات اخلرباء " اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"د القادر علي بعلي ع: المصدر
 .21، ص 2006، ماي 19املعهد العربية للتخطيط بالكويت، العدد 

منو يف مستويات التنمية، كما هي يف معدالت يوضح اجلدول أعاله أن الدول العربية تتباين 
نواجتها احمللية اإلمجالية، وذلك تبعا خلصائص كل دولة ومقوماهتا االقتصادية والبشرية واملالية، مما ينعكس 
على متوسطات دخول أفرادها وإنفاقه، وبالتايل مستويات املعيشة كما يعكسها متوسط اإلنفاق 

وق متوسط اإلنفاق االستهالكي فمثال يف. االستهالكي للفرد فيما بني الدول وحىت داخل الدولة الواحدة
حصة الفئة العشرية مضروبة )دوالر  2748ألفقر عطشر يف الكويت نظراءه يف باقي دول اجملموعة، إذ قدر بـ 

وهلذا سيتم االعتماد فقط (. x 9477 x 10 2,9أي  10يف متوسط اإلنفاق االستهالكي للبلد مضروبة يف 
يث احلالة االقتصادية كما يعكسها متوسط دخل الفرد، ويف جمموعة الدول العربية املتجانسة من حعلى 
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حالتنا هذه فإن العينة تشتمل على جمموعة الدول العربية متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل، وسيتم حذف 
 .*عمانان اليت تتوافق معها مثل الكويت وسلطنة البلد

ن أعلى معدالت عدم فقد سجلت كل من موريتانيا واألرد" Gini"وبالنظر إىل قيم معامالت 
الذي بلغ ( 5-12انظر اجلدول رقم )عدالة التوزيع، وهي تفوق تلك السائدة على مستوى العامل كمجموعة 

، يف حني سجلت مصر أدىن قيمة، 37,5%، وهو يقرتب قليال مما سجلته الكويت بـ 37%متوسطه حوايل 
، بينما سجلت اجلزائر واملغرب ارتفاعا (تهالكياإلنفاق االس)وهي بذلك الدولة العربية األكثر عدالة لتوزيع 

مقارنة بالعامل كمجموعة، يف حني مل تسجل وال حالة واحدة ملعدل يفوق حالة " Gini"طفيفا ملعامل 
، حيث سجلت مصر "Theil - 1"، وهو ما تؤكده قيم مؤشر 48%التفاوت املرتفع البالغ أكثر من 

، وأن بقية الدول العربية قد 24%الة التوزيع حيث تقل عن والكويت واجلزائر درجة منخفضة من عدم عد
سجلت قيمة تقرتب من  ، باستثناء موريتانيا اليت35%متتعت بدرجة متوسطة من املساواة مبؤشر يقل عن 

%43. 

 لتوزيع اإلنفاق االستهالكي" Theil – 1"ومؤشر " Gini"توزيع دول العامل حسب معامل (: 5-12)اجلدول 

 متوسط نسبة السكان نسبة الدول عدد الدول حدود القيم نوع املؤشر

 معامل جيين

 0,222 7,0 14,3 17 0,26أقل من 
0,37 – 0,26 47 37,3 48,7 0,314 
0,48 – 0,37 42 33,3 37,0 0,411 
0,59 – 0,48 14 11,1 7,7 0,514 

 0,639 0,3 4,0 5 0,59أكثر من 
 0,37 100,0 100,0 125 متوسط/ إمجايل 

 "Theil - 1"مؤشر 

 0,222 7,0 14,3 17 0,13أقل من 
0,24 – 0,13 47 37,3 48,7 0,314 
0,35 – 0,24 42 33,3 37,0 0,411 

 0,639 0,3 4,0 5 0,35أكثر من 
 0,24 100,0 100,0 66 متوسط/ إمجايل 

 .مرجع سابق، بتصرف، "ق يف الدول العربيةاجتاهات توزيع اإلنفا"إعداد الباحث نقال عن علي عبد القادر علي، : المصدر

واستنادا إىل هذه القيم ميكن القول أن مصر متتعت بدرجة متدنية من عدم عدالة التوزيع، أي 
، ويف املقابل فإن 16%يقل عن " Theil - 1"مؤشر  32%بدرجة عالية من املساواة مبعامل جيين قدر بـ 

                                                 
ان جيب التنويه إىل أن فرتة الدراسة املمتدة من منتصف ستينيات القرن املاضي حىت أواخر العقد األول من األلفية الثالثة اشتملت على بلد *

ذات دخل منخفض ومتوسط، والسبب يف ذلك أن بلدانا صنفت يف بداية الفرتة ضمن اجملموعة األوىل، مث ما لبثت أن حتسنت أحواهلا 
 .وارتقت إىل صف الدول متوسطة الدخلاالقتصادية 



 

- 311 - 

 

، وأما بقية الدول فهي تتمتع بدرجة 42,5%بقيم تفوق موريتانيا عرفت أعلى درجات عدم املساواة 
 .متوسطة من عدالة توزيع الدخول مقارنة مبا يسجله العامل كمجموعة

وأما إذا مت النظر إىل حصص الفئات الدخلية من جمموع اإلنفاق االستهالكي للبلد، فيالحظ أن 
ء موريتانيا اليت تقل فيها احلصة عن يف كل الدول العربية تتقارب فيما بينها، باستثنا 10%حصص أفقر 

ضعف، أو تفوق حصة أغىن  106، ويفوق فيها متوسط اإلنفاق للفرد األغىن نظريه األفقر حبوايل %0,5
مرة، وهي على النقيض من باقي الفئات العشرية اليت تتقارب مع باقي الدول  75,5عشر أفقر عشر فيها بـ 

 .تانية يعاين كثريا من توفري املستوى املعيشي الالئق مقارنة بنظرائه العربالعربية، مبعىن أن أفقر الفئات املوري

وأفقرها للدول العربية يوضح االختالف  10%ويف نفس السياق، فإن مقارنة بسيطة بني أغىن 
اجلوهري يف مستويات معيشة الفئات االجتماعية بني البلدان العربية، حيث أن سجلت كل من اجلزائر 

ضعف عل التوايل، بينما سجلت كل  14و 13,26و 11,46ن معدال مرتفعا نوعا ما يساوي وتونس واألرد
ضعفا على التوايل، يف حني سجلت مصر أدىن  10,85و 10من الكويت واملغرب معدال متوسطا يساوي 

ضعف، وسجلت موريتانيا أعلى معدل على اإلطالق بـ  7,05الدول العربية من حيث تشتت الدخل بـ 
 .موريتانيايف  75,5

إن هذه الوضعية اليت حتتلها معظم الدول العربية بقيت شبه مستقرة لعقد من الزمن، حيث لوحظ 
درجة منخفضة " )Gini"حتسن يف عدالة توزيع الدخل يف كل اجلزائر واليمن بتسجيلهما أدىن قيم ملعامل 

من سكان  58,6%عينة حوايل ، مثلما يوضحه اجلدول املوايل حيث مثلت ال2000لسنة ( من عدم املساواة
 .الدول العربية
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 راعشحسب األ 2000حالة توزيع اإلنفاق االستهالكي يف عينة من الدول العربية لسنة (5-13)اجلدول 
 اليمن موريتانيا املغرب مصر الكويت عمان اجلزائر تونس األردن العشري
 3,0 2,4 2,6 3,2 2,4 2,1 3,2 2,4 2,8 األفقر
 4,4 3,8 3,9 4,4 3,5 3,0 4,6 3,6 4,1 الثاين
 5,5 4,9 4,8 5,2 4,7 4,0 5,3 4,6 5,1 الثالث
 6,5 5,9 5,8 6,0 5,8 5,2 6,4 5,7 6,0 الرابع

 7,6 7,1 6,8 6,9 7,1 6,5 7,5 6,8 7,1 اخلامس
 8,7 8,4 8,0 8,0 8,5 8,2 8,4 8,0 8,3 السادس
 10,2 9,9 9,5 9,3 10,2 10,3 10,0 9,7 9,7 السابع
 12,1 12,0 11,8 11,2 12,5 13,2 11,6 12,0 11,7 الثامن
 15,3 15,4 15,6 14,7 16,4 18,0 14,5 15,8 14,9 التاسع
 26,7 30,3 31,2 31,1 28,9 29,6 28,5 31,4 30,3 األغىن

 Gini (%) 37,6 40,8 35,1 42,3 39,1 37,7 39,7 39,1 34,4معامل 
 Theil - 1" (%) 22,38 26,40 19,06 30,26 24,90 21,58 24,79 24,50 18,66" مؤشر

متوسط اإلنفاق للفرد 
 577 1306 2665 2877 10670 6887 2636 4407 3920 بالدوالر

 11,1 1,6 17,5 38,5 1,3 1,5 19,7 5,8 3,0 (%)الوزن السكاين 
 .23، ص ابقمرجع س، "اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"علي عبد القادر علي، : المصدر

ومثلما يوضحه اجلدول أعاله، فإن حالة عدم عدالة توزيع الدخل متيل إىل التحسن مع مرور 
لكل من اليمن ومصر واألردن الذي " Theil - 1"الزمن يف بعض الدول العربية، وهو ما يوضحه مؤشر 

ا بقية الدول فلها ، حيث متتعت هذه الدول بدرجة مرتفعة من املساواة، بينم2000لسنة  0,24يقل عن 
هذا وقد حققت كل من اجلزائر واليمن . 0,35درجة متوسطة من العدالة حيث قلت فيها قيم املؤشر عن 

 35,1%) 37%عن " Gini"حتسنا واضحا يف عدالة توزيع اإلنفاق االستهالكي حبيث قل فيها معامل 
،  (لليمن 18,66%للجزائر و 19,06%) 0,19يف حدود " Theil - 1"، ومؤشر (لليمن 34,4%للجزائر و

كما شهدت كل من األردن وموريتانيا هي األخرى حتسنا بتخفيضها لعدم املساواة بني الفرتتني حمل 
، هذا وتعد 5,46%قدر بـ " Theil"الدراسة، فمثال استطاعت موريتانيا حتقيق معدل ختفيض سنوي ملؤشر 

بالنسبة ملعامل  1,07%اة مبعدل ختفيض سنوي قدر بـ اجلزائر أحسن الدول العربية حتقيقا لتقليل عدم املساو 
"Gini "بالنسبة ملؤشر  2,16%و"Theil" وبذلك فهي تسري وفق الطريق الصحيح للحد من تفاوت ،

وأما بقية الدول فعرفت تزايد التفاوت بني أفرادها . الدخول وزيادة فرص مشاركة الفقراء يف خلق الثروة
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عدم عدالة التوزيع، مما ميكن القول معه أن حالة التوزيع قد تدهورت كما  بداللة التغري املوجب ملؤشرات
 :يوضحه اجلدول املوايل

 دم املساواة مع الزمن يف بعض الدول العربية حمل الدراسةتغري ع(: 5-14)اجلدول 

 موريتانيا املغرب مصر الكويت اجلزائر تونس األردن مؤشر عدم عدالة التوزيع

 Gini "1990 (%) 40,7 40,2 39,1 37,5 32,0 39,1 42,5"معامل 

 Gini "2000 (%) 37,6 40,8 35,1 39,1 37,7 39,7 39,1"معامل 

 0,83- 0,15 1,65 0,42 1,07- 0,15 0,79- (%)معدل التغري السنوي 

 Theil - 1" 1990 (%) 29,3 26,0 23,7 22,0 15,7 24,1 43,0" مؤشر

 Theil - 1" 2000 (%) 22,4 26,0 19,1 24,9 21,6 24,8 24,5" مؤشر

 5,46- 0,29 3,27 1,26 2,16- 0,15 2,67- (%)معدل التغري السنوي 

 .مرجع سابق، بتصرف، "اجتاهات توزيع اإلنفاق يف الدول العربية"علي عبد القادر علي، : المصدر

نـة، بـالرغم فإهنا أيضا تعـاين مـن إرسـاء عالقـة متي" Kuznets"وبعد، مهما كانت تفسريات أطروحة 
مـــن أن بيانـــات توزيـــع الـــدخل يف الـــدول املتقدمـــة تظهـــر تأييـــدا هلـــذه الظـــاهرة، وأن بيانـــات الـــدول الناميـــة ال 
تؤيدها، والسبب يف ذلك هو أن اجملموعة األوىل من البلدان متتلك بيانات يف شـكل سالسـل زمنيـة طويليـة، 

فــإن اســـتقرار نتـــائج علـــى ظـــاهرة زمنيـــة باســـتخدام  وأمــا اجملموعـــة الثانيـــة فتســـتعمل بيانـــات مقطعيـــة، وبالتـــايل
بيانــات مقطعيــة قــد يكــون غــري الئــق، ألن العالقــة تصــبح غــري مســتقرة، تتبــدل نتائجهــا بســرعة مبجــرد تغيــري 

 .1العينة

 

 

 

 

 

                                                 
 :رابط، املعهد العريب للتخطيط، من ال"التحول اهليكلي وأمناط توزيع الدخل"بلقاسم العباس،  1

7.pdf-11/9_C45api.org/images/training/programs/1/20-http://www.arab ( 2012/3/5تاريخ التصفح) 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2011/9_C45-7.pdf
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 بناء النموذج القياسي وتقديره :المبحث الثالث
ي على توزيع الدخل يف اجلزائر سنحاول يف هذا اجلزء قبل القيام بعملية قياس أثر النمو االقتصاد

ضمن عينة من الدول العربية بإعطاء وصف للنموذج القياسي املستخدم من حيث املتغريات ومصادر 
بياناهتا وفرتاهتا الزمنية، والبلدان املختارة، واألسلوب املعتمد والطريقة املستخدمة يف التقدير، مث عرض 

يف دراسته للعالقة بني  1"صاحب أبو محد"ذي استخدمه قد مت اعتماد نفس األسلوب الهذا و . نتائجه
النمو وتوزيع الدخل يف الدول النامية، إذ قام بتقدير سبع صيغ الحتمالية العالقة بينهما واليت رأى أهنا 
تكون إحداها، وقد مت اعتماد البيانات املتوفرة حول توزيع اإلنفاق االستهالكي يف عدد من املصادر 

لك اليت ينشرها البنك الدويل يف تقاريره الدورية حول حالة الفقر يف العامل، ومت إضافة الدولية، خصوصا ت
إىل عدد املشاهدات اإلمجالية للعينة يف ، (5-13)و( 5-12)بعض البيانات األخرى اليت مل ترد يف اجلدولني 

