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 : العامة المقدمة
 

كبري يف الدراسات املالية   تعترب العالقة بني السياسة املالية والنمو االقتصادي من املوضوعات اليت حتظى باهتمام     
و االقتصادية و قد اخدت ابعادا و اشكاال خمتلفة من حيث تناول املوضوع. تعد السياسة املالية احملور الرئيس 
للسياسات االقتصادية بوصفها أداة فعالة لتحقيق االهداف االقتصادية و االجتماعية و تضطلع بالعبء االكرب يف 

وتعّد  كلية و القطاعية، إج تؤثر يف مسار النشاط االقتصادي من خالل أدواهتا املختلفة،حتقيق الغايات و االهداف ال
املوازنة العامة االداة اليت ميكن من خالهلا توجيه االيرادات و النفقات العامة للتأثري على املتغريات االقتصادية و 

مة اىل حتقيقها .فقد احتلت السياسة املالية االجتماعية اىل املسارات اليت تكفل اجناز االهداف اليت تسعى احلكو 
و قد حاول االقتصاديون على اختالف مذاهبهم اجياد احللول و  املكانة اهلامة بني خمتلف السياسات االقتصادية،

التخلص من املشاكل االقتصادية اليت عرقلت االستقرار االقتصادي هلذه الدول و من ابرز املدارس املدرسة الكينزية 
"جون مينارد كينز" الذي اعترب السياسة املالية أداة فعالية من النقدية يف مواجهة االختالالت االقتصادية و  بزعامة

جلك بفضل أدواهتا املتعددة اليت تعد من اهم أدوات االدارة االقتصادية يف حتقيق التنمية االقتصادية و النمو 
االقتصادي. فباالضافة اىل االثار التوزيعية و التخصصية  االقتصادي و القضاء على املشاكل اليت تعوق االستقرار

 و الضرائب يف التأثري على الطلب الكلي، ألدوات السياسة املالية توجد اثار استقرارية تتمثل يف دور االنفاق احلكومي

تخدام ادوات و من مث على املتغريات االقتصادية الكلية، و اجلزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع يف اس
السياسة املالية يف اطار ما تسمح به التشريعات املختلفة لوزارة املالية بسياستها االنفاقية و االيرادية للبالد يف سبيل 
 حتقيق اهداف السياسة االقتصادية ،ومن هنا تظهر أمهية دراسة السياسة املالية املطبقة يف حتقيق النمو االقتصادي .

 اشكالية الدراسة:
خمتلف أدوات السياسة املالية اليت استهدفت يف جمملها السعي  2014-1970استخدمت اجلزائر خالل الفرتة    

 اىل حتقيق زيادة يف النمو االقتصادي و من هنا خنلص اىل طرح االشكالية التالية:
 ما مدى تأثير السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي؟

ئلة فرعية تصب يف لب املوضوع و تتمحور الدراسة شكال و مضمونا و حتليال و يشتق من هذا السؤال الرئيسي أس
 يف االجابة عنها و تتمثل يف:

 ما هي األهداف املرجوة من تطبيق السياسة املالية؟ 
 ما هو جوهر االختالف يف السياسة املالية للدول املتخلفة و الدول املتقدمة؟ 
 ما املقصود بالنمو االقتصادي؟ 
 السياسة املالية يف اجلزائر من حتقيق النمو االقتصادي؟ما مدى تأثري  
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 فرضيات الدراسة:
 على اشكالية البحث و الوصول لألهداف احملدد هلا توجب علينا وضع الفرضيات التالية: لإلجابة

 .متاثل السياسة املالية يف كل من الدول املتقدمة و النامية 
  اهتا من طرف اجلزائر و لو بشكل نسيب يف حتقيق النمو االقتصادي سامهت السياسة املالية املنتهجة مبختلف أدو

 2014-1970خالل الفرتة حمل الدراسة 

 تحديد اطار الدراسة:
اىل  1970ارتأينا أن تكون الدراسة القياسية "تطبيقية" حول االقتصاد اجلزائري أما فرتة الدراسة فتمتد من سنة      

 هبا االقتصاد اجلزائري من االقتصاد املوجه اىل اقتصاد السوق..فهي تشمل كل املراحل اليت مر 2014
 أسباب اختيار الموضوع:

االمهية اليت تكتسيها السياسة املالية يف دفع حركة التنمية و  إلبرازيعود اختيارنا هلذا املوضوع لسبب رئيسي        
 حتقيق النمو االقتصادي.

 أهمية الدراسة:
املوضوع يف التعرف على طبيعة السياسة املالية و مدى فاعليتها يف عال  املشاكل و تربز أمهية اختيار         

االختالالت االقتصادية خاصة و أن اجلزائر من بني الدول النامية اليت تسعى جاهدة لتحقيق النمو االقتصادي . و 
أّما االيرادات  ريك النشاط االقتصادي،الن السياسة املالية تستمد أمهيتها من أدواهتا ،فالنفقات ختلق آفاقا واسعة لتح

تعترب وسيلة مهمة لتوفري املوارد املالية باإلضافة اىل أن املوازنة العمومية أصبحت متثل احدى املؤشرات االساسية و 
 جات دور هام يف توجيه مسار النشاط االقتصادي.

 أهداف الدراسة:
 هندف من خالل هذه الدراسة اىل ما يلي:

 لسياسة املالية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية "النمو االقتصادي".توضيح أمهية ا
 حتديد االداة االكثر تأثريا من بني أدوات السياسة املالية 

 ابراز دور السياسات املالية يف اجلزائر يف حتقيق النمو االقتصادي
 منهج و أدوات الدراسة:

ئلة البحث و االملام بكل جوانبه و اختبار صحة الفرضيات حتقيقا ألهداف البحث و حىت نستطيع االجابة عن أس
 فقد اعتمدنا على بعض املناهج و منها:

  املنهج االستقرائي: عن طريق استقراء الدراسات و األحباث و الكتب و الدوريات العربية و األجنبية و
 تصفح املواقع االلكرتونية اليت عاجلت املوضوع او جانب منه.

  الوصفي : هبدف حتليل البيانات اليت تتوافر عن مشكلة البحث، و يف اطار االشارة اىل املنهج التحليلي
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تطور السياسة املالية يف اجلزائر سنعتمد على البيانات الرقمية الرمسية الصادرة عن بنك اجلزائر، الديوان الوطين 
 لالحصائيات، اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي.

 يب: يتيح هذا املنهج حتليل و اختبار تأثري السياسة املالية على النمو االقتصادي املنهج القياسي التجري
  E-Viewsاعتمادا على برنامج  باستعمال منوج  االحندار املتعدد و

 أدبيات الدراسات السابقة:
 خمتلفة:ومن خالل هذا البحث سوف نستعرض بعض الدراسات السابقة يف دراستهم لنفس املوضوع يف بلدان 

   توصل يف جنوب افريقيا Matthew Kofi Ocran(2009)1   من خالل ورقة حبثية والغرض منها  هو
دراسة تأثري املتغريات السياسة املالية على النمو االقتصادي يف جنوب أفريقيا، متغريات السياسة املالية تعترب 

الضرائب واإلنفاق االستهالك  يف هذه الدراسة تشمل تشكيل حكومة رأس املال الثابت اإلمجايل واإلنفاق
،نفقات االستهالك  2004إىل  1990احلكومي وكذلك العجز يف امليزانية. وغطت الدراسة الفرتة  

و تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل من احلكومة لديها  احلكومي له تأثري إجيايب كبري على النمو االقتصادي،
التأثري هو أقل من جلك الذي حققته اإلنفاق االستهالكي. و أيضا تأثري إجيايب على منو الناتج لكن حجم 

عائدات الضرائب أيضا تأثري إجيايب على منو  الناتج. ومع جلك، فإن حجم العجزويبدو أن يكون هلا تأثري  
 كبري على نتائج النمو.

  خلص كل منWillie Semmler Alfred Greiner Bobo Diallo Armon Rezai  Anand 

Raj arm 2 يفEUROSTAT   دولة اوروبية باستخدام بيانات  14من خالل اجراء الدراسة علىPanel 

Data  اىل أن زيادة الرتكيز على الصحة والتعليم و  االهداف املتعلقة باالستثمارات اليت ميكن أن تسهم يف
يع النفقات كانت نسبة الدين اىل الدخل ثابتة تقريبا جلم التوسع يف االنتا  قد تؤدي للحد من الفقر،

االستثمارية املمكنة ،اجا يبدو أن القدرة على حتمل الديون طويلة االجل ال ميثل مشكلة طاملا املوارد تستخدم 
 لالستثمارات العامة يف طريق تعظيم النمو.

 قام  يف املكسيكArwiphawee Srithongrung Isaac Sánchez-Juárez 3 دراسة  تشري اىل ب
العام على النمو االقتصادي يف الواليات املكسيكية وضعت البيانات املالية  آثار الضرائب واالستثمار

. والنتائج التجريبية تشري إىل أن الضرائب هلا تأثري 2011إىل  1993والية خالل فرتة  32احلكومية  من 
                                                 

1 Matthew Kofi Ocran, Fiscal Policy and Economic Growth in South Africa,Conference on Economic 

Development in Africa ,St.Catherine’s college,Oxford University,UK March 22-24,2009 
 

2 Willi Semmler Alfred Greiner Bobo Diallo Armon Rezai Anand Rajaram,Fiscal Policy, Public  Expenditure 

Composition, and Growth Theory and Empirics, The Word Bank Africa Region N4405,November2007. 

 3 Arwiphawe Srithongrung Isaac Sànchez-Juàrez, Fiscal Policies and Subnational Economic Growth in Mexico, 

International Journal of Economic and Financial Issues,VOL5,No.1,2015,pp.11-22. 
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ني القصري و سليب على النمو. وآثار االستثمارات العامة على النمو هي جات داللة إحصائية وإجيابية يف املدي
طويل  من ناحية أخرى، جند أن التحصيل التعليمي  يؤثر سلبا على  النمو. بشكل عام، فإن النتائج تعين 
أن السياسة املالية املناسبة )التوازن بني مطلوب االستثمارات العامة والضرائب( لتعزيز النمو االقتصادي يف 

 هذا البلد.
  4 يف زمبابوي توصل Munongo Simon  دراسة  تتمحور حول فعالية السياسة املالية يف حتفيز النمو يف

. مت فحص جذور وحدة من سلسلة 2010-1980االقتصادي، استخدمت البيانات السنوية اليت تغطي 
باستخدام تقنية املعقم ديكي فولر وبعد جلك مت إجراء اختبار التكامل املشرتك باستخدام منهج جوهانسن. 

طأ لرعاية ديناميات املدى القصري. وتشري النتائج إىل أن نفقات االستهالك وقدرت مناج  تصحيح اخل
احلكومي وضريبة الدخل أثرت إجيابا على النمو االقتصادي خالل الفرتة من التغطية ولكن النفقات الرأمسالية 

التكامل قبل احلكومة له تأثري سليب وعالقة على املدى الطويل قائما بينهما على حنو ما أكده اختبار 
 املشرتك. 

 دراسة "Sergio Rebelo" and "William Easterly" (1993 )5 طراألالدراسة  هذه تصف 
 وخلص االقتصادي النمو ومعدل التنمية، مستوى على وآثارها املالية، السياسة مبتغريات املتعلقة التجريبية
 الدول أن كما الضرييب، واهليكل  لتنميةا مستوى بني قوية عالقة هناك أن مفادها رئيسية نتائج إىل الباحثان
 يف فقط كبرية هي الدخل على الضرائب حني يف الدولية، التجارة على والضرائب الديون على تعتمد الفقرية

 تأثري هلا واالتصاالت النقل جماالت يف االستثمار على االنفاق حصيلة أن كما) .املتقدمة االقتصاديات
 .االقتصادي النمو على مستمر

  دراسةوكذلك "Richard Kneller, Michael F. Bleaney, Norman  Gemmell("1998) 6 
 النمو على جلي أثر العامة والنفقات الضرييب للهيكل هل :التايل التساؤل الباحث يطرح  خالهلا من:

 الضرائب مستوى وكذلك هيكل على يعتمد االقتصادي النمو أن إىل الدراسة وتطرقت االقتصادي؟
 OCDE والتنمية التعاون منظمة لبلدان بيانات جمموعة باستخدام التطبيقية الدراسة تطبيق ومت .قاتوالنف
 الضرائب ختفيض أو اإلنتاجي اإلنفاق زيادة أن إىل الدراسة وخلصت  ،1995-1970 الفرتة خالل
 .سنويا ٪0.2و  0.1 النمو بنسبة معدل يف متواضعة زيادة ميكن اإلمجايل احمللي الناتج من ٪1 بنسبة

                                                 
4
 Munongo Simon, Effectiveness of Fiscal Policy in Economic Growth: The Case of Zimbabwe,  int Eco 

Res,2012,v3i6,93-99. 
 
5
 William Easterly Sergio Rebelo,Fiscal Policy and economic growth An empirical investigation ,journal of 

Monetary Economic 32(1993)417-458,North-Holland. 

 
6 Richard Kneller,Michael F.Bleaney,Norman Gemmell,Fiscal Policy and Growth: evidence from OECD Countries, 

Journal of Public Economic 74(1999) 171-190 
 



 المقدمــة العا مــة

 

 

 - ج -

 يف كوديفوار Nahoua Yeo (2009)   الدور املنوط السياسة املالية يف سياق مكافحة   خلص اىل ان
الفقر يتطلب زيادة موارد الدولة مستمرة. الضرائب غري املباشرة اليت هي املصدر الرئيسي للدخل يزيد من 

٪ من 48ملناسبة، وتشري النتائج إىل أن تكلفة احلياة ويولد التشوهات االقتصادية. باستخدام املنهجية ا
الضرائب غري املباشرة تأيت من االستهالك الوسيط  وتأثري هذه الضرائب يف أسعار املستهلكني خيلق 

الضرائب غري املباشرة تساهم فعال يف زيادة أسعار السلع األساسية مثل الغذاء والصحة  تشوهات كبرية،
على األسر الريفية، فيما يتعلق األسر احلضرية لديها فرصة ضئيلة للغاية  زاالجتماعية، واملياه والتعليم والغا

لضبط طلب الزيادة يف األسعار بعد الضرائب غري املباشرة واخلضوع الخنفاض كبري يف  القوة الشرائية لتعبئة 
 أكثر فعالية ومنصفة من عائدات الضرائب، جيب على الدولة توسيع قاعدة ضريبة .

 زيادة االنفاق على اىل ان 7 (2012)د.احمد حسين الهيتي و د.فاطمة ابراهيم خلفل  يف االردن توص
يف االقتصاد السعودي زيادة  الرعاية الصحية و حتسن حياة السكان  يفعل معدالت  النمو  االقتصادي

يف حني اخنفاض الناتج  %0,0005يؤدي اىل زيادة االنفاق احلكومي ب   %1االيراد الكلي بنسبة 
فيما خيص االقتصاد األردين وجود ، %0,27يؤدي اىل اخنفاض االنفاق ب %1اخلي اخلام بنسبة الد

عالقة سببية بني االيراد الكلي و االنفاق احلكومي اي ان االيراد يسبب يف االنفاق احلكومي و معدل النمو 
 االقتصادي و العجز اي ان معدل النمو االقتصادي يتسبب يف العجز.

 يف اجلزائر DR .ELYAS Salah (2013 )8  يف سياق الضعف النسيب من االستثمارات  2000منذ
 املنتجة  وزيادة كبرية يف اإلنفاق العام، مبا يف جلك تأثري الدخل، كان حافزا حامسا يف النشاط االقتصادي،

 يف عام ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل1.1مالية احلكومة سجلت عجزا يف امليزانية ولكن هذا ال ميثل سوى 
من الزيادة  2010. وأدى هذا التحسن يف التوازن املايل يف عام 2009٪ يف عام 5.7ضد  2010

احلادة يف عائدات النفط والغاز النامجة عن هذا السعر النفط. وهكذا، برزت اإلنفاق العام باعتبارها قناة 
لدراسته السياسة املالية يف  ةخالصوالغاز. كمهمة لتوزيع مكاسب املوارد الكبرية الناجتة عن قطاع النفط 

اجلزائر تلعب دورا هاما يف استقرار االقتصاد الكلي، ، وخاصة يف سياق ختصيص املوارد لصاحل حتسني 
 .النشاط االقتصادي

 توصل اىل ان ادوات السياسة املالية االيرادات العامة و االنفاق اضافة للموازنة  9(2011) بلوافي محمد
و قدرهتا يف ترشيد  اجلزائري ال يف تعديل هيكل االقتصادي و االجتماعي للمجتمعالعامة هلا دور فع

                                                 
  

7
 .2012 ،8العدد 4جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية و االدارية،االردن،اجمللد ر السياسة النقدية و املالية يف النمو االقتصادي،دو  د.أمحد حسني اهلييت اوس فخر الدين أيوب، 

8
  DR.ELYAS Salah, Yagoub Mohammed, Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001 -

2014 et leurs retombées sur l’emploi, l’investissement et la croissance économique « politique budgétaire, 
Croissance Economique En Algérie1998-2013 », Ecole Doctorale  université Sétif 1, mars2013  

 .2011،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه جامعة تلمسان،2011_1970بلوايف حممد، أثر السياسة النقدية و املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر 9
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استخدام االموال العامة و حتقيق اقصى انتاجية و تاثريه على حجم العمالة و الدخل و مستوى االسعار 
السياسة  أثريت،ومن مث النمو االقتصادي تكامل بني السياستني املالية و النقدية لتحقيق االهداف االقتصادية 

 املالية اقوى من اثر السياسة النقدية .
 محتويات الدراسة:

تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة تتبعها ثالثة فصول، مث نتائج الدراسة و التوصيات، خصص الفصل األول و       
 النحو التايل:الثاين للجانب النظري للدراسة، أّما الفصل الثالث فخصص للجانب التطبيقي للدراسة و جلك على 

من خالل الفصل االول سنتطرق اىل االطار النظري للسياسة املالية من خالل ثالثة مباحث، ففي املبحث       
االول نتطرق اىل عموميات عن السياسة املالية ،و يف املبحث الثاين  نتناول أدوات السياسة املالية ،مث يف املبحث 

 الدول املتقدمة و النامية. الثالث سنتطرق اىل السياسة املالية يف
الفصل الثاين سوف نتطرق للجانب النظري للنمو االقتصادي من خالل ثالثة مباحث، فاملبحث االول أما يف      

يتضمن االطار النظري للنمو االقتصادي، اما املبحث الثاين نتناول فيه التنمية االقتصادية و النمو االقتصادي، واخريا 
 ات النمو االقتصادي.  املبحث الثالث نظري

 2014-1970و يف الفصل الثالث سوف نتطرق اىل أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر    
باستعمال دراسة قياسية من خالل ثالثة مباحث، املبحث االول حيتوي تطور و واقع السياسة املالية يف 

تطبيق النموج  اما املبحث الثالث  ي للدراسة القياسية،، واملبحث الثاين االطار النظر 2014-1962اجلزائر
 .القياسي
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 الفصل األول:
 اإلطار النظري للسياسة المالية

 
 

 
     عموميات عن السياسة المالية: األولالمبحث 

  المالية السياسة اتأدو  : الثاني المبحث  

  السياسة المالية في الدول المتقدمة و النامية :المبحث الثالث: 
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 :تمهيد

 
تعترب السياسة املالية من األدوات االقتصادية اليت متتلكها احلكومة، فبواسطة السياسة املالية تستطيع احلكومة      

ردها الضريبية و تنفذ خططها و مشاريعها عن طريق االعتماد النفقات الالزمة لذلك و لتحقيق األهداف التصرف مبوا
جور و حتقيق ألسعار و األاالقتصادية و االجتماعية العامة من خالل الوصول اىل مرحلة العمالة الكاملة، و استقرار ا

 العدالة االجتماعية و التنمية االقتصادية.
 
ىل إا الفصل حناول التطرق اىل السياسة املالية من خالل ثالثة مباحث، ففي املبحث األول سنتطرق و من خالل هذ 

عموميات عن السياسة املالية، و يف املبحث الثاين أدوات السياسة املالية، أما يف املبحث الثالث سنتطرق اىل السياسة 
 املالية يف الدول املتقدمة و الدول النامية.
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 عموميات عن السياسة المالية: األولالمبحث 
لقد كانت السياسة املالية ترادف يف معناها األصلي كال من املالية العامة و ميزانية الدولة، حيث يرّد كتاب املالية     

لذي طرأ على و تعين حافظ النقود أو اخلزانة مع التطور ا Fiscالعامة لفظ "السياسة املالية" اىل كلمة فرنسية قدمية 
دور الدولة االقتصادي أصبح هذا املعىن يشيق عن استيعاب الوظائف و املهام اجلديدة اليت أصبحت تؤديها الدولة يف 

 .1اجملاالت االقتصادية 
 

 تعريف السياسة المالية: ولالمطلب األ
 للسياسة املالية عّدة تعاريف حسب وجهة نظر املفكرين و االقتصاديني أمهها:     
رف بأهنا "عبارة عن دراسة حتليلية للنشاط املايل للقطاع العام و ما يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة  ملختلف تع

قطاعات االقتصاد القومي، و هي تتضمن فيما تتضمنه تكييفا كميا حلجم االنفاق العام و االيرادات العامة و كذا 
يرادات بغية حتقيق أهداف معينة يف طليعتها  النهوض باالقتصاد تكييفا نوعيا ألوجه هذا االنفاق و مصادر هذه اال

الوطين و دفع عجلة التنمية، و اشاعة االستقرار وجلك من خالل تقريب بني طبقات اجملتمع و اتاحة تكافؤ الفرص و 
 . 2مجهور املواطنني"

ة فيه مصادرها االيرادية و و يف تعريف آخر "هي تعرب عن الربنامج الذي ختططه الدولة عن عمد، مستخدم     
براجمها االنفاقية إلحداث آثار مرغوبة و جتنب آثار غري مرغوبة على كافة متغريات النشاط االقتصادي و االجتماعي 

 .  3و السياسي، حتقيقا ألهداف اجملتمع"
جراءات املدروسة و و من خالل التعاريف السابقة ميكننا ان نستنتج ان السياسة املالية هي تلك السياسات و اال   

اليت من خالهلا تقوم احلكومة باستخدام أدوات املالية العامة من برامج االنفاق و االيرادات العامة لتحقيق االهداف 
اليت ترغب فيها احلكومة يف مقدمتها النهوض باالقتصاد و دفع عجلة التنمية و اشاعة االستقرار يف قطاعات 

 ماعية.االقتصاد، وحتقيق العدالة االجت
 

 أهداف السياسة المالية:   المطلب الثاني
هداف ألما ا، أاالقتصادية السياسة من هام جزء هي املالية السياسة أن القول ميكن السابقة التعاريف جممل من      

 The "Theory of" يف كتابه"Musgrave (1959)اليت تتعلق بالسياسة املالية  فقد تطرق االقتصادي "
Public Finance ن الدولة بتدخلها يف االقتصاد عن طريق أدوات السياسة املالية)النفقات و االيرادات( هتدف أ

                                                 
1
 44، دار النهضة العربيةبريوت،ص:"اساسيات املالية العامة"(:1992عادل أمحد حشيش) 

 .21:ص،، دار النهضة العربية بريوت"املالية العامة و السياسات املالية"(:1972عبد املنعم فوزي ) 2
 .16-15ص: السياسات املالية"، الدار اجلامعية االسكندرية،"(: 2004حامد عبد اجمليد دراز) 3
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كما يضيف بعض  اىل القيام بثالث أدوار هي: االستقرار االقتصادي الكلي، ختصيص املوارد، اعادة توزيع الدخل،
 االقتصاديني هدف التنمية االقتصادية.

 لية في تحقيق االستقرار االقتصادي الكليدور السياسة الما:  ولألالفرع ا
االستقرار االقتصادي هو حتقيق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة،  وتفادي التغريات الكبرية يف      

املستوى العام لألسعار مع االحتفاظ مبعدل منو حقيقي مناسب يف الناتج القومي ،أي ان مفهوم االستقرار 
 . 1هدفني أساسيني تسعى السياسة املالية مع غريمها من السياسات لتحقيقهمااالقتصادي يتضمن 

 املتاحة. االقتصادية للموارد الكامل التشغيل مستوى على احلفاظ -أ
 .لألسعار العام املستوى يف االستقرار من مناسبة درجة حتقيق -ب

 اختفاء األمر يتطلب وإمنا الصفر البطالة إىل مبعدل الوصول بالضرورة يعين ال معلوم هو كما الكامل والتشغيل    
عند  العمل فرص عن يبحثون والذين املؤهلني األفراد لكل املنتجة الفرص الوظيفية وهتيئة البطالة، لظاهرة نسيب

 قصرية لتحركات حاد أو ملحوظ وجود اجتاه عدم فيعين لألسعار العام املستوى استقرار أما السائدة، األجور معدالت
 لألسعار. العام املستوى يف األجل

 لتأثريها نظرا الروا  وقت أو الكساد وخاصة وقت االقتصادي االستقرار حتقيق يف هاما دورا املالية السياسة تلعب   
 .الوطين الدخل ومستوى ومستوى األسعار التشغيل مستوى من كل يف

 تنحصر األساسية واإلجراءات من األدوات عدد على االقتصادي االستقرار حتقيق يف االقتصادية السياسة وتعتمد
 :2يلي فيما أمهها

 الضريبية السياسة وارتفاعا باستخدام اخنفاضا الكلي الطلب على تأثريها خالل من :املالية السياسة أدوات -أ 
 واإلنفاقية.

 دور معرفة على هنا ونقتصر النقود املتداولة كمية يف للتحكم املركزي البنك يستخدمها النقدية السياسة أدوات -ب
 بل فقط النظرية الناحية من ليس املالية السياسة جناح مدى على ناجعة باالعتماد النتائج وتكون املالية، السياسة
 .فائضا أو عجزا فيها قد يكون أو متوازنة تكون قد للدولة العامة املوازنة أن نعلم وحنن التطبيقية الناحية وأيضا من

 حتقيقأخرى للسياسة االقتصادية نذكر على سبيل املثال السياسة التجارية اليت هتدف إىل  باإلضافة إىل أدوات  - 
 اإلنتا  محاية و الوطين الدخل توزيع إعادة إىل باإلضافة املدفوعات،ن ميزا توازن حتقيق الدولة، خلزينة مالية موارد
 السياسة تستطيع حىت و. الوطين االقتصاد لىع اخلارجية التقلبات من احلد أخريا و األجنبية املنافسة من احمللي

: مثل املباشرة غري و املباشرة الوسائل يف تتمثل اليت و األدوات من جمموعة على تعتمد األهداف هذه حتقيق التجارية
 3. اجلمركية الرسوم االسترياد، ترخيص ، احلصص نظام اإلعانات، الدفع، و التجار اتفاقية ، الصرف على الرقابة

                                                 
 .162(:"السياسة االقتصادية"، وكالة املطبوعات، الطبعة االوىل،الكويت،ص1973سلوى سليمان) 1

2
 JOHNSON, Harry Gordon (":1975) On Economic and society", Chicago, University of Chicago, Press, p:240. 

3
 .149الدويل"، دار النهضة، القاهرة، ص االقتصاد(:" 1983خلالق)جودة عبد ا 
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 الموارد تخصيص في المالية السياسة دور :ع الثانيالفر 
 املختلفة، احلاجات أو األغراض بني و البشرية املادية املوارد توزيع عملية االقتصادية املوارد بتخصيص يقصد    
 :1التقسيمات من العديد التخصص يشمل اجملتمع، ألفراد الرفاهية ممكن من مستوى أعلى حتقيق بغرض

 .خلاص القطاع و العام القطاع بني داملوار  ختصيص -
 .االستهالك سلع و اإلنتا  سلع بني املوارد ختصيص -
 .اخلاص و العام االستهالك بني املوارد ختصيص -
 .اخلاصة اخلدمات و العامة اخلدمات بني املوارد ختصيص -
 أخرى و حاجة بني التفضيل مثل أوجه التفضيل، من العديد بني االختيار يف تتلخص املوارد ختصيص مشكلة أن أي
 احلاجة ببعض التضحية االختيار يتضمن األحوال مجيع يف و آخر، و قطاع اقتصادي أو آخر، و غرض بني أو

 . األفراد تفضيل تنال اليت احلاجات إشباع سبيل يف واألغراض
 الموارد لتخصيص الدولة تدخل: 

 أنه جلك املوارد ختصيص يف املثلى االقتصادية الكفاءة حتقيق عن أحيانا يعجز قد السوق جهاز أن املعروف من    
 وغري الكمالية السلع إنتا  يف واإلسراف باملبالغة إما املوارد ختصيص سوء إىل وشأهنا تركت لو السوق قوى تؤدي قد

 زيادة على ملالع يف املالية السياسة دور يأيت وهنا الضرورية السلع إنتا  من باإلقالل أو الربح وراء سعيا الضرورية
 السلع بإنتا  تقوم اليت اإلنتاجية للوحدات إعانات تقدمي طريق عن املوارد ختصيص بإعادة االقتصادية الكفاءة
 على ضرائب تفرض قد كما السلع هذه إلنتا  املوارد توجيه عن السوق جهاز عجز حالة أي إنتاجها املطلوب
 .الكمالية السلع
 فيها يالحظ اليت احلاالت يف املوارد وختصيص توجيه حسن على املوارد ختصيص الجم يف املالية السياسة تعمل    
 :منها كثرية حاالت يف املوارد ختصيص إعادة أمهية وتظهر ووحدات األفراد جانب من نظر قصر
 .والغاز كالنفط املتجددة وغري االسرتاتيجية األمهية جات املوارد حالة -
 .املائية كاملوارد البعيد األمد يف ندرهتا تشتد أن املتوقع من اليت املوارد حالة -

 االقتصادية واألهداف األولويات وهيكل تنفق اليت اجملاالت وتوجيهها إىل املوارد ختصص على تساعد إجراءات هناك
 :وأمهها واملستهلكني املنتجني من كل تشمل اإلجراءات هذه للدولة،
 :بالنسبة للمنتجين 

 .حمدودة لفرتة اجلديدة االستثمارات يف األعمال أرباح لىع الضريبية اإلعفاءات -

                                                 
يري قسم العلوم االقتصادية ، (:"السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه دولة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التس2005درواسي مسعود)  1

 .86-84جامعة اجلزائر،ص:
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 .اجلمركية الرسوم مثل املباشرة غري الضرائب من جزئيا اإلعفاء -
 .جتديدها أو جديدة مشاريع إنشاء يف استثمرت ما إجا الضرائب من احملتجزة األرباح إعفاء -
 .الصغرية للمنشآت )رأمسالية (استثمارية إعانات تقدمي -
 بالبنية املتعلقة اإلنفاق صنوف من وغريها واملواصالت والطرق والتأهيل التدريب برامج مثل احلكومي إلنفاقا -

 .لالقتصاد األساسية
 للمستهلكين بالنسبة:  
 على للحصول احلال بطبيعة املستهلكون يسعى حيث املستهلكني، لصاحل املالية السياسة خالل من الدولة تتدخل قد

 هذا حيدث عالية، بأسعار البيع إىل املنتجون يسعى الوقت نفس ويف منخفضة بأسعار اجليدة عيةالنو  جات السلع
 يزداد عندما املوارد ختصيص سوء إىل العادة يف األخرية هذه تؤدي حيث االحتكارية السلطة من قدر هلم يتاح عندما

 أسعار بتحديد تقوم كأن بأخرى، أو بطريقة لألسعار حدود بوضع الدولة تتدخل املنتجني، طرف من االستغالل
 للمنتجني الدولة تدفع احلالتني ويف )األسعار تدعيم (جلك من أقل تكون وقد إنتاجها بتكلفة تكون فقد السلع بعض
 تلعب وبالتايل ختصيص املوارد يف إجيابيا دورا تلعب املالية السياسة نأ إىل خنلص وأخريا )استغالل إعانة ( مالية إعانة
 .اإلنتا  أمناط تغيري يف ماها دورا

 الوطني الدخل توزيع إعادة في ودورها المالية السياسة: الفرع الثالث
 مللكية السائد بالشكل جمتمع كل يف الدخل توزيع يعترب توزيع الدخل من أهم أهداف السياسة املالية، يتحدد    

 الدخل توزيع أن عملية أي اإلنتا  وسائل ميلكون الذين أولئك لصاحل األوىل بالدرجة التوزيع اإلنتا ، يتحقق وسائل
 نوعان وهناك .اجملتمع نظر جهة من عادال األفراد الدخل بني توزيع يكون ال وقد اإلنتا  عوامل ملكية بتوزيع تتأثر
  : 1الدخل توزيع من
o الوطين الدخل يعأي توز  املختلفة اإلنتا  عناصر جتنيه الذي الدخل الوظيفي بالدخل ويقصد الوظيفي: التوزيع 

 الدخل من والريع والفوائد واألرباح األجور من كل نصيب املئوية النسبة من ويتكون اإلنتا  عناصر خمتلف بني
 عوائد تقسيم على الدخل توزيع تفاوت لدراسة للدخل الوظيفي التوزيع استخدام عند العرف وجرى الوطين،
  .امللكية عوائد وتسمى األخرى اإلنتا  عوائد عناصر تضم لثانيةا أما األجور األوىل تضم جمموعتني، إىل اإلنتا 

o مث فئات الدخل من فئة كل عند األسر بني أو اجملتمع أفراد بني الدخل توزيع هوللدخل:  الشخصي التوزيع 
 الدخل من الدخل فئات عند خمتلف واألسر األفراد من جمموعة لكل النسيب النصيب بني مقارنة جترى

 اإلمجايل.
قصد بإعادة توزيع الدخل والثروة إدخال تعديالت على التوزيع األويل للدخل والثروة بغرض تقليل التفاوت يف ي

اجملتمع، ومن هنا فإن أي سياسة مالية تتبعها احلكومة جيب أن تقلل من التفاوت، وبشكل عام أن األدوات املالية 

                                                 
 .88-87(،مرجع سابق، ص2005درواسي مسعود)  1



االطار النظري للسياسة المالية                                                         ول ألالفصل ا  
 

 -6- 

ل الوطين متعددة، هنالك العديد من الطرق اليت ميكن اليت ميكن أن تستخدم من طرف احلكومة إلعادة توزيع الدخ
 ن أمهها هي:أال إأن تستخدم  يف اعادة التوزيع، 

 فرض ضريبة تصاعدية على جوي الدخول املرتفعة و اعطاء اعانات لذوي الدخول املنخفضة من العوائل. -
فقرية من خالل دعم فرض ضرائب تصاعدية على جوي الدخول املرتفعة و اعطاء اعانات سكن للطبقات ال -

 السكن العام.
فرض ضرائب على السلع اليت تعترب يف الغالب من مشرتيات و جوي الدخول املرتفعة و اعانة للسلع اليت تعترب  -

 .1من مشرتيات جوي الدخول املنخفضة 
 االقتصادية التنمية في ودورها المالية السياسة : الفرع الرابع

 يزداد عملية بأهنا ، النمو االقتصادي لتحقيق األجل طويلة اقتصادية اسةكسي االقتصادية، التنمية تعرف    
 إجراءات بأهنا االقتصادية التنمية تعرف طويلة. كما زمنية فرتة خالل لالقتصاد احلقيقي الوطين الدخل بواسطتها
 يف سريعة ودائمة يادةز  حتقيق إىل وهتدف القومي، االقتصاد وهيكل بنيان تغيري يف معتمدة تتمثل وتدابري وسياسات
 هناك ن أ ، كما األفراد من العظمى منها الغالبية يستفيد وحبيث الزمن، من ممتدة فرتة عرب احلقيقي الدخل متوسط
 عبارة أهنا أو مالئمة، اسرتاتيجية من أساس على وجلك قوية دفعة عن بنياين ينبثق تغيري أهنا :"منها أخرى تعريفات
 التخلص و من أجل ".الزمن ممتدة من فرتة عرب احلقيقي الفردي الدخل يف ودائمة راكميةوت سريعة زيادة عن حتقيق

،و هنا تتدخل السياسة املالية اليت التخلف دائرة من واخلرو  الفقر دوائر وكسر والسياسية االقتصادية التبعية من
ح هو: ما دور السياسة املالية يف حتفيز تساهم يف اعادة توزيع الدخول لتحقيق العدالة االجتماعية، و السؤال املطرو 

بالطبع ال توجد معايري حمددة و ثابتة جلميع االقتصاديات و ختتلف هذه املعايري ما بني الدول  2النمو االقتصادي ؟
النامية و املتقدمة، ففي الدول النامية تعمل الدول على زيادة االنفاق على مشاريع القاعدة األساسية، و اقامة بعض 

صانع اهلامة، تقدمي االعانات االنتاجية لتحفيز االستثمار. أما يف الدول املتقدمة فيختلف األمر يف حتفيز النمو و امل
التنمية االقتصادية يتمثل بتقدمي االعانات االجتماعية للعاطلني، و زيادة حجم االنفاق على خدمات الرفاهية مما 

 التسلية و غريها... يشجع االستثمار يف قطاع السياحة و الرفاهية و
 لتمويلها، الالزمة املالية املوارد  وتوفري متكاملة، إمنائية خطط وتنفيذ بوضع القيام الدولة على يستلزم و من هذا كله

 القدرة ورفع اخلاصة املدخرات وتنمية املوارد لتعبئة فعالة مالية سياسة انتها  يتطلب التنموية اجملهودات هبذه والقيام
 هدفني حنو حتقيق األول املقام يف تتجه أن املالية و جيب على السياسة.التنمية برامج لتمويل توجيهها ومنه االدخارية
 :3ومها  أساسية

 واالجتماعية. االقتصادية االستثمارات لتمويل املالية املوارد تعبئة -

                                                 
1
 James, S .and Nobes, C(1978):"The Economics of Taxation",Philip Allan Publisher Ltd.Oxford,pp88-94. 

2
 .67:درجة الدكتوراه، جامعة تلمسان، ص "، أطروحة مقدمة لنيل2011-1970(:" أثر السياسة النقدية و املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر2011بلوايف  حممد) 

3
 .93-90:درواسي مسعود، نفس املرجع السابق، ص  
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 دوافع حتسني خالل ومن للجهود اخلاصة مالية وضمانات حوافز من تقدمه ما خالل من توجيهي بدور قيامها -
 واالستثمار. العمل
 وأخرى ،(اخل...النقدي اإلصدار ضرائب، ادخار، )داخلية مصادر إىل تنقسم وعادة وتتنوع التمويل مصادر وتتعدد

 أن اعتبار على الداخلية التمويل مصادر على احلديث ونركز ،(اخل...أجنبية استثمارات هبات، قروض، )خارجية 
 يضعها اليت لألولويات وفقا املختلفة االستخدامات حنو وتوجيهها املوارد هذه توفري يف كبريا دورا تلعب املالية السياسة
 االقتصادي. املخطط

 
 السياسة المالية حسب منظور المدارس االقتصادية : الثالثطلب الم

 عند املالية السياسة إىل تطور  املطلب هذا يف نتطرق سوف ، اهدافها و املالية السياسة ماهية على التعرف بعد     
بينها  فيما االقتصادية املدارس نظر وجهات اختالف حول املثار اجلدل من للتحقق وجلك االقتصادية، املدارس أهم
التطورات  مبختلف البحث موضوع إثراء ، هبدف أخرى جهة من املالية والسياسة جهة من الدولة دور حتديد قصد

لصالحياهتا .  الدولة استخدامات تطورت ومث العامل، يعرفه الذي االقتصادي التطور خاصة ةالدول يف  للسياسة املالية
 قبل القدمية بالعصور يتعلق منها األول بثالث مراحل املالية بالسياسة املقصود عن حبًثا تطوره يف املايل الفكر مر

احلديث  بالفكر تتعلق الثالثة املرحلة أما احملايدة، املالية عن التقليديني بأفكار االقتصاديني تتصل الثانية و الكالسيك،
 )يف املايل التخطيط الرأمسالية(أو االقتصاديات )يف املعوضة باملالية يسمى ما إطار يف سواء املتدخلة املالية السياسة عن

 التايل: النحو االشرتاكية( وجلك على االقتصاديات
o .السياسة املالية يف اجملتمعات القدمية 
o سة املالية يف الفكر الكالسيكي.السيا 
o .السياسة املالية يف الفكر الكينزي 

 القديمة المجتمعات في المالية لسياسةا :فرع األولال
 السياسة.هلا تأثري أي غياب و املنظمة للمجتمع السلطات غياب القدمية العصور يف املالية السياسة تعكس كانت    
الطبيعيني(، متيزت بعدم وجود إطار منظم وحمدد املعامل للسياسة املالية  و اريني)التج الكالسيكي الفكر قبل ما املالية

االحتكار و حتقيق  للدولة، فنجد ان أفالطون وأرسطو قد اهتما بضرورة تدخل الدولة مباشرة يف مراقبة االسعار و منع
يف  مباشرة بصورة احلكومة دخلت بضرورة األكويين توماس أقر قد كذاالعدالة و ام يتعرضا للضرائب و الرسوم. و 

 قد شخصية تصرفات من أي احلد كذلك و االحتكار منع و ، هلا عليا و دنيا حدود وضع و األسعار مراقبة
 النشاط يف الضرائب دور إىل املفكرين أنظار اجته (ORASM)العام، و هذا ما لرفضه  الصاحل مع تتعارض

 االستقرار عدم تسببها يف إلمكانية نظًرا الضرائب خطورة  (Thomas Min) من توماس أوضح إج االقتصادي،
 النشاط تدهور إىل يؤدي ال الضرائب فرض (W.PETTY) ويليام بييت الً عند قبو الفكر هذا يلقى االقتصادي، و



االطار النظري للسياسة المالية                                                         ول ألالفصل ا  
 

 -8- 

 ((PHISOCRATESالفيزيوقراط  فلسفة إطار يف و ازدهاره إىل تؤدي أن ميكن ، العكس على بل ، االقتصادي
 حركة حتركه أن للقوانني الطبيعية ميكن حىت حًرا االقتصادي النظام ترك بضرورة تنادي اليت و فكار التجارينيأل الرافضة
 أقطاب أهم من باعتباره (FRANCOIS Quesnay)كيناي فرانسوا الطبيعي أكد التوازن حنو توجهه و منتظمة
 االقتصادي الدولة دور أن يتضح سبق ي. ممااالقتصاد النشاط يف تدخلها عن الدولة ختلي وجوب على املدرسة تلك
 .االقتصاد الوطين على فعال أثر كل املالية السياسة أفقد الذي األمر املمكنة أقل احلدود يف حصر قد االجتماعي و

 الكالسيكي الفكر في المالية السياسة الفرع الثاني:
 على يقوم الذي التقليدي املذهب االقتصادي ةفلسف تعكس منطقية نتيجة التقليدية املالية النظرية كانت فقد    
 و االقتصادية احلرية مقومات كافة فيها تسود بيئة و مسيث اخلفية آلدم اليد مدلول و ، لألسواق   SAYساي قانون

 "له املساوي خيلق الطلب العرض" الشهرية العبارة يف يصاغ ما عادة الذي و ، لألسواق ساي ،فقانون التامة املنافسة
 جلك دائًما له يضمن ما الذاتية العوامل من احلر خيلو االقتصادي النظام بأن االعتقاد هو ساي قانون جوهر و 3

إىل  تلقائًيا تتجه الرأمسالية النظم أن ،مبعىن اإلنتاجية طاقته كل استغالل عنده الذي يتم الوطين الدخل من املستوى
 تؤكد ساي قانون عبارة أن تفسري جلك 1و ، اإلنتاجية اجملتمع دملوار  الكامل التشغيل مستوى عند املستقر التوازن
 الدخل يف هلا معادلة زيادة ختلق سوف )العرض( اإلنتا  يف فأي زيادة ، اإلنفاق و اإلنتا  بني مباشرة سببية عالقة
 هبا. األفراد اظالحتف مربر هناك ليس بالتايل و ، إال ليس للتبادل وسيط تفكريهم يف النقود ملا كانت و ، النقدي
 اليت الدول اقتصاديات تعرضت حني إىل بسالمتها االعتقاد و ظل ، سائدة املالية للسياسة األسس هذه ظلت

 األزمات حدة هذه زادت عندما و ، اآلخر و احلني بني اهلزمات و اهلزات من للعديد األفكار الكالسيكية اعتنقت
 ال مبا أثبتت جديدة ظروًفا األزمات هذه خلقت املاضي و القرن من و الثالثينات العشرينات سنوات يف خاصة بصفة
األزمات تعرضت  هذه أثناء يف و ، واقًعا أمًرا ليس القومي االقتصاد تلقائية توازن أن للشك ال جماالً  يدعو

 زلزلت قد و .عنها ضيالتغا ميكن ال على السواء اإلنسانية و املادية املوارد يف البطالة من الرأمسالية لقدر االقتصاديات
 عامة بصفة الكالسيكية باألفكار التمسك أن جند اخلفية. هكذا باليد التوازن يف تلقائية االعتقاد أسس األزمات هذه

 أبلغ إحلاق مثم  و من حدهتا ازدياد و االقتصادية األزمات تفاقم إىل تؤدي اخلصوص وجه السياسة املالية على بأسس
 لظهور اجملال هيأت قد الرأمسالية الدول هلا اقتصاديات تعرضت اليت الظروف أن كما ، الوطين باالقتصاد الضرر
 .االقتصادي النشاط يف الدولة لسياسة تدخل و الكينزية األفكار

 السياسة المالية في الفكر الكينزي الفرع الثالث:
 أوائل من كينز كان ، لقد1929أخدت أفكار الكالسيك تتالشى تدرجييا بعد أزمة الكساد العاملي الكبري     

 و الكامل التشغيل حالة إىل الوصول هبدف االقتصادي يف النشاط الدولة تدخل بضرورة نادوا الذين االقتصاديني

                                                 
1
 .173 ص: (:"السياسات املالية و النقدية يف امليزان و مقارنة اسالمية"، مكتبة النهضة العربية،1986العظيم) عبد محدي  
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 اعتقد كما تلقائًيا حيدث أن ميكن ال التوازن أن كينز . افرتض االقتصادي االستقرار من نوع  على احملافظة
 .املنشود الوضع التوازين إىل للوصول املالئمة السياسة باستخدام الدولة تدخل رةضرو  من البد و إمنا الكالسيك،

 التوازين املستوى يف حتدث اليت أساسي للتغريات كمحدد فيه التغريات و الكلي الطلب مفهوم على ركز لقد و
 و الثالثينات بداية ملالعا سادت اليت الكساد حالة سبب هو الكلي الطلب العجز يف أن اعتقد كما ، الوطين للدخل
 من االقرتاب مث ، والتوظيف العمالة حجم لزيادة ستؤدي الكلي الطلب مكونات يف النمو معدالت فإن زيادة منه

 الكامل. التوظيف مستوى
و انتهى كينز يف حتليله اىل ان التوازن ال يتحقق تلقائيا، بل أن النظام الرأمسايل يظل احلالة الغالبة ملدة طويلة يف 
مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، وكان من املنطقي أن ينعكس هذا التحليل على السياسة املالية، حبيث 
يستلزم خروجها عن احلياد التقليدي و الذي بدوره يفرض عليها مسؤولية ضمان توازن التشغيل الكامل، وميكن متثيل 

 فيما يلي: انعكاس التحليل الكينزي على النظرية املالية بصفة أساسية
o .حلول التوازن االقتصادي حمل التوازن املايل غاية للسياسة املالية 
o .ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 
o .االدوات املالية تعد بصفة أساسية أدوات اقتصادية 

ي استناداً و يف نفس السياق البد من االشارة اىل مسامهة مدرسة هانسن و بالتحديد يف األربعينات من القرن املاض
اىل النظرية الكينزية )نظرية املوازنة الوظيفية(،اج تبنت أسس جديدة للسياسة املالية تتماشى مع املفهوم الوظيفي هلا اال 

 :1 و يف الصدد ميكن رد تدخل السياسة املالية اىل مرحلتني .و هي السياسة التعويضية
و تقتصر مهمتها على اعطاء اجلرعة األوىل  و تعرف بنظرية "سقي املضخة" :السياسة المالية المحضرة .أ 

لالقتصاد يف حالة االنكماش و من مث بإمكانه السري جاتيًا، أي أهنا تكون بغرض عال  خلل مؤقت أو 
 طارئ، و توقيت عملها يف مرحلة االنكماش فقط.