 العينة مثل دوليت الدراسة القياسية، وكذا حذف بعض البلدان لعدم توافقها مع مستوى التنمية إلمجايل
 .الكويت وعمان اليت تعترب ذات الدخل املرتفع، واالحتفاظ فقط بالدول متوسطة ومنخفضة الدخل

 متغيرات نموذج عالقة النمو االقتصادي بتوزيع الدخل في الدول العربية -3-1
لدخل  استنادا إىل ما تقدم أعاله حول احتمالية وجود عالقة بني النمو االقتصادي وعدالة توزيع ا

، فإن الدراسات التجريبية اختلفت حول املؤشر املمثل لكل متغري على "Kuznets"كما بينته فرضية 
حدى، وقد استنتج من بعض التحليالت أن تلك العالقة هي غري خطية باستخدام متوسط دخل الفرد  

طار منوذج ثنائي كمؤشر للحالة التنموية للبلد، ومؤشرات قياس عدالة توزيع الدخل فيه، ومت ذلك يف إ
يتكون من قطاعني، أحدمها ريفي كبري ذو إنتاجية متدنية وتفاوت متدين كذلك، واآلخر حضري صغري 

توزيع، بافرتاض انتقال عوامل اإلنتاج من القطاع األول إىل النتاجية وعدم عدالة ارتفاع اإلاحلجم يتصف ب
من مبا يؤدي إىل ختفيض تفاوت توزيعه يف كل الثاين مبا يؤدي إىل ارتفاع متوسط الدخل فيه مع مرور الز 

 .االقتصاد

لقد مت تقدير معظم مناذج هذه العالقة باالستناد إىل املعلومات املقطعية اليت استخدمت األقطار  
كوحدات للمشاهدة، وذلك بالرغم من اقتناع الباحثني بأن املعلومات املالئمة لالختبار كان ال بد أن 

 .2ة لكل قطر، ولكن عدم توفر هذا الشرط حال دون تطبيق املنهج املفضلتكون يف شكل سالسل زمني
وبالنسبة جملموعة البلدان العربية عينة الدراسة فقد لوحظ أهنا تتشارك يف نوعية البيانات اخلاصة 
مبؤشرات توزيع الدخل، حيث تتماثل فيها طرق احلساب املستمدة من مسوحات إنفاق األسر املعيشية، 

 بياناهتا ذات النوعية الراقية حسب البنك العاملي رغم قلتها، إذ توفرت لنا مشاهدات لفرتة زمنية واليت تعترب
                                                 

1
 .رضا صاحب أبو محد، مرجع سبق ذكره 

 .، مرجع سبق ذكره"هداف الدولية للتنميةالتطورات احلديثة يف الفكر التنموي واأل"علي عبد القادر علي،  2
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مع اإلشارة أن تاريخ القرن املاضي حىت أواخر العقد األول من األلفية الثالثة،  منتصف ستينياتممتدة من 
فهي ة، ياحلكومص الدوائر اختصامن  اسوحات لعينة الدراسة كان خمتلفا، وذلك لكوهنإجراء هذه امل

ب أن تغطي كافة جيإذ ، نو اخلرباء واإلحصائيموارد مالية وبشرية مهمة مبا يف ذلك ند هلا جت ،مكلفة
 .اجلغرافية أصفاف الطبقات االجتماعية واملناطق

 Economic)قتصادي الالنمو ا ؤشرات قياسقتصاديني حول ماال وبناء على اتفاق جل

Growth)كما يرى البعض اآلخر أنه تغيري يف الناتج احمللي اإلمجايلالمقدار هم أنه ، واليت يرى بعض ،
النمو تقيس متغريات مستقلة  أربع اختيار، فقد مت احلقيقي للفردمتوسط الدخل الزيادة املتواصلة يف 

 :قتصادي، وهياال

  معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل بتخلــف زمــين قــدره مخــس ســنوات(Growth Rate of Gross 

Domestic Product- G. GDP- L5)µ 
  ـــاتج القـــومي اإلمجـــايل) الـــدخل الـــوطين اإلمجـــايلنصـــيب الفـــرد الواحـــد مـــن ـــة ( ســـابقا الن باألســـعار الثابت

 (.P GNI)أو (-Per Capita Gross National Product – P GNP)سنويا  دوالرلل
 نويادوالر سبالاإلمجايل  وطينمربع نصيب الفرد الواحد من الناتج ال  (P GNP)2 
  متوسط معدل منو الدخل الفردي بتخلف قدره مخس سنوات حىت سنة املسح أي(    .) 

مت متوسـط معـدل منـو الـدخل الفـردي لكـل قطـر خلمـس سـنوات الـيت جتدر اإلشارة أنه مت احتسـاب 
قيمـة معامـل  فمـثال إذا كانـت ،(وفق ما مت تقسيمه من فرتات جزئيـة كـم تقـدم) "Gini"خالهلا قياس معامل 

"Gini " 1991، فـإن متوسـط معـدل منـو الـدخل الفـردي للخمـس سـنوات يبـدأ بسـنة 1995للجزائـر يف سـنة 
واعتــرب أنــه ممــثال ملعــدل النمــو ومنطــه يف الفــرتة الــيت وقــع فيهــا املســح املســتعرض، وهكــذا ، 1995وينتهــي ســنة 

 (.Gini)ت واحتسبت فيهـا قـيم معامـل جيـين بالنسبة لبقية السنوات ولسائر البلدان اليت توفرت هلا املسوحا
وقــــد مت اســــتخراج بيانــــات املتغــــريات األخــــرى وفقــــا ألحــــدث التقــــديرات مــــن قاعــــدة بيانــــات البنــــك العــــاملي 
باســـتخدام طريقـــة أطلـــس، وكـــذا خمتلـــف التقـــارير الوطنيـــة واإلقليميـــة كصـــندوق النقـــد العـــريب واإلحصـــائيات 

فــة تلـك البيانـات مــن مصـدر واحـد، وعــدم توفرهـا بالشـكل املالئــم اجملمعـة، نظـرا الســتحالة احلصـول علـى كا
 .واملتناسق بني كل بلدان عينة الدراسة

ة بيانات اعدمن ق املتاحة، فإن املعلومات "Kuznets"من جانب آخر، ويف سياق متصل بفرضية 
 عدم درجة فيه لغتب الذي احلد فاق قد 1985ي لسنة الشرائ باملكافئ الفرد دخلن أتوضح  العامليالبنك 
اليت يقل دخل فردها  الدولد، وهو ما يعين أن للفر  والرد 3320وى وهي القص قيمتها التوزيع عدالة

دوالر يتوقع أن تشهد ازديادا يف درجة عدم عدالة التوزيع، بينما يتوقع أن تشهد الدول  3320احلقيقي عن 
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دم عدالة التوزيع مع ازدياد متوسط دخل الفرد، اليت يفوق فيها دخل الفرد هذه القيمة اخنفاضا يف درجة ع
، كما أشار إىل ذلك نتائج الدراسة الدخل توزيع حالة بتحسن تتسموية تنم مرحلة يف أصبحتوأهنا 

دوالر للفرد لسنة  9688)ومن هذه البلدان العربية جند البحرين (. Baro, 2000)التجريبية اليت قام هبا 
دوالر  16570)، وقطر (1995دوالر لسنة 8072)، وعمان (1989سنة دوالر ل 9733)، والكويت (1998
 3804)، وتونس (1999دوالر لسنة  5135)، وسوريا (1998دوالر لسنة  6531)، والسعودية (1989لسنة 

، بينما بقية الدول العربية اليت يقل فيها (1993دوالر لسنة  16323)، واإلمارات (1999دوالر لسنة 
فهي مل تشهد حتسنا حلالة توزيع " Kuznets"ملنحىن ( 3320وهي )ن القيمة القصوى متوسط دخل الفرد ع

 :1الدخل، كما يوضحه اجلدول التايل
 1985باملكافئ الشرائي لسنة ( 1960-1999)دخل الفرد احلقيقي يف الدول العربية ( 5-15)اجلدول

 1999 1990 1980 1970 1960 البلد
 2733 2777 2758 1826 1723 اجلزائر
 2029 2919 3384 1422 1162 األردن
 / 1203 1536 1898 / جيبويت

 431 564 631 693 543 جزر القمر
 2299 1912 1645 1163 809 مصر
 2283 2151 1941 1342 815 املغرب
 974 791 885 872 780 موريتانيا
 944 773 866 817 851 السودان
 / / 744 921 1103 الصومال
 .، مرجع سابق"التطورات احلديثة يف الفكر التنموي واألهداف الدولية للتنمية"بد القادر علي، علي ع: المصدر

مت اختيـــار مخـــس جمموعـــات مـــن ، فقـــد (-Income Distribution–ID)أمـــا مؤشـــر توزيـــع الـــدخل 
 املتغريات لتكون إحداها تابعة؛

 وهي اليت تعتمد على معامالت : اجملموعة األوىل"Gini "مشاهدة للعينة 57ـ لكل قطر ب. 

 وهي اليت تعتمد على مؤشر : اجملموعة الثانية"Theil " مشاهدة 35لكل قطر بـ. 

                                                 
األهداف الدولية للتنمية وصياغة "، ندوة حول "واألهداف الدولية للتنمية التطورات احلديثة يف الفكر التنموي"علي عبد القادر علي،  1

 :وانظر كذلك لنفس املؤلف. 2003ماي  6-8تونس " السياسات االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية
 .بتصرف 14-15، املعهد العريب للتخطيط، مرجع سابق، ص ص "العوملة وقضايا املساواة يف توزيع الدخل يف الدول العربية"
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 وهي اليت تعتمد على العالقة بني أغىن الفئات إىل أفقرها وتضم مقياسني ومها حصة : اجملموعة الثالثة
   )أغىن عشر إىل أفقره 

  
  )وكذا حصة أغىن مخس إىل أفقره ( 

  
 .مشاهدة 32، لكل قطر بـ (

 منهم  20%من السكان إىل أغىن  40%وهي اليت تعتمد على عالقة حصة أفقر : اجملموعة الرابعة
(     

     
 .مشاهدة 32لكل قطر بـ ( 

 عبارة عن نسب مئوية حلصة دخل األسرة  اجملموعة اخلامسة(Percentage shave of Household 

Income)مشاهدة، وتضم 32بـ  وعات املئوية للسكان، حسب اجملم: 

  من السكان يف املائة  20حصة الدخل ألدىن(Bottom 20 percent – B 20%.) 

  من السكان  يف املائة 40حصة الدخل ألدىن(Bottom 40 percent - B 40%.)  

  من السكان يف املائة 40حصة الدخل ملتوسط (Middle 40 percent – M 40%.) 

  من السكان يف املائة 20ألعلى حصة الدخل (Top 20 percent – T 20%.) 

  من السكان يف املائة 10حصة الدخل ألعلى (Top 10 percent – T 10%.) 

ميكن حتليل عالقة النمو بتوزيع الدخل من زاويتني؛ األوىل وهي اليت تعترب االقتصـاد العربيـي كوحـدة 
اهدة واحــدة، وتقــوم ببحــث العالقــة بــني درجــة عدالــة واحــدة وتعامــل كــل دولــة عربيــة علــى أهنــا تشــكل مشــ

 1965وفيما بني مستوى الدخل الفردي العـريب ومنـوه خـالل الفـرتة املمتـدة مـن سـنة  ،التوزيع عرب املشاهدات
لكــل البلـــدان عـــرب هـــذه رصــد تطـــور بيانـــات االقتصــاد العـــريب كمجموعـــة غـــري أن اســـتحالة . 2010إىل ســنة 

 .جراء هذا النوع من الدراساتالسلسلة الزمنية منع من إ
وأما الزاوية الثانيـة، فهـي تفحـص عالقـة التوزيـع بـالنمو مـن خـالل البيانـات واملسـوحات املتـوفرة عـن 

 .جمموعة البلدان العربية، إذ أهنا جتمع بني بيانات السالسل الزمنية والبيانات املقطعية
ـــيت مت فيهـــا البيانـــات املســـتخدمة يف الت 1(5-17)و (5-16)يظهـــر اجلـــدول  ـــان الســـنة ال حليـــل مـــع بي

ومتوســط ( كمــا مت توضــيحها آنفــا)وخمتلــف مؤشــرات تفــاوت الــدخل ( Gini)إجــراء املســح امليــداين ومعامــل 
الـدخل الفـردي يف ســنة املسـح، ومعـدل منــو الـدخل الفـردي خــالل عقـد املسـح يف الدولــة املعنيـة، إذ يالحــظ 

ة خـالل العقـد، يف حـني اقتصـرت بيانـات بلـدان أخـرى أن بعض البلدان قد أجرت مسـوحات ألكثـر مـن مـر 
 .على مسح وحيد

 

 

                                                 
1

 (.6)و ( 5)لحقني رقم انظر امل 
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 أثر النمو على عدالة توزيع الدخل صياغة نموذج -3-2

 :من أجل الوصول إىل أفضل التقديرات، مّت تطبيق سبع صيغ ملعادالت النموذج

 :(Linear)الصيغة اخلطية  -

 IDi = ao + a1(G.GDPL5) + a2(P.GNP) + ui 

 :(Semi-Logarithmic)غاريتمية الصيغة نصف اللو  -

 IDi = ao + a1Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + ui 

 :(Logarithmic)الصيغة اللوغاريتمية  -

 Log IDi = ao + a1 (G.GDPL5) + a2 (P.GNP) + ui 

 :(Double-Logarithmic)الصيغة اللوغاريتمية املزدوجة  -

Log IDi = ao + a1 Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + ui 

 :(Quadratic)الصيغة الرتبيعية  -

 IDi = ao + a1(G.GDPL5) + a2(P.GNP) + a3(P.GNP)
2
 + ui 

 :(Semi-Logarithmic Quadratic)الصيغة الرتبيعية نصف اللوغاريتمية  -

 IDi = ao + a1Log(G.GDPL5) + a2 Log(P.GNP) + a3 Log(P.GNP)
2
 + ui 

 :(Logarithmic Quadratic)الصيغة الرتبيعية اللوغاريتمية  -

Log IDi = ao + a1 (G.GDPL5) + a2 (P.GNP) + a3 (P.GNP)
2
 + ui 

 : حيث أنّ 

i=(B 20%, B 40%, M 40%, T 20%, T 10%, 
   

  
, 
  

  
 , 

     

     
, Gini, Theil) 

Ui  : متثل املتغري العشوائي، وإّن(a0, a1 – a3 )تشري إىل معلمات النموذج. 
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بداللة معدل منو " Gini"تطور قيم معامل  (5-4)و( 5-3)و( 5-2) ةالبياني توضح التمثيالت
معدل منو متوسط ، و (PGNP)نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل و ، (GGDP)الناتج احمللي اإلمجايل 