اق احلكومي و يتمثل مبدأ العمل املايل التعويضي يف أنه عند اعداد االنف :السياسة المالية التعويضية .ب 
 أساًسا االهتمام يتعنيالسياسات الضريبية يتعني االهتمام أساساً باملوقف االقتصادي و االجتاهات املوجودة، 

 على للتأثري العامة النفقات و اإليرادات تياري يستخدم هلذا و املوجودة، االجتاهات و االقتصادي باملوقف
 املالية لألدوات األول اهلدف فليس العمالة، و الدخل من مرتفع مستوى حتقيق بقصد االقتصادي النشاط
 كلي. و اقتصادي إىل توازن التوصل بقصد اإلنفاق تيارات جمموع على التأثري لكن و العامة، النفقات تغطية
 يف الضرائب خفض و النفقات التعويضية زيادة السياسة وجهيت من كل استخدام ميكن املواقف بعض يف

 كالمها أو الضرائب زيادة أو العام اإلنفاق خفض ضرورة احلال هو بطبيعة العكس يكون و الوقت، نفس
                                                 

الية و القدرة على استدامة حتمل العجز املوازين  و الدين العام: حالة اجلزائر(،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم (:"اآلثار االقتصادية الكلية للسياسة امل2013شييب عبد الرحيم)  1
 .9-8االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، ص
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 على التأثري دعامتني مها على أهدافها حتقيق يف التعويضية السياسة تستند و اخلاص حجم اإلنفاق زاد كلما
 .االستثمار على التأثري و االستهالك

 توقيت أن كما مستمًرا، مالًيا تتطلب عمالً  أهنا أي دورية سياسة هي التعويضية املالية السياسة أن يتضح سبق مما
 .والتضخم االنكماش مرحليت ليغطي ميتد عملها

 
  المالية السياسة أدوات : الثاني المبحث

 اإلنفاق :تشمل اليت و ،fiscal instruments" "املالية األدوات استخدام خالل من املالية السياسة تنفيذ يتم       
 أداة العام اإلنفاق من جعلت االقتصادي النشاط يف للدولة النشيطة و الفعالة فاملشاركة .  العام الدين و ائبالضر  العام
 تغيري إجراء أن حيث ، البلد يف التنموية األنشطة و الكلي الطلب على مهما أثرا يولد فهو املالية، األدوات بني من رئيسية
 الضرائب متثل كما . االقتصادي النشاط مستوى على مباشرا أثرا عنه نتجي احلكومي اإلنفاق وتركيبة حجم يف مناسب
 و ، االستثمار و االستهالك ، املتاح الدخل يف التغريات على معنويا تؤثر فهي ، العامة السلطات أيدي يف قوية أداة كذلك
 . الضرائب هيكل و معدالت يف مناسبة تغيريات إجراء خالل من املطلوب املسار حنو االقتصادي النظام توجيه ميكن بالتايل

 االقرتاض برز ، أخرى جهة "Public borrowing" املالية، للسياسة جديدة كأداة املاضية القليلة العقود خالل من و
 املبحث هذا خالل و . البطالة و االقتصادي الكساد حماربة وكذا ، ميزانيتها يف العجز متويل هبدف الدولة إليها تلجأ العام
 . بالتفصيل املالية األدوات هذه خمتلف إىل التطرق تمسي
 

 السياسة اإلنفاقية العامة : األول المطلب
 .عليها املرتتبة االثار تقسيماهتا وأخريا وكذا عناصرها على نتعرف مث تعاريف من فيها ما جاء أهم إىل نتعرض سوف

 إلنفاق العام و قواعدها تعريف: الفرع األول
 عامتعريف اإلنفاق ال .1
 عامة خدمات بأداء فاحلكومة تقوم ، عامة حلاجة سدادا الدولة خزانة من خير  املال من مبلغ" هي العامة النفقة    
  1احلكومة" جانب من إنفاق هذه اخلدمات ألداء ويستلزم العامة رفاهيتهم وزيادة املواطنني محاية منها الغرض خمتلفة

 ." 2عامة منفعة حتقيق بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم نقدي مبلغ ا بأهن " العامة النفقة تعرف آخر بتعبري ،
 :التالية العناصر يف واملتمثلة للنفقة املكونة العناصر استنتا  ميكن السابقني التعريفني خالل من

o للمصلحة  الضرورية واخلدمات السلع على للحصول نقدية صورة يف مبالغ إنفاق أي :النقود من مبلغ إنفاق
 .العامة النفقات مفهوم يف تدخل ال للدولة النقدية غري فاألعمال وعليهالعامة، 

                                                 
1
 .41ص، مرجع سابق،:"املالية العامة و السياسة املالية"(1972عبد املنعم فوزي)  

 .46(:"املالية العامة النفقات العامة وااليرادات العامة امليزانية العامة"، منشورات احلليب احلقوقية، اإلسكندرية مصر،ص2006سوزي عديل ناشد) 2



االطار النظري للسياسة المالية                                                         ول ألالفصل ا  
 

 -11- 

o املشروعات او االفراد يقوم ا اليت النفقات العامة النفقات قبيل من يعترب فال : باإلنفاق عام شخص قيام 
 .مسجد او مدرسة إلقامة لألفراد التربعات مثال عام نفع حتقيق هدفها كان ولو حىت ، اخلاصة

o عامة حاجيات إشباع منها القصد يكون أن ضرورة ومعناه :عامة منفعة لتحقيق النفقة مإستخدا. 
 القواعد التي تحكم النفقات العامة .2

جيب ان خيضع االنفاق احلكومي يف خمتلف أوجهه اىل مبادئ أو قواعد البد من مراعاهتا من أجل أن يؤدي لإلنفاق 
 : 1قاعدتني رئيسيتني مها  اىل زيادة يف مستوى و رفاهية اجملتمع و هناك

  Canon of Benefit -التكلفة-: قاعدة المنفعةأوالا 
،و هو جلك  ووفقا هلذه القاعدة جيب أوال أن حيقق اجملتمع اقصى صايف منفعة أو كسب من االنفاق العام للدولة 

لى املخطط مراعاة هذه املستوى من االنفاق احلكومي الذي تتساوى عنده املنفعة احلدية االجتماعية. و ثانيا ع
القاعدة سواء كان االنفاق على السلع و اخلدمات العامة االعانات أو االستثمار العام. و بعبارة أخرى أن تكون 

 املنفعة احلدية االجتماعية للدينار املنفق يف أي من جماالت االنفاق العام متساوية. أي أن:

 
عام املختلفة. و ثالثا البد من مراعاة التوزيع اجلغرايف لإلنفاق العام ، جماالت االنفاق ال n...... 3، 2، 1حيث متثل

على مناطق و االقاليم واخريا جيب ان ال يتعارض احلصول على اقصى صايف منفعة مع حتقيق أهداف التوزيع و 
 التخصيص و االستقرار و النمو .

  Canon of Economyقاعدة االقتصاد ثانيا:
تنص على وجوب االقتصاد يف االنفاق العام و عدم التبذير . و ال يقصد باالقتصاد يف  و هي قاعدة تقليدية    

النفقة التقتري يف االنفاق اي الشحة يف االنفاق ، و لكن يقصد به انفاق ما يلزم انفاقه مهما بلغ مقداره على املسائل 
الزخرفية غري ضرورية يف مصنع للنسيج او  اجلوهرية و ضرورية االبتعاد عن االنفاق على ما هو خالف جلك. فاملظاهر

االمسنت و هي جوهرية يف مكتب للخطوط اجلوية مثال . و ميكن أن تلعب الرقابة الرأي العام و الرقابة االدارية و 
 الرقابة التشريعية دورا فعاال يف احلد من ظاهرة التبذير و االسراف  .

  العامة لنفقاتل تقسيمات العلمية و االقتصادية  ي:الفرع الثان
يقصد هبا تلك التقسيمات اليت تستند اىل معايري علمية، تظهر فيها الطبيعة االقتصادية بوضوح شديد، و من      

 اهم التقسيمات العلمية اليت تستند اىل معايري واضحة و دقيقة التقسيمات التالية:
 
 

                                                 
1
 .95-94(:"املالية العامة"، دار زهران للنشر و التوزيع األردن، ص2013د. علي خليل، أ. د . سليمان اللوزي)  
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 :العامة من حيث االغراض المباشرة لها  النفقات تقسيم .أ 
فقات العامة وفقا للغرض منها، يعرف كذلك بالتقسيم الوظيفي تقسم تبعا الختالف وظائف الدولة اىل تقسم الن

 ثالث نفقات أساسية هي:
 نفقات ادارية 
 نفقات اجتماعية 
 نفقات اقتصادية 
ويقصد هبا تلك اليت تتعلق بسري املرافق العامة و الالزمة لقيام الدولة، وتشمل على  النفقات االدارية: .1

ات الدفاع و االمن والعدالة و اجلهاز السياسي .و هي نفقات تواجه االحتياجات العامة يف اجملاالت نفق
التقليدية و الضرورية حلماية االفراد داخليا و خارجيا و توفري العدالة فيما بينهم و تنظيم الشؤون السياسية 

 هلم.
اليت تؤدي اىل التنمية االجتماعية ،وجلك عن : املتعلقة باألهداف االجتماعية للدولة النفقات االجتماعية .2

طريق حتقيق قدر من التعليم و الثقافة و الصحة لألفراد، وحتقيق قدر من التضامن االجتماعي عن طريق 
.  1مساعدة بعض االفراد و الفئات احملتاجة جات املوارد احملدودة)اعانات و منح لألسر الكبرية والعاطلني...(

التعليم اهم بنود النفقات االجتماعية نظرا ملا يرتبط هبا من قياس درجة تقدم  قطاعكما تعد النفقات على 
على السواء.  لذلك ختصص الدول، عادة، اجلزء االكرب من  اجملتمع، يف كل من البالد املتقدمة و النامية 

من ناحية، و 2عليم االنفاق العام يف البالد املتقدمة على هذا القطاع بسبب ضخامة النفقات العامة على الت
 من ناحية اخرى.3على التأمينات االجتماعية 

اليت تقوم هبا الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية بصورة اساسية، تسمى كذلك بالنفقات  النفقات االقتصادية: .3
االستثمارية هتدف الدولة من ورائها اىل زيادة االنتا  القومي و خلق رؤوس االموال اجلديدة، و تشمل كل 

نفق على مشروعات الصناعة و الري و الصرف و كذا االعانات االقتصادية املمنوحة للمشروعات ما ي
 العامة و اخلاصة.

 النفقات الحقيقية و النفقات التحويلية:ب. 
وميكن ان تقسم النفقات العامة، وفقا ملعيار استخدام القوة الشرائية او نقلها و مدى تأثريها على الدخل القومي،  

 ات حقيقية و حتويلية.اىل نفق

                                                 
 .79ص دار النشر و التوزيع مصر، (:"املالية العامة املصرية"،1993عبد املوىل)د. السيد   1

2
  K-E Young Chu and Richard Hemming: “Public Expenditure Hand Book”. p.107.  

3
 World Bank )1992) :"World Development Report " .p.938. 
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تلك النفقات اليت تقوم هبا الدولة مقابل ،dépenses réelles   ،real expenditureويقصد بالنفقات احلقيقية 
احلصول على سلع او خدمات او رؤوس اموال انتاجية كاملرتبات و امثان املواد و التوريدات واملهمات الالزمة لسري 

 ديثة و النفقات االستثمارية او الرأمسالية.املرافق العامة التقليدية و احل
فاإلنفاق احلقيقي يتمثل يف استخدام الدولة للقوة الشرائية و ينتج عنها حصوهلا على السلع و اخلدمات و القوة  

مقابل  العاملة. فاإلنفاق هنا ميثل املقابل او مثن الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها، فالدولة هنا حتصل على
 نفاق كما تؤدي اىل زيادة الدخل القومي زيادة مباشرة يف الناتج القومي أي خلق انتا  جديد.اال

 ال يرتتب اليت تلك فهي التحويلية dépenses de transfer  ،transfert expenditureأما النفقات التحويلية 
 من جزء بتحويل الدولة تقوم مبوجبها بل أموال رؤوس ر أو خدمات أو سلع من مقابل على الدولة حصول عليها
  الدخل حمدودة األخرى االجتماعية الطبقات إىل الدخل مرتفعة االجتماعية الطبقات من القومي الدخل
األفراد  لبعض الشرائية القوة زيادة إىل يؤدي مما أخرى إىل طائفة من الشرائية القوة نقل إىل يؤدي الناقل فاإلنفاق
وخدمات من  سلع صورة يف هلا مقابل على احلصول اشرتاط دون الدولة تنفقها ويليةالتح النفقات فإن جلك ومبقتضى

املستفيدين منها. و من مث فإهنا ال تؤدي اىل زيادة الدخل القومي بشكل مباشر. ومن امثلتها االعانات و املساعدات 
و مسامهة الدولة يف نفقات التامني االقتصادية و االجتماعية املختلفة، اليت متنحها الدولة لألفراد او املشروعات ،

 .1االجتماعي و املعاشات. اي ان الدولة هتدف منها اعادة توزيع الدخل و لو بصورة جزئية ملصلحة هذه الفئات
، اليت متنحها Grants subventionsهذا و يهمنا خاصة ما يعد اهم صور االنفاق الناقل و هي االعانات       

 .2ات صراحة او مبناسبة عملية شراء او بيع تقوم به هيئة عامة الدولة لالفراد و املشروع
ويف اطار االعانات نفرق بني االعانات االجتماعية)النفقات التحويلية االجتماعية(و بني االعانات 

قر او االقتصادية)النفقات التحويلية االقتصادية(:فاألوىل هي تلك اليت متنحها الدولة لألفراد استجابة حلاجة فردية)الف
وقوع كارثة(،او اجتماعيا)بقصد زيادة السكان يف اجملتمعات اليت تشجع النسل،  أو للهيئات اخلاصة اليت تقوم 

 خبدمات اجتماعية كالنوادي و اجلمعيات(.
ما الثانية فهي تلك االعانات االقتصادية)النفقات التحويلية االقتصادية(اليت متنح من جانب الدولة لبعض أ     
ات اخلاصة و  العامة بغرض خفض امثاهنا رغبة يف زيادة االستهالك، او بغرض خفض انتاجها رغبة يف رفع املشروع

معدالت ارباحها او زيادة حجم انتاجها. وقد تأخذ شكل االعفاء من الضريبة)مثل الرسوم اجلمركية او الضريبة على 
يف هذه االخرية تتعلق جبانب االيرادات و ليس ارقام االعمال او رسوم الدمغة(كإعانة غري مباشرة. و ان كانت 

 جبانب االنفاق العام. وخالصة القول ان االعانات االقتصادية هتدف اىل حتقيق اهداف اقتصادية حبثة.

                                                 
  .41-40(:مرجع سابق،ص2006سوزي عديل ناشد)  1
الزيادة مثال إلعانة، كما اجا دفعت  ا قامت الدولة بشراء سلعة او خدمة بثمن يزيد على الثمن الذي يدفع اجا ما كانت السلعة او اخلدمة تنتج يف سوق غري احتكاري كان مقداراج  2

كذلك اجا باعت الدولة سلعة او خدمة بثمن ال يغطي نفقة االنتا  فان الفرق الدولة ملستخدميها اجورا و مرتبات تزيد على ما حيصل عليه نفس النوع من العمل يف قطاع النشاط اخلاص،  
 (.1975ميثل اعانة ملن يقومون بشراء السلعة او اخلدمة، د. حممد دويدار: )
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 النفقات العادية و النفقات غير العادية)النفقات الجارية و النفقات الرأسمالية(: . ج
تلك اليت تتكرر بصورة دورية منتظمة يف ميزانية الدولة، اي كل   dépenses ordinairesو يقصد بالنفقات العادية

السنة املالية. و من امثلتها مرتبات العاملني،  امثان االدوات الالزمة لسري املرافق العامة، و نفقات حتصيل الضرائب و 
 غريها.

تكرر بصورة دورية منتظمة فهي تلك اليت ال ت  dépenses extraordinairesفهي   ما النفقات غري العاديةأ    
يف ميزانية الدولة، ولكن تدعو احلاجة اليها. مثل نفقات مكافحة وباء طارئ، او اصالح ما خلفته كوارث طبيعية او 

 نفقات حرب...اخل.
 ،dépenses courantes ما الفكر املايل احلديث فقد اجته اىل التمييز بني نوعني من النفقات: النفقات اجلاريةأ   

مى ايضا بالنفقات التسيريية وهي تلك الالزمة لتسيري املرافق العامة و اشباع احلاجات العامة. اي اهنا تواجه و تس
 dépenses enالنفقات العادية وهي ال تسهم يف زيادة رؤوس االموال العينية للجماعة. و النفقات الرأمسالية 

capital ، ملتعلقة بالثروة القومية. مثل نفقات انشاء املشروعات و تسمى كذلك بالنفقات االستثمارية، وهي تلك ا
اجلديدة من مدن جديدة وطرق و سكك حديدية...فهي ختصص لتكوين رؤوس االموال العينية يف اجملتمع. و من مث 

 فهي نفقات تقابل النفقات غري العادية.
 النفقات القومية و النفقات المحلية:د. 

مية و حملية اىل معيار نطاق سريان النفقة العامة، ومدى استفادة افراد اجملتمع يستند تقسيم النفقات اىل قو       
، او املركزية، هي اليت ترد يف ميزانية الدولة و تتوىل احلكومة  dépenses nationalesفالنفقات القومية منها. 

 جات طابع قومي. االحتادية او املركزية القيام هبا. مثل نفقة الدفاع و القضاء و االمن. فهي نفقات
، او االقليمية، فهي تلك اليت تقوم هبا الواليات، او جمالس احلكم احمللي   dépenses localesام النفقات احمللية 

كمجالس احملافظات و املدن و القرى، و ترد يف ميزانية هذه اهليئات مثل توزيع املاء و الكهرباء و املواصالت داخل 
 االقليم او املدينة.

 العام لإلنفاق االقتصادية اآلثار : لثالثالفرع ا
 االستخدامات على لنا بالتعرف تسمح ألهنا األمهية بالغ أمرا تعترب العامة للنفقات االقتصادية اآلثار دراسة إن 

 نفقة حتققه أن ميكن الذي األثر معرفة أن كما أهداف معينة، لتحقيق إليها النفقات العامة توجيه ميكن اليت املختلفة
 اجملتمع يسعى هدفا اعترب ما إجا األثر هذا لتحقيق النفقة هذه يستخدمون السياسة املالية عن املسؤولني جيعل عينة،م

 .1هلتحقيق
 
 

                                                 
1
 .230-218،ص:  -مصر-دراسة حتليلية" ،مكتبة عني الشمس (:" املالية العامة1995علي لطفي) 
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 الوطني الناتج على العام لإلنفاق المباشر األثر 
 على العام نفاقاإل ويؤثر اإلنفاق العام(، إنتاجية استخدامه) كفاءة مدى على يتوقف العام اإلنفاق تأثري درجة إن

 ينعكس وبالتايل استثماري إنفاق شكل يف اإلنتاجية أو الطاقات اإلنتاجية القدرة زيادة :خالل من الوطين الناتج
 .اإلنتا  الوطين على باإلجياب

 التعليم، الصحة، نفقات طريق عن وجلك اإلنتا  عناصر إنتا  لزيادة سببا تكون أن ميكن اجلارية النفقات إن -
 .اخل ... بالتدري

 مما االستثمار سلع وعلى االستهالك سلع على الدولة طلب زيادة إىل يؤدي ألنه الفعال الطلب زيادة إىل يؤدي -
 .اإلنتا  حجم زيادة إىل يؤدي
 الوطني االستهالك على العام لإلنفاق المباشر األثر 
 :منها االستهالك على العام اإلنفاق خالهلا من يؤثر جوانب عدة هناك
 االستهالك تزيد فإهنا مثال العسكري للقطاع واألدوية املالبس مثل استهالكية سلع احلكومة شراء حالة يف -

 .والتعليم واألمنع كالدفا  استهالكية خلدمات شرائها حالة يف الشيء نفس الوطين،
 هذه كل ة،عيني دعم إلعانات ومنحها البطالة إعانات وتقدمي ملقرتضها القروض فوائد احلكومة تدفع عندما -

 .الوطين االستهالك من تزيد النفقات
 الوطني االدخار على األثر 

 هو يؤثر الذي االستثمار على سلبا ينعكس مما االدخار اخنفاض إىل يؤدي الدخل ثبات مع االستهالك زيادة إن
 .الوطين الدخل يفوق مبعدل االستهالك يزيد عندما النتائج نفس تكون اإلنتا ، على اآلخر
 والعكس الوطين االدخار على سالبا يكون األثر فإن اإليرادات يفوق مبعدل العام اإلنفاق زاد إجا أنه يتضح قسب مما

 .بالعكس
 الدخل توزيع على العام اإلنفاق أثر 
 :خالل من التأثري هذا يظهر
 قيقيةاحل النفقات طريق عن الدخل هذا إنتا  يف شاركوا الذين بني :األويل الدخل توزيع يف التدخل -
 .)اإلنتا  عوائد( اإلنتا  عوامل مكافآت وحتديد)كاألجور)

 والذي األويل التوزيع على تتم واالجتماعية االقتصادية الناحية من الزمة تعديالت من جيريه ما طريق عن التدخل -
 عوامل بني ةالتحويلي النفقات طريق عن وجلك) مستهلكني بصفتهم األفراد بني) الوطين الدخل توزيع بإعادة يعرف
 .النشاط فروع أو اإلنتا 
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 الوطني واالستهالك اإلنتاج على العام لإلنفاق المباشر غير األثر 
 أي)الدخل بدورة( يعرف ما خالل من الوطين واإلنتا  االستهالك من كل على العام لإلنفاق املباشر غري األثر يتولد
 خالل االستهالك يف متتالية زيادات إىل تؤدي اإلنفاق يف ليةاألو  الزيادة أن يعين والذي لالستهالك املضاعف األثر
 .الدخل دورة
 يف األولية الزيادة أن مفاده والذي لالستثمار، املعجل بأثر يعرف ما خالل من يتولد مباشر غري أثر هناك كما

  الدخل دورة لخال اإلنتا  يف مباشرة غري زيادة وبالتايل االستثمار يف متتالية زيادات إىل تؤدي اإلنفاق
 االقتصادية التنمية على العام اإلنفاق رثأ 
 واالستهالكي، االستثماري اإلنفاق من كافية كمية على احلفاظ على املتقدمة االقتصاديات العام اإلنفاق يساعد
 حامسا دورا كذلك العام اإلنفاق يلعب كما،االقتصادية التنمية و الكامل للتوظيف ثابت معدل على احلفاظ وبالتايل

 و االجتماعية العامة النفقات مبختلف القيام خالل من النامية للدول االقتصادية التنمية معدل تسريع يف هاما و
 العديد إجراء و األسواق، توسيع إىل إضافة الزراعية الصناعية، الدولة أنشطة تطوير يف املسامهة أجل من االقتصادية

 . 1االستثمار معدل رفع يف بذلك هميسا مما اجلديدة االخرتاعات و البحوث من
 جيب كما أكثر، فعالية حيقق قد األجنيب املال رأس خالل من العام اإلنفاق بعمليات القيام أن إىل اإلشارة جتدر و

 إىل سوى يؤدي لن جلك فإن منتجة غري ألغراض العام اإلنفاق ختصيص حالة يف أنه إىل االعتبار بعني األخذ كذلك
 .2خمالتض ظهور و األسعار ارتفاع

 

 لسياسة الضريبيةا ي:المطلب الثان
 مالية، موارد من تغله أن ميكن ما باعتبار فقط ليس العامة، اإليرادات مصادر بني الصدارة مكان الضرائب حتتل
وفر تعد من أهم األدوات املالية نظراً ألهنا ت ، حيثاملالية السياسة أغراض حتقيق يف تلعبه الذي الدور ألمهية ولكن

 من االيرادات العامة ، تعرب عن سيادة الدولة لذا  تسمى باإليرادات السيادية. % 90للخزينة العامة حوايل
 مفهوم الضريبة و خصائصها: الفرع األول

تعرف الضريبة بأهنا" فريضة مالية يدفعها الفرد جربا اىل الدولة، أو احدى اهليئات العامة احمللية،  بصورة هنائية، 
 منه يف التكاليف و األعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة".مسامهة 

 هنائية بصفة العامة للسلطات بأدائها األشخاص يلزم نقدية فريضة أهنا على الضريبة تعريف ميكن أخرى، بعبارة و
 .عام نفع حتقيق بغرض معني، مقابل وبدون

 :3صائص الضريبة على النحو التايلو ابتداء من هذا التعريف ميكن حتديد خ
                                                 

1
 T.R. Jain; S.J. Kau(2009)  : "Public Finance and International Trade"; V.K. Publications; New Delhi;. ; p. 29. 

2
 Veena Keshav Pailwar (2012)  :" Economic Environment of Business "; 3rd ed.; PHI Learning Private Limited ; 

New Delhi; op.cit ; p. 183. 
3
 .154-152ص:مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية، حلب، لعامة"، (:" مبادئ املالية ا1978حممد سعيد فرهود) 
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 مقتضيات مع متاشيا نقود صورة يف احلديث العصر يف الضريبة تدفع أن فاألصل :نقدية فريضة الضريبة 
 احلروب مثل استثنائية أحوال يف إال عيين شكل يف جتىب و تفرض ال فإهنا مث من و ، ككل االقتصادي النظام

 عن بالتنازل تلزمهم أو جربا األعمال ببعض القيام على الظروف هذه يف األفراد الدولة تلزم حيث واألزمات
اهتم.ممتلك بعض

 النظر بغض للدولة دفعها على جمرب هو بل الضريبة دفع يف خيار من للفرد فليس :إلزامية فريضة الضريبة 

 مع اتفاق دون - تنفرد أهنا أي ، فقط الدولة قبل من الضرائب تفرض حيث ، الدفع يف رغبته أو استعداده عن
 من التهرب حالة يف و ،)حتصيلها بأدائها ، كيفية املكلف معدهلا، وعاؤها،( للضريبة القانوين النظام بوضع -املمول
 عها.دف عن املتخلفني ضد الالزمة القانونية االجراءات اختاج الدولة على يتعني الضرائب دفع

 األحوال من حال بأي هبا ملؤد يرد ال القانون حدود يف ضريبة من يدفع ما أي :نهائية بصفة تدفع الضريبة 
 .1اإلجباري القرض عن الضريبة مييز العنصر وهذا فائدة، أية عنه يدفع وال
 أن فيها األصل إج الدولة، من دافعها عليه حيصل معني مقابل هلا ليس الضريبة :مقابل بدون تدفع الضريبة 

 .التجزئة بلةالقا غري العامة اخلدمات تكاليف منها تسدد
 بل الضريبة، دافع إىل خاص نفع أو معينة خدمة بتقدمي الدولة تلتزم ال :عام نفع تحقيق هو الضريبة غرض 

 العام اإلنفاق أوجه يف استخدامها أجل من األخرى اإليرادات إىل باإلضافة الضرائب حصيلة على حتصل أهنا
 .للمجتمع عامة منافع حتقيق مث ومن
 واعد األساسية للضرائبالق: الفرع الثاني

متثل قواعد الضرائب تلك املبادئ اليت يستحسن أن يسرتشد هبا الشرع املايل و هتدف إىل حتقيق مصلحة افراد اجملتمع 
 :2من جهة و مصلحة اخلزينة العامة من جهة أخرى و هذه القواعد هي

 يف العدالة حتقيق مراعاة طننياملوا على الضرائب فرض عند جيب أنه القاعدة هذه مضمون :العدالة قاعدة 
 ملستوى طبقا أي النسبية الضريبية العدالة فكرة بشأن كرب جدل ثار دقل املواطنني. بني العامة األعباء توزيع
 الدخول أصحاب يدفع حيث التصاعدية، الضريبة يف جلك رأى قد احلديث الفكر أما األفراد، دخول
 .التصاعدية على الرأي استقر وقد املنخفضة، الدخول أصحاب من أكثر املرتفعة

 هذه مراعاة وتؤدي الدفع، وكيفية وموعد املقدار حيث من واضحة الضريبة تكون أن مبعىن :اليقين مبدأ 
 تعسف أي ضد حقوقه عن الدفاع يستطيع مث ومن الدولة، اجتاه بالتزاماته بالضبط املمول علم إىل القاعدة

 من خيفف (التعديالت كثرة تفادي) وثباته الضريبة نظام استقرار إن .جانبها من للسلطة استعمال سوء أو
  .ومعتاد منتظم بشكل دفعها على املمول اعتبار خالل من العبء

                                                 
1
 .63-61مكتبة عني الشمس، القاهرة،ص (:"أصول املالية العامة" ،1997علي لطفي ) 

2
 .160-157:ص (:"أساسيات املالية العامة"، مرجع سابق،1992)عادل أمحد حشيش  
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 املمول لظروف جبايتها ومعاد الضريبة وحتصيل فرض إجراءات تكون أن مبعىن :الدفع في المالئمة قاعدة 
 إىل يؤدي قد جلك وعكس ميارسها، اليت املهنة أو يزاوله الذي االقتصادي النشاط ونوع عمله وطبيعة
 الضرائب لدفع مالئمة األوقات أكثر دخله على املمول فيه حيصل الذي الوقت يعترب وهلذا الضرييب، التهرب
 (املنع عند احلجز قاعدة)القاعدة تلك عن جنم وقد .املنقولة القيم إيراد وعلى العمل كسب على املفروضة
 من ختفف حيث األحيان من كثري يف مناسبة وسيلة وتعد الضرائب، حتصيل يف ملتبعةا القواعد أحد وهي
 .الدفع عملية تسهيل إىل باإلضافة احلصيلة غزارة وتضمن الضريبة بعبء املمول شعور

 اليت اجلباية طريقة ختتار أن الدولة على جيب بأنه القاعدة هذه تقضي :الجباية نفقات في االقتصاد قاعدة 
 يدخل ما وبني املمول يدفعه ما بني الفرق يكون حىت الضرييب اجلهاز كفاءة رفع أي النفقات أقل تكلفها
 حتصيل سبيل يف كبرية نفقات تتحمل الدولة أصبحت احلديث، العصر فيف.ميكن ما أقل الدولة خلزينة

 من كثري يف الزراعي الدخل على ضرائب تفرض مل وهلذا ،(املمولني مراقبة) الضرييب التهرب وحماربة الضرائب
 .اجلباية نفقات ارتفاع بسبب الدول
 للضرائب اإلقتصادية ثاراآل: الفرع الثالث

 االقتصادي النشاط يف للتدخل الدولة أداة تستخدمها وأفضل للدولة العامة لإليرادات الرئيسي املصدر متثل الضريبة
 اآلثار على عجالة ويف نتعرف أن علينا يتعني ائبالضر  كل الدور إطار هذا االجتماعية ويف احلياة على والتأثري

 :1 أمهها من للضرائب االقتصادية اآلثار من العديد األخرى ، هناك اإليرادات من غريها دون االقتصادية للضريبة
 املكلفني هبا  دخل مقدار على مباشرة بصورة بالتأثري الضرائب تقوم  ك:االستهال على الضريبة أثر 

 مقدار على تأثريه كان كلما مرتفعا املعدل كان فكلما ، الضريبة معدل حبسب دد جلكويتح ، بالنقصان
 من ما يستهلكونه من سلع و خدمات  حجم يتأثر أن  جلك على ويرتتب .صحيح والعكس أكرب الدخل
 واملتوسطة احملدودة الدخول وخاصة أصحاب فاملكلفون األسعار مستوى على الضريبة معدل أي أثره، خالل

 الطلب يقل منها، وبالتايل الكمالية وخاصة واخلدمات السلع ببعض التضحية إىل يدفعهم مما دخلهم قلي
 درجة مرونة أن  إج ، مطلقة بصورة صحيحا ليس القول هذا ألن إال االخنفاض حنو أسعارها وميثل ، عليها
 الكمالية( املرن)السلع لطلبا جات فالسلع بالضريبة تأثرها امكانية حيدد الذي هو السلع هذه على الطلب

 ، الغذائية واملواد الضرورية(كاألدوية )السلع مرن الغري الطلب جات السلع من أكرب بالضريبة يتأثر استهالكها
 استهالك من ال يقلل مث ومن بالضريبة، كثريا ال يتأثر املرتفع فالدخل حجم الدخل حيدد درجة التأثر أن كما
 ، واضحة بصورة بالضريبة يتأثر فإنه املنخفض الدخل لضريبة  من مدخراهتم أماالهنم يدفعون ا  الفئات هذه
 الفئات و خاصة بالنسبة للسلع جات الطلب املرن.  هذه استهالك من يقلل إج

                                                 
 .220، مرجع سابق،ص(2006)سوزي عديل ناشد  1
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 قامت فإجا ، الضريبية احلصيلة إستخدام يف الدولة خطة على االستهالك يف الضريبة أثر يتوقف أخرى جهة ومن    
 واخلدمات السلع هذه الدولة استخدمت إجا االخنفاض، أما حنو يتجه االستهالك فإن الضريبة حصيلة دالدولة بتجمي

 .الدولة إنفاق حيدثه الذي االستهالك زيادة يعوضه الضريبة فرض نتيجة األفراد جانب من يتجه نفس االستهالك فإن
 الدخول  أصحاب خاصة بالبلد االستهالك على يف الضريبة أثر قبل من رأينا كما  :اإلنتاج على الضريبة أثر

 عرض يف الضرائب تأثري نتيجة اإلنتا  يتأثر كذلك بالنقصان اإلنتا  يف يؤثر بدوره هذا ، واملتوسطة احملدودة
 فإن كذلك ، االستثمار مث االدخار على يتوقف اإلنتاجية األموال رؤوس فعرض ، اإلنتاجية األموال وطلب رؤوس

 على يؤثر مما الضرييب العبء قليلة األخرى اإلنتا  فروع إىل اإلنتا  عناصر انتقال إىل ييؤد قد الضريبة فرض
 .االقتصادي النشاط

 على القدرة من تقلل التصاعدي الصنف جات املباشرة الضرائب فرض إن  :واالستثمار االدخار على األثر 
 استعداد وتقليل أيضا االدخار نقص إىل دييؤ  املنقولة القيم على الضريبة فرض فإن أخرى ناحية ومن االدخار،
 يف االدخار، أما من يزيد الكمالية السلع على مباشرة غري ضرائب فرض إن.احلالتني يف االستثمار على األفراد
 ضريبة فرض فإن أخرى ناحية ومن االختياري، االدخار من ينقص الضرورية السلع على الضرائب هذه فرض حالة
 يؤدي هذا فإن املوزعة، غري األرباح على املفروضة الضريبة من أقل مبعدل األموال شركات يف األسهم أرباح على
 األفراد دخول ارتفاع إىل يؤدي الوقت نفس ويف الذايت االستثمار نقص معىن االحتياطية األموال تقليل إىل حتما
 عليها فرضت فإجا بالبنوك ودعةامل األموال أن كما .االدخار زيادة إىل هذا يؤدي التوزيعات وقد زيادة نتيجة
 .1 االكتناز أو املباشر االثنني زيادة االستثمار من واحد عنها ينتج ضرائب
 اخلدمات إىل الضريبة توجيه مع التصاعدية املباشرة الضرائب فرض إن  :الدخل توزيع إعادة على األثر 

 التهرب(، ظاهرة يف التحكم )مع العدالة ىلإ أقرب بطريقة الدخل توزيع إعادة هي النهائية النتيجة فإن العامة
 توزيع سوء إىل يؤدي فهذا الضرورية، السلع على مباشرة غري ضرائب فرض حالة يف النتيجة نفس وتكون
 .االجتماعية الفوارق زيادة والنتيجة الدخل

 حالتني منيز العمل طلب على الضرائب أثر لدارسة: العمل كسب على الضرائب أثر: 
 طريق عن العمل على اإلقبال إىل زيادة يؤدي قد فهذا احملدودة، الدخول أصحاب على يبةضر  فرض حالة .1

 .منه كضريبة اقتطع ما تعويض هبدف اإلضافية الساعات
 العمل من اإلقالل إىل قد تؤدي بنسبة مرتفعة ضريبة عليها فرضت إجا مثال(، احلرة )املهن املرتفعة الدخول حالة .2

 قا.إطال عليه اإلقبال عدم أو
 تأثريها هلا ضريبة فكل واحد، املباشرة ليس وغري املباشرة الضرائب من كل أثر أن األخري يف بالذكر جدير هو ما و

 .فرضها لظروف وفقا

                                                 
 .196مسعود، مرجع سابق، ص درواسي  1
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  السياسة االئتمانية: المطلب الثالث
 تسمح ال حيث العام اإلنفاق أوجه خمتلف على كبرية مبالغ إنفاق إىل األحيان من كثري يف الدولة حتتا     

 اقرتاض إىل األحوال هذه مثل يف الدولة تلجأ لذلك .بتغطيتها )الضرائب خاص بشكل و( املنتظمة الدورية  اإليرادات
 يعد الذي العام بالقرض العملية هذه تعرف و  .املطلوبة الالزمة املالية املوارد على حتصل هبذا و حتتاجها،  اليت املبالغ
 .1ظاماالنت و بالدورية يتصف ال كان إن و مانية،االئت الدولة  موارد من موردا

 : ماهية القرض أو الدين العامالفرع األول
 خطورة حيث من بشأهنا تثار اليت اخلالفات رغم وجلك العامة اإليرادات مصادر أحد العام القرض عتربي     

 ملعظم املصدر هذا أمهية تزايدت وقد ه،وخدمت القرض على املرتاكمة األعباء نتيجة مشاكل من هلا ملا عليها، االعتماد
 .2 الذايت التمويل موارد يف نقص تعاين اليت منها النامية وخاصة العامل دول
 القرض تعريف .1
 العامة اهليئات أو اخلاصة اهليئات أو األفراد من العاملة اهليئات أو الدولة تقرتضها نقدية مبالغ هي العامة القروض    

 حظي لقد.القرض لشروط طبقا وفوائدها املقرتضة املبالغ برد االلتزام مع الدولية املؤسسات وأ األجنبية أو الوطنية
 .احلديث و التقليدي االقتصادي الفكر مستوى على كبري باهتمام القروض موضوع
 يف يتمثل ماليا عبئا الدولة حيمل القرض طريق عن التمويل أن واعتربوا العام القرض فكرة الكالسيك عارض لقد

 التضخم، إىل يؤدي مما القرض لسداد النقدي اإلصدار إىل الدولة جلوء إىل باإلضافة هذا وخدماته، الدين أقساط
 الكالسيك عكس كان احلديث الفكر االقتصادي أما .األفراد بني الوطين الدخل توزيع سوء األخري هذا عن وينجم

 زيادة يف دور إجيايب جات أهنا القروض اجتاه نظرته وكانت االقتصادية، احلياة يف التدخل بضرورة كينز نادى فقد ،
 األموال توجيه طريق عن للدخل الشامل التوزيع حتقيق على تعمل البطالة، كما من وحد الدخل مستوى ورفع اإلنتا ،
 .أولوية أكثر نفقات حنو العامة
 القروض أنواع .2
 :3ملدة حيث من والقروض وحرية املكتتب صدرامل حيث من القروض :هي رئيسية أنواع ثالث إىل القروض تنقسم

 :إلى فيها المكتتب حرية حيث من العامة القروض تقسيم يمكن -أ
 .طواعية واخلاصة الوطنية العامة واهليئات األفراد فيها يكتتب اليت القروض وهي :اختيارية قروض -1
 أن علما جربيا، الوطنية ة واخلاصةالعام واهليئات األفراد فيها يكتتب اليت القروض تلك وهي :إجبارية قروض -2

 فقط. داخلية تكون القروض من النوع هذا
 

                                                 
1
 .238-237:ص مرجع سبق جكره، (:"املالية العامة و السياسة املالية"،1992عادل أمحد حشيش) 

 .193-192نفس املرجع السابق ، ص درواسي مسعود،   2
3
 .194-193نفس املرجع السابق،ص:  
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 :إلى السداد فترة حيث من القروض تقسيم -ب
 هلا وهنا املوازنة يف ملعاجلة العجز الدولة هلا وتلجأ سنوات 5 عن تزيد ال سدادها وفرتة :األجل قصيرة قروض-1

 :مها صورتان
 الدولة تصدر وعليه اإليرادات متأخرة بعض لكن متحققا، امليزانية توازن يكون اوهن :النقدي العجز حالة :أوالا 

 القصرية. سندات تسمى األجل قصرية قروضا
 قروضا الدولة تصدر العامة، وعليه اإليرادات عن العامة النفقات تزيد احلالة هذه ويف :المالي العجز حالة :ثانيا
 وقلة بالسيولة القروض من النوع هذا يتميز .العادية اخلزينة غري سندات وتسمى األوىل من أطول لفرتة األجل قصرية
 .مشكلة التضخم من تزيد أحيانا لكنها املخاطرة عنصر

 .سنوات 10 إىل 3 من مدهتا ترتاوح :األجل متوسطة قروض - 2
 حالة بالقروض حس أجال تتخذ ما غالبا سنوات 10 عن مدهتا تزيد اليت تلك هي طويلة األجل: قروض 3-

 أمثلة ومن املايل الدولة ومركز بالقروض املشاريع املعنية طبيعة وكذلك لألموال، الدولة فيها اليت حتتا  املدة أي السوق،
 .السندات احلكومية جند املتوسطة القروض

 :مصدرها حيث من القروض تقسيم-ج
 اليت القروض هي آخر ليمية، مبعىناإلق حدودها داخل الدولة تصدرها اليت القروض وهي :الداخلية القروض 1-
 ال القروض من النوع هذا الدولة إقليم داخل املقيمني الطبيعيني واملعنويني األشخاص طرف من الدولة عليها حتصل
 إىل يؤدي فقط ما وإج املدفوعات ميزان على وال الصرف سعر على يؤثر ال كما الوطنية، الثروة يف ينقص وال يزيد
 .الدخل توزيع إعادة

 اخلار  من عليها أي حتصل اإلقليمية حدودها خار  الدولة تصدرها اليت القروض وهي :الخارجية القروض -2
 البنك أو الدويل النقد كصندوق الدولية أو املؤسسات معنوي أو طبيعي شخص أو أجنبية حكومية كانت سواء
 عكس على وهي ميزان املدفوعات يف عجز أو الوطنية املدخرات نقص بسبب القروض هلذه الدولة وتلجأ .العاملي
 :أهنا حيث من الداخلية القروض

 .السداد عند بالنقص تؤثر أهنا غري اإلصدار عند بالزيادة الوطنية الثروة يف تؤثر -أ
 .السداد العكس عند تعمل ولكنها اإلصدار عند املدفوعات ميزان وحالة الصرف سعر من حتسن -ب
 إحدى اجلهة هذه كانت املدينة، سواء البالد شؤون يف الدائنة اجلهة تدخل إىل دييؤ  أن ميكن اخلارجي القرض - 

 .دولية منظمة أو األجنبية البلدان
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 اآلثار االقتصادية للدين العام : الفرع الثاني
ها الدولة إال لقد كانت النظرة للقروض العامة تقوم على أساس أهنا وسيلة غري عادية لتمويل امليزانية و ال تلجأ إلي     

يف حاالت و ظروف استثنائية لتغطية ما تواجهه الدولة من نفقات تزيد من مواردها العادية. و لكن مع تدخل الدولة 
 يف الشؤون االقتصادية أصبح القرض العام أداة مالية هامة تستخدمها الدولة إلحداث آثار اقتصادية و اجتماعية.

 يف تساهم وبذلك األسعار، مستوى و االستهالك، الدخل، توزيع القومي، اإلنتا  لىع ائتماين كمورد العامة القروض تؤثر
 متويل يف فعال بشكل تساهم القروض و الضرائب من كل أن إىل اإلشارة جتدر و .املالية السياسة أهداف حتقيق

يف  تعد القروض أن إىل جلك جعير  و خمتلفة، اقتصادية آثاراً  منهما لكل أن غري احلديثة، اجملتمعات يف العامة النفقات
 لكن و كالضرائب األفراد ثروة يف نقص عليها يرتتب الاألصل اختيارية بينما الضرائب فهي اجبارية، و أن القروض 

 تدفع اليت األموال مصدر عن عادة خيتلف املقرتضة األموال مصدر أن و الثروة، تلك شكل يف تغري عليها يرتتب
 :التايل النحو على العام للدين االقتصادية ثاراآل توضيح ميكن و كضريبة،

 القومي اإلنتاج على العام الدين آثار أوالا:
 :1التالية يف احلاالت القومي اإلنتا  على إجيابيا يؤثر أن العام للدين ميكن

 م يف إجا مت استخدام الدين العام كأداة للقيام ببعض املشاريع الصناعية و املشاريع االستثمارية اليت تساه
الرفع من مستوى االنتا  الوطين و  تدر دخال، حيث ميكن استخدام هذه املداخيل يف تسديد أصل 
الدين و دفع الفوائد، و بالتايل يساهم جلك يف تشجيع تكوين رأس املال، و كذا على التنمية و تطوير 

 االنتا  احمللي.
 النتا ، حبيث:و من جهة أخرى، قد يكون للدين العام كذلك أثرا سلبيا على ا

  إجا مت استخدام الدين العام لتمويل أنشطة غري منتجة يدفع الدولة اىل فرض ضرائب جديدة من أجل
 تسديد أصل الدين و الفوائد يف هذا الشأن مما يؤثر سلبا على االنتا . 

 العمل خيفض الدين العام ميل و رغبة األفراد يف العمل و االدخار، فمن جهة ، تنخفض رغبة األفراد ب
نتيجة اعتمادهم  احلصول على دخل معني من استثماراهم ألمواهلم، و من جهة أخرى، هبدف تسديد 
أصل الدين سيضطر األفراد إىل دفع جزء هام من دخلهم على شكل ضرائب، مما يؤثر سلبا على رغبتهم 

 يف االدخار. 
 على  بناءاً  و التضخم، معدل يرتفع يلبالتا و لألسعار العام املستوى يرتفع األزمات و احلروب ففي فرتات

 االمسية القيمة كانت مهما حيث إضافية، مالية موارد على للحصول العام الدين إىل تلجأ الدولة جلك
 ينخفض احلروب زوال مع لكن و أقل،  كونست احلقيقية قيمته فإن عليه احلصول الذي يتم العام للدين
 هذه يف لكن و العام، الدين تسديد أجل من الضرائب فرضب الدولة تقوم و لألسعار، العام املستوى

                                                 
1
 T.R. Jain(2009) :" Public Finance and International Trade "; V.K. Publications; New Delhi; 2009-10, p. 106-107 . 
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 نظرا مرتفعة ستكون احلقيقية قيمتها فإن األفراد اليت يدفعها للضرائب االمسية القيمة كانت مهما احلالة
 األسعار. الخنفاض نتيجة للنقود احلقيقية القيمة الرتفاع

 القومي الدخل توزيع إعادة على العام الدين آثار: ثانياا 
 يتوقف أثر الدين العام على إعادة توزيع الدخل القومي على ما يلي:

 الذين لألشخاص الفعلي الدخل رفع يف االقرتاض طريق عن املمول احلكومي اإلنفاق برنامج مسامهة 
 هدف اإلنفاق كان فإجا السندات، ألصحاب احلقيقي الدخل ينخفض أن دون اإلنفاق هذا من يستفيدون
 جلك فإن واحملدود، املنخفض الدخل جات للفئات االقتصادية الرفاهية من قدر أكرب توفري هو احلكومي

 ، اجملتمع أفراد بني الدخل توزيع يف العدالة حتقيق بالتايل و التفاوت االجتماعي من احلد على سوف يعمل
 واخلدمات، السلع ةكمي زيادة من أكرب بنسبة الشرائية القوة زيادة اإلنفاق على إجا ترتب املقابل، يف ولكن
 القومي الدخل توزيع على العام للدين اإلجيابية اآلثار بعض جيعل مما ، التضخم النقدي إىل يؤدي قد فإنه

 حيادية.
 غري الضرائب أو النسبية الضرائب املباشرة على أساسا يقوم ضرييب جهاز من متول القروض فوائد كانت إجا 

 تتحمل اليت هي الطبقات الفقرية أن يعين هذا فإن ،) الضرورية سلعال على املفروضة تلك )وخاصة  املباشرة
 و حدة التفاوت زيادة إىل يتجه القومي الدخل توزيع إعادة على العام الدين أثر فإن مث من و العبء، غالبية
على  أساسا يقوم ضرييب جهاز من متول القروض فوائد كانت إجا أما .االجتماعية الطبقات بني التباين

 الدين أثر فإن مث ومن العبء، غالبية تتحمل اليت هي الغنية الطبقات أن يعين هذا فإن التصاعدية، ضرائبال
 بني التقارب زيادة بالتايل و التباين، و التفاوت حدة تقليل إىل يتجه القومي الدخل توزيع على إعادة العام

 االجتماعية. الطبقات
 لطبقة الغنية، و بالتايل فإن إعادة توزيع الدخل القومي تتجه إىل إن غالبية السندات تكون مملوكة من قبل ا

زيادة التفاوت بني الطبقات االجتماعية، يف حني أن إصدار السندات بقيمة منخفضة يعين أن الطبقات 
املتوسطة و الشعبية تستطيع أن تكتتب هبا ، و كذلك إجا مت االعتماد يف الدين العام على املدخرات 

خرات احلسابات الربيدية و الودائع البنكية الصغرية، فهذا يعين أن الفئات الضعيفة من اجملتمع الصغرية، مد
ستتحصل على فوائد هذه الديون ، و من مث فإن إعادة التوزيع تتجه إىل حتقيق املساواة خاصة إجا اقرتن 

 جلك بنظام ضرييب يقوم أساسا على الضرائب التصاعدية .
 االستهالك مستوى على عامال الدين آثار: ثالثاا 
 مدخراهتم من العامة القروض سندات يف يكتتبون ما عادة األفراد فإن اخلاص، املال رأس إىل الدولة جلوء حالة يف

 االقرتاض فإن احلالة هذه يف لذلك ، اخلاصة املشاريع سندات من ميتلكونه ما بيع حصيلة من أو لالستثمار املخصصة
 تقلل و االدخار زيادة على األفراد تغري مزايا على السندات احتوت إجا إال االستهالك حجم يف كثريا يؤثر ال العام
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 فرتات يف احلال هو كما- البطاقات طريق عن االستهالك فيها الدولة تقنن اليت األوقات ففي ، االستهالك إىل امليل
 امليل يزداد قد بل .االستهالك االتجم قلة بسبب العامة القروض يف لالدخار امليل يزداد -األزمات و احلروب
 ختفيض إىل األفراد يضطر حيث ، إجباريا قرضا الدولة تصدر عندما اإللزام طريق عن أيضا الفرتات هذه يف لالدخار
 غري ألغراض العام الدين ختصيص مت إجا كذلك ، العام الدين يف األموال استثمار أجل من احلايل استهالكهم مستوى
 اخنفاض إىل بذلك يؤدي مما الدين، هذا تسديد أجل من إضافية ضرائب فرض إىل تضطر سوف ولةالد فإن منتجة،
 . االستهالك مستوى

 أوقات يف األمر هذا حيصل لالستهالك ،و امليل يزيد قد العامة القروض بعض إصدار أن يالحظ أخرى، ناحية من و
 اليت للنقود الشرائية القيمة اخنفاض إىل يؤدي وفس العامة القروض يف اكتتاهبم أن األفراد يشعر حيث التضخم
 األموال حصيلة إنفاق فإن كذلك . 1العامة السندات شراء من بدال االستهالكية السلع شراء إىل فيتجهون هبا اكتتبوا
 هالكيةاالست السلع عرض وبالتايل ارتفاع البلد، يف اإلنتا  مستوى ارتفاع إىل يؤدي اإلنتاجية األنشطة على املقرتضة
 .2االستهالك مستوى زيادة يف يساهم الذي
 " االنكماش و التضخم  "األسعار مستوى على العام الدين آثار: رابعاا 
  حسب التضخم، فرتة خالل االرتفاع يف األسعار تستمر األسعار، مستوى على كذلك العام الدين يؤثر     

Keynes اخنفاض إىل سيؤدي جلك فإن األسعار، ارتفاع كبح أجل من العامة السندات ببيع الدولة قامت فإجا 
 هلا، لإلقراض أو اخلاصة للمشروعات اجلديدة املالية األوراق يف للتوظيف املعدة و ، األفراد لدى املتاحة النقود كمية
 األسعار. اخنفاض إىل يؤدي مما الطلب سينخفض مستوى بالتايل و

 تستطيع أهنا يف املالية املؤسسات و األفراد عن ختتلف اليت التجارية بنوكال من باالقرتاض الدولة قيام حالة يف و     
 ما توسعية آثار جلك من العكس على له بل انكماشية، آثار أية جلك على يرتتب ال فإنه إضافية، شرائية قوة خلق
 دون االحتياطيات لكت على مرات عدة تزيد إضافية قروض تقدمي ميكنه بالتايل و زائدة احتياطيات البنك لدى دامت
 العامة للسندات شراءه فإن زائدة احتياطيات لديه يكن مل إجا أما اخلاصة، للمشروعات قروضه ختفيض إىل يضطر أن