 (5-4) ل الشكلبينما ميث ،على التوايل (1965-2009)لعينة الدول العربية للفرتة ، (Gµ)الدخل الفردي 
 أن العالقة بنيويالحظ من هذه التمثيالت  ."GGDP"ومتغري " Gini"التطورات املتزامنة لكل من معامل 

ال تكاد تكون مستقرة، فتارة هي عالقة سلبية، وتارة أخرى هي موجبة، األمر الذي يتوجب  املتغريات
 .هافحص نوعية هذه العالقة إن كانت خطية أو غري 

 (1965-2009)للفرتة  ةاإلمجالي ةاحمللي هااجتو بداللة منو نلدول العربية ل" Gini" قيم معامل :(5-2)الشكل 

 
(1965-2009)بداللة نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل للفرتة " Gini" قيم معامل :(5-3)الشكل 
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سنوات  5ه بداللة معدل منو متوسط الدخل الفردي بتخلف قدر " Gini" قيم معامل :(5-4)الشكل 
 (1965-2009)للفرتة 

 
 (%)( 1965-2009)النمو االقتصادي وعدالة توزيع الدخل يف الدول العربية  :(5-5)الشكل 
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 نتائج تقدير نموذج أثر النمو على توزيع الدخل -3-2-1

بعد جتريب واختبار كل جمموعة من املتغريات التابعة وخمتلف صيغ العالقات السابقة، فقد تبني أن 
، وقد مت استخدام منوذج االحندار "Gini"ل مؤشر معرب عن عدم عدالة توزيع الدخل هو معامل أفض

بداللة أربع متغريات مستقلة وهي معدل منو « Gini»قيم معامالت اخلطي املتعدد املعرب عن سلسلة ل
طين اإلمجايل نصيب الفرد من الدخل الو  و(        )الناتج احمللي اإلمجايل بتخلف قدره مخس سنوات 

و متوسط معدل منو الدخل الفردي بتخلف قدره مخس سنوات حىت ( P.GNP)2و ( P.GNP)ومربعه أي 
  )سنة املسح أي 

  
 :، وذلك حسب النموذج التايل(

                                

 :أي

                                               
    ……….(1) 

اليت تتصف خبصائص أفضل مقدرات وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
انظر امللحق ) ، مت التوصل إىل الصيغة النهائية للنموذج( SPSS 20 باستخدام برنامج)خطية غري متحيزة 

 :((7)رقم 

                                                            
  

  ... (2) 

tc    (18,537)     (1,832)                  (-2,027)                (1,299)               (0,497) 

     (2,379)      (0,122)                  (0,003)                 (0,000)               (0,127) 

R
2
= 0,160     ;       

           ;       F= 2,279     ;                        

 اختبار معنوية معالم النموذج ( أ)

وذلك إلثبات « Gini»سنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع 
على      و    و     و   و   وجودها، وهلذا الغرض سنعتمد يف عملية اختبار معنوية املعلمات 

 ".Student"إحصائية 
  اختبار معنوية  : 
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فإن هذا يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  48بدرجة حرية          أنومبا 
H0هلا معنوية إحصائية عند ( 2)حسب  العالقة  44,097 تساوي قيمتها اليت    املعلمة يعين أن ، مما

 .5%مستوى خطر 

  اختبار معنوية  : 
        
        
                                 
                           

 ، مماH0أننا نرفض فرضية العدم مما يدل أن العالقة عضوية و  48بدرجة حرية           ومبا أن
هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر ( 2)حسب  العالقة  0,223اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن

%5. 

  اختبار معنوية  : 
        

        
                                  
                                          

، H0مما يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  48بدرجة حرية            :  ومبا أن
هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 2)حسب  العالقة  (0,005-)اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن مما

 .5%خطر  

  اختبار معنوية   
        

        
                                 
                           

ليست عضوية وأننا نقبل فرضية العدم  مما يدل أن العالقة  48بدرجة حرية           مبا أن
H0املعلمة يعين أن ، مما  

 
ليس هلا معنوية إحصائية عند ( 2)حسب  العالقة  6,476اليت تساوي قيمتها  

 .5%مستوى خطر  
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  اختبار معنوية   
        

        
                                 
                           

ليست عضوية وأننا نقبل فرضية العدم  مما يدل أن العالقة  48بدرجة حرية            مبا أن
ليس هلا معنوية إحصائية عند ( 2)حسب  العالقة  0,063اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن ، مما  

 .5%مستوى خطر  

 تفسير إحصائي وقياسي ( ب)
  نالحظ أن االحنرافات املعيارية للمعلمات 

 
 و  

 
 و   

 
 و   

 
صغرية بالقيمة املطلقة مقارنة بقيمها  

 (.2أنظر العالقة )   يف النموذج املقدر

 ن جمموع مربعات األخطاء صغرية نالحظ أ(   
نظرا لقوة تأثري كل من متغري (             

وكذا متغري نصيب الفرد من الدخل (        )منو الناتج احمللي اإلمجايل بتخلف قدره مخس سنوات 
معنوية إحصائية، وأما املتغريات األخرى من النموذج اليت مل يكن ملعلماهتا (.      )الوطين اإلمجايل 

متوسط معدل منو الدخل الفردي بتخلف و (         )وهي مربع نصيب الفرد من الدخل الوطين 
 .، فيجب حذفها من النموذج(.    )قدره مخس سنوات حىت سنة املسح أي 

 تفسير اقتصادي ( ج)

  نسبة تفسري املتغريات املستقلة للمتغري التابع ضعيفة حسب ما تدل عليه قيمةR
2
،  وهو 0,160 =

 .ما يدعو إىل حذف املتغريات اليت وجد أن ليس هلا معنوية إحصائية

  هناك ارتباط طردي بني قيم مؤشر عدالة توزيع الدخل«Gini » ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل
يف معدل النمو االقتصادي مبقدار  ؛ حيث كل ارتفاع(       )بتخلف قدره مخس سنوات 

، مما يعيد التساؤل حول مدى % 0,223تفاع يف عدم عدالة توزيع الدخل مبقدار يصاحبه ار  %1
أمهية النمو االقتصادي الذي تسعى الدول إىل حتقيقه وتقليل تفاوت توزيع مثرات هذا النمو، الذي 

 ".Kuznets"مل تتضح معامل النظرية االقتصادية بشأنه بالرغم من افرتاضات 

 ؤشر عدالة توزيع الدخل هناك ارتباط عكسي بني قيم م«Gini » ونصيب الفرد من الدخل الوطين
يؤدي إىل ارتفاع طفيف ملعامل  1%؛ مما يعين أن اخنفاض هذا األخري بـ (    )اإلمجايل 

"Gini " 0,005بنسبةـ %. 
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  ال ميكن تفسري العالقة بني مربع نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل ومعامل"Gini " لعدم
 .  علمة معنوية امل

  ال ميكن تفسري العالقة بني متوسط معدل منو الدخل الفردي ومعامل"Gini "لعدم معنوية املعلمة 
    

  إشارة املعلمتني 
 

 و  
 

صحيحة عكس إشارة بقية املعلمات حسب ما نصت عليه   
 ".Kuznets"االفرتاضات اليت وضعها 

  الدول تدهورت فيها حالة التوزيع خالل الفرتات الزمنية بالنسبة للبلدان العربية، يالحظ أن بعض
مثل اجلزائر، بالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطين " Gini"اليت رطصدت هلا قيم معامل 

 ، حيث مل1988و 1980خالل الفرتة املمتدة من سنة دوالر  2820دوالر إىل  2060اإلمجايل من 
بالنسبة  40,14إىل  34,37وزيع الدخل الذي ارتفع من تقليل من تفاوت تيف الذلك يساهم 
بالرغم من اخنفاض نصيب الفرد  35,33%لتبلغ  1995، مث اخنفضت قيمته سنة "Gini"ملعامل 

انظر ) من الدخل الوطين اإلمجايل، مث ما لبث أن ارتفع جمددا بالرغم من ارتفاع املتغري املفسِّر
 (.(5)رقم امللحق 

  مثلأن عدالة توزيع الدخل يف اجلزائر، شأهنا شأن بعض الدول األخرى تدل النتيجة أعاله 

، وهو ما يدل على أن السلطات "Kuznets"موريتانيا واملغرب ال تصدق عليها افرتاضات 
احلكومية يف هذه البلدان انتهجت سياسات اجتماعية مساعدة للفقراء، ساعدها يف ذلك 

ار احملروقات اليت كانت تعتمد عليها يف موازناهتا العامة الظروف البيئية املتاحة مثل انتعاش أسع
 .بالنسبة للبلدان النفطية مثل اجلزائر

  استطاعت بعض الدول العربية مثل مصر واألردن من االستفادة من ارتفاع نصيب الفرد من
 .الدخل الوطين اإلمجايل لصاحل حتقيق مزيد من عدالة توزيع الدخل

 (غيرات التي ليس لها معنوية إحصائيةحذف المت)النموذج المصحح  -3-2-2

، مت تصحيحه حبذف املتغريات اليت ليس هلا (2)من خالل التحليل القياسي واإلحصائي للنموذج 
( P.GNP)2معنوية إحصائية، ونقصد بذلك متغريي مربع نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل أي 

  )حىت سنة املسح أي  ومتوسط معدل منو الدخل الفردي بتخلف قدره مخس سنوات
  

، وحنصل (
 :بذلك على الصيغة التالية، واليت سنقوم بإعادة اختبارها من جديد

                    

 :أي
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                                 ………………….(3) 

، مت التوصل إىل ( SPSS 20 باستخدام برنامج)وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
 :(8)انظر امللحق رقم ) الصيغة النهائية للنموذج

 
                                         ……... (4) 

tc        (27,077)     (1,794)                  (-2,281) 

        (1,550)       (0,121)                  (0,001) 

             ;       
            ;             ;               

 :اختبار معنوية معالم النموذج ( أ)

وذلك إلثبات « Gini»سنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع 
على إحصائية    و   و    وجودها، وهلذا الغرض سنعتمد يف عملية اختبار معنوية املعلمات 

"Student." 
  اختبار معنوية  : 

        
        
          
                           

 

فإن هذا يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  50بدرجة حرية          أنومبا 
H0املعلمة يعين أن ، مما  

 
هلا معنوية إحصائية عند ( 4)حسب  العالقة  41,962اليت تساوي قيمتها  

 .5%مستوى خطر 
  اختبار معنوية 

 
: 

        

        
                                 
                           

 ، مماH0لعدم مما يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية ا 50بدرجة حرية           ومبا أن
  املعلمة يعين أن

 
هلا معنوية إحصائية عند مستوى خطر  ( 4)حسب العالقة  0,218اليت تساوي قيمتها  

%5. 
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  اختبار معنوية  : 
        

        
                                  
                           

، H0مما يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  50بدرجة حرية            :  ومبا أن
هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 4)حسب  العالقة  (0,002-)اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن مما

 .5%خطر 

 تفسير إحصائي وقياسي ( ب)
  نالحظ أن االحنرافات املعيارية للمعلمات 

 
 و 

 
 و  

 
صغرية بالقيمة املطلقة مقارنة بقيمها يف   

 (.4أنظر العالقة )   النموذج املقدر

  نالحظ أن جمموع مربعات األخطاء صغرية(   
و  X1نظرا لقوة تأثري املتغريات (          

X2 املصحح  ذات املعنوية اإلحصائية على النموذج. 

 تفسير اقتصادي ( ج)

  عدالة توزيع الدخل هناك ارتباط طردي بني قيم مؤشر( معامل"Gini)"  ومعدل منو الناتج احمللي
؛ حيث كل ارتفاع يف معدل النمو االقتصادي (       )اإلمجايل بتخلف قدره مخس سنوات 

، مما يدل على النمو 0,218%يصاحبه ارتفاع يف عدم عدالة توزيع الدخل مبقدار  1%مبقدار 
وىل من التطور االقتصادي للبلد، حيث ول يف املرحلة األاالقتصادي يعمل على زيادة تفاوت الدخ

يعزى ذلك إىل تفاوت االستثمار يف رأس املال البشري بني طبقات اجملتمع بني األغنياء والفقراء، 
الذي من شأنه أن يعمل على زيادة فرص التوظيف وحصول الفقراء على دخول مرتفعة لقاء 

لتعليم والتكوين والتدريب والتأهيل الذي يقومون به خدماهتم الشخصية، اليت يعكسها مستوى ا
من أجل تلبية التطور احلاصل يف االقتصاد، الذي يصبح من وقت آلخر يعتمد على التطور الفين 

 .سواء يف وسائل اإلنتاج، أو القوى البشرية اليت تشرف على اإلدارة والتسيري

  هناك ارتباط عكسي بني قيم مؤشر عدالة توزيع الدخل(عامل م"Gini )" ونصيب الفرد من
يؤدي إىل ارتفاع طفيف  1%؛ مما يعين أن اخنفاض هذا األخري بـ (    )الدخل الوطين اإلمجايل 

ومعىن ذلك أن حتسن األداء االقتصادي وانعكاسه على دخل . % 0,002بنسبة " Gini"ملعامل 
الدخل بني الفئات االجتماعية،  الفرد إجيابا سيؤدي مستقبال إىل تقليص الفجوة احلاصلة يف توزيع
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وكلما حقق البلد ارتفاعا هاما يف دخل الفرد كلما عىن ذلك أن يسري يف الطريق الصحيح للتقليل 
 .من الفقر، الذي ميس األفراد ذوي الدخول املتدنية

 تقود النتيجة أعاله إىل استنتاج نسيب وهو أن ما خيلفه معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من أثر 
عكسي على عدالة توزيع الدخل يف املراحل األوىل للنمو، يعوضه انعكاسه املوجب على 
متوسطات دخول األفراد، واليت بدورها تنعكس يف املراحل املتقدمة لعملية النمو إجيابا على عدالة 

 .التوزيع

 ال ميكن اجلزم حول صحة أو خطأ إشارة املعلمتني  
 

 و  
 

رية اقتصادية ، وذلك لعدم وجود نظ 
أو ( GGDP)تستطيع الفصل فيما إذا كان النمو االقتصادي ممثال بنمو الناتج احمللي اإلمجايل 

يضر بتوزيع الدخل، وذلك بالرغم من اجلهود ( PGNP)نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل 
تغريات الثالث، ففي البحثية اليت قام هبا العديد من االقتصاديني حول احتمالية العالقة بني هذه امل