 .3األخرى القروض على حساب يكون
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .333-331:ص مرجع سبق جكره، ،(:"مبادئ املالية العامة"1978)حممد سعيد فرهود 

2
 T.R. Jain; op.cit.; p. 107. 

3
 .370:ص مرجع سبق جكره، "املالية العامة و السياسة املالية"، (:1972)عبد املنعم فوزي 
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 :السياسة المالية في الدول المتقدمة و النامية :المبحث الثالث
ل املتقدمة والدول النامية على اختالف الواقع االقتصادي واألهداف ختتلف توجهات السياسة املالية يف الدو    

 املرجوة ضمن السياسة العامة .
 المتقدمة الدول في المالية السياسة : األول المطلب
 بواقعها وارتباطها العامة اإلقتصادية سياستها يف إطار مهما دورا املتقدمة الدول اقتصاديات يف املالية للسياسة إن     

و مساهتا االساسية ،و يتمثل هذا الدور يف كوهنا باإلضافة اىل للسياسة النقدية من اهم السياسات االقتصادية و  
 :1بالتايل أمهية املالية العامة و نشاط احلكومة املايل، و من أهم أهداف السياسة املالية يف الدول الرأمسالية املتقدمة جند

 الدول يف ضمانه إىل املالية السياسة تسعى الذي األساسي اهلدف يعترب والذي الكامل االستخدام حتقيق 
 أن املالية السياسة على ينبغي حيث  كذلك، حتقيقه إىل النامية الدول ما تستهدف وهذا الرأمسالية املتقدمة

حاالت عدم االستخدام و االستخدام االقل للموارد حيث أن توسع الدولة يف نفقاهتا و  خفض تستهدف
و من خالل اعاناهتا للمنتجني و االفراد و اجملتمع و من خالل   العامة األشغال خالل من ا  ايراداهت

مشروعات القطاع العام تؤدي اىل زيادة درجة استخدام موارد سواء من خالل االسهام يف زيادة العرض 
ام، اج أن االنفاق الذي يتيح هذا االستخدام أو من خالل زيادة الطلب الذي حيفز على التوسع يف االستخد

 خالل العام على برامج األشغال العامة و النشاطات املرتبطة هبا يقود اىل ختفيض حاالت عدم االستخدام
يف  الكساد ازمة عال  يف به األخذ ما مت وهو الكينزية النظرية كذلك تضمنت الكساد، وكما فرتات

 يف النقص يعوض تعويضيا دورا بذلك متارس يةاملال السياسة أن يعين ما املاضي، وهو القرن الثالثينيات
 اإلنفاق يف توسع أي فإن ولذلك ، اخلاص اإلنفاق يف االخنفاض عن والناجم يف االقتصاد الكلي الطلب
 زيادة يتيح الذي وبالشكل الكلي الطلب زيادة إىل يقود املالية خالل سياستها من الدولة به تقوم الذي
 املالية عليه أكدت الذي األمر وهو الكامل حتقيق االستخدام إىل النهاية يف يقود ومبا االستخدام درجة
 .احلديثة

 على واعتمادا الكينزية النظرية إطار ويف ، احلديثة املالية عليه أكدت الذي األمر وهو الكامل االستخدام 
 عالية مبرونة وتتسم احلال يف للعمل ومهيأة ومتنوعة واسعة إنتاجية طاقات ولديه ومتطور اقتصاد ناضج وجود
 املالية السياسة خالل من هذا الطلب زيادة فإن ولذلك عليها الطلب يف من نقص وتعاين استخدامها يف

 االستخدام حتقق حلني هذا ويستمر ، االستخدام زيادة نفقاهتا و ايراداهتا يقود بالنتيجة  إىل طريق وعن
 هي واليت هذه الرأمسالية االقتصادات يف سياسة املاليةال عليه تركز ينبغي الذي األساسي اهلدف وهو الكامل

 . متقدمة اقتصاديات

                                                 
1
 .341:لية العامة، عامل الكتب احلديثة للنشر و التوزيع، الطبعة االوىل، عمان االردن، صفليج حسن خلف، املا  
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 ينبغي حيث يف االقتصاد كساد أو تضخم حاالت حصول استبعاد ،أي االقتصادي االستقرار حتقيق ضمان 
 اهذ حتقيق يف النقدية السياسة األخرى وبالذات اإلقتصادية السياسات جبانب تسهم أن املالية على السياسة

 لألسعار العام مستوى استقرار يتضمن ومبا ، املتقدمة الرأمسالية الدول يف املالية االساسي للسياسة اهلدف
 األسعار يف الواسع وغري احملدود االرتفاع أن رغم كذلك النامية الدول إىل حتقيقه تسعى الذي اهلدف وهو
 للمستثمرين أعلى ربح هامش من يتضمنه ملا نظرا ، والتكوين الرأمسايل االستثمار يف على التوسع حيفز قد

 ارتفاع أن إال ، واإلنتاجية اإلستثمارية يف نشاطاهتم التوسع على يشجعهم الذي األمر وهو واملنتجني
 على سلبا التأثري إيل يؤدي التضخم يف احلال عليه هو كما الزمن من ممتدة ولفرتة ملموس بشكل األسعار
 تشغيليها وكلف اإلستثمارية املشروعات إقامة يف كلفة ارتفاع من حبهيصا ما نتيجة هذا النمو معدل

 ارتفاع خالل من باملستهلكني إىل االضرار إضافة ، واملنتجني باملستثمرين اإلضرار اىل يؤدي الذي وبالشكل
 امللموس األسعار نتيجة ارتفاع السلع واخلدمات من عليه حيصلون الذي القدر باخنفاض معيشتهم كلف
 ولذلك يف اجملتمع  الفئات من العديد على األخرى السلبية أثاره إىل إضافة التضخم يتضمنه الذي ستمروامل

مع  ويتوازن يتساوى حبيث االقتصاد يف الكلي الطلب ختفيض إىل املالية السياسة إطار يف العمل ينبغي
 اإليرادات زيادة خالل من الدولة إيرادات طريق العرض الكلي عن طريق نفقات الدولة بتقليصها وعن

 باعتبارها الكساد حالة وأن التضخم حالة الفائضة الشرائية القوة لسحب االقرتاض إىل واللجوء  الضريبية
 احلوافز معه تنخفض الذي وبالشكل األسعار يف اخنفاض معها يتحقق حيث حلالة التضخم املعاكسة احلالة
 األسعار يف االخنفاض بسبب واملنتجني املستثمرين أرباح ضاخنفا نتيجة االستثمار واإلنتا  على تشجع اليت
 أن املالية السياسة على ينبغي ولذلك وركودها وانكماشها النشاطات اإلقتصادية احنصار عنه ما ينجم وهو ،

 االقتصادات يف وبالذات اإلقتصادية بالنشاطات على التوسع للتحفيز الالزم الكلي الطلب زيادة حنو تتجه
 لزيادة املوارد إستخدام وبزيادة ، اإلنتا  الكلي وبزيادة العرض الستجابة تكفي مرونة فيه تتوفر حيث املتقدمة
 يتضمن ومبا ، الكلي الطلب الكلي مع العرض توازن أي تساوي إىل يؤدي الذي وبالشكل الكلي الطلب
 . عام اقتصادي استقرار حتقيق إطار يف األسعار استقرار حتقيق

 تضمنته الذي األمر وهو ، الكساد أو التضخم عن وبعيدا االقتصاد يف منتظم منو معدل ققحت على احلفاظ 
 جانب على بالتأكيد منها ما يتصل وبالذات إليها واملستندة الكينزية النظرية على الالحقة وجهات النظر

 تطور بدايات يف ضوالعر  اإلنتا  زيادة إىل باحلاجة ارتباطا الكالسيكية عليه املدرسة اكدت الذي العرض
 الذي ، الطلب جانب على التأكيد وكذلك التقليدية املدرسة أراء هذه فيها سادت واليت الرأمسالية الدول
 متقدم اقتصاد يف الكساد حالة معاجلة أجل من لزيادة الطلب باحلاجة ارتباطا الكينزية املدرسة عليه أكدت
 وتسهم وخدمات سلع من إنتاجه خالل ما يتم من العرض زيادة يف تساهم اإلنتا  عملية أن باعتبار
 دخول متثلها هذه عملية اإلنتا  طريق عن دخول من توليده يتم ما خالل من الطلب زيادة يف كذلك
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ومن خالل نفقاهتا  املالية السياسة مبوجب العمل ينبغي وبالتايل ، اإلنتا  حتقيق يف تسهم اليت اإلنتا  عناصر
 عدل النمو.و ايراداهتا يف توليد م

 خالل ومن التوزيع هذا يف أكرب عدالة حتقيق إىل وصوال والثروات الدخول توزيع يف التفاوت تقليل هدف 
السياسة املالية،  عن طريق نفقات الدولة و ايراداهتا، و قد ازدادت أمهية هذا اهلدف للسياسة املالية يف 

 االستناد يتم اليت السوق آلية أن يف منها البعض صليت عديدة ألسباب الزمن الدول الرأمسالية املتقدمة  عرب
 من تغلب إىل احلر التنافسي الصراع خالل ومن تقود اإلقتصادية بالوظائف والفعالية القيام ويف عمله يف اليه
 من يرافقه وما العمالقة املشروعات ونشوء الرتكز إىل وهو ما يؤدي وقوة قدرة األقل على والقوة القدرة ميتلك
 ضخمة أموال ورؤوس وثروات دخول العمالقة االحتكارية باملشروعات ترتبط اليت القلة وامتالك اراحتك
يف  السوق، أو اخلرو  منه لضعف  األقوى املشروعات اىل قوة األقل املشروعات انضمام خالل من سواء

ممارسة النشاطات  قدرهتا التنافسية بسبب قوهتا، و هبذا فان املنافسة و يف اطار ما تتحه من حرية يف
اجملتمع من  أفراد معظم االقتصادية تولد االحتكار و الرتكز يف الثروات و الدخول يف صاحل القلة وحرمان

 العمل معه يستدعي الذي األمر وهو احلصول على جات القدرة من هذه الثروات و الدخول نتيجة لذلك
 وبصورة ضرائب فرض عن طريق التوزيع هذا يف أكرب عدالة حيقق الذي الدخول بالشكل توزيع إعادة على

 وإعانات خدمات تقدمي على الضرائب هذه حصيلة وإنفاق ورؤوس األموال والثروات الدخول على تصاعدية
الذي يتيح هلا زيادة مهاراهتا و قدراهتا االنتاجية و هو املر الذي  وبالشكل ، هذه الدخل منخفضة للفئات

 على للحصول خصوصا عندما يتحقق جلك يف اطار توفري فرص متكافئة يزيد من انتاجيتها و دخوهلا و 
اتفاق الدولة على توفريها و هبذا  خالل من وجلك والعالجية منها الصحية واخلدمات مراحله بكافة التعليم

 بالضرائ عن طريق حتصيلها يتم اليت االيرادات وبالذات العامة االيرادات طريق عن سواء املالية فان السياسة
تتم  اليت و بالذات االيرادات  العامة النفقات طريق وعن الدخل مرتفعة الفئات على تفرض اليت التصاعدية
  بشكل سواء دخال االقل الفئات لصاحل

 من للدخل ثانوي توزيع اىل  حتقق يؤدي الذي االمر وهو والتعليمية منها الصحية وخاصة وخدمات اعانات 
 ومبا له االويل يف التوزيع التفاوت من يقلل الذي بشكل الدخل توزيع اعادة يف تسهم املالية السياسة خالل
 .التوزيع يف عدالة اكري حيققه

املتقدمة و اولوياهتا من دولة ألخرى و من  الدول يف هذه االساسية املالية السياسة اهداف امهية ان اىل االشارة وينبغي
 ادها و حاجته.وقت آلخر يف الدولة الواحدة و تبعا حلالة اقتص
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  1 النامية الدول في المالية السياسة  :الثاني المطلب
 ومساهتا األساسية و ما يتضمنه هذا من اقتصادها بواقع بارتباطها تربز أمهية السياسة املالية يف الدول النامية،     

 سياستها خالل نوم مباشر بشكل و تتدخل ان الدول هذه يف احلكومة من تتطلب واحتياجات ظروف  وأوضاع
 ألسباب فيها النقدية السياسة ،وبالذات املالية للسياسة املكملة االخرى السياسات دور ضعف االقتصادية بسبب

 ولتلبية االقتصادية احلالة على للتأثري مباشرة غري وسائل هي واليت النقدية السياسة وسائل ومنها ضعف عديدة
 لدى الفائضة االحتياطات بسبب القانوين واالحتياطي اخلصم اعادة سعرو  اخلصم، سعر احتياجاهتا حيث تقل فاعلية

 اجلهاز انتشار وضعف املصريف، الوعي درجة بضعف واملرتبط املصارف مع التعامل الدول واخنفاض هذه يف املصارف
يف اجملاالت البديلة و واإلجراءات و االساليب اليت يتبعها و اليت تعيق التعامل معه و عائد االستخدام لألموال  املصريف

 نتيجة االقتصاد تقييد درجة اخنفاض اىل باإلضافة املصرفية الودائع من عليه الذي يفوق العائد الذي يتم احلصول
 .الدول هذه يف النسبية امهيتها تربز واليت كالزراعة النشاطات االخرى من مهم قدر وجود
 العامة االقتصادية سياستها اطار ويف النامية الدول يف املالية ةللسياس واألساسي اهلام دور يربز سبق ما لكل ونتيجة
اجملتمع و يليب  احتياجات يؤمن الذي بالشكل واستخدامه فيها االقتصادي الفائض تعبئة يف تسهم هلا ينبغي واليت

 والنشاط امةالع املالية خالل من وجلك الحقا اليه التطرق سيتم الذي االمر وهو وتطوره متطلبات عمل االقتصاد 
 سياسة اختاج معه يقتضي الذي االمر وهو العامة والنفقات العامة االيرادات طريق وعن الدول حلكومات هذه املايل
 هذه احتياجات يليب وما السياسة اطار ويف العامة امليزانية تتضمنها اليت والنفقات العامة خبصوص االيرادات مناسبة
 :2يف  تتمثل ان كنمي واليت مع واقعها ويتماشى الدول

 العامة االيرادات : ولألالفرع ا
 يلي: ما ضمان حتقق على العامة االيرادات خبصوص تعمل ان النامية الدول يف املالية السياسة على ينبغي    

 الضرائب خالل من وبالذات الضريبية االيرادات حصيلة على املالية السياسة اطار يف العمل ضرورة 
 يف استخدامها يتم ال اليت وخصوصا األموال ورؤوس والثروات الدخول على رضها ف بغيين التصاعدية واليت

يتحقق ملوجبها خدمة االقتصاد و اجملتمع وأفراده، أو االقتصاد ككل بدرجة أكرب و حبيث   اليت االوجه
 الذي بالشكل ختصيص املوارد عملية يف التأثري خالهلا من يتم هامة وسيلة الضريبية االيرادات حتصيل يصبح
حنو اجملاالت  املوارد استخدام يف التوجه على التشجيع طريق عن التخصيص هذا يف الكفاءة معه تتحقق

املرغوبة ملنحها اعفاءات او فرض ضرائب اقل عليها و احلد من التوجه يف استخدام املوارد حنو غري املنتجة و 

                                                 
1
 .347ن خلف، نفس املرجع السابق، صفليج حس 

2  Vito tanzi Howell Zee (: "2001) une politique fiscal pour les pays en développement, fonds monétaire 

international", France,p1-4. 
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  الواسع التوجه هذا تقليص اجل من النامية الدول يف واسع بشكل تتحقق غري النافعة و غري العقالنية واليت
 مرتفعة ضريبية حصيلة جلك خالل من يضمن ما وهو .تصاعدية ومبعدالت الضرائب فرض طريق حنوها عن

قدر اكرب من االيرادات  و حتد من توجه املوارد حنو اجملاالت الغري منتجة و يسهم يف توجيهها  للدولة حتقق
 والنافعة. املنتجة حنو اجملاالت اآلالت

 يف الضرييب اجلهاز اصالح ضمان على العامة االيرادات خبصوص املالية السياسة اطار يف العمل ضرورة 
 حتصيل يف املتطورة والوسائل لألساليب استخدامه ضعف حاالت اجلهاز هذا يف يتسع حيث الدول النامية
 جهات لدى باملسؤولية والشعور واحلرص الوعي وضعف لديه املتاحة واخلربات وضعف القدرات الضرائب

 حتصيل يف موضوعية الغري االعتبارات على واالعتماد والرشوة الفساد و تفشي حاالت اجلهاز هذا يف قليلة
 االيرادات حتصيل يف العدالة مبدأ مع يتناىف وبالتايل اخل... الشخصية والعائلية كالعالقات الضريبية االيرادات
 الضريبية.

 إىل اجملاالت اليت يتم فيها ممارسة نشاطات اقتصادية  التوصل على املالية السياسة اطار يف ملالع ضرورة
 من العديد فيه متارس والذي الظل اقتصاد او السري باالقتصاد عليه يطلق ما خالل من بشكل خفي
 اصبحت يثوحب بالقليلة ليست حاالت ويف ومهم واسع وبشكل مشروعة الغري املشروعة أو سواء النشاطات

 وارتباطا الواقع يف تتحقق اليت الفعلية االقتصادية النشاطات من جزءا مهما تشكل النشاطات هذه مثل
 القوانني هذه تطبيق يف الفعالية ضعف او االقتصادية عمل النشاطات تنظم اليت والتشريعات القوانني بضعف

 يدفع الذي االمر ،وهو جلك يف التعسف بشكل يتضمن التطبيق هذا مثل يف التشدد نتيجة او والتشريعات
 هو ما حىت تنظمها اليت بالقوانني والتشريعات االلتزام عن بعيدا االقتصادية النشاطات من بالعديد القيام حنو

والتأخري و التعقيد الذي يرافق االلتزام  والروتني االجراءات من للتخلص وجلك النشاطات، هذه يف مشروع
 تشدد و التعسف يف تطبيقها او نتيجة االفتقار هلا او الضعف يف تطبيقها.هبذه االجراءات  او ال

 لإليرادات  كمصدر القروض على االعتماد عند النامية الدول يف املالية السياسة اطار يف احلذر يتم ان ضرورة
 اصةاخل النشاطات على القروض تأثري عن الناجم السليب االثر تالقي هذا يف يتم ،وحبيث ،فيها العامة

 الدولة تستخدم ال عندما وبالذات النشاطات تتم على حساب توجه هذه املوارد للقيام هبذه عندما وبالذات
 وتستخدمها االقتصادية بالنشاطات القيام يف منها الداخلية وخاصة لقروضا النامجة على االيرادات حصيلة

 اىل االقرتاض اللجوء يتم حيث الغالب يف فعليا يتحقق االمر الذي وهو منتجة غري استخداما استهالكيا
 ملعاجلة استخدامه ويتم اجباريا هذا االقرتاض تكاد جتعل بأساليب ولكن اختياريا او اجباريا يتم قد والذي
 .منتجة غري استهالكية وألغراض النفقات تغطية عن االيرادات عجز

 بالعجز،  للتمويل اهتا على ايراداهتا باللجوءيف نفق الزيادة تغطية على تعتمد ال ان املالية السياسة على ينبغي
 الدول معظم وان خاصة به االخذ تفرض اليت الضرورة حسب وجلك النقدي االصدار طريق عن يتم والذي
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متارس هذا االمر يف اطار سياستها املالية حتت ضغط احلاجة للتوسع يف نفقاهتا العامة و حمدودية  النامية
 متاحا يكون االعتماد هذا وان خاصة والقروض، الضريبية االيرادات ة وبالذاتحصيلتها من االيرادات العام

 البنك اىل التوجه على اسهل الوسائل و اسرعها يف جلك حبكم قدرهتا  وميثل الدولة قبل من استخدامه
 . اجلديدة النقود اصدار يف التوسع منه والطلب املركزي

 العامة النفقات  :الثاني عالفر 
 بالنفقات اجراءاهتا و وسائلها اخلاصة خالل من تعمل ان هلا ينبغي النامية الدول يف وبالذات املالية اسةالسي ان    
 يف العامة اسهام النفقات ضمان طريق عن الكلي االقتصاد على اإلجيابية االثار من ممكن قدر اكرب حتقيق على العامة
 والتأثري القومي واالستخدام واإلنفاق والدخل االنتا  زيادة اىل يؤدي  ومبا وتوسعها االقتصادية بالنشاطات القيام
 الدخول يف توزيع اكرب عدالة وحتقيق االقتصادي االستقرار حتقيق يف ويسهم لالقتصاد الكلية املكونات على اجيابيا
 يلي: مبا يرتبط ان ميكن والذي
 تزداد  ان ميكن وبالتايل العام االنفاق يف استخدامها يتم اليت النقدية املبالغ قدر اي العامة النفقات حجم

 احلاجة قد تفرض مثال التضخم حالة ان حيث وحاجته االقتصاد حلالة وتبعا العامة للنفقات االجيابية ثاراال
 .العامة النفقات حجم زيادة تقتضي الكساد حالة أن حني يف هذه العامة النفقات حجم تقليص اىل
 ات العامة أي كيفية توزيعها على جماالت انفاقها حبيث ميكن ان حتقق اثار يتم هبا ختصيص النفق اليت الكيفية

ترتبط هبذا التخصيص و هو االمر الذي يفرتض الرتكيز عليه يف السياسة املالية للدولة حبيث  سلبية او اجيابية
 طريق نع االجيابية االثارة من ممكن قدر اقصى طريق عن يتحقق انفاق حبيث حصول ضمان يتم من خالهلا

 اي االنكماش او التضخم من باحلد االجيابية االثار وتقليل واالستخدام والدخل زيادة اإلنتا  يف اسهامها
 .العامة الكفء للنفقات التخصيص ضمان

 لتمويل للنفقات العامة حيث ان االيرادات هذه ينبغي ان حتققتوفري االيرادات العامة يتم هبا  اليت الكيفية 
 ال كان االجيابية االثار من قدر اقصى وحيقق السلبية االثار من ممكن حد ادىن اىل ليقل الذي بالشكل

 ختصيصها يتم مل اليت املوارد اقتطاع خالل من مثال واإلنتا  واالستثمار االدخار على سلبا يتضمن التأثري
يتم  اليت الكفاءة درجة احلالة هذه يف العامة للنفقات االجيايب االثر يلغي قد الذي السليب االمر وهو لذلك

 ،حبيث هبا االنفاق العام و بالشكل الذي يقلل اهلدر و التبذير للموارد اليت يتم انفاقها اىل أدىن حد ممكن
 .قدر ادىن اىل االنفاق هذا وتقليص ممكن قدر اقصى اىل العام االنفاق حيققها اليت االجيابية النتائج زيادة يتم
 اثر معينة عامة نفقات عن ينجم قد اج فيها االقتصادي النشاط ومستوى دولةلل العامة االقتصادية احلالة 

 االقتصادي الكساد حالة يف توسعي واثر التوسعي اثرها تفوق بدرجة االقتصادي االنعاش حالة تضخم يف
 جهازه مرونة ودرجة االنتاجية قدراته تطور ودرجة االقتصاد حالة وحسب اثرها التضخمي تفوق بدرجة
 .اجياالنت
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 خالصة الفصل:

 
هم السياسات االقتصادية اليت تعتمد عليها أأهنا من  لنا تبني املالية للسياسة النظري لإلطار دراستنا خالل من     
 إج ، واالجتماعية االقتصادية هدافألا ملختلف حتقيقها قطاعاهتا  ومدى ملختلف والتوجيه والتحكم للتدخل الدول

 تنادي اليت الكينزية املدرسة عكس على احلارس دور تلعب الدولة كون حمايدة الكالسيك دعن املالية تعترب السياسة
 . االقتصادي النشاط يف بتدخل الدولة

 
السياسة االنفاقية و السياسة  يف تتمثل وهي االقتصادي النشاط يف الدولة تتدخل  أدوات املالية للسياسة إن    

 وهذا العام االنفاق على كبرية بدرجة تركز النامية الدول يف املالية السياسة ان لنا تبني ،كماالضريبية و االئتمانية 
 .سياستها يف األخري هذا من تقلل اليت املتقدمة الدول عكس على التحتية بناها اقتصادياهتا  وهشاشة لتدهور راجع
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 : تمهيد

 
لفها احلكومات، و تتطلع اليها الشعوب، و جلك لكونه يعترب النمو االقتصادي من األهداف األساسية اليت تسعى خ

ميثل اخلالصة املادية للجهود االقتصادية و غري االقتصادية املبذولة يف اجملتمع، اج يعد أحد الشروط الضرورية لتحسني 
لعوامل املستوى املعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشراً من مؤشرات رخائها، و يرتبط النمو االقتصادي مبجموعة من ا

اجلوهرية يف اجملتمع تعّد مبثابة املناخ املالئم لتطوره، كعامل توفر املؤسسات جات الكفاءة العالية، احلكم الراشد، 
املشاركة اجملتمعية، البحث العلمي، الصحة و التعليم... و بالتايل صارت عملية حتقيق مستوى منو البأس به مرتبطة 

. حناول يف هذا الفصل أن نقدم باختصار تصورأ عامًا عن مفهوم النمو االقتصادي، عضوياًّ بتوفر هذا املناخ املؤثر..
أنواعه، مقاييسه، يف املبحث األول، اما يف املبحث الثاين نتطرق اىل التنمية االقتصادية مفهومها و نظرياهتا و كذا 

 مراحلها، و سنتناول نظريات النمو االقتصادي يف املبحث الثالث.
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 النمو االقتصاديمفاهيم عامة  : المبحث األول 
  حدوث زيادة مستمرة  يف جتلى كبريا، اقتصاديا منوا املاضي، القرن من األخرية العقود خالل العامل دول معظم شهدت

 كذلك وإمنا الكلي، ىستو امل على فقط ليس اخلدمات، و لعسال من االستهالك و اإلنتا  احلقيقي، اإلمجايل الدخل يف
 .الفردي وىستامل على

 
 مفهوم النمو االقتصادي :المطلب األول

يعترب مفهوم النمو االقتصادي مفهوما كمياًّ يعرّب عن زيادة يف االنتا  يف املدى الطويل، و يعرف النمو االقتصادي 
هو  لتوسع االقتصادي، الذيبأنه:" الزيادة احملققة على املدى الطويل إلنتا  البلد"، كما ميكننا االشارة اىل مفهوم ا

الزيادة الظرفية لإلنتا ، و بالتايل نستطيع القول: ان النمو االقتصادي هو عبارة عن حمطة لتوسع االقتصاد املتتايل، و 
مبا ان النمو يعرب عن الزيادة احلاصلة يف االنتا ، فانه يأخذ بعني االعتبار نصيب الفرد من الناتج، أي: معدل منو 

 ي، وفقًا ملا سبق فأن النمو االقتصادي يتجلى يف:الدخل الفرد
 زيادة الناتج الوطين احلقيقي بني فرتتني. -
 ارتفاع معدل الدخل الفردي. -
 بالعالقة التالية: tة الفرت  يف البسيط االقتصادي النمو معدل يقاس ما عادةو 

مقسومًا على الدخل احلقيقي يف  (t-1رتة)مطروحًا منه الدخل احلقيقي للفرد يف الف tالدخل احلقيقي للفرد يف الفرتة 
 (.t-1الفرتة)

كما ميكن للنمو ان يكون مصاحبا لتقدم اقتصادي اجا كان منو الناتج الوطين أكرب من معدل منو السكان، أو أن 
يكون غري مصاحب بتقدم اقتصادي اجا كان معدل منو الناتج الوطين مساويًا ملعدل منو السكان،  بينما اجا كان 

 .1ل منو السكان أرفع من معدل منو الناتج الوطين فان النمو حينئذ يكون مصحوبًا برتاجع اقتصاديمعد
و يعترب النمو االقتصادي شرطا ضروريًا، و لكنه غري كاف لرفع مستوى حياة مستوى حياة األفراد املادية، فالشرط 

 اآلخر هو طبيعة النظم االقتصادية و السياسية يف كل دولة.
النمو االقتصادي :" بأنه ارتفاع طويل األجل يف امكانيات عرض بضائع  2آخر يعرف سيمون كازنت من جانب

اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان، و تستند هذه االمكانيات املتنامية اىل التقنية املتقدمة و التكيف املؤسسي و 
 اإليديولوجي املطلوب هلا".

 مات، منها:من هذا التعريف نالحظ جمموعة من الس
 الرتكيز على النمو طويل األجل، و بالتايل على النمو املستدام و ليس العابر. -
 دور النقابة املركزية يف النمو طويل األجل. -

                                                 
1
 WWW.Startimes.com مقدم مصطفى، حبث حول النمو االقتصادي، 

 .1981احلاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد سنة 2
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 ضرورة وجود تكيف مؤسسي و ايديولوجي، مما يظهر أمهية النظام املؤسسايت يف عملية النمو. -
االقتصادي كفعل تلقائي، و بني التنمية االقتصادية كفعل إرادي، املهم يف هذا التعريف انه يقلص الفجوة بني النمو 

فالنمو االقتصادي املستدام هو نتيجة لسياسات و مؤسسات و تغيريات هيكلية و عملية، و بالتايل جمرد عملية 
 تلقائية كما كان سائداً يف األدبيات الكالسيكسية.
تصاد  عن طريق الزيادة يف االنتا  أو الرفاهية، حبيث الوضعية اليت أما جون ريفوار فيعرفه بأنه:" التحول التدرجيي لالق

يصل اليها االقتصاد هي يف اجتاه واحد حنو الزيادة هلذه األخرية، و بصفة أدق ميكن تعريف النمو بالزيادة يف امجايل 
 .1الدخل الداخلي للبلد مع كل ما حيققه من زيادة يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

قتصادي األمريكي كوزينتس فيعتربه إحداث أثر زيادات مستمرة يف انتا  الثروات املادية، و يعترب االستثمار يف أما اال
هو املصادر األساسية للنمو  -فضال عن التقدم التقين و كفاءة النظم االقتصادية -رأس املال املادي و البشري

ايب على انتاجية العامل و تنمية القوى العاملة من حيث االقتصادي، فرأس املال املادي و البشري يؤثر بشكل إجي
التدريب و التأهيل اىل احلد الذي يزيد من نسبة القوى الفاعلة اقتصاديًا، أما التقدم التقين فهو يعين استخدام أساليب 

لنظم االقتصادية تقنية جديدة من خالل االخرتاع أو االبتكار، فضالً عن عنصر املخاطرة يف املنشآت اإلنتاجية، أما ا
 .2فتظهر كفاءهتا من خالل نقل املوارد اىل اجملاالت اليت حتقق اقتصاديات احلجم و الوضع األمثل لإلنتا 

  :النمو و التنمية 
إن مصطلحي النمو و التنمية استخدما كمرادفني لبعضهما و خاصة يف األدبيات االقتصادية األوىل، فكالمها يشري 

تج القومي االمجايل احلقيقي خالل فرتة زمنية طويلة، لكن هناك اختالفات أساسية بينهما، اىل معدل زيادة يف النا
فالنمو االقتصادي يشري اىل الزيادة املضطردة يف الناتج القومي االمجايل لفرتة زمنية طويلة من الزمن دون حدوث 

 .اخل.تغريات مهمة و ملموسة يف اجلوانب االقتصادية و االجتماعية و السياسية..
بينما تعين التنمية االقتصادية اضافة اىل منو الناتج القومي االمجايل حدوث تغريات هيكلية مهمة و واسعة يف اجملاالت 
االقتصادية و االجتماعية و السياسية و الدميوغرافية و يف التشريعات و األنظمة، و من أهم التغريات اهليكلية جند اواًل 

تج القومي االمجايل مقابل اخنفاض حصة الزراعة، و ثانيا زيادة نسبة السكان الذين ازدياد حصة الصناعة يف النا
يعيشون يف املدن بدال من الريف، كما أن منط االستهالك يتغري ألن الناس ال ينفقون كل دخلهم على الضروريات 

 األخري يصبح األفراد مسامهني األساسية بل حيولون جزء منه حنو السلع االستهالكية املعمرة و حنو سلع كمالية، و يف
 يف العملية التنموية اليت جلبت هذه التغريات اهليكلية.

(   بأن التنمية MRS HIKSو يفرق بعض االقتصاديني بني النمو التنمية يف جوانب عديدة حيث تؤكد السيدة )
( بني االثنني بالقول SCHUMPETERتشري اىل البلدان النامية و النمو يشري اىل البلدان املتقدمة، كما يفرق   )

بأن التنمية هي تغري غري مستمر و فجائي يف احلالة املستقرة، بينما أن النمو هو تغري تدرجيي و مستقر يف األمد 
                                                 

 
1
 .5:ربيع نصر، رؤية للنمو االقتصادي املستدام يف سوريا، مجعية العلوم االقتصادية السورية،ص 

 .28:، صالسابع، نيسان ، اجمللد26، جملة العلوم االقتصادية، العدد"دراسة تطبيقية(- الفقراء)العراقدراسة يف معدالت النمو لألزمة لصاحل"توفيق عباس عبد عون السعودي، 2
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الطويل، و الذي حيدث من خالل الزيادة العامة يف معدل االدخار و يف السكان، و يؤكد الربوفيسور    
(BAMME بأن التنمية االقتصادية ) تتطلب و تتضمن نوعا من التوجيه و التنظيم و القيادة لتوليد قوى التوسع و

 احملافظة عليها.
و عليه فان التنمية االقتصادية هي عملية مقصودة و خمططة هتدف اىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع بأبعاده 

 نل و أعم من النمو، إج أهنا النمو زائد التغري، و أاملختلفة لتوفري احلياة الكرمية ألفراد اجملتمع، و هلذا فان التنمية أمش
 التنمية ليست فقط ظاهرة اقتصادية بل هي تتضمن أيضا حمتوى اجتماعيا.

 
 .والتنمية االقتصادية الفرق بين النمو االقتصادي (:01الجدول رقم )

 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي
 يتم بدون اختاج أية قرارات من شأهنا إحداث 

 تغيري هيكلي للمجتمع.

  يركز على التغري يف احلجم أو الكم الذي
 حيصل عليه الفرد من السلع و اخلدمات.

  ال يهتم بشكل توزيع الدخل احلقيقي الكلي
 بني األفراد.

 .ال يهمه مصدر زيادة الدخل القومي 

  عملية مقصودة)خمططة( هتدف اىل تغيري
 البنيان اهليكلي للمجتمع لتوفري حياة أفضل

 ألفراده.

 .هتتم بنوعية السلع و اخلدمات نفسها 

  ،هتتم بزيادة متوسط الدخل الفردي احلقيقي
 خاصة بالنسبة للطبقة الفقرية.

 .هتتم مبصدر زيادة الدخل القومي و بتوزيعه 

يف العلوم االقتصادية، جامعة أمحد  "،مذكرة لنيل شهادة املاجيستري-دراسة نظرية-(:"السياسة النقدية و النمو االقتصادي2008بناين فتيحة): مصدر
 .4بوقرة جامعة بومرداس،ص:

 
 أنواع النمو االقتصادي : الثاني طلبالم

 :1وميكن تصنيف النمو االقتصادي إىل ثالثة أنواع و هي كاآليت 
 (Spontaneous Growth)التلقائي النمو أوالا:
 الدولة دور العلمي، ويكون التخطيط إتباع ودون التلقائية، السوق قوى بفعل عفوي، بشكل التلقائي النمو يتحقق
 يف مروره من بالرغم والتدرجيي واملتالحق، البطيء النوع من التلقائي النمو ويعترب للسوق، ومكمال اً  مساعد دو ًرا

                                                 
، غزة، "القتصادا"،رسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجيستري يف 2010-1995(: " حتليل مصادر النمو يف االقتصاد الفلسطيين2012بدر شحدة سعيد محدان) 1

 .9ص:



 االطار النظري للنمو االقتصادي                  الفصل الثاني                                                                    
 

37 
 

 ىالقو  بفعل احلركة جايت التلقائي النمو الدورات االقتصادية، ويكون بفعل املدى قصرية عنيفة هبزات األوقات بعض
 .االستمرارية بصفة يتميز جيعله مما الذاتية،
 (Transient Growth)العابر النمو ثانياا:
 العوامل هذه تزول تزول وعندما ما سرعان خارجية تكون الغالب يف مؤقتة، طارئة لعوامل نتيجة العابر النمو حيدث
 به تتميز اليت العامة احلالة هو النمط هذاواالستمرار، و  الثبات صفة ميلك ال بأنه العابر النمو ويتصف النمو، يزول
 رهتا اخلارجية.يف جتا املفاجئ أو املؤقت كالتحسن النامية، البلدان معظم
 (Planned Growth)المخطط النمو ثالثاا:
 امللكية هو سيادة النمو هذا إطار ويكون القومي، لالقتصاد شاملة ختطيط عملية بسبب املخطط النمو ينتج

 للتنمية شاملة خطة على االقتصاد بناءً  ينمو حيث الشامل، املركزي والتخطيط األساسية، اإلنتا  سائللو  االجتماعية
 وفاعلية املطروحة، اخلطط وواقعية بقدرة املخططني، اً  وثيق اً  ارتباط املخطط النمو ويرتبط واالجتماعية، االقتصادية
  االستمرارية. صفة ة وميتلكاحلرك أيضًا جايت النمو هذا ويعترب والتنفيذ، املتابعة

 
 مقاييس النمو االقتصادي: الثالث طلبالم

على الرغم من وجود فروق واضحة بني كل من النمو و التنمية و التقدم، فإهنا كثريا ما تستخدم كمرادفات بسبب ما 
ع من تقدم أو منو تشمله من عناصر مشرتكة، و عند البحث عن الوسائل اليت عن طريقها نتعرف على ما حيققه اجملتم

 :1أو تنمية جند أنه ثالث معايري رئيسية لقياس النمو و هي
 أواًل: معايري الدخل.

 ثانياُ: معايري اجتماعية.
 ثالثًا: معايري هيكلية.

 معايير الدخل :الفرع األول 
ياس النمو و تعتمد هذه املعايري يف جمملها على "الدخل" سواء يف شكله االمسي او احلقيقي و الذي يستخدم لق

 درجة التقدم االقتصادي من بلد آلخر، و من معايريه جند:
 معيار الدخل القومي الكلي: .1

حيث يعتمد هذا املعيار من امسه على مقارنة مدى تقدم الدول بني بعضها البعض قياسا بالدخل القومي الفعلي 
مليار دوالر مقارنة بالبحرين اليت 65يعادل  احملقق يف كل دورة اقتصادية، فاجا ما حققت دولة كقطر مثال دخال سنويا

 مليار دوالر لنفس السنة، فإننا نقول ان "قطر" أكثر تقدما من "البحرين" وفقا للمعيار.46مل حتقق اال 

                                                 
1
 .246ن، ص:ا، دار أسامة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، االردن عم"(:"اقتصاد التنمية2012اعيل حممد بن قانة)امس 
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هذا املعيار لقي بعض املعارضة من طرف أوساط اقتصادية،  جلك لكون زيادة حجم الدخل القومي جيب ان يرافقها 
 دول حمل املقارنة، اضافة اىل اهلجرات اليت تتم منها و اليها.معرفة بعدد سكان ال

 معيار الدخل القومي الكلي المتوقع: .2
ميكن تعديل املعيار السابق اىل معيار ثان هو الدخل القومي الكلي املتوقع الذي يأخذ بعني االعتبار املوارد الكامنة 

 يني باألخذ هبذا املعيار.للدولة و امكانياهتا املختلفة و لذلك يوصي بعض االقتصاد
 معيار متوسط الدخل: .3

يعترب هذا املقياس أفضل املقياسني السابقني لكونه يأخذ بعني االعتبار حجم الدخل و عدد السكان معا و ميثل 
متوسط الدخل الفردي حجم الدخل القومي اىل امجايل عدد السكان)أي: عدد السكان/الدخل القومي=متوسط 

 ا املقياس تعرض جلملة من املشاكل ميكن اجيازها فيما يلي:دخل الفرد(، و مع هذ
نظرا لضعف األنظمة االحصائية يف الدول النامية، لذلك فإن هناك تشكيك يف احصاءاهتا الرمسية اليت تعطي قيما غري 

 دقيقة لعدد السكان و حجم الدخل، و هذا ما يعين اخلطأ يف تقييم متوسط دخل الفرد.
سط يظهر اخلالف عند حسابة من حيث أنه حيسب جململ عدد السكان أم خيتص فقط يف حساب هذا املتو  

بالسكان العاملني، و قد حسم أمر جلك بأنه حسابه بالنسبة جململ السكان يكون مفيدا من نواحي االستهالك، أما 
 إجا خص بالسكان العاملني فإنه سيكون مفيدا من نواحي االنتا .

ميكن أن ينتج لنا نوعني من املعدالت، معدل النمو االقتصادي البسيط و الذي حيسب  و هنا جيب االشارة إىل أنه
 وفق العالقة التالية:

 
ميثل معدل  : الدخل احلقيقي يف الفرتة التالية،   : الدخل احلقيقي يف الفرتة السابقة،   : حيث
 النمو. 

 تصادي املركب، فيحسب وفق العالقة التالية:أما معدل النمو االق

 
 nمعدل النمو، : الدخل احلقيقي يف فرتة األساس،   ، nالدخل احلقيقي يف الفرتة  :Yحيث:    

 عدد السنوات.
 للنمو االقتصادي: (Singer(معادلة سنجر

،و هي نتيجة توصل اليها مبساعدة أعمال بعض 1952ر" سنة"سينج وضعت هذه املعادلة من طرف االستاج
 دومار، و تعطى هذه املعادلة وفق العالقة التالية:-االقتصاديني مثل هيكس، هارو

D=SP-R 
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:متثل R:متثل معدل االدخار الصايف، S:متثل إنتاجية رأس املال،P:متثل معدل النمو السنوي لدخل الفرد،Dحيث: 
 .معدل منو السكان السنوي

 وقد افرتض "سينجر" قيما هلذه املتغريات حيث: 
R=1.25% ،P=0.2%، S=6% غري أن هذه التقديرات تعرضت جملموعة انتقادات  ميكن اجيازها على النحو

 التايل:
 تعترب مقبولة وقت صياغة "سينجر" ملعادلته، أما يف الوقت  %6أن نسبة االدخار الصايف من الدخل القومي

 لنامية يف مقدورها ادخار نسبة أكرب.احلاضر فان الدول ا
 و هذا الرقم أقل كثريا من املعدالت السائدة يف %1.25قدر األستاج "سينجر" معدل النمو السكاين ب

 يف الدول النامية عامة...%2.3 الدول النامية، إج يقدر حبوايل
 ا عن احملقق يف و هي نسبة منخفضة و تقل كثري  % 0.2قدر "سينجر" إنتاجية االستثمارات السائدةب

 معظم الدول النامية...
 1المعايير االجتماعية :الفرع الثاني

يقصد هبا العديد من املؤشرات اخلاصة بنوعية اخلدمات اليت تعايش احلياة اليومية ألفراد اجملتمع و ما يعرتيها من 
 ية و الثقافية.تغريات فهناك اجلوانب الصحية و اجلوانب اخلاصة بالتغذية، وكذلك اجلوانب التعليم

التعليم، و بني معدالت منو الناتج -الصحة-لقد أظهرت الدراسات أن هناك عالقة طردية و مؤكدة بني ثالثية: الغذاء
القومي، أي النمو االقتصادي يف اجملتمع و أن العامل املمتع بصحة جيدة و قسط ما من التدريب و التعليم و 

و لفرتة أطول و بدقة أفضل، و أن الطالب املوفور بالصحة و العافية تتوفر  التثقيف ينتج أكثر ألنه يعمل جبهد أوفر
لديه قدرة أكرب على التعليم و التحصيل...و التفكري، وأن االنفاق على الصحة يوفر يف املوارد املوجهة لإلنفاق على 

 إجناب و تنشئة و تربية األطفال ميوتون قبل أن يبلغوا عمر االنتا .
التعليم تتعلق باحلاجات األساسية للفرد و بتوفريها له نضمن تقدم اجملتمع حسب -الصحة-الغذاءو ألن ثالثية: 

 بعض و جهات النظر، لذلك ميكن استخالص معايري منها ميكن توضيحها على النحو التايل:
 :معايير صحية 

 ثل:حيث ميكن أن يستخدم فيها كل املقاييس اليت تقيس لنا مدى التقدم الصحي لبلد ما م 
 عدد الوفيات لكل ألف من السكان أو عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان. -
 معدل توقع احلياة عند امليالد، أي متوسط عمر الفرد. -
 عدد األفراد لكل طبيب، و عدد األفراد لكل سرير باملستشفيات و هكذا... -

                                                 
1
 .252-247امساعيل حممد بن قانة، نفس املرجع السابق، ص: 
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ة من خالهلا، حيث تكون هذه "العتبة" مأخوجة و ميكن استعمال هذه املعايري و غريها بإجياد "عتبة" معينة تتم املقارن
 .WHOعن هيئة غالبا ما تكون دولية كاملنظمة العاملية للصحة 

سنة و قارنا جلك 70فلو اعتربنا مثال ان "املنظمة العاملية للصحة" حددت معدل توقع احلياة)متوسط عمر الفرد(ب
 ة على التوايل فإنه ميكننا أن نستنتج:سن 72سنةو67( يكون فيهما متوسط عمر الفرد هو B(و)Aببلدين)
 (.A( أكثر تقدما يف الرعاية الصحية من البلد)Bأن البلد) -
( فهو متقدم يف اجملال الصحي B( هو بلد متخلف )أو نامي( يف اجملال الصحي، أما البلد)Aأن البلد) -

 مقارنة مبتوسط العمر العاملي للفرد احملدد من منظمة الصحة العاملية.
 عليمية:معايير ت 

نظرا ألمهية التعليم و دوره يف تكوين رأس املال البشري الذي أصبح من أهم عوامل النمو االقتصادي، لذا وضعت 
معايري لقياسه و اليت من خالهلا نقيس درجة تقدم أو ختلف أي بلد معني و من بني املعايري التعليمية األكثر 

 استخداما جند:
 تابة من أفراد اجملتمع.نسبة الذين يعرفون القراءة و الك 
 .نسبة املسجلني يف مراحل التعليم األساسي، و كذلك نسبة املسجلني يف التعليم الثانوي من أفراد اجملتمع 
  نسبة املنفق على التعليم جبميع مراحله اىل امجايل الناتج احمللي و كذلك اىل امجايل االنفاق احلكومي. و

 هكذا...
فإنه يكفينا معرفة عتبة معينة حتددها هيئة من اهليئات الدولية يف الغالب، هلا صلة  و بنفس طريقة املعايري الصحية

 " مثال.UNESCOباجلانب التعليمي كمنظمة الرتبية و الثقافة و العلوم اليونيسكو"
يعرفون القراءة و الكتابة من أفراد اجملتمع كنسبة متوسطة حددهتا" اليونيسكو" من الذين 70% فلو كان هناك 

وهي العتبة اليت تفرق بني الدول اليت تدخل يف نطاق الدول املتقدمة و الدول اليت تدخل يف نطاق الدول -املياع
على %85و%44( حيث كانت قيمة هذه النسبة عندها لنفس السنة:B(و )Aو قارنا جلك بدولتني) -املتخلفة

 التوايل فإننا نقول:
 (.Bن البلد)( أكثر ختلفا يف اجملال التعليمي مAأن البلد) -
متعلمني يعرفون القراءة و  100فرد فقط من كل 44( بلد متخلف يف اجملال التعليمي، نظرا ألن Aإن البلد) -

 ( الذي جتاوز هذه القيمة.Bالكتابة، و هذا عكس البلد)
  :معايير التغذية 

و هذا بدوره يؤدي اىل  يعترب الغذاء حاجة أساسية ألفراد اجملتمع فسوء التغذية يؤدي اىل اخنفاض مستوى الصحة
اخنفاض القدرة على العمل، فتنخفض انتاجية الفرد، مما يؤدي اىل اخنفاض دخله، فتسوء تغذيته أكثر و هكذا، 
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لذلك فان اختاج معايري لقياسه يعترب جزءاً من قياس التنمية، و من معايري التنمية املستعملة للتعرف على سوء التغذية 
 أو نقصها جند:

 الفرد اليومي على السعرات احلرارية. متوسط نصيب 
 .نسبة النصيب الفعلي من السعرات احلرارية اىل متوسط املقررات الضرورية للفرد 

بنفس طريقة النوعني السابقني فانه، اجا ما حددت هيئة دولية متخصصة يف الغذاء كمنظمة الغذاء و الزراعة العاملية 
FAO  3500رات احلرارية هو أن متوسط نصيب الفرد اليومي من السع( حريرة، و وجد بلدانA(و)B حيث أن )

 حريرة على التوايل، لذلك ميكن القول:5700و2650نصيب كل فرد فيها هو 
 (أن البلدA(يعاين أفراده من سوء التغذية يف املتوسط من أفراد البلد )B.) 
 (أن البلدA(بلد متخلف غذائيًا عن املستوى العاملي يف حني أن البلد)B ).يعترب متقدمًا 
 نقد:

على الرغم من أمهية املعايري االجتماعية يف كوهنا تتبع مشكالت األفراد و حاجاهتم األساسية اليت بتلبيتها ميكن أن 
تسهم بشكل كبري يف تنمية االقتصاد يف اطار عالقة جات تغذية مرتدة كما تسمح باملقارنة بني الدول و اهليئات 

ليها أنه من الصعب أن يتم مجعها معا لتعطي مدلوال عاما كليا عن الرفاهية املادية على الدولية، اال أن ما يؤخذ ع
 املستوى القومي.