البلدان اليت تشهد حرية اقتصادية مبا يعكسه مستوى االئتمان املصريف، أو قدرة األفراد على 
إخل، وحققت معدالت منو مرتفعة، ارتفع معها نصيب الفرد من ...مراكمة رأس ماهلم البشري

د تبعا للطبقة الدخل الوطين اإلمجايل، فإنه مثة تناقض واضح بني معدالت منو دخول األفرا
االجتماعية اليت ينتسبون إليها، إذ غالبا ما تكون بالنسبة لألغنياء أكرب بكثري من نظرائهم الفقراء، 
وهي احلالة اليت يكون فيها اجملتمع غنيا بأفراده األغنياء القلة، يستحوذون على االدخار وحيّولونه 

وهي عكس حالة جمتمع . السكان الفقراءيف السوق املايل إىل استثمارات بكيفية يعجز عنها بقية 
 .فقري بسكانه الفقراء، فأي منو ومن مث زيادة يف الدخل الفردي قد يستفيد منه معظم السكان

  يف حالة انعدام قيم املتغريات املستقلة يف النموذج املصحح، فإن قيمة معاملGINI تساوي 

قبله اجملتمع بغض النظر عن ، ومعناه أن هناك مستوى من توزيع الدخل جيب أن ي       
حالة األداء االقتصادي للبلد، وهذا ما تؤكده النظرية االقتصادية اليت تفرتض أن وجود حالة من 
عدم توزيع األصول والثروات هي اليت تقود إىل مزيد من تشتت التوزيع يف املراحل الالحقة لعملية 

 .النمو والتنمية

  يع الدخل يرتبط بعوامل ذاتية أخرى غري تلك املتعلقة إن النتيجة أعاله تتضمن أن عدالة توز
مبستوى التقدم االقتصادي، ومنها حالة انتشار الفقر بني السكان، والذي يرفع مبدئيا سوء توزيع 

 .الدخل، الرتباط الفقر بالدخول املستلمة، وهو احملدد األول لنمط توزيع الدخل يف أي بلد
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 االقتصادي النمو توزيع الدخل علىعدالة قياس أثر  -3-3
من أجل معرفة قوة العالقة العكسية املوجودة بني النمو االقتصادي ممثال بنصيب الفرد من الدخل 
الوطين اإلمجايل وعدالة توزيع الدخل فإنه ميكن النظر إىل تلك العالقة تبعا لنوعية املؤشر املستخدم هلذا 

 :أهنا ميكن أن تكون إحدى املتغريات التالية( تبعا لتوفر البيانات وتناسبها)اخلري، واليت اقرتحنا 

  قيم معامل جيين(Gini)؛ 
 من هذا  3-3 بندالاملبينة حتت الثالثة والرابعة واخلامسة  اجملموعات) مؤشرات متركز املداخيل

 .((6)الفصل، وبياناهتا مدرجة يف امللحق رقم 
 (Gini)باستخدام قيم معامل  -3-3-1

تأثري نصيب الفرد من الدخل اإلمجايل على معامالت  إذا كان التحليل أعاله قد بني ضعف
(Gini ) فإنه كان ال بد من اختبار العالقة العكسية بينها، ملعرفة هل الالمساواة املنتشرة يف اجملتمع تؤثر

 :إن النموذج املقرتح هو. سلبا على النمو االقتصادي أو إجيابا كما ادعى أنصار الفريقني

                                         

، مت التوصل إىل ( SPSS 20باستخدام برنامج)وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
 :((9)أنظر امللحق رقم )الصيغة النهائية للنموذج 

                               ……... (6) 

tc             (3,699)           (1,997) 

             (812,858)      (20,152) 

R
2
= 0,073    ;       

            ;       F= 3,987     ;                        

  اختبار معنوية معالم النموذج ( أ)
واملتغري التابع املتمثل يف نصيب « Gini»سنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغري املستقل 

، وذلك إلثبات وجودها، وهلذا الغرض سنعتمد يف عملية (PGNP)خل الوطين اإلمجايل الفرد من الد
 ".Student"على إحصائية    و   اختبار معنوية املعلمات 

  اختبار معنوية  : 
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فإن هذا يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  51رية بدرجة ح         أنومبا 
H0هلا معنوية إحصائية عند ( 6)حسب  العالقة  3006,444اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن ، مما

 .5%مستوى خطر  
  اختبار معنوية  : 

        

        
           

                            

 ، مماH0مما يدل أن العالقة عضوية وأننا نرفض فرضية العدم  51بدرجة حرية           ومبا أن
هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 6)حسب  العالقة  (40,237-)اليت تساوي قيمتها     املعلمة يعين أن
 .5%خطر  

 قياسيو  تفسير إحصائي ( ب)
  ية للمعلميت النموذج نالحظ أن االحنرافات املعيار 

 
 و 

 
صغرية بالقيمة املطلقة مقارنة بقيمها يف  

 (. 6أنظر العالقة )  النموذج 

  نالحظ أن جمموع مربعات األخطاء كبري(   
           ) 

 تفسير اقتصادي ( ج)

  نسبة تفسري املتغري املستقل للمتغري التابع ضعيفة حسب ما تدل عليه قيمةR
2
 ؛0,073 =

  وقيم مؤشر عدالة (     )هناك ارتباط عكسي بني قيم نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل
يؤدي إىل اخنفاض قيمة نصيب  1%، مما يعين أن ارتفاع هذا األخري بـنسبة «Gini»توزيع الدخل 

ل دوالر، مما يدل على أن وجود توزيع غري عادل للدخ 40الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل بقيمة 
يثبط النمو االقتصادي وحيد من نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل، وهو ما يدل ولو جزئيا 

 يف املراحل األوىل للنمو؛" Kuznets"صحة فرضية 

  حسب فرضية"Kuznets " فإن إشارة املعلمتني 
 

 و  
 

 .صحيحة 
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 باستخدام مؤشرات تمركز المداخيل -3-3-2

وهي إحدى مقاييس متركز )ة هل تؤثر حصص الفئات االجتماعية يف هذا التحليل سنحاول معرف
على نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل، وذلك باعتبار أن املتغريات األخرى ( املداخيل وتشتتها

مل ( P.GNP)ومعدل منو الدخل الفردي ( GGDP)املقرتحة آنفا وهي معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل 
 :ت، وهو ما يقود إىل اختبار النموذج التايلتعطي أفضل التقديرا

                                           
  

  
   

    

    
  …..(7) 

 :أي
                                              

  

  
   

    

    
   …….(8) 

 :حيث
 (  )ل بـ مثَّ هي حصة أفقر مخس وهي اليت ستط      
 (  )من السكان وهي  40%هي حصة أفقر      
 (  )هي حصة الطبقة الوسطى وهي      
 (  )هي حصة أغىن مخس وهي      
 (  )هي حصة أغىن عشر وهي      

  

  
 (  )وهي  هي عالقة أغىن مخس من السكان إىل أفقرهم  
    

    
 (  )وهي  منهم 20%السكان إىل أغىن  من 40%هي عالقة أفقر  

، مت ( SPSS 20 باستخدام برنامج)وعند تقدير معامل هذا النموذج بطريقة املربعات الصغرى 
   إىل    من)، حيث مت استخدام املتغريات ((10)انظر امللحق رقم ) التوصل إىل الصيغة النهائية للنموذج

 :كالتايل(لتبسيط الكتابة النهائية للنموذج
                                                                             

                              
tc                (-1,034)          (1,980)          (2,095)            (1,200)                   (0,549) 

                             (0,843)            (1,563)           (-2,209) 

                (70867,735)    (1188,831)     (637,571)        (837,718)         (735,716)      

                                (22,976)        (278,481)       (27646,783) 

           ;       
               ;                  ;                             
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 اختبار معنوية معالم النموذج ( أ)

وذلك إلثبات « Yt»سنخترب يف منوذج االحندار العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع 
 وهلذا الغرض سنعتمد يف عملية اختبار معنوية املعلمات  .وجودها

 
 و 

 
 و  

 
 و  

 
 و 

 
 و  

 
 و 

 
  

 و
 

 .Studentعلى إحصائية   

 اختبار معنوية  : 
        
        
         
                            

 يعين أن ، مماH0ننا نقبل فرضية العدم ، فإ5%مبستوى خطر  24رية بدرجة ح          ومبا أن
  املعلمة

 
ليس هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 8)حسب  العالقة  (73262,451-)اليت تساوي قيمتها  
 .5%خطر  

  اختبار معنوية 
 

: 

     
   

     
   

         
                           

يعين  ، مماH0، فإننا نقبل فرضية العدم 5%ومبستوى خطر  24بدرجة حرية           ومبا أن
  املعلمة أن

 
ليس هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 8)حسب  العالقة  (2354,223)اليت تساوي قيمتها  

 .5%خطر  

  اختبار معنوية 
 

: 

     
   

     
   

         
                           

يعين  ، مماH0، فإننا نرفض فرضية العدم 5%ومبستوى خطر  24بدرجة حرية            مبا أن
  املعلمة أن

 
هلا معنوية إحصائية عند مستوى ( 8)حسب  العالقة  (1335,680)اليت تساوي قيمتها  

 .5%خطر  
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 اختبار معنوية 
 
 : 

     
   

     
   

         
       α                   

 ، مماH0، فإننا نقبل فرضية العدم 5%ومبستوى خطر  24بدرجة حرية            نالحظ  أن
  املعلمة يعين أن

 
ليس هلا معنوية إحصائية عند ( 8)حسب  العالقة  (1005,452)اليت تساوي قيمتها  
 .5%مستوى خطر  

 التحليل بالنسبة للمعلمات ونفس
 
 و   

 
 و  

 
اليت تبني أنه ليس هلا معنوية إحصائية عند   

 .24و بدرجة حرية 5%مستوى خطر 

  اختبار معنوية 
 

: 
     

   

     
   

         
       α                   

، فإننا نقبل الفرضية البديلة الدالة 5%طر ومبستوى خ 24بدرجة حرية            نالحظ  أن
  املعلمةعلى أن 

 
هلا معنوية إحصائية عند ( 8)حسب  العالقة  (61066,047-)اليت تساوي قيمتها  

 .5%مستوى خطر 

 تفسير إحصائي وقياسي ( ب)
  نالحظ أن االحنرافات املعيارية للمعلمات 

 
 و 

 
 و  

 
 و  

 
 و  

 
 و  

 
 و  

 
 و  

 
صغرية    

 املعياري للمعلمتني   بالقيمة املطلقة مقارنة بقيمها عكس ما هو عليه االحنراف
 

 و  
 

اطنظر ) 
 (. SPSSالكتابة النهائية للنموذج بعد استخدام برنامج 

  نالحظ أن جمموع مربعات األخطاء متوسط نوعا ما(   
نظرا لتأثري (              

 .اليت وجد أن معلماهتا غري معنويةتغريات بعض امل
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 :تفسير اقتصادي ( ج)

 نسبة تفسري املتغريات املستقلة للمتغري التابع دون املتوسط حسب ما تدل عليه قيمة 
ليس هلا معنوية إحصائية،  ه، وهو ما يدعو إىل حذف املتغريات اليت وجد أن        

وحصة (     ) 40%أفقر وية إحصائية وهي حصة واالحتفاظ فقط بتلك اليت وجد أن هلا معن
    )منهم  20%من السكان إىل أغىن  40%أفقر 

    
.) 

  نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل هناك ارتباط طردي بني(PGNP ) مجيع املتغريات و
    )منهم  20%من السكان إىل أغىن  40%حصة أفقر ) X7املستقلة عدى املتغري 

    
 ؛((

  حسب فرضية"Kuznets "فإن إشارة مجيع املعلمات صحيحة عدى املعلمة؛ 

 1%مبقدار  (    )من السكان  40%دخل أفقر  حسب النموذج السابق، فإن زيادة حصة 
 .دوالر 1335,680مبقدار  (PGNP)نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل يرافقها زيادة يف 

  منهم  20%من السكان وأغىن  40%يادة الفجوة الدخلية بني أفقر حسب النموذج السابق، فإن ز
(    

    
 .حسب ما تدل عليه اإلشارة السالبة  PGNPيرافقها نقصان يف قيم  (

 ى متغري التابع دون املتوسط، فإنه حتما هناك متغريات اخر مبا أن نسبة تفسري املتغريات املستقلة لل
القيد يف ومنها ( منع من إدراجها نقص بياناهتا)قد أمهلها النموذجن واليت قد يكون تأثريها كبريا، 

التعليم االبتدائي والثانوي والتسرب املدرسي ومعدالت التمدرس واالنفاق على التعليم ونسب 
ها يف حتديد ظر، وهي متغريات هلا مكانتونطاق اخلدمات الصحية ان ،مية املتفشية يف اجملتمعاأل

، مثلما تنص عليه النظرية احلديثة للنمو االقتصادي، حيث كما ونوعااالقتصادي  معدل النمو 
تتحول األمهية النسبية للرتاكم الرأمسايل العيين واملادي إىل الرتاكم الرأمسايل البشري يف عملية التقدم 

 .االقتصادي
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 الفصل خاتمة
حلديثة اليت مشلت بلدانا نامية كثرية أن النمو االقتصادي الذي أظهرت العديد من الدراسات ا لقد

شهدته تلك الدول صاحبه عموما زيادة يف التفاوت يف توزيع الدخل، وأصبح واضحا بأنه ليس هناك ما 
يربر االعتقاد السائد بأن النمو االقتصادي السريع يؤدي إىل حتسن ظروف اجملتمع، بل لقد ظهر بأنه 

مو االقتصادي تراجعت بعض الفئات الفقرية ال يف حصصها النسبية من الدخول خالل عملية الن
، وهو ما حاول هذا الفصل اختباره بإعادة اختبار فرضية فحسب، وإمنا حىت يف املستويات املطلقة منها

"Kuznets " دولة عربية 13على عينة من. 

ستقرة للنمو االقتصادي لعينة ولقد خلصت هذه الدراسة أنه بالرغم من املعدالت املوجبة وامل
الدول العربية فإن اجتاهات عدالة توزيع الدخل فيها قد تدهورت، وهو ما يعين أن هذه الدول مل تستفد 
من مثرات النمو اليت حققتها يف الفرتات السابقة على األقل يف املدى القصري، بينما انعكست تلك 

خل الوطين اإلمجايل يف املدى املتوسط والطويل، مبا أدى املعدالت املوجبة للنمو على نصيب الفرد من الد
إىل حتسن عدالة توزيع الدخل، واستطاع اجملتمع تقليل التفاوت بني أفراده، ويرجع سبب ذلك إىل تغليب 
حكومات تلك الدول العتبارات السياسة االجتماعية على حساب االعتبارات األخرى، خصوصا وأن 

لكنه يبقى سببا ومربرا غري قطعي،  الربيع العريب،باليت قادت إىل ما يسمى  مسألة توزيع الدخل رمبا هي
 .على الرغم من تبنيها صراحة أو ضمنا حتقيق أهدافها التنموية مبا يتطابق مع أهداف التنمية الدولية

من جانب آخر ال تظهر الصورة واضحة فيما خيص تأثري منط توزيع الدخل على النمو االقتصادي 
ونسبتها من (     )من السكان  40%أفقر ثلته املتغريات املختارة، فقد وجد أنه فقط نصيب مثلما م
    )منهم  20%أغىن 

    
هي اليت تؤثر على النمو االقتصادي مثلما يعكسه نصيب الفرد من الدخل ( 

ولكنه كان أفضل  ، بالرغم من كون نسبة تفسري هذه الظاهرة كان دون املتوسط،(PGNP)الوطين اإلمجايل 
النقص الكبري للبيانات على مستوى إقليم الدول إىل التقديرات اليت مت احلصول عليها، واليت يرجع سببها 

 .، حيث كل دولة فيها تشكل مشاهدة واحدة(عينة البحث)العربية 
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جل عامال جوهريا وهدفا أمسى تكافح كل دولة من أممثال بالنمو االقتصادي التقدم  إذا كان
هي ، ففحسب التنمية ليست ظاهرة اقتصادية، إذ أن ليس العامل الوحيدفإنه حتقيقه للوصول إىل التنمية، 

لتغطي جوانب أخرى  ،مبعناها الواسع جيب أن تشمل ما هو أكثر من اجلانب املايل واملادي حلياة البشر
تنمية ومؤشراهتا اجلديدة أدى إىل إعادة مفهوم اليف تطور ألن هذا ال .اخل...انسانية واجتماعية وثقافية للفرد

بوضوح أن  الرتكيز على التحسني املباشر واملستمر ملستويات معيشة اجملموعات الدخلية املتنوعة، مما عىن
التنمية احلقيقية تتضمن هجوما مباشرا على مصادر الفقر داخل البلد، وهو ما ال يتم بدون الفهم العميق 

 .لدخل واملعدالت النسبية للنمو داخل تلك اجملموعات املختلفةللعوامل اليت حتدد أنصبة ا

معظم دول العامل الثالث انطالقا من جتارب مخسينيات وستينيات القرن املاضي  تاستخلصوقد 
 أن ما مت حتقيقه من منو اقتصادي غري كاف بالنسبة للتنمية، وأن هناك حلقة مفقودة يف عملية النمو

ابية املسجلة على مستواه، إذ أن مستويات معيشة األفراد خصوصا يف التكتالت بالرغم من النتائج االجي
السكانية واملناطق الريفية مل تتحسن، هلذا طالب الكثري من االقتصاديني بتخفيف الرتكيز على الناتج احمللي 

لة يف وسط اإلمجايل، وتوجيه االهتمام إىل بعض القضايا احلرجة مثل تفشي الفقر املطلق وارتفاع البطا
ت على إعادة تعريف مدلول الفئات املتعلمة، وتزايد عدم العدالة يف توزيع الدخل، وهي القضايا اليت أحلّ 

 .التنمية االقتصادية واختالفها جوهريا عن النمو االقتصادي

ولقد عاد االهتمام الدويل بقضايا املساواة والعدالة االجتماعية منذ منتصف مثانينات القرن 
مثانية أهداف  2000يف سنة " األهداف اإلمنائية لأللفية"حيث تضمن إعالن األمم املتحدة  املاضي،

رئيسية، ومثاين عشرة أخرى فرعية، اطتفق على متابعة اإلجناز التنموي لكل واحد منها على حدى، وحيث 
اتفق اجملتمع ، حيث 1990-2015ركزت األهداف الستة األوىل على موضوع التقليل من الفقر خالل الفرتة 

لقياس وتتبع تطور حالة " نصيب أفقر مخس من السكان يف إمجايل اإلنفاق"الدويل على اختيار مؤشر 
توزيع اإلنفاق يف اجملتمع، لتحقيق اهلدف األول املتمثل يف القضاء على الفقر املدقع واجلوع، وهو ما يعين 

التنمية، واليت جتسدت يف إصدار البنك الدويل  بوضوح إعادة االهتمام بقضايا العدالة االجتماعية يف إطار
واليت لقيت صدى كبريا، " اإلنصاف والتنمية"حتت عنوان  2006لتقريره عن التنمية يف العامل لسنة ( 2005)

خصوصا وأن النتائج أظهرت أن الفروق الكبرية جدا بني البلدان يف الدخل أو االستهالك تؤثر يف فرص 
 .ساواة يف الدخل يف ازدياد على الصعيد العاملياحلياة، وأن حالة عدم امل

يشكل التحدي األبرز ( الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل)إن واحدا من املشكالت الثالث 
لعملية التنمية يف املدى املتوسط والطويل، ذلك أنه ال يتحقق حتّسن يف املستوى املعيشي لألفراد يف ظل 

املساواة يف الفرص، وال ميكن بعدها احلديث حول حتقيق التنمية إذا   انتشار مظاهر البؤس واحلرمان وعدم
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كانت هذه املشكالت الثالث تشكل الركيزة األساسية ملعوقات التنمية البشرية، وبالتايل ال يطنتظر منها 
 .حتقيق األهداف املرجوة الشخصية واجملتمعية

أن يبحث البلد عن العوائق وعليه، فإن هذا األمر قد خلق مناهج جديدة لإلصالح تقضي ب
األكثر تأثريا على اقتصاده مث يقوم برتكيز اجلهود عليها للتخلص منها، ألنه كثريا ما حيدث أن تعرتض 
اإلصالحات طريق بعضها البعض، فيكون لإلصالح يف جمال معني تشوهات غري متوقعة يف جمال آخر، 

إلحراز جناح يف كامل جهودها اإلصالحية، وهو ما وحينها يكون من األنفع الرتكيز على أكرب عقبة للنمو 
غري أن حتديد اجملال الذي يشكل أكرب عقبة يوجب اختيار اسرتاتيجية معينة لعالجه، . حيكمه عامل الزمن

فبدال من توجيه جمموعة من اإلصالحات املتناثرة فيه، يكون من األحسن توجيه إصالح حنو مركزه، ألن 
يعين القضاء عليه، يف حني أن إطالق جمموعة من الربامج التصحيحية  إصابته مباشرة وبشكل صحيح

 .حنو هيكله كله قد يؤدي إىل إصالح جزء منه ومزيد من التشوه لباقي أعضاءه( القذائف)

برزت منذ أواخر التسعينات مقاربات خمتلفة جوهريا لعمليت النمو والتنمية االقتصاديني وهلذا، 
عنها مزيد من الرتكيز على اجلوانب غري االقتصادية املتعلقة بعملية التنمية ليس  وأهدافهما ومعوقاهتما، نتج

يف االنتباه  ذلكوانعكس ، على شكل وسائل لتحقيق النمو االقتصادي بل كأهداف هامة يف حد ذاهتا
البيئية األكثر عمقا الذي يوليه األفراد والدول والوكاالت الدولية اآلن للجوانب االجتماعية والسياسية و 

ألنه بالرغم من التخطيط االقتصادي يف الدول النامية الذي حقق هلا نتائج ملموسة على  .للتنمية
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي إال أن االنتشار الشديد ملظاهر البطالة وما تصحبه معها من فقر وعدم 

عدة، مبا يف ذلك البشرية واملؤسساتية عدالة توزيع الدخل أعاد النظر يف التنمية كعملية متارس على كل األص
 .والنظم السياسية

يستند إىل  ،تتطلب جهدا مستداما ومتواصال ،ن التنمية االقتصادية عملية طويلة األجلومبا أ
، فإن الدول النامية ومنها العربية استطاعت بة األولوياتختطيط عميق، ورؤية مستقبلية واضحة املعامل ومرتّ 

ملتوسط معدالت منو مقبولة، وحركية كبرية يف نشاطها الصناعي واألنشطة احلديثة عموما أن حتقق يف ا
لى األقل مقارنة بتارخيها احلديث، وهذا بالرغم من ظهور حالة عدم ع ،األخرى مبا فيها ظروفها االجتماعية

ء مستوى الرضا على مستوى بعض الدوائر املؤسساتية والسياسية حول األهداف احملققة رغم جتاوز األدا
الشتداد حدة بعض الظواهر االجتماعية واالقتصادية األخرى مثل وذلك توقعاهتا يف بعض األحيان، 

لتحقيق التنمية وعدم  البطالة والفقر، وهو ما يفسر سبب عدم الرضا والثقة يف السياسات احلكومية املتبعة
 .استجابتها للحاجات املتغرية للمجتمع

نتفاضات شعبية يف بعض األقطار العربية، واليت نادت بضرورة إن مثل هذا املوقف صاحبته ا
اإلصالح اهلادف واجلاد، وتنويع أساليب التعامل مع مطالب أفراده املتغرية مثل املطالبة بتعديل سياسات 
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األجور وكبح مجاح التضخم، وتوفري السلع واخلدمات األساسية ذات االستهالك الواسع، التقاء شر 
من الوطين واإلقليمي، وعلى توجهات االستثمارات احمللية واألجنبية مبا تماعية على األاالضطرابات االج

 .يعوق يف النهاية من حتقيق معدالت منو متنوعة، موجبة ومرتفعة ومستدامة

 نتائج الدراسة
ميكن تقسيم النتائج اخلاصة بالدراسة يف شقني، األوىل ختص الدراسة التحليلية اخلاصة الفصل 

بالنظر إىل النتائج اليت مت حتقيقها يف و . والثانية ختص الدراسة القياسية اخلاصة بالفصل اخلامس الرابع،
اجلزائر باعتبارها واحدة من تلك الدول اليت مارست التخطيط الشامل كأداة للتنمية االقتصادية، فإنه ميكن 

 :استخالص ما يلي

  طين يالحظ عدم تغري حصص الفئات األربعة فيما خيص توزيع اإلنفاق االستهالكي على املستوى الو
، وهو بعكس الفئات 2000مع تغري إجيايب طفيف خالل سنة  1995و 1988الفقرية بني سنيت 

، مع تغري (1988-1995)املتوسطة الدنيا والعليا اليت حتسن نصيبها من الدخل الكلي خالل الفرتة 
ملت التغري الذي حصل لكل الفئات بدليل فهي اليت حت( D10)أما الفئة الغنة . 2000سليب يف سنة 

نقاط، مع حتسن طفيف يف سنة  5الكلي بتغري سليب يقدر بـ ( االستهالك)تراجع حصتها من الدخل 
2000. 

   إن هذا الرتاجع يف حصة الفئة الغنية إن دل على شيء فيدل على بداية تراجع متركز املداخيل اليت
 60%، أي جمموع دخل الفئات الستة األوىل أو 1988ة كانت متثل حوايل ثلث الدخل الكي يف سن

حيث  2000و 1995، وهذا التمركز عرف تراجعا خالل سنيت (D6إىل  D1من )من جمموع السكان
من جمموع  50%من الدخل الكلي، وهو ما ميثله جمموع استهالك الفئات الفقرية أو  27%اخنفض إىل 

 .موع استهالك الفئات اخلمسة الفقرية، على التوايلأي جم 28%، مث حوايل (5Dإىل  D1من )السكان 
  أما توزيع الدخل يف القطاع الريفي فعرف اجتاها سلبيا بالنسبة للفئات الثالث الفقرية، وثباتا بالنسبة

 1988وتراجعا حلصة الفئة الغنية بني سنيت  9و 8و7و 6للفئة الرابعة واخلامسة، وحتسنا بالنسبة للفئات 
، من 23%إىل  25%رتة اليت عرف فيها متركز الدخل لدى الفئة الغنية  تراجعا من ، وهي الف1995و

فعرفت  2000أما سنة . من السكان الفقراء 40%جمموع الدخل الكلي،و هو ما يتحصل عليه جمموع 
 1988فقدت ما بني و  تتراجعوالتاسعة والعاشرة اليت  باستثناء الفئة الرابعةالفئات كل حتسن نصيب  

 .نقطة 5,18حوايل  2000و
 10و 9، وتراجعا للفئتني الغنيتني أما القطاع احلضري فعرف ثباتا يف حصص الفئات الستة األوىل 

، مث عرف توزيع الدخل بني الفئات حتسنا طفيفا خالل سنة 1995و 1988ما بني  8و 7لصاحل الفئة 
املتوسطة الدنيا  منه على حساب الفئات 10%من السكان وكذا أغىن  40%، لصاحل أفقر 2000
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كما أن متركز الدخل لدى الفئة الغنية كان أكثر حدة، إذ . اخلامسة إىل التاسعةالفئات من والعليا أي 
بلغ حوايل ثلث الدخل الكلي وهو أكرب من جمموع مداخيل الفئات الستة الفقرية اليت مل تتجاوز 

 .نسبة للفئات الغنية، هذه األخرية تعترب األحسن بال2000و 1988بني سنيت 31%و %29
 واخنفض 1988ضعفا يف سنة 17ن تشتت الدخل بني األسر احلضرية سجل معدال مرتفعا إذ بلغ إ ،

أضعاف يف نفس الفرتة  5، مقابل معدل شبه ثابت يف حدود 2000ضعفا يف سنة  13,15جزئيا إىل 
 9إىل  10,66ض من بالنسبة لألسر الريفية، ومعدال متوسطا على املستوى الوطين شبه ثابت اخنف

أضعاف، وهو ما يؤكد أن القدرة الشرائية للفئة الغنية مازالت مرتفعة ومل تتأثر كثريا باإلصالح 
 .االقتصادي، خصوصا جهاز األمثان

  من جهة أخرى نالحظ أن حصة الفئة الفقرية الريفية أكرب بكثري من حصة نظريهتا احلضرية، وبالعكس
، 2مقابل  5أقل من نظريهتا احلضرية، إذ بلغت يف احلالة األوىل هو فية حصة أغىن فئة ريإذ أن متاما، 

، ويرجع سبب 2000ضعف سنة  1,72، و1995، وضعفني سنة 1988ضعف سنة  2,5أي مبعدل 
هذا التباين يف كون أن احلياة الريفية تعتمد بشكل أساسي على القطاع الفالحي، وإمهاهلا نسبيا 