 المعايير الهيكلية :الفرع الثالث
مع ما حصل يف العامل بعد احلرب العاملية الثانية، من حصول الدول النامية على استقالهلا السياسي مث سعيها اىل 

و هي اليت كانت يف الغالب  -مد على الصناعة كإحالل الواردات و التصنيع بغرض التصديراتباع اسرتاتيجيات تعت
توجه دول العامل اىل االهتمام أكثر بقطاع اخلدمات حىت أضحت إيراداته أكرب من ايرادات  -جمتمعات زراعية

ية على السواء، مما غري من الصناعة، كل جلك أحدث تغيريات هيكلية يف البىن االقتصادية للدول املتقدمة و النام
األمهية النسبية لقطاعاهتا االقتصادية املختلفة و أثر جلك يف: هيكل صادراهتا و وارداهتا، فرص العمل املختلفة فيها، 
 توزيع سكاهنا من احلضر و الريف، هذه املتغريات اختذت كمعايري لقياس درجة النمو بلد عن بلد آخر فاستخدمت:

 صادرات من السلع الصناعية اىل امجايل الصادرات.األمهية النسبية لل 
 .نسبة العمالة يف القطاع الصناعي اىل امجايل العمالة 
 .نسبة اإلنتا  الصناعي اىل الناتج احمللي 

من هنا أصبح باإلمكان مقارنة الدول بني بعضها البعض فبلد ككوريا اجلنوبية ميكن اعتباره بلد صناعي)متقدم( أكثر 
مقارنة باهلند اليت كانت نسبتها  %68بلغت  1986نسبة االنتا  الصناعي اىل الناتج احمللي فيه سنةمن اهلند الن 
 و اجا ما كان هناك نسبة متوسطة حمددة من هيئة دولية ميكن استعماهلا للمقارنة بني الدول.،  19%يف حدود 
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 نظريات النمو االقتصادي: المبحث الثاني
قتصادي قدمية قدم االقتصاد جاته، فقد كان االقتصاديون التقليديون)( يف القرنني ان الكتابات خبصوص النمو اال

الثامن عشر و التاسع عشر يكتبون يف القوى اليت حتدد التقدم للشعوب و جلك مع بداية عملية التصنيع يف أوروبا. و 
الفصل اىل النظريات و قد ظهرت نظريات عديدة و خمتلفة يف جمال النمو االقتصادي. و سوف نتعرض يف هذا 

 املدرسة جلك بعد قدمت متاملدارس الفكرية اليت ركزت على عملية النمو ابتداءًا من االقتصاديني الكالسيك 
 وHarrod-Domarمنوج  أمهها االقتصادي النمو والكتابات حول األعمال من الكثري واحلديثة النيوكالسيكية

 .الداخلي النمو ةظهور نظري مث Solowقبل  من املقدم النموج 
 

 1 النظرية الكالسيكية للنمو االقتصادي: المطلب األول
كانت نظريات النمو و توزيع الدخل بني األجور و األرباح الشغل الشاغل لكل االقتصاديني الكالسيك 

( و غريهم. و قد استند التحليل الكالسيكي Marx( و )Maltus( و )Ricardo( و )Adam Smith)أمثال
 Fullات عديدة أمهها امللكية اخلاصة و املنافسة التامة و سيادة حالة االستخدام الكامل)على فرضي

Employement)  للموارد و احلرية الفردية يف ممارسة النشاط. و اجته الفكر الكالسيكي للبحث عن أسباب النمو
 Micro Economicالطويل األجل يف الدخل القومي معتمدًا على أسلوب التحليل االقتصادي اجلزئي)

Analyis .) 

 القطاع الصناعي يف الغلة لتزايد نظراً  وهذا النمو عملية يف الصناعي القطاع على الكالسيكية املدرسة ركزت فقد
 يعترب ال الذي الزراعي بالقطاع مقارنة القطاع هذا يف العمال إنتاجية زيادة إىل يقود الذي العمل، تقسيم عن الناجتة
 عملية يف أساسي دور له الزراعي ويبقى القطاع  الفيزيوقراط، يرى كان كما املنتج الوحيد القطاع Smith حسب
 .االقتصادي النمو
 احلالة هذه Smith أراء  إىل استناداً  الصفري، النمو أي الركود حالة إىل تؤدي اليت األسباب D. Ricardo قدم مث
  Ricardo ويعطي نوعية األراضي، تساوي عدم جراء من اقصةاملتن املردودية يشهد الذي الزراعي القطاع عن تنتج قد

 الثقافية و الفكرية العوامل من كل جلك  يف مبا االقتصادي، النمو عملية يف االقتصادية غري للعوامل أمهية كذلك
 قتصادي،اال للنمو ممول كعامل التجارة حرية على وكذلك يركز السياسي؛ االستقرار و اجملتمع، يف التنظيمية واألجهزة

 التخصص جناح على املساعدة من هلا يسمح مما الغذائية، املواد ختفيض أسعار و الصناعي الفائض تصريف حيث من
 العمل. وتقسيم

 اعرتاف حيث رغم التكنولوجية، الثورة انتشار توقع على قدرهتا عدم الكالسيكية، للنظرية املوجهة االنتقادات من
 .الغلة تناقص أثر يلغي ميكن أن ال رأيهم حسب التقين التقدم هذا فإن اإلنتاجية، على وأثره الفين بالتقدم الكالسيك

                                                 
 .56-55، ص: دار وائل للنشر، األردن :" التنمية االقتصادية"، (2007مدحت القريشي) 1
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 للنمو االقتصادي   Schumpeter نظرية: المطلب الثاني

 التقدم  يف االبتكارات هذه تتمثل االقتصادي، حيث للنمو Schumpeterحتليل  يف أساسي دور االبتكار يلعب
 إىل تؤدي واليت بدورها اإلنتا  دالة يف بالتغيري هلذه األخرية يسمح مما كليهما، أو جديدة موارد اكتشاف أو الفين
 .الكلي الناتج زيادة
 من التغريات، سلسلة طريق عن يتحقق أنه حيث التقنية، االبتكارات تطور يتبع ولكنه خطية، ظاهرة النمو يعترب ال

 .دورية بصفة وجلك االزدهار، مث معينة فرتة يف الكساد يف تتمثل
 ورغم االنتقادات االزدهار، يتحقق ومنه التوازن وضعية من االقتصاد ينحرف املقاول، نشاط دفع بفضل أنه أي

 خيص فيما األخري  هذا قدمها اليت التطورات فإن الرأمسايل، النظام زوال يف تتمثل اليت Schumpeter إىل املوجهة
 يقدمه الذي الدافع عن طريق يأيت النمو فإن األخري ذاه حسب حيث احلاضر، يومنا إىل صاحلة تبقى النمو

 التحليل هذا وبفضل دورية، طريق التطورات عن كذلك يأيت الدافع وهذا املال، رأس و السكان عدد وليس االبتكار،
 1.العشرين القرن يف النمو لنظريات اجملال فتح
 

 marDo-Harrodموذج ن : المطلب الثالث
 بالنموج  األحيان بعض يف ويسمى للنمو احلديثة للنظرية بالنسبة مرجعي كنموج  Harrod-Domar  منوج  يعترب
 عن إما يتم الزيادة هذه على احلصول فإن األخري هذا حسب النمو، معدل زيادة كيفية النموج  يبني للنمو، رينالكي
 النموج  هذا فإن وبالتايل )الدخل إىل االدخار نسبة(االستثمار بزيادة وإما )الدخل / املال رأس( معامل ختفيض طريق
  :نقاط ثالث خالل من النمو معدل Harrod يتصور  حيث.والطلب العرض من كل االعتبار بعني يأخذ

 عن يتحدد والذي الوطين الدخل أو الناتج من كل يف الفعلي النمو يف األخري هذا يتمثل :الفعلي النمو معدل -
 .الناتج(/املال رأس:)  النسبة أي املال رأس طمتوس ومعدل االدخار نسبة من كل طريق
 هذا يف املؤسسات وتقوم التوازن، حنو مسار يتبع أن لالقتصاد يسمح الذي املعدل هو :املضمون النمو معدل -

 ومن ادخرته، اليت الدخل نسبة  مع يتناسب والذي مستمرة بصفة االستثمارات من معني مبلغ بتخصيص املسار
 الكامل واليت التشغيل حالة يف نسبة االدخارSاملعجل،  ومبدأ املضاعف بنظرية نستعني عدل،امل هذا حتديد أجل
 .املعجل يف يدخل  والذي الالزم املال لرأس احلدي املعامل Cاملضاعف و يف تدخل

 وهو املةاإلنتاجية الع منو ومعدل العاملة القوة منو معدل بني اجلمع يف املعدل هذا يتمثل :الطبيعي النمو معدل -
 بني التفضيل ودرجة الرأمسايل الرتاكم السكان، حجم الفنية، التطورات من كل به تسمح الذي للنمو معدل عن عبارة
 .الفراغ ووقت العمل

                                                 
1
 Jean Arrous (1990): "Les théories de la croissance ", Paris, éditions du seuil, p.30.  
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 ميل ثبات  من افرتاض يف املتمثلة التحليل عليها بين اليت الفرضيات Harrod-Domar لنموج  املوجهة االنتقادات
 املدى على صحيح جلك يكون قد و والناتج، املال رأس بني العالقة ثبات الفرتاض لنسبةبا الشيء نفس االدخار،
 واقعي، غري افرتاض فهو الفائدة أسعار ثبات أما افرتاض . والطويل املتوسط املدى على صحيح غري ولكنه القصري
 .1األسعار مستوى ثبات و تدخل الدولة عدم افرتاض على كذلك ينطبق ما وهذا
 

 Solowنموذج   : ب الرابعالمطل
Robert Solow   النظرية من مستوحى للنمو مطلق منوج  اقرتاح يف ،1956كانت له األسبقية يف سنة  

 توليفة إجن يستدعي اإلنتا  .املال ورأس العمل عاملي من مشكلة إنتا  دالة على النموج  هذا يرتكز .النيوكالسكية
 .لعملوا املال رأس من حقيقية كميات من مشكلة
 (Aو مردودية العمل) (L) لعمل ا، (K) املال ،رأس (Y) اإلنتا  من كل يف النموج  يف الداخلية املتغريات تتمثل

 اإلنتا  دالة يف ، العوامل هذه وتدخل املذكورة، الثالثة العوامل من معني حجم حلظة كل يف االقتصاد حبوزة حيث،
 :التايل الشكل على

 
 ل الزمنمتث حيث: 

 حيث: "  Cobb-Douglasيفرتض النموج  أيضًا أن دالة االنتا  هي من النوع"

 
 

 اإلنتا  عوامل بتغري الزمن يف يتغري اإلنتا  وأن الدالة، يف مباشرة يدخل ال الزمن الدالة، هذه خصوصيات ومن
 يزداد والذي التقدم التقين يقطر  عن الزمن يف يزداد والعمل املال رأس من معطاة كميات طريق عن عليها احملصل
 . 2الفعلي بالعمل يسمى النموج  يف AL اجلزء املعرفة، أما حجم بزيادة

 
 :النموذج فرضيات

 هذا ثابتة، حجم وفرات هلا الفعلي والعمل املال رأس اإلنتا ، عوامل من كل أن هو األساسية النموج  فرضيات من
 باإلضافة الكمية، بنفس مضاعف إنتا  على احلصول يتم الفعلي لعملوا املال رأس كميات مضاعفة مت إجا أنه يعين
 تكون التخصيص عن الناجتة األرباح كل أن حبيث الكايف، بالقدر متطور االقتصاد يكون أن يفرتض فإنه جلك إىل

 .معينة بصفة متطور غري اقتصاد حالة يف حيدث ال قد وهذا كاملة، بصفة مستغلة

                                                 
1
 Debraj Ray  ) 1998( : " Development economics ", New Jersey, Princeton University Press,, p58 

2
 David Romer  (:1997) ," Macroéconomie approfondie ", Traduit par Fabrice Mazerolle, Paris, Ediscience 

international, p 8. 
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 أنه على التقين التقدم أظهر فقد للنمو، احملرك هو يكون ال وحده املال رأس تراكم نأ Solowمنوج   يبني كذلك
 االقتصادي. النمو دفع عملية يف الزيادة مكانة حيتل وأنه للنمو احلقيقي احملرك
 

 للنمو الحديثة النظريات: المطلب الخامس
 وهي الثمانينات، منتصف يف النظرية ذهه ظهرت وقد الداخلي النمو بنظرية كذلك للنمو احلديثة النظرية تسمى
 ظهور سبب ويعود اخلارجية بالعوامل املرور بدون وهذا املال، رأس تراكم طريق عن االقتصادي النمو تفسري يف تبحث
 االختالف إىل باإلضافة تقريبًا، الثابت السكان عدد جات الدول معظم عرفته الذي املستمر النمو إىل النظرية هذه
 .البلدان بني فيما النمو معدالت يف الكبري
 من انبثقت األخرية هذه الداخلي، للنمو احلديثة النظريات ظهور مع عميق جتديد حمل كانت االقتصادي النمو نظرية
 التقليدية النيوكالسكية وخبالف النماج  .وحمدداته التقين للتقدم جديدة رؤية على وترتكز النمو مصادر فحص إعادة
 إىل تبحث للنمو اجلديدة النماج  متغري خارجي، التقين التقدم فيها كان (،اليت1956) Solow- Swan نوع  من
 .داخلية النمو مصادر جعل
 لقطاع الداخلي النمو نموذج (واحد نموذجAK): 

 كما يلي:  AKيعطى النموج  العام للنمو 

 
 : ثابت موجب الذي يعكس املستوى التكنولوجي. Aأين  

Kع يضم رأس املال البشري.: يف مفهومه الواس 
، و االنتاجية املتوسطة و احلدية لرأس املال ثابتة و  y=A k و اإلنتا  الفردي ميثل عن طريق رأس املال الفردي ب

 . A مساوية ل
 غياب الداخلي، و يعود النمو لنماج  األساسية خلصائصمن ا  (K) املال رأس مردودية تناقص عدم انعدام يعترب 

 .1البشري املال الرأس إىل خريةاأل هذه تناقص
 من املال رأس تراكم بعامل مرتبط النمو أن االقتصادي النمو بتفسري قامت اليت االقتصادية النظريات خمتلف تبني
 يسمح ابتكار كل أن حبيث برفعها، تسمح اليت االبتكارات خالل من وهذا أخرى، جهة من اإلنتاجية وزيادة جهة

 إىل باإلضافة النمو، من بالرفع تسمح اليت املنتجات يف والتحسني التنويع مع االقتصادي، للنمو جديد دفع بإعطاء
 .والتسيري والتنظيم احلكومية النفقات خالل من الداخلي للنمو مصدرا تعترب احلكومية النشاطات أن

                                                 
1
 Rober J. Barro, Xavier Sala -I- Martin (:"1996)  La croissance économique  ," Ediscience international, Paris,p.44. 
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 Romer(،1988) Lucas(،1990) Romer(،1991) (1986قبل) من املقدمة األعمال ضوء على

Rebello(،1991) Barro،  ،و غريهم، حيث يشري هذا التيار الفكري اجلديد اىل الدور القوي الذي تلعبه املعرفة
 .1رأس املال البشري، و السياسات العمومية يف زيادة النمو االقتصادي

 أهدافها باستغالل إىل للوصول التطوير حبوث يف تستثمر املؤسسات بعض،  Romer(1990فحسب ما يوضحه )
 .الطويل يف األجل النمو حيدد الذي هو االبتكارات وإيقاع وقع يعترب النماج  هذه يف .املالية تكاراتاالب

 ناحية ، على أنه انتا  للنشاط االقتصادي منRomer(1986و )Arrow(1962مناج ) يف املعرفة إنتا  ويأخذ
Aghion Howitt(1992 ،)و  Helpman Grossman(1991)قبل من املقدمة األعمال هناك أخرى،

 انطالقا االقتصادي، النمو يف املتغرية هذه إىل مسامهة مشريين داخلية، كمتغرية التقين التقدم متغرية حاولت اعتبار
 .جاهتم االقتصاديني األعوان سلوكيات من

 لبحوث التطوير. املخصصة املصادر أمهية وعلى التكنولوجية االبتكارات دور على الضوء النماج  هذه تسلط
 املال رأس تراكم أن مفادها اليت األفكار على ترتكز اليت تلك للنمو، احلديث األدب فروع بني من كذلك جندو 

 .البلد يف النمو عملية يف هاماً  دوراً  يلعب البشري
 إىل اليت توضح بأنه بإضافة Tanzi ،Zee (1991،)( و1991)Barroمن كل أعمال أيضا جند االجتاه نفس يف

 طريق عن سواء مباشرة قانتني، خالل من االقتصادي النمو على يؤثر قد احلكومي اإلنفاق فإن ،السابقة العوامل
 أو .العمومية املؤسسات أو استثمارات التحتية البين يف العمومي االستثمار خالل من االقتصاد مال رأس خمزون زيادة
 خالل من اخلاص القطاع طريق عن املمنوحة اإلنتا  لعوامل احلدية اإلنتاجية زيادة طريق عن مباشرة غري بطريقة
 .البشري املال رأس يف تراكم تساهم اليت أخرى وخدمات الصحة التعليم، نفقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Barro. R.J(1991): "Economic growth in cross-section of countries", Quarterly journal of Economics, 106,407-443, 

p.41. 
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 السياسة المالية في التأثير على النمو االقتصادي تأثير قنوات: المبحث الثالث
 النمو، ديناميكيات على تنفيذها تأثري طريقة على الطويل املدى يف االقتصادي النمو على املالية السياسة أثر يتوقف
 تقرتح العام، لإلنفاق فبالنسبة النمو، نتائج مع املالية السياسة لربط أساسيا إطارا الداخلي النمو نظرية تقدم حيث
 على األدبيات يف إليها املشار العامة النفقات فئات بعض أن النظرية "Productive" تساهم أن املتوقع من هذه
 متاشيا بغريها مقارنة النمو تعزيز يف كبرية بصفة Musgrave، من الفروع لتلك العامة املوارد ختصيص فإن منتجة أهنا
 املال رأس أساسا اإلنتا  عوامل تراكم زيادة يف تساهم ألهنا نظرا النمو لعملية ومهما مفيدا يعد النفقات إطار مع

 اإلنتا . زيادة أو والعمل،
 

 حجم تدخل الدولة في االقتصاد: المطلب األول
 النشاط يف الدولة تدخل بتفسري اهتموا الذي االقتصاديني أوائل من يعد  Adolph Wagnerاألملاين فاالقتصادي
 Low of increasing state، ما مسي آنذاك "بقانون تزايد نشاط الدولة 1883سنة   قدم حيث االقتصادي،

activity"1 العام، و هبذا  اإلنفاق حبجم االقتصادي التطور مستوى تربط اليت العالقة، وقد حاول إجياد
 أخرى، بعبارة القومي، الدخل يف الزيادة سرعة من أكرب تعترب العامة النفقات يف الزيادة سرعة أن Wagnerأظهر
 أن شأهنا نم العامة النفقات أن و ،هذا األخري  من أكرب هي العامة النفقات على للطلب الدخل مرونة أن إىل أشار
 كمتغري داخلي، العامة النفقات تعترب الصدد، هذا يف و . القومي الدخل يف الزيادة معدل من أكرب مبعدل سنويا تزيد
 العامة. النفقات حنو االقتصادي النمو من مسارا يأخذ السببية اجتاه أن كما

 القطاع يصعب على اليت املهام حتدد نأ احلديثة االقتصاديات يف العامة السلطة على ينبغيو انطالقا مما سبق  
 املالية إىل أن السياسية اإلشارة وينبغي النفع العام جات واملشروعات األساسية البنية مشروعات مثل هبا القيام اخلاص

 جلك من تتأكد ولكي العامة، اإليرادات طريق عن أو العام اإلنفاق طريق عن سواء الوطين الناتج على مباشر تأثري هلا
 .2الوطين لالقتصاد التوازن الكلي منوج  يف للدولة املايل النشاط إدخال صورة يف اآلثار هذه عن نعرب أن در بناجي

 :3يلي كما الكلي االقتصادي التوازن معادلة لدينا ولتكن
 الكلي الطلب =الكلي العرض  

  Y= C+I+G احلكومي اإلنفاق +االستثمار +االستهالك =الدخل
 

                                                 
1
 "،مكتبة حسن املصرية للطباعة و للنشر و التوزيع، للنماج  االقتصادية دراسة تطبيقية قياسية (:"اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي:2010وليد عبد احلميد عايب) 

 .56بريوت لبنان،ص:
 .15الطبعة الثانية،ص: ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دراسة حتليلية تقييمية"، ة:(:"املدخل اىل السياسات االقتصادية الكلي2005عبد اجمليد قدي)2

3
 .220-219(:"السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر"، مرجع سابق،ص:2005درواسي مسعود) 



 االطار النظري للنمو االقتصادي                  الفصل الثاني                                                                    
 

48 
 

 على تصوره ميكن الناتج الدخل احلقيقي فإن نقدية صورة يف مقوما الوطين الناتج عن عبارة الوطين الدخل كان اومل
-C+C0+a(y            :جند وعندئذ (y-t)االستقطاعات الضريبية منه مطروحا الوطين الدخل بني الفرق أنه

t) الدخل فان معادلة  مستوى على مشتغل أي جايت استثمار لههو بأكم   (I)االستثمار  أن نفرتض وللتبسيط 
           Y=C0+a(Y-T)+I+Gالتوازن تصبح:                     

(C0+aT+I+G) 
  :أن حيث

 (Y) الدخل ميثل، (a) لالستهالك، احلدي امليل (،C0 االستهالك) التلقائي(،G)  احلكومي اإلنفاق (، I) 
 .( الضرائبT) ،  االستثماري إلنفاقا
 الضريبية االستقطاعات نسب تعديل طريق عن الوطين الدخل مستوى على التأثري ميكنها احلكومة أن هنا املالحظة و
 .معا االثنني متارس أو العام، اإلنفاق تعديل أو
 :التالية الثالثة املالية السياسات أحد ختتار أن للحكومة ميكن ومنه
 .االنفاقية السياسة ماستخدا -
 .الضريبية السياسة استخدام -
 .االقتصادي التوازن على كمؤثر معا السياستني استخدام -
 و اخلدمات و السلع سوق يف الدولة تدخل من كل على خمتلفة أثار هلا الثالث من سياسة كل أن بالذكر اجلدير و
 منوج  على السياسات هذه من كل ألثار باختصار ضنتعر  أن حناول هلذا و االقتصادي التوازن مستوى حتديد يف

 :التايل النحو على الكلي االقتصادي التوازن
 الكلي االقتصادي التوازن على االنفاقية السياسة آثار : الفرع األول

 :1التالية الفرضيات إىل نتطرق األثر هذا لدراسة
 توازن. حالة يف للدولة العامة املوازنة -
  الدخل الوطين. لنمو معني معدل حتقيق أجل من العام اإلنفاق دةزيا قررت السلطات -
 اإلنتا . عوامل جلميع الكامل التشغيل عدم مرحلة يف الوطين االقتصاد -
 املوازنة. عجز يف عنه ينجم اإلنفاق زيادة أن حبيث حمدودة )الضرائب( الضريبية املوارد حجم -

 هو االقتصاد أن ومبا الكلي الفعال، الطلب يف زيادة إىل بدورها تؤدي (ΔG) العام اإلنفاق يف الزيادة أن جند عندئذ
 الوطين الناتج زيادة إىل تؤدي الكلي الطلب يف الزيادة فإن تلك اإلنتا  عوامل جلميع الكامل التشغيل عدم مرحلة يف

                                                 
 .222نفس املرجع السابق،ص 1
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:  يلي تج الوطين كماالتشغيل لعناصر اإلنتا  ومنه ميكن التغيري عن املستوى اجلديد للنا مستوى رفع طريق عن

 (C0-aT+I+G+ΔG)  =y + Δy 
 (4املعادلة) من (3 )املعادلة نطرح

  ΔG          حنصل على
 و املضاعف ألثر نتيجة هذا و العام اإلنفاق يف الزيادة أن وجلك احلكومي لإلنفاق البسيط املضاعف عن يعرب ما وهو

(Δy) الوطين الناتج يف مضطرد منو يستتبعها (ΔG) حاهلا على األخرى العوامل بقاء افرتاض مع هذا. 
 الكلي االقتصادي التوازن نموذج على الضريبية السياسة آثار :الفرع الثاني

 على عامال اإلنفاق بقاء مع (ΔT)الضرائب حجم يف تعديل مع السابقة االفرتاضات على نبقي اآلثار هذه لدراسة
 (G) .حاله
 فإن وبذلك (ΔY)امساوي الوطين الناتج مستوى يف تغيري إىل يؤدي (ΔT)الضرييب االستقطاع يف التغيري هذا فإن

 :التايل الشكل يأخذ الناتج هلذا اجلديد املستوى

Y+Δy = (1/1-a) ( C0-a (T+ΔT) + I+ G        
 على فنحصل (3 ) املعادلة من (7 )املعادلة ويطرح

Δy = (1/1-a)(-aΔT) = (-a/1-a) ΔT        
 .يطلق عليه مضاعف الضرائب (a/1-a-)حيث أن:            

 املطلقة القيمة أكرب من تكون البسيط للمضاعف املطلقة القيمة ( فإنa>0<1لالستهالك  ) احلدي امليل مبا أن 
 يف زيادة إىل تؤدي ΔG العام اإلنفاق يف الزيادة أن جلك نع وينتج (a/1-a) <(a-1/1)الضرييب للمضاعف
 القيمة بنفس الضرائب ختفيض عن الناجتة الدخل يف الزيادة من أكرب تكون الزيادة هذه أن غري ΔYالدخل مستوى
 :التايل املثال نأخذ جلك من ولنتأكد
 احلدي امليل أن ،ولنفرتضG=10Δأن أي نقدية وحدة مليار  10مببلغ زاد العام اإلنفاق أن نفرتض :أ الحالة

 :أن حيثΔyالوطين الناتج يف زيادة تنتج ( فعندئذa=0.6)0.6يساوي لالستهالك
                =25 = (ΔG  )Δy= 

                                                       
 احلدي امليل بقاء ومع  10T=Δنقدية أي  وحدة مليار 10مبقدار خفضت الضرائب أن لنفرتض :ب الحالة

 :أن حيث Δy الوطين الناتج يف زيادة اىل الضرييب يؤدي القطاع يف االخنفاض هذا فإن a=0.6 ثابت لالستهالك
                                      =1.5*-10=15   =  Δy=  

                                                                                         