والتعليمية والرتفيهية، بعكس العائالت احلضرية اليت تويل اهتماما ولو  لإلنفاق على اخلدمات الصحية
متفاوتا هبذه األصناف من اخلدمات، كما أهنا تتميز بنقص اإلنفاق على اللحوم بأنواعها لغالء أمثاهنا، 

 .وهو ما مينح ميزة نسبية للعائالت الريفية
 1,68و 1,36و 1,34 من حصة مثيلتها الريفية بـ أما يف احلالة الثانية فحصة الفئة الغنية احلضرية أكرب 

وهذا الرتاجع األخري سببه هو نزوح الفئة الغنية الريفية حنو املدن حبثا عن . ضعف على توايل السنوات
األمن ورمبا العمل، الشيء الذي أفقدها بعض املداخيل املتأتية من املمتلكات كالعوائد الزراعية 

 .تقوم برتبيتها وبيعها فيما بعدومداخيل األغنام اليت كانت 

 من حصة دخل الفئة احلضرية الغنية مع  8%ن حصة دخل الفئة احلضرية الفقرية مل تتجاوز كما أ
، وهي ختتلف متاما عما 1988سنة ( 5,88%)حتسن طفيف بني سنوات الدراسة، إذ كانت ال تتجاوز 

، وهذا 2000و 1988بني  20%ة بـ متحسنة مقارن 22%سجل بني العائالت الريفية، إذ سجلت نسبة 
ما يدل إنه بالرغم من صعوبة العيش يف املناطق الريفية إال أن إنفاقها متمثل  باخلصوص يف املنتجات 
الزراعية املعاشية، يف ظل ارتفاع األسعار اليت تضررت منه أكثر األسر احلضرية ألن إنفاقها موجه 

لتشتت احملسوب بالعالقة بني أغىن الفئات وأفقرها أن معامل ا كما  .باخلصوص للحصول على الغذاء
نسبة إىل الوسيط، أنه مرتفع بني العائالت احلضرية، مقارنة بالعائالت الريفية اليت عرف منط توزيع 

 .الدخل فيها أقل تشتتا

  1988بني حتسنا لدى الفئات العشرية الفقرية خالل الفرتة حققت اجلزائر وأخريا ميكن استنتاج أن 
، وهو ما يؤكد ظاهريا أن السياسة احلكومية حاولت احتواء الطبقة الفقرية املتأثرة بربامج 2000و
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اإلصالح االقتصادي، وما صاحبها من حترير األسعار، الشيء الذي رفع تكاليف املعيشة مع ثبات 
 .من الدخل الكلي للعائالت 40%نسيب لألجور، اليت تشكل 

سية للعالقة املتبادلة بني النمو االقتصادي وعدالة توزيع من جانب آخر متصل بالدراسة القياو 
مثلما صاغتها فرضية  م وضوح معامل النظرية االقتصادية،الدخل يف عينة الدول العربية، وبسبب عد

"Kuznets"،  للظاهرة  والعالقة العكسيةالعالقة اليت تضاربت نتائجها مبجرد تغيري عينة الدراسة، فإن
ما إذا كان هناك تناقض أساسي بني هدف حتقيق هو تساؤالت كثرية، أمهها ال تزال تثري  املدروسة يف حبثنا

وقد خلص البعض إىل القول بأن أدوات السياسة االقتصادية األكثر  .عدالة أكرب وهدف حتقيق منو أسرع
فعالية يف حتسني توزيع الدخول ختتلف عن تلك األدوات اليت هي األفضل لرفع معدالت النمو 

أن إجراء بعض التغيريات يف مواضع الرتكيز كالتحول إىل التكنولوجيا  يعترب البعض ، وحيث أن قتصادياال
كثيفة العمل، والرتكيز على الصادرات اليت تؤدي إىل تطور الريف بدال من تلك اليت تؤدي إىل التطور 

عرف على منط توزيع اإلنفاق فإن دراسة الدخل والتوهلذا  .الصناعي، من شأنه أن يؤدي إىل زيادة العدالة
على األفراد وعلى اجملموعات وغريها، يعترب أمرا هاما ومساعدا للدولة إلزالة الفوارق الشاسعة وغري 

 .املتجانسة بني الدخول

وباعتبار الدول العربية كإقليم يتصف بالعدالة التوزيعية كما تصوغه مؤشرات عدم عدالة توزيع 
ه بأهنا يف حدود القيم على مستوى العامل، فإن التطورات االقتصادية اليت الدخل اليت تظهر ألغلب أقطار 

تشهدها تلك األقطار ال تعد معزال عن تطوراته االجتماعية كما تصوغها معدالت التحول االجتماعي 
والتغري اهليكلي القتصادياته، بتخفيض تركيز بعض بلدانه عن القطاع الزراعي، واهتمامه املفرط باجلانب 

صناعي واخلدماته، المتالكه بعض من مقوماته، وهو األمر الذي يزيد الكثري من انشغاالت احلكومات ال
حول تقاسم الكعكة املنتجة خصوصا للفئات اليت ال متتلك قدرا كبريا من عوامل اإلنتاج يسمح هلا 

 .باملشاركة الفعالة يف خلق الثروة واالستفادة منها

األوىل الدراسة، ميكن القول أن البحث قد أجاب على الفرضية  وبناء على النتائج احملققة يف
معدالت النمو االقتصادي احملققة يف اجلزائر مل تساعد على حتسني توزيع بالرغم مما يؤخذ عليها، حيث أن 

أثبتت بينما  .الدخل بالقدر الكايف، وإن كان هذا التحسن املسجل يعتد به مقارنة بالدول العربية األخرى
أن فرضية البحث الثانية ليست صحيحة، حيث أن مؤشرات النمو االقتصادي مل الدراسة القياسية  نتائج

يف حني اتضح من نفس الدراسة أن . درجة عدم عدالة توزيع الدخل يف الدول العربيةتؤثر إجيابا على 
نهم تؤثر م 20%من السكان ونسبتها إىل أغىن  40%بعض مؤشرات متركز املداخيل وباألخص حصة أفقر 

سلبا على النمو االقتصادي كما مثله نصيب الفرد من الدخل الوطين اإلمجايل، مبعىن أن التوزيع السيئ 
 .يف الدول العربية للدخل يعيق النمو االقتصادي
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إن التدهور احلاصل يف منط توزيع الدخل وتواضع معدالت النمو االقتصادي لبعض الدول العربية 
 :لف درجتها من بلد آلخر، وأمههاعديدة، ختتيعود ألسباب 

 ؛ارتفاع معدالت البطالة وهشاشة أساليب التشغيل، بسبب انتشار اخلصخصة وبيع القطاع العام 
  ؛مسامهة الدولة يف تنشيط االقتصاداخنفاض معدالت األجور واالرتفاع املستمر ي األسعار، وتراجع 
  احلماية ب منظومة فعالة للضمان و ، وغياالطبقة الوسطىاخنفاض حجم زيادة معدالت الفقر و

 ؛االجتماعية
  بالثروة على حساب الغالبية العظمى من مع يف اجملتاستئثار قلة قليلة بسبب انعدام العدالة االجتماعية

 سكان؛ال
 ؛تراجع دور الدولة ي تقدمي اخلدمات األساسية وي مقدمتها التعليم والصحة 
  أنظمة حكم سياسية غري مرغوبة، مثل ظهور التجاوزات الحتواء بعض الدول على ضعف الدميقراطية

، ارتفاع معدالت الفساد وانتشاره على خمتلف املستويات الدستورية ومشاريع توريث احلكم، مما سبب
 .وغياب للحكم الراشد

 التوصيات
 تبين سياسة ضريبية متنوعة، أمهها  لة توزيع الدخل يتوجب على احلكوماتمن أجل معاجلة عدم عدا

ض ضرائب تصاعدية على املداخيل، إضافة إىل تشريع ضرائب الثروات واملواريث، نظرا ألن معظم فر 
التفاوت ينشأ مبدئيا قبل عملية اإلنتاج، وكذا تفعيل دور الزكاة يف القضاء على الفقر، وتوزيعها 

 .ونبالشكل الذي يؤدي إىل خلق أغنياء مستقبال وليس بالطريقة اليت تؤدي إىل الكسل والتها

  ونظرا ألمهية موضوع توزيع الدخل وحتديد مقدار تفاوته بني األفراد، فإنه ال بأس من التذكري أن البلدان
واليت تفتقد إىل إحصاءات دقيقة فيما خيص أنواع املداخيل، فإهنا تستخدم العربية، النامية ومنها 

حلكومة بغية التعرف على بيانات إنفاق األسر املعيشية املستخرجة من املسوحات اليت جتريها ا
مستويات املعيشة وتطورها، ملعرفة نوع السياسات االقتصادية واالجتماعية الالزمة اليت حتقق هبا العدالة 

 .االجتماعية

 ضرورة حتقيق موازنة بني هدف ال يتسىن ملثل هذه البلدان ممارسة هذه السياسات والتأثري برباجمها إال ب
نمو ال تؤدي الألن زيادة  ،تقليل درجة التفاوت يف توزيع الدخلزيادة النمو اإلقتصادي وهدف 

دخل الوطين وحىت أن زيادة نصيب الفرد الواحد من ال ،بالضرورة إىل مساواة أكرب يف توزيع الدخل
منو الناتج احمللي اإلمجايل يف متثيل النمو  ؤشراإلمجايل الذي هو مقياس أكثر موضوعية من م

دراسات التجريبية على الألن حتسن يف مستويات الدخول املنخفضة، إىل ا قطعؤدي ال ي اإلقتصادي،
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شري إىل تدهور يف مستويات دخول الفئات البلدان اليت تتوفر هلا البيانات يف شكل سالسل زمنية ت
 .زيادات متسارعة يف مستويات دخول الفئات الغنيةو الفقرية 

  جراء املزيد من حبوث ميزانية األسرة إمرار يف يكون من املهم االست سابقةتأسيسا على النقطة الو
 .أكثر مشوليةالتوسع يف استخدام األساليب احلديثة من أجل الوصول إىل بيانات دقيقة و و 

  يتوجب على البلدان اليت تشهد حتسنا يف مؤشرات عدم املساواة يف توزيع الدخل ومنها اجلزائر، أن
ا االقتصادية واالجتماعية، وتبنيها لرؤى مشولية لدور تعمل على تغليب اعتبارات العدالة يف سياسته

الدولة يف حتقيق الرفاه، وذلك من خالل حتسني خدمات املشروعات اململوكة للدولة، ناهيك عن توفري 
صحة والتعليم والعمل على حتسينها، من دون تشويه النمو اخلدمات االجتماعية وعلى رأسها ال

 . االقتصادي

 قدم معايري دقيقة وشاملة ملعاجلة الفقر واحلد من اتساع الذي م الدين اإلسالمي ستفادة من تعالياال
لكوهنا تتصف باالستمرارية وأهنا الزكاة من خالل تفعيل دور  ،فجوة التفاوت بني الفقراء واألغنياء

، (زيادة النمو االقتصاديحتقيق ) تعمل على زيادة اإلنتاج والتشغيلأحسن من حيارب االكتناز، فهي 
لشرحية واسعة من السكان تناقص القوة الشرائية ، ومتنع من (التقليل من الفقر)حتسني الدخول املوزعة و 
وكل هذا يضمن التكافل االجتماعي ويعزز النمو ، (اليت حتدث من حني آلخر حاالت التضخمرغم )

 .االقتصادي السليم وحيقق التنمية الشاملة

 آفاق الدراسة
موضوع البحث واحلوار واخلالف منذ أقدم العصور، شكل وال يزال داخيل التفاوت يف املمبا أن 

فال توجد فلسفة أو فكر مل تتطرق إليه بالزاوية اليت تراها مناسبة من أجل الوصول إىل جمتمعات أكثر 
 .عدالة ومساواة، وهي ختتلف باختالف معاين التوزيع العادل بالنسبة لألشخاص ومنزلتهم االجتماعية

يعتقدون أن مداخيل أرباب العمل مرتفعة مقارنة باألجور اليت يتحّصلون عليها، أما أرباب العمل  فالعمال
نتاج مما يؤثر سلبا على فيعتقدون أن املطالبة املستمرة للعمال برفع أجورهم تؤدي إىل ارتفاع تكاليف اإل

الصراع بني ومبا أن  .الرتاكم الرأمسايل عترب معدهلا بالغ األمهية يف عمليةأسعارها وعلى هوامش األرباح، اليت يط 
األجور واألرباح يوضح منط التوزيع الوظيفي للدخل نسبة إىل مسامهة عنصري العمل ورأس املال يف العملية 

فإن هذا البحث اإلنتاجية، واليت تعطي تفاوتا أوليا قد ينعكس على حصص األفراد ومستويات معيشتهم، 
جوانب املساواة، سواء كانت بني األجناس أو بني األعراق، أو بني مل يكن كامال لعدم تغطيته كل 

حصائية يف اجلزائر وغريها من البلدان اإل ااألقاليم، أو املساواة يف توزيع الفرص، وهي كلها ال تتوفر بياناهت
 .ةمالنامية، وحىت الكثري من البلدان املتقد
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تأثري السياسات االجتماعية واالقتصادية وعليه، فإن للبحث آفاقا كبرية، أدناها هو البحث يف 
على حصص مداخيل الفئات االجتماعية، كتحديد مقدار التوظيف يف القطاع العمومي االقتصادي 
واإلداري واخلاص، ونسبة التسرب املدرسي لإلناث، وقدرة حصول األفراد على القروض، واالئتمان 

وإجراء املقارنات مع الدول الشبيهة هبا، للحكم إخل، باستخدام أسلوب القياس االقتصادي، ...املصريف
 .على جناعة تلك السياسات والربامج من فشلها

وبعد، ال يكون البحث مكتمال ما مل توجد دراسة تبحث يف مثلث الفقر والنمو وتوزيع الدخل، 
التوزيع األويل أين يعترب الفقر احللقة اليت تفصل بني األخريين، فليست عدم املساواة ناجتة فقط عن تفاوت 

للدخل، بل يلعب الفقر يف مناطق كثرية من الدولة، ورمبا يف أقاليم معينة، ويف العامل أمجع النقطة احملورية يف 
 .مسألة عدم املساواة، اليت ال ينبغي عليها نسياهنا
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 المالحق



 

 

 (1962-2009)لدخل والناتج الفردي للجزائر للفرتة تطور ا(: 1)امللحق رقم 

 السنوات
GNI Per 
Capita 

G GNI Per 
Capita 

(%) 

GDP per 
capita 

G GDP 
per 

capita 
GGDP 

متوسط نمو 

GDP 
متوسط نمو 

PGNI 
 العقد

1962 190 / 856 / -19,69 

رة  8,63 6,32
فن

26
-

2
6

 

1963 240 26,32 1128 31,83 34,31 

1964 250 4,17 1170 3,71 5,84 

1965 260 4,00 1215 3,82 6,21 

1966 240 -7,69 1128 -7,19 -4,80 

1967 270 12,50 1201 6,47 9,45 

1968 300 11,11 1292 7,61 10,80 

1969 330 10,00 1359 5,23 8,43 

1970 350 6,06 1436 5,64 8,86 

رة  18,65 7,16
فنت

0
7

-
0
6

 

1971 330 -5,71 1236 -13,96 -11,33 

1972 460 39,39 1528 23,63 27,42 

1973 560 21,74 1538 0,70 3,81 

1974 740 32,14 1603 4,23 7,49 

1975 950 28,38 1632 1,81 5,05 

1976 1090 14,74 1714 5,01 8,39 

1977 1180 8,26 1748 1,96 5,26 

1978 1390 17,80 1848 5,77 9,21 

1979 1720 23,74 1923 4,05 7,48 

1980 2060 19,77 1876 -2,46 0,79 

رة  4,49 2,80
فت

07
-

0
6

 

1981 2280 10,68 1870 -0,35 3,00 

1982 2340 2,63 1925 2,94 6,40 

1983 2260 -3,42 1963 2,01 5,40 

1984 2310 2,21 2008 2,30 5,60 

1985 2440 5,63 2020 0,58 3,70 

1986 2640 8,20 1970 -2,48 0,40 

1987 2870 8,71 1903 -3,42 -0,70 

1988 2820 -1,74 1834 -3,61 -1,00 

1989 2600 -7,80 1866 1,74 4,40 

1990 2420 -6,92 1834 -1,70 0,80 

رة  4,85- 2,23
فت

67
-

6
6

 

1991 2040 -15,70 1768 -3,60 -1,20 

1992 1940 -4,90 1757 -0,60 1,80 

1993 1760 -9,28 1682 -4,30 -2,10 

1994 1650 -6,25 1632 -2,97 -0,90 

1995 1580 -4,24 1662 1,82 3,80 

1996 1540 -2,53 1700 2,31 4,10 

1997 1530 -0,65 1692 -0,48 1,10 

1998 1570 2,61 1752 3,57 5,10 

1999 1560 -0,64 1783 1,74 3,20 



 

 

 (1)تابع مع امللحق رقم 
 السنوات

GNI Per 
Capita 

G GNI Per 
Capita 

(%) 

GDP per 
capita 

G GDP 
per 

capita 
GGDP 

متوسط نمو 

GDP 
متوسط نمو 

PGNI 
 العقد

2000 1610 3,21 1796 0,74 2,20 

3,62 11,15 

رة 
فت

6
7
7
7

-
6
7
7
6

 

2001 1680 4,35 1816 1,11 2,60 

2002 1750 4,17 1874 3,17 4,70 

2003 1950 11,43 1973 5,32 6,90 

2004 2290 17,44 2045 3,64 5,20 

2005 2720 18,78 2117 3,54 5,10 

2006 3120 14,71 2128 0,48 2,00 

2007 3630 16,35 2159 1,46 3,00 

2008 4260 17,36 2177 0,87 2,40 

2009 4420 3,76 2190 0,57 2,10 



 

 

T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R

32,62 34,00 25,00 14,58 16,00 12,00 11,27 12,00 10,00 9,32 10,00 9,00 7,96 8,00 9,00 6,85 7,00 8,00 5,92 5,00 8,00 4,94 4,00 7,00 3,96 3,00 7,00 2,58 2,00 5,00

5,00 2,40 2,00 1,80 1,80 1,60 1,60 5,00 1,40 1,00 5,00 R

17,00 8,00 6,00 5,00 4,00 3,50 2,50 2,00 1,50 1,00 2,00 U

12,64 5,65 4,37 3,61 3,09 2,66 2,29 1,91 1,53 1,00 2,58 T

3,57 1,71 1,43 1,29 1,29 1,14 1,14 1,00 1,00 7,00 R

11,33 5,33 4,00 3,33 2,67 2,33 1,67 1,33 1,00 3,00 U

8,24 3,68 2,85 2,35 2,01 1,73 1,49 1,25 1,00 3,96 T

3,57 1,71 1,43 1,29 1,29 1,14 1,14 1,00 7,00 R

8,50 4,00 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 4,00 U

6,60 2,95 2,28 1,89 1,61 1,39 1,20 1,00 4,94 T

3,13 1,50 1,25 1,13 1,13 1,00 1,00 8,00 R

6,80 3,20 2,40 2,00 1,60 1,40 1,00 5,00 U

5,51 2,46 1,90 1,57 1,34 1,16 1,00 5,92 T

3,13 1,50 1,25 1,13 1,13 1,00 8,00 R

4,86 2,29 1,71 1,43 1,14 1,00 7,00 U

4,76 2,13 1,65 1,36 1,16 1,00 6,85 T

2,78 1,33 1,11 1,00 1,00 9,00 R

4,25 2,00 1,50 1,25 1,00 8,00 U

4,10 1,83 1,42 1,17 1,00 7,96 T

2,78 1,33 1,11 1,00 9,00 R

3,40 1,60 1,20 1,00 10,00 U

3,50 1,56 1,21 1,00 9,32 T

2,50 1,20 1,00 10,00 R

2,83 1,33 1,00 12,00 U

2,89 1,29 1,00 11,27 T

2,08 1,00 12,00 R

2,13 1,00 16,00 U

2,24 1,00 14,58 T

1,00 25,00 R

1,00 34,00 U

1,00 32,62 T
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 1188ت فيما بينها لسنة عالقة الفئا(: 2)الملحق رقم 



 

 

T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R

27,00 31,00 23,00 16,00 18,00 14,00 12,00 13,00 12,00 10,00 11,00 10,00 9,00 8,00 10,00 8,00 7,00 8,00 6,00 5,00 8,00 5,00 4,00 6,00 4,00 3,00 5,00 3,00 2,00 4,00

5,75 3,50 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 4,00 1,25 1,00 4,00 R

15,50 9,00 6,50 5,50 4,00 3,50 2,50 2,00 1,50 1,00 2,00 U

9,00 5,33 4,00 3,33 3,00 2,67 2,00 1,67 1,33 1,00 3,00 T

4,60 2,80 2,40 2,00 2,00 1,60 1,60 1,20 1,00 0,80 5,00 R

10,33 6,00 4,33 3,67 2,67 2,33 1,67 1,33 1,00 0,67 3,00 U

6,75 4,00 3,00 2,50 2,25 2,00 1,50 1,25 1,00 0,75 4,00 T

3,83 2,33 2,00 1,67 1,67 1,33 1,33 1,00 0,83 0,67 6,00 R

7,75 4,50 3,25 2,75 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 4,00 U

5,40 3,20 2,40 2,00 1,80 1,60 1,20 1,00 0,80 0,60 5,00 T

2,88 1,75 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,63 0,50 8,00 R

6,20 3,60 2,60 2,20 1,60 1,40 1,00 0,80 0,60 0,40 5,00 U

4,50 2,67 2,00 1,67 1,50 1,33 1,00 0,83 0,67 0,50 6,00 T

2,88 1,75 1,50 1,25 1,25 1,00 1,00 0,75 0,63 0,50 8,00 R

4,43 2,57 1,86 1,57 1,14 1,00 0,71 0,57 0,43 0,29 7,00 U

3,38 2,00 1,50 1,25 1,13 1,00 0,75 0,63 0,50 0,38 8,00 T

2,30 1,40 1,20 1,00 1,00 0,80 0,80 0,60 0,50 0,40 10,00 R

3,88 2,25 1,63 1,38 1,00 0,88 0,63 0,50 0,38 0,25 8,00 U

3,00 1,78 1,33 1,11 1,00 0,89 0,67 0,56 0,44 0,33 9,00 T

2,30 1,40 1,20 1,00 1,00 0,80 0,80 0,60 0,50 0,40 10,00 R

2,82 1,64 1,18 1,00 0,73 0,64 0,45 0,36 0,27 0,18 11,00 U

2,90 1,72 1,29 1,00 0,97 0,86 0,64 0,54 0,43 0,32 9,32 T

1,92 1,17 1,00 0,83 0,83 0,67 0,67 0,50 0,42 0,33 12,00 R

2,38 1,38 1,00 0,85 0,62 0,54 0,38 0,31 0,23 0,15 13,00 U

2,25 1,33 1,00 0,83 0,75 0,67 0,50 0,42 0,33 0,25 12,00 T

1,64 1,00 0,86 0,71 0,71 0,57 0,57 0,43 0,36 0,29 14,00 R

1,72 1,00 0,72 0,61 0,44 0,39 0,28 0,22 0,17 0,11 18,00 U

1,69 1,00 0,75 0,63 0,56 0,50 0,38 0,31 0,25 0,19 16,00 T

1,00 0,61 0,52 0,43 0,43 0,35 0,35 0,26 0,22 0,17 23,00 R

1,00 0,58 0,42 0,35 0,26 0,23 0,16 0,13 0,10 0,06 31,00 U

1,00 0,59 0,44 0,37 0,33 0,30 0,22 0,19 0,15 0,11 27,00 T

ثاين
ال
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 1995عالقة الفئات فيما بينها لسنة (: 3)الملحق رقم 



 

 

T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R T U R

28,56 33,26 19,82 14,56 15,41 12,97 11,57 11,75 11,23 10,02 9,27 11,42 8,35 7,35 10,22 7,46 6,80 8,70 6,42 5,98 7,24 5,33 4,02 7,75 4,57 3,64 6,30 3,17 2,53 4,36

4,55 2,97 2,58 2,62 2,34 2,00 1,66 4,36 1,44 1,00 4,36 R

13,15 6,09 4,64 3,66 2,91 2,69 2,36 1,59 1,44 1,00 2,53 U

9,01 4,59 3,65 3,16 2,63 2,35 2,03 1,68 1,44 1,00 3,17 T

3,15 2,06 1,78 1,81 1,62 1,38 1,15 1,23 1,00 0,69 6,30 R

9,14 4,23 3,23 2,55 2,02 1,87 1,64 1,10 1,00 0,70 3,64 U

6,25 3,19 2,53 2,19 1,83 1,63 1,40 1,17 1,00 0,69 4,57 T

2,56 1,67 1,45 1,47 1,32 1,12 0,93 1,00 0,81 0,56 7,75 R

8,27 3,83 2,92 2,31 1,83 1,69 1,49 1,00 0,91 0,63 4,02 U

5,36 2,73 2,17 1,88 1,57 1,40 1,20 1,00 0,86 0,59 5,33 T

2,74 1,79 1,55 1,58 1,41 1,20 1,00 1,07 0,87 0,60 7,24 R

5,56 2,58 1,96 1,55 1,23 1,14 1,00 0,67 0,61 0,42 5,98 U

4,45 2,27 1,80 1,56 1,30 1,16 1,00 0,83 0,71 0,49 6,42 T

2,28 1,49 1,29 1,31 1,17 1,00 0,83 0,89 0,72 0,50 8,70 R

4,89 2,27 1,73 1,36 1,08 1,00 0,88 0,59 0,54 0,37 6,80 U

3,83 1,95 1,55 1,34 1,12 1,00 0,86 0,71 0,61 0,42 7,46 T

1,94 1,27 1,10 1,00 1,00 0,85 0,71 0,76 0,62 0,43 10,22 R

4,53 2,10 1,60 1,26 1,00 0,93 0,81 0,55 0,50 0,34 7,35 U

3,42 1,74 1,39 1,20 1,00 0,89 0,77 0,64 0,55 0,38 8,35 T

1,74 1,14 0,98 1,00 0,89 0,76 0,63 0,68 0,55 0,38 11,42 R

3,59 1,66 1,27 1,00 0,79 0,73 0,65 0,43 0,39 0,27 9,27 U

2,85 1,45 1,15 1,00 0,83 0,74 0,64 0,53 0,46 0,32 10,02 T

1,76 1,15 1,00 1,02 0,91 0,77 0,64 0,69 0,56 0,39 11,23 R

2,83 1,31 1,00 0,79 0,63 0,58 0,51 0,34 0,31 0,22 11,75 U

2,47 1,26 1,00 0,87 0,72 0,64 0,55 0,46 0,39 0,27 11,57 T

1,53 1,00 0,87 0,88 0,79 0,67 0,56 0,60 0,49 0,34 12,97 R

2,16 1,00 0,76 0,60 0,48 0,44 0,39 0,26 0,24 0,16 15,41 U

1,96 1,00 0,79 0,69 0,57 0,51 0,44 0,37 0,31 0,22 14,56 T

1,00 0,65 0,57 0,58 0,52 0,44 0,37 0,39 0,32 0,22 19,82 R

1,00 0,46 0,35 0,28 0,22 0,20 0,18 0,12 0,11 0,08 33,26 U

1,00 0,51 0,41 0,35 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,11 28,56 T
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 2000عالقة الفئات فيما بينها لسنة (: 4)الملحق رقم 



 

 

 (5)لحق رقم امل

 توزيع الدخل لعينة الدول العربية لعدالة "Gini"معامل بيانات النمو و : (5-16)اجلدول 

Countries 
Years of 

DATA 
Gini G.GDP (L-5) P.GNP Gµ (L-5) Sources of DATA 

Mauritania 

1987 43,94 3,7353 500 2,9896 WID,GDF*/FMA 
1993 50,05 4,7776 610 2,0048 WID,GDF*/FMA 
1996 37,29 1,7881 670 5,7312 WID,GDF*/FMA 
2000 39,04 5,8188 460 -5,5121 WID,GDF*/FMA 
2004 41,26 1,8500 530 0,5358 W,B 2012 
2008 40,46 5,1786 980 16,4569 W,B 2012 

Comoros 2004 64,34 0,8942 550 6,4164 WID,GDF*/FMA 

Djibouti 

1996 36,77 -0,0180 790 -1,4375 WID,GDF* 
2002 39,85 0,0994 780 0,5513 WID,GDF* 
2006 40,00 2,6186 1050 6,7257 AMF*** 

Egypt 

1965 40,00 4,4004 160 1,3333 Dollar & Kraay** 
1975 38,00 3,4409 310 8,1223 Dollar & Kraay** 
1991 32,00 2,5194 710 3,2485 WID & GDF* 
1996 30,13 4,4320 1000 7,2261 WID & GDF* 
2000 32,76 4,9887 1390 9,0971 WID & GDF* 
2005 32,14 3,5352 1200 -2,8494 WID & GDF* 
2008 30,77 4,0921 1800 7,9558 W.B 

Jordan 

 6707 التقرير العربي الموحد 14,1480 2000 24,3096 44,2 1980
1987 36,06 1,9904 2300 1,7767 WID & GDF* 
1992 43,36 -1,8521 1330 -9,0406 WID & GDF* 
1997 36,42 4,6309 1580 3,5430 WID & GDF* 
2003 38,87 3,3910 2000 4,7217 WID & GDF* 
2006 37,72 5,7858 2750 8,4418 WID & GDF* 
2008 33,82 8,5590 3660 12,8888 W,B 
2010 35,43 7,9437 4140 10,7999 W,B 

Syrian 

1997 33,8 1,8000 870 -4,6049 Povcal/W,B 
2003 37,4 1,6395 1230 5,7808 Povcal/W,B 
2006 33,8 5,0999 1640 7,5969 Povcal/W,B 

Morocco 

1980 54,00 10,8128 950 11,7542 AMF*** 
1985 39,19 -2,7643 580 -5,4973 WID & GDF* 
1991 39,2 -2,5447 1060 10,5756 WID & GDF* 
1999 39,46 -6,5795 1290 2,9162 WID & GDF* 
2001 40,63 -2,2277 1320 0,9676 WID & GDF* 
2007 40,88 6,3170 2230 11,4839 WID & GDF* 

      
 



 

 

 (5)تابع مع امللحق رقم 

Countries 
Years of 

DATA 
Gini G.GDP (L-5) P.GNP Gµ (L-5) Sources of DATA 

Tunisa 

1971 53,00 0,1620 310 7,2144 Dollar & Kraay** 

1975 44,00 10,5602 770 23,5370 Dollar & Kraay** 

1980 43,00 7,4187 1360 12,2614 Dollar & Kraay** 

1985 43,43 5,5141 1160 -2,9909 Dollar & Kraay** 

1990 40,24 -1,4470 1430 4,4225 WID & GDF* 

1995 41,66 3,9045 1820 5,0708 WID & GDF* 

2000 40,81 7,1461 2090 2,8862 WID & GDF* 

2005 41,3 3,9772 2870 6,8421 WID & GDF* 

Yemen 

1992 39,45 1,9686 400 -7,5000 WID & GDF* 

1998 33,44 2,1637 380 1,7633 WID & GDF* 

2005 37,69 4,6000 660 10,6939 WID & GDF* 

Algeria 

1980 34,37 8,3868 2060 16,8597 Belkacem Làabas**** 

1988 40,14 5,6000 2820 4,6013 WID & GDF* 
1995 35,33 -1,2000 1580 -8,0750 WID & GDF* 

 شبكة مراقبة الفقر يف العاملالبنك الدويل  0,4003 1610 4,1000 39,50 2000
Iraq 2007 30,86 -41,3000 1420 26,7857 W,B 

Lebanon 2005 36,00 3,9535 5710 4,6477 AMF***/W,B 

Sudan 
 *****القدسيسليمان  4,3654 520 5,9587 64,00 1986

2009 35,29 6,3286 1190 20,1620 W,B 

 :اآلتية ، وكذا املصادرمصادر وطنية ودولية متفرقةمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر

 

 *World Development Indicators & Global Development Finance, World Bank, December 2010. 

 **Dollar & Kraay, "Growth is Good for the Poor", World Bank Policy Research Department 

Working Paper, march, 2001. 

 ***Arab Monitary Fund, “T e Joint  rab Ecinimic Report 2 11”,  bu D abi, Repport ,Annex 2/7,p 

291 in (http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/English/jaer2011.pdf). 

 ****Belkacem Labàas “Poverty dynamics in  legria “ rab Playning Institut, (Kuwait), Vol.4, no.1 

(Dec 2001). 

  (2010)البنك الدويل، شبكة مراقبة الفقر يف العلم. 
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 (6)امللحق رقم 

 بيانات مؤشرات متركز املداخيل لعينة الدول العربية: (5-17)اجلدول 

B 20% B 40% M 40% T 20% T 10% GINI 
  

  
 

    

    
 البلد السنة 

 موريتانيا 1987 0,282 11,53 43,94 31,96 48,64 37,63 13,73 4,22

 موريتانيا 1993 0,245 10,86 50,05 42,49 56,06 30,20 13,74 5,16

 موريتانيا 1996 0,399 6,93 37,29 28,13 43,75 38,79 17,46 6,31

 موريتانيا 2000 0,366 7,39 39,04 29,56 45,66 37,63 16,71 6,18

 جزر القمر 2004 0,117 26,61 64,34 54,97 68,13 23,93 7,94 2,56

 جيبويت 1996 0,413 6,77 36,77 27,84 43,26 38,89 17,85 6,39

 جيبويت 2002 0,357 7,73 39,85 30,78 46,52 36,89 16,60 6,02

 مصر 1991 0,515 4,74 32 26,33 40,84 38,13 21,03 8,61

 مصر 1996 0,564 4,20 30,13 26,04 39,91 37,57 22,52 9,51

 مصر 2000 0,509 4,70 32,76 28,34 42,10 36,48 21,42 8,95

 مصر 2005 0,521 4,63 32,14 27,62 41,46 36,94 21,60 8,96

 األردن 1987 0,166 6,01 36,06 28,17 43,54 38,03 7,24 7,24

 األردن 1992 0,314 8,43 43,36 34,93 49,83 34,51 15,66 5,91

 األردن 1997 0,428 5,92 36,42 29,53 44,20 36,87 18,93 7,46

 األردن 2003 0,378 6,94 38,87 30,39 45,72 37,02 17,26 6,59

 األردن 2006 0,405 6,29 37,72 30,68 45,35 36,30 18,35 7,21

 املغرب 1985 0,384 6,87 39,19 31,77 46,30 35,92 17,78 6,74

 املغرب 1991 0,368 7,08 39,2 31,24 46,44 36,47 17,07 6,56

 املغرب 1999 0,367 7,19 39,46 30,79 46,18 36,89 16,93 6,42

 املغرب 2001 0,350 7,48 40,63 32,04 47,33 36,11 16,56 6,33

 املغرب 2007 0,354 7,34 40,88 33,22 47,88 35,15 16,97 6,52

 



 

 

 (6)تابع مع امللحق رقم 

B 20% B 40% M 40% T 20% T 10% GINI 
  

  
 

    

    
 البلد السنة 

 سورية 2000 0,476 5,17 / / 42,4 37,40 20,20 8,2

 تونس 1985 0,307 8,95 43,43 34,14 49,49 35,33 15,18 5,53

 تونس 1990 0,351 7,91 40,24 30,69 46,33 37,40 16,27 5,86

 تونس 1995 0,327 8,50 41,66 31,83 47,59 36,85 15,56 5,60

 تونس 2000 0,342 7,95 40,81 31,62 47,15 36,73 16,12 5,93

 اليمن 1992 0,368 7,50 39,45 30,66 45,91 37,18 16,91 6,12

 منالي 1998 0,477 5,52 33,44 25,78 40,98 39,48 19,54 7,43

 اليمن 2005 0,408 6,31 37,69 30,82 45,29 36,22 18,49 7,18

 اجلزائر 1988 0,367 7,21 40,14 32,67 47,18 35,49 17,33 6,54

 اجلزائر 1995 0,435 6,12 35,33 26,94 42,42 39,12 18,46 6,93

 اجلزائر 2000 0,449 5,54 39,5 28,56 43,20 37,40 19,40 7,80

 (.5)در امللحق رقم نفس مصا: املصدر



 

 

 للنموذج األول( SPSS 20)خمرجات برنامج ( : 7)رقم  لحقامل
                                                   

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

Gini 39,746226 6,9437194 53 

GGDP 2,986006 7,6340730 53 

PGNP 1407,169811 1037,6088958 53 

PGNPcarré 3036445,283019 5273790,8064520 53 

Gµ 5,486715 7,4781039 53 

a. Variable dépendante : gini 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles
b
 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,399
a
 ,160 ,090 6,6255234 

a. Valeurs prédites : (constantes), Gµ, GGDP, PGNPcarré, PGNP 

b. Variable dépendante : Gini 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 400,110 4 100,027 2,279 ,074
b
 

Résidu 2107,083 48 43,898   

Total 2507,192 52    

a. Variable dépendante : Gini 

b. Valeurs prédites : (constantes), Gµ, GGDP, PGNPcarré, PGNP 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 44,097 2,379  18,537 ,000 

GGDP ,223 ,122 ,246 1,832 ,073 

PGNP -,005 ,003 -,779 -2,027 ,048 

PGNPcarré 6,476E-007 ,000 ,492 1,299 ,200 

Gµ ,063 ,127 ,068 ,497 ,621 

a. Variable dépendante : Gini 



 

 

 (املصحح)الثاين للنموذج ( SPSS 20)نامج خمرجات بر ( : 8)رقم  لحقامل

                                 
 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 pgnp, ggdp
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : gini 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,359
a
 ,129 ,094 6,61033 

a. Valeurs prédites : (constantes), pgnp, ggdp 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 322,367 2 161,183 3,689 ,032
b
 

Résidu 2184,826 50 43,697   

Total 2507,192 52    

a. Variable dépendante : gini 

b. Valeurs prédites : (constantes), pgnp, ggdp 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 41,962 1,550  27,077 ,000 

ggdp ,218 ,121 ,239 1,794 ,079 

pgnp -,002 ,001 -,304 -2,281 ,027 

a. Variable dépendante : gini 

 



 

 

 للنموذج الثالث( SPSS 20)خمرجات برنامج ( : 9)رقم  لحقامل
 

                   
 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 Gini
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : P.GNP 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,269
a
 ,073 ,054 1009,0342996 

a. Valeurs prédites : (constantes), Gini 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 4059214,369 1 4059214,369 3,987 ,051
b
 

Résidu 51925661,102 51 1018150,218   

Total 55984875,472 52    

a. Variable dépendante : P.GNP 

b. Valeurs prédites : (constantes), Gini 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3006,444 812,858  3,699 ,001 

Gini -40,237 20,152 -,269 -1,997 ,051 

a. Variable dépendante : P.GNP 

 

 



 

 

 للنموذج الرابع( SPSS 20)خمرجات برنامج ( : 10)رقم  لحقامل

                                              

  

  

   

    

    
    

 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 

B40T20, M40, 

T10, B20, 

Q5Q1, B40, 

T20
b
 

. Entrée 

a. Variable dépendante : P.GNP 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,618
a
 ,382 ,202 609,0162281 

a. Valeurs prédites : (constantes), B40T20, M40, T10, B20, Q5Q1, B40, T20 

 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 5497878,488 7 785411,213 2,118 ,081
b
 

Résidu 8901618,387 24 370900,766   

Total 14399496,875 31    

a. Variable dépendante : P.GNP 

b. Valeurs prédites : (constantes), B40T20, M40, T10, B20, Q5Q1, B40, T20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (10)تابع مع امللحق رقم 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) -73262,451 70867,735  -1,034 ,312 

B20 2354,223 1188,831 4,759 1,980 ,059 

B40 1335,680 637,571 6,383 2,095 ,047 

M40 1005,452 837,718 4,152 1,200 ,242 

T20 403,893 735,716 3,041 ,549 ,588 

T10 19,372 22,976 ,219 ,843 ,407 

Q5Q1 435,157 278,481 2,449 1,563 ,131 

B40T20 -61066,047 27646,783 -8,525 -2,209 ,037 

a. Variable dépendante : P.GNP 



 

 

 ملخص
ع الدخل تزيد يف املراحل األوىل للنمو االقتصادي، يرى بعض االقتصاديني أن عدم املساواة يف توزي

مث تستقر بعدها، لتبدأ يف التحسن مع املراحل املتقدمة له، وهذا ما أشارت إليه الدراسات التطبيقية كتلك 
الدخل توزيع قياس أثر النمو على عدالة يبحث يف هلذا فإن هذا العمل ". Kuznets, 1963"اليت قام هبا 

، وذلك باستخدام منوذج (1965-2009)العربية اليت أمكن احلصول على بياناهتا للفرتة لعينة من الدول 
، وذلك بعد حتليل انعكاس النمو االقتصادي االحندار اخلطي املتعدد وطريقة املربعات الصغرى االعتيادية

حات االقتصادية على عدالة التوزيع يف اجلزائر عرب مراحلها االقتصادية املختلفة وما خلفته برامج اإلصال
 .ةواحلضري ةالريفيناطق يف امل داخيلاملتنوعة على النمو االقتصادي وامل

منحىن الدخل، توزيع تفاوت برامج اإلصالحات االقتصادية، ، النمو االقتصادي: الكلمات المفتاحية
"Lorenz"توزيع الدخل يف الدول العربية ،. 

Résumé 

Selon certains économistes, l'inégalité de la répartition des revenus augmente 

dans les premières phases de la croissance économique,  avant de se réduire dans des 

phases avancées, ce qui a été démontré par des études empiriques comme celle  qu’as 

été menées par "Kuznets, 1963". C'est pourquoi ce travail se présente comme une 

tentative de mesure de l'impact de la croissance sur l’inégalité des revenus pour un 

échantillon des pays arabes sur l’ensemble de la période (1965-2009), en utilisant un 

modèle de régression linéaire multiple et la méthode des moindres carrés ordinaires, 

après avoir analysé le reflet de la croissance économique sur la justice distributive dans 

l’Algérie à travers les différentes étapes économique qu’a connu, et ce qu’a provoqué 

les résultats des différents programmes de réformes économiques sur la croissance et le 

revenu personnelle dans les zones rurales et urbaines. 

Mots clés: Croissance économique, Programme des réformes économiques, Inégalité 

des revenus, Courbe de Lorenz, Répartition des revenues dans les pays Arabes. 

 

Abstract 

Some economists argue that inequality in income distribution increase in the 

early stages of economic growth, then stabilizes after but then again it begins to 

improve with its advanced stages, as it was referred to applied studies such as those 

carried out by “Kuznets 1963”. That is why this work looks at measuring the impact of 

growth on the equitable distribution of income of a sample of Arab countries, which 

were obtained data for the period (1965-2009) , using a regression model multiple linear 

and the method of least squares normal, after analyzing the reflection of economic 

growth on distributive justice in Algeria through the different stages of economic and 

legacy of the various economic reform programs on economic growth and incomes in 

rural and urban areas. 

Keywords: economic growth, economic reform programs, income inequality, Lorenz 

curve, the distribution of income in Arab countries. 



 

 

 
 

 