Δy=25 وحدة نقدية 

Δy=15   وحدة نقدية



 االطار النظري للنمو االقتصادي                  الفصل الثاني                                                                    
 

50 
 

 عن ناجتة الوطين الدخل  عن زيادة الناجتة إىل أدى مما للضرائب مضاعف أكرب البسيط املضاعف أن سبق مما يتضح
 .القيمة بنفس الضرائب ،ختفيض (Δy)الزيادة من أكرب مببلغ العام اإلنفاق زيادة
 بدوره جلك يؤدي و الوطين، يف الناتج زيادة حدوث إىل يؤدي الضرائب سعر يف ختفيض أي أن القول ميكن أخريا و
 تعديل أي أثار فإن كذلك حساس بشكل تتأثر أن ميكن ال املتحصالت اإلمجالية أن حيث الضريبية احلصيلة منو إىل
 اآلثار كبرية هذه تكون أيضا بل النسبية الضرائب حالة يف فحسب ليست كبرية أثار له ، تكون (T)الضريبة سعر يف

 .التصاعدية الضرائب حالة يف وواضحة
 

 األجل الطويل االقتصادي والنمو المالية السياسة : المطلب الثاني
 املتقدمة، الدول من العديد يف االقتصادية السياسة حول تدور اليت املناقشات يف الصدارة مركز املالية السياسة احتلت
 العجز الوطنية، املدخرات نقص البطالة، معدالت ارتفاع مثل املالية باألبعاد يتعلق فيما وجلك النتقالية،وا النامية،
 الرعاية و التقاعد أنظمة متويل جمال يف تظهر اليت احلادة األزمات إىل إضافة العام، الدين أعباء و امليزانية يف املفرط

 املالية للسياسة املناسبة اإلدارة وكذا طبيعة، بنطاق، املتعلقة لقضايابا االهتمام يتم الظروف، هذه ويف مثل الصحية،
 .الطويل املدى يف االقتصادي النمو وتعزيز القصري، املدى يف الكلي االقتصادي االستقرار من عدم التخفيف بغية
 خالهلا من ميكن اليت واتالقن خمتلف على التعرف يقتضي األجل الطويل النمو و املالية السياسة بني العالقة حتليل إن

 على تؤثر أن العامة امليزانية وسياسة العامة، النفقات سياسة الضريبية، السياسة يف املتمثلة املالية السياسة ألدوات
 Allocation التخصيص يف املتمثلة ، Musgrave ل الثالثة االقتصادية الفروع على تأثريها خالل النمو  من
 املختلفة األدوات آثار مناقشة أن من الرغم على و ، Stabilization واالستقرار ، Distribution،التوزيع 
 تأثري فمثال، البعض بعضها عن مستقلة أهنا يعين ال هذا أن إال منفصل، بشكل يتم النمو على املالية للسياسة
 الضريبية اإليرادات نفاقإ كيفية على هيكلها و مستواها إىل باإلضافة املثال سبيل على النمو يعتمد على الضرائب

 من معني مستوى إىل بالنظر( للميزانية العام التوازن على الضرائب تأثري كيفية على و كذا ،)العام اإلنفاق تكوين(
 بالتايل و )مثال امليزانية يف العام كالتوازن( واحد متغري على الضيق الرتكيز خطر يؤكد االرتباط فهذا ،)العام اإلنفاق
  1.األخرى رالعناص إمهال
 .الدخل توزيع و االستقرار، التخصيص، كفاءة نظر وجهة من النمو على املالية السياسة أثر حتليل سيتم يلي، وفيما

 النمو و التخصيص كفاءة: الفرع األول
  Tax Policy الضريبية السياسة أوالا:
 قد و الضريبية، السياسة مع تقليديا النمو و املالية السياسة بني واملباشرة الواضحة املفاهيمية العالقات بعض ترتبط

                                                 
1 Vito Tanzi, Howell H. Zee(1997):" Fiscal Policy and Long-Run Growth"; Staff Papers: International Monetary 

Fund; Vol. 44; No. 2; p. 180 
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 و العمل بني  االختيار على مثال،( للضرائب التخصيصية اآلثار لكون نظرا احلال بطبيعة العالقات هذه ظهرت
 )األخرى األشياء بني من الصناعات، ملختلف النسبية الرحبية على و االدخار،-االستهالك سلوك على الفراغ، أوقات
جوانب  أفضل إحدى طويلة لفرتة ظلت بالتايل، و سواء، حد على القرار وصناع املنظرين قبل من كبري مباهتما حتظى
 غري هي الضرائب مجيع أن فكرة على تقوم النمو و الضرائب بني القائمة العالقات إحدى االقتصاد. يف البحث
 وجود مع .عملية كأداة معنوية و كبرية عالقة هلا ليس اليت و ثابت معدل جات باستثناء (non neutral)  حمايدة

 اليت تلك عن خمتلفة ستكون اخلواص االقتصاديني الضرائب لألعوان التخصيص قرارات فإن احملايدة، غري الضرائب
عن  الناجم االقتصادي السلوك يف "distortion" هالتشوي هذا الضرائب إن هذه مثل غياب ظل يف سيتم حتقيقها

 ."للضرائب الزائد العبء" ب عادة إليه يشار ما هذا و بأكمله، لالقتصاد الصافية الكفاءة نفقدا إىل يؤدي الضرائب
قد  اخلسارة هذه أن كما الكفاءة، يف أكرب خسارة سيحقق الضرائب، من مستوى أعلى أن جلك على يرتتب مث ومن
 يف أخرى ضريبية اتتشوه هناك تكون عندما الضرائب مستوى يف الزيادة مع مناسب غري بشكلعادة  تنمو

 ضريبة لكل العبء فائض أن مبعىن األمثل، النحو على الضرائب تشكيل مت إجا حىت النتيجة هذه وستظهر االقتصاد،
  .الضرائب مجيع عرب نسبيا أو إلغاءه موازنته يتم

بني  سلبية عالقة وجود حول تصور لوضع واضح بشكل تقود النتيجة هذه أن من الرغم على أنه إىل اإلشارة وجتدر
 النمو على سلبا الضرائب مستوى يؤثر ملاجا الواضح من ليس أنه ، إال"Output"الناتج مستوى و الضرائب مستوى

 الضرائب مستوى يف معني تغيري ألي الناتج خالهلا يستجيب اليت الفرتة كانت إجا وجلك للناتج، األجل الطويل ،
  .ما نوعا طويلة هي
 التغري هو معدل االعتبار بعني أخذه ينبغي الذي املناسب املتغري فإن النمو، على لضرائبا أثر طبيعة إىل للتوصل و
 على الضرائب أما ما خيص أثر .Engen(1992) 1 وSkinner ل األساسية النتيجة وهي الضرائب، مستوى يف

 يف و الديناميكي، عىنبامل العبء، الضرييب بفائض يرتبط فإنه "Capital" املال رأس خاصة بصفة و الرتاكم عامل
 قد جلك األجل، ومع النمو الطويل على تأثري أي املالية للسياسة ليس فإنه النيوكالسيكي النمو النموج  منوج  إطار
 إىل نسبة البشري املال رأس إنتا  على األقل الضرييب العبء بأن القول ميكن فإنه عامة، مؤقت. بصفة أثر هلا يكون
 أقل سليب أثر حتقيق على يساعد البشري املال لرأس عالية بكثافة تتميز اليت األخرى اعاتعلى القط الضرييب العبء
 .املادي املال رأس على لفرض ضرائب نتيجة النمو على

 على ببساطة ال يقتصر االعتبار هذا فإن الواقع، يف و النمو، على هام أثر له يكون قد الضرائب هيكل كما أن
 الضرييب العام للنظام باهليكل يتعلق إمنا و عامة بصفة الدخل على الضريبة على حىت أو الامل رأس عائد على الضريبة
 املوارد تراكم من كل على مهما را أث الضريبية للسياسة يكون أن خالهلا من ميكن أخرى قناة وهناك .بأكمله

 فهذه الضرييب، اإلنفاق الأشك من كشكل كذلك تعرف واليت الضريبية احلوافز توفري وهي والتقدم التكنولوجي
                                                 

1 Eric M. Engen, Jonathan Skinner(1992):" Fiscal Policy and Economic Growth "BER Working Paper No. 4223, 

National Bureau of Economic Research; Cambridge, Massachusetts. 
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 حبكم و .والتطوير البحث وأنشطة االستثمار تشجيع هبدف واملتقدمة النامية الدول مجيع يف تقريبا توجد احلوافز
 املستهدفة احلوافز تقدمي مت إجا جلك ومع تشوهات، ختلق tax incentives" الضريبية" احلوافر فإن طبيعتها،
 بواسطة إلغاؤها أو جتاوزها ميكن تسببها قد اليت التشوهات فإن للسوق، عنيم فشل أو إخفاق حدة من للتخفيف
 قد اإلجيابية العالقة هذه ( أن1992)Tanzi و Shome رأى من استخدامها ، حيث جنيها ميكن اليت الفوائد
 موظفي نوعية مثل استخدامها، يتم أين الدول خصائص مع مقارنة احلوافز نفسها طبيعة على أقل بنسبة تعتمد
 احلوافز. لتوفري السياسي االقتصاد تكاليف تقليل إىل متيل اليت العامة خصائص البريوقراطية كفاءة و املدنية، اخلدمة
خمتلفة يف  و عديدة هي النمو على الضريبية السياسية جوانب خمتلف أثر باختبار قامت اليت القياسية الدراسات إن

 الضريبة أو عامة بصفة الضريبية مستوى بني العالقة أن على تدل اليت امةالع املؤشرات بعض هناك لكن و نتائجها،
 ملواصفات شديدة حبساسية تتميز و قوية ليست العالقة هذه ولكن سلبية، هي النمو و خاصة بصفة الدخل على

  .)املراقبة متغريات( الضريبية غري املتغريات بقائمة يتعلق فيما خاصة النموج ،
فقط  واحد نوع أن وجد و خمتلفة، ضريبية أداة عشر ثالثة بتجريب Easterly(1993)1 و Rebeloقام  فمثال،
الزمنية  السالسل احندار منوج  خالل من حسابه مت الذي و اهلامشي الدخل على الضريبية معدل يف يتمثل والذي

 إحصائية دالله GDP اتج الداخلي االمجايلنعلى ال "income tax revenueالدخل"  على الضريبية لإليرادات
 نسبة بني السلبية البارزة العالقة أن الباحثان الدراسة .وجد هبذه اخلاصة الدول عينة يف النمو اختالفات شرح يف

 النمو. و GDP الداخلي الناتج إمجايل إىل الدخل على الضرائب إيرادات
 أي أثر جيد مل أنه حني يف خصيالش الدخل على للضرائب قويا سلبيا أثرا كذلكDowrick (1992)2 وجد قد و

 .1985و1960سنوات بني OECD دول من عينة يف الناتج منو على الشركات على للضرائب
 النظرية تقدمه مبا مقارنة بكثري أضعف تبدو النمو و الضرائب بني العالقة حول القياسية الدراسات نتائج عموما، و
 .توقعات من

 العام اإلنفاق سياسة: ثانياا 
 بطريقة ستكون اليت و العام  القطاع من احلقيقية املوارد امتصاص على ينطوي العام لإلنفاق حجم أي لمتوي إن

 الكفاءة حيسن  أن شأنه من االمتصاص هذا فإن التخصيص، نظر وجهة من و اخلاص، للقطاع متاحة أخرى
 حيل قد لكن و به، اخلاصة البديلة الفرصة تكلفة تفوق العام اإلنفاق من االجتماعية كانت املنفعة إجا اإلمجالية
 أثر ( اخلاص القطاع إنتاجية حتسني أيضا ميكن كذلك و ،)املزامحة أثر( اخلاص إنتا  القطاع حمل العام اإلنفاق
 يفسر أن جيب عنه الناتج اإلمجايل االجتماعي العائد فإن بالتايل، و ،)العامة واخلدمات السلع أثر أو اخلارجية العوامل
 .هذين األثرين كال جمموع أنه على

                                                 
1 William Easterly, Sergio Rebelo (1993)  :" Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation"; 

Journal of Monetary Economics; Vol. 32;  pp. 417-458 
2 Steve Dowrick (1992):" Estimating the Impact of Government Consumption on Growth: Growth Accounting and 

Optimizing Models"; mimeo; Australian National University. 
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 النسبية احلدية اإلنتاجيات على واضح بشكل يتوقف العام لإلنفاق املزامحة ألثر اإلمجايل الناتج على الصايف األثر إن
 القطاع إنتا  فإن "externalities"اخلارجية اآلثار غياب ظل يف بأنه سائد اعتقاد هناك .اخلاص و العام للقطاعني

 اإلنفاق مستوى ارتفاع فإن وحده، اجلانب هذا حسب بالتايل، و اخلاص، القطاع بإنتا  مقارنة قلأ كفاءة له العام 
 .الناتج مستوى اخنفاض و الكفاءة عدم زيادة يعين العام
 يف التغري معدل هو احلالة هذه يف املهم العنصر فإن الطويل، املدى يف الناتج بنمو العام اإلنفاق ربط لغرض جلك،
 القطاع إنتاجية رفع خالل من النمو تعزز العام لإلنفاق اخلارجية العوامل آثار املقابل، يف و العام، فاقاإلن مستوى
 .النفقات هذه من أعلى مستوى بواسطة مرتفع منو معدل حتقيق ميكن بالتايل و اخلاص،
 أمهية له )مستواه جمرد فقط سلي و( العام اإلنفاق هيكل أن تعين اخلارجية العوامل و املزامحة آلثار التعارض طبيعة
 :فئتني إىل عامة بصفة العام اإلنفاق هيكل التقليدي املنهج م س ق قد و العام، اإلنفاق تركيبة حتليل يف كبرية

العام  االستهالك أن حيث Public Investment ،العام االستثمار و Public Consumptionالعام االستهالك
 .النمو تعزيز إىل مييل العام االستثمار بينما النمو، )تأخري( عرقلة إىل مييل
إمجايل  من كنسبة( النمو على العام اإلنفاق آثار حول التطبيقية الدراسات فإن للضرائب، بالنسبة احلال هو كما
  .حامسة غري هي GDPالداخلي الناتج
 صايف مع سلبيا يرتبط النمو بأن قوية إشارة هناك توجد واسع، نطاق على العام اإلنفاق تصنيف يتم عندما

 و Easterly،Sala-I-Martin 1(1993) و Rebeloالتعليم و الدفاع على لإلنفاق العام االستهالك
Barro(1995)2، Renelt و Levine (1992)3، العالقة هلذه احملتملة التفسريات حد ما إحدى إىل و 
 أقل أنه على االقتصادية األعوان قبل من العام كاالستهال هذا إىل النظر يتم الكلي، املستوى علىا أهن هي و السلبية
 االدخارات تنخفض بالتايل و اخلاص، لالستهالك مكمل حىت رمبا أو "Perfect Substitute"املثايل البديل من

 كنتيجة لذلك. اخلاصة
على  بوضوح كذلك تنطبق النمو على الضرائب آلثار الصحيح التقدير خيص فيما سابقا املذكورة الصعوبات إن

 األخرى املتغريات مجيع أن مبعىن ( العام اإلنفاق و النمو بني قوية عالقة على العثور مت إجا و حىت .االنفاق العام 
 يولد قد الدخل منو فارتفاع .واضح غري يزال ال السببية اجتاه أن إال ،)جيد بشكل عليها السيطرة مت قد الصلة جات

 من أعلى مستويات يتطلب قد بدوره الذي و العام اإلنفاق أنواع يعمج أو بعض على الطلب يف ارتفاعا كذلك
 من و الضرائب، و العام اإلنفاق حنو النمو من األقل على سيكون السببية اجتاه أن املعقول فمن الضرائب، وبالتايل،

 تتعامل مل القياسية لنموا أدبيات لكن و العكسية، بالسببية املتعلقة املشكلة هلذه مدركني هم الباحثني معظم أن املؤكد
 املنطقي، ، فمنرتيبة تكون ال قد املالية واملتغريات النمو بني العالقة كافية، كما أن و مرضية بصورة اآلن حىت معها

                                                 
1
 William Easterly, Sergio Rebelo; op.cit; pp. 417-458 

2
 Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin (:1995) "Economic Growth"; McGraw-Hill, Inc.; New York. 

3 Ross Levine, David Renelt(1992): " A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions"; The American 

Economic Review; Vol. 82; No. 4; pp. 942-963  
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 ختفيض إىل بعدها مث رفع إىل البداية يف يؤدي قد العام اإلنفاق مستويات ارتفاع بأن القول التحليلية من الناحية
 تغري قد وجدت إن النمو على املالية املتغريات آثار أن يف تتمثل أخرى حالة هناك تظهر قد جلك، إضافة إىل .النمو
 .الدخل ارتفاع مع بشكل جيد االجتاه
التفاعالت  بني الفصل لغرض التطبيقية البحوث من ملزيد واسعا جماال هناك أن إىل تشري املشاكل من وغريها هذه

 الية.امل املتغريات خمتلف بني املعقدة
  Budget Policy الميزانية سياسة: ثالثاا 
، Budget Policy"امليزانية " سياسة يف يتمثل النمو على آثار له تكون قد ولذي ا املالية، للسياسة آخر متغري
 the budget"امليزانية يف التوازن ميثل الذي و العامة، النفقات حجم إىل نسبة العامة اإليرادات حجم مبعىن

balance""، سواءا املطلق باملستوى املتعلقة تلك عن منفصلة تكون واليت النمو على آثار له تكون قد األخري فهذا 
 .سابقا جكره مت كما العام اإلنفاق أو للضرائب

هي  الديون حياد حول التجريبية األدلة فإن النمو، على العام اإلنفاق و الضرائب آلثار بالنسبة احلال هو كما
 متغري على امليزانية عجز أثر على أساسا القياسية الدراسات ركزت الريكاري، التكافؤ اختبار صدد يف و خمتلطة،
 أسعار و األجيال، بني ويالت التح ، اخلاص االدخار -االستهالك :التالية الثالثة املتغريات من أو أكثر واحد

 الفائدة.
 سلبية هي النمو امليزانية و عجز بني العالقة نأ  Easterly(1993)1 و Rebeloوجد ،القياسية الدراساتو من  
 .املتغريين هذين ضعيفة بني عالقة Levine(1992)2 و Reneltأن حني يف معنوية، و

 النمو و االستقرار: الفرع الثاني
 و الضرائب سياسات على املرتتبة اآلثار االستقرار، نظر وجهة من:    العامة النفقات و الضرائب سياسات: أوالا 
 السياسة بني املباشر االرتباط إن .مشرتك بشكل مناقشتها ميكن بالتايل و متشاهبة، هي النمو على العامة نفقاتال

 ضرييب نظام بواسطة استثماري مشروع عن الناجتة يف العوائد حقنه يتم الذي التقلب مع عالقة له النمو و الضريبية
 .مؤكد غري
 الضرييب، النظام بشأن اليقني عدم خاصة حالة التأكد عدم ظروف لظ يف االستثمار حول احلديثة األدبيات يف

 النمو، على الضرييب النظام يقني عدم النمو. إن مشكلة االستثمار،  بالتايل تعرقل )نقص )تأجيل إىل عموما يؤدي
فقد  ليقني،ا عدم حالة من التقليل ميكن بواسطتها اليت السبل املمكنة عن البحث إىل يقود أصلها، عن النظر بعض

 الدولة قيام قبل تطبيقها ينبغي اليت احملتملة من اآلليات جمموعة تقدمي يكون مصدرها مشكل تضارب الوقت ، فانه مت
الزمن، أما اجا كانت تنبع أساسا  عرب السياسة على هذه احلفاظ أجل من جلك و معينة، فرتة يف املثلى السياسة بتنفيذ
 املتوقعة، غري العام اإلنفاق احتياجات أو من كليهما، أو الفائدة، معدالت أو الدخل على متوقعة غري صدمات من

                                                 
1
 William Easterly, Sergio Rebelo; op.cit; pp. 417-458 

2
 Ross Levine, David Renelt; op.cit; pp. 942-963 
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 هذه مثل على كرد الضرييب تعديل النظام ضرورة جتنب على تساعد أن ميكن الدين إلدارة مالئمة سياسة فإن
 من للحد سبةاملنا السياسات تنفيذ أجل من حلني اقرتاح ميكن فإنه ،أو يف حالة التضخم هو االشكال الظروف،

 أي الضرييب النظام فهرسة يف األول احلل يتمثل الكلي، االقتصادي االستقرار عدم
 التقليل أو للحد اإلدارية التدابري اعتماد يف يتمثل الثاين احلل أما طارئ، لتحقيق نتيجة النظام هذا يف تعديل إجراء
 الضرائب . حتصيل يف التأخرات من

 و سليب ارتباط هناك متفاوتة درجات على أنه إىل تشري قياسية دراسة  Aizenman(1993)1 و Marionعرض
 العجز و العامة، النفقات اإليرادات، مستويات مثل املالية من املتغريات عدد يف اليقني عدم حالة و النمو بني معنوي
 .امليزانية يف

الءة)قادرة على السداد(، بالقضاء على لزم الدولة أن تكون لديها مي:   Budget Policyالميزانية سياسةاا:  ثاني
 جانبني تضم للنمو بالنسبة املالية السياسة استدامة أمهيةاملديونية من خالل سياسة ميزانية مالئمة، و كذلك  

 الضرائب سياسة نظام يف سواءا تغيري حيدث أي املتوقع من فإنه مستدامة، غري املالية السياسة اعتبار مت فإجا رئيسيني،
 حالة من يزيد سوف النظام يف تغيري إحداث إن .النقدي التمويل إىل اللجوء سيتم أو ،)اإلنفاق سياسة يف أو/و(

 شأنه من النقدي التمويل أما سابقا، النمو على أثرها مناقشة مت اليت و للسياسة، بالنسبة )التأكد عدم( اليقني عدم
 النمو. على للتضخم احملتملة اآلثار خبصوص هامة قضية يثري الذي و التضخم، ظهور إىل يؤدي أي

 النمو و الدخل توزيع: الفرع الثالث
 التفاوت بني سليب ارتباط وجود متفاوتة بدرجات تدعم )القياسية( التطبيقية الدراسات بعض أن إىل اإلشارة جتدر
 الدول، من واسعة ةعين عرب قويا يعترب السليب االرتباط هذا أن  Clarke(1995)2 أكد قد و  .النمو و الدخل يف
 .الداخلي النمو أدب يف معيارية تعترب اليت األخرى املتغريات ضبط بعد للتفاوت تدابري بديلة استخدام مع و
أن  إال مقنعة، تبدو النمو على األويل الدخل يف وتللتفا السليب األثر حول املوجودة األدلة أن  من الرغم على و

 وAlesinaقدمها اليت النماج  حسب و .واضحة غري تزال ال األثر هذا اخالهل من يعمل اليت احملددة القنوات
3(1994)Rodrick  وTabellini و Persson(1994)4 التفاوت من عالية درجات فإن املثال، سبيل على 

 حدد كما. كبرية عامة حتويالت أو مرتفعة عامة استثمارية نفقات أجل من مرتفعة ضرائب تولد يف الدخل
Aelsinaعدم االستقرار السياسي و االجتماعي االضطراب خيلق الدخل يف التفاوت أن يف تتمثل بديلة انتقال ةآلي 

 .النمو و االستثمار من حيد بدوره الذي و

                                                 
1
 Joshua Aizenman, Nancy P. Marion (1993) ; "Policy Uncertainty, Persistence and Growth"; Review of International 

Economics; Vol. 1; No. 2; pp. 145-163 
2
 George R.G. Clarke (1995)  :"More evidence on income distribution and growth"; Journal of Development  

Economics; Vol. 47; pp. 403-427 
3
 Alberto Alesina, Dani Rodrick; op.cit; pp. 465-490 

4
 Torsten Persson, Guido Tabellini (1994): "Is Inequality Harmful for Growth?"; The American 

Economic Review; Vol. 84; No. 3; pp. 600-621. 
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 خالصة الفصل:

 
 هو إال  ما، الدولة يف االقتصادي التقدم ملدى النهائي املقياسو كخالصة ميكن القول أن  النمو االقتصادي هو 

 القومي الناتج إمجايل ويقيس لألفراد، االقتصادية واخلدمات السلع الناتج من من مرتفع مستوى حتقيق علىقدرهتا 
 الزمن. من معينة فرتة خالل يف اجملتمع إنتاجها مت اليت النهائية السلع واخلدمات جملموع الكلية القيمة

د بينت أن النمو مرتبط بعامل تراكم رأس حيث حاولت خمتلف النظريات االقتصادية تفسري النمو االقتصادي، فق
املال، و الرأس املال البشري، هذا من جهة و زيادة اإلنتاجية من خالل االبتكارات، مع وجود ارتباط وثيق بني كل 

ال يُفهم النُّمو االقتصادي بأي حال من األحوال مبعزل عن من النمو و االنفتاح و التطور املايل من جهة أخرى. و 
لتنمية االقتصادية، فكالمها يُعد جزءًا ال يتجزأ من عملية البناء و حتقيق رفاهية اجملتمعات، كما ال ينبغي مفهوم ا

حصر مفاهيم النمو و التنمية يف جماهلما االقتصادي الضيق و حسب ، طاملا اعترب كالمها عملية متعددة األبعاد 
 و االجتماعي، و الرقي هبما إىل األحسن.  هتدف إىل إعادة تنظيم وتوجيه كل من النظامني االقتصادي

 حتقيق لغرض املالية األدوات استخدام أهنا على تعرف اليت و املالية السياسة بأن العامة املالية رواد يعتقدكما  
الكتب و  من العديد عنوان يف االعتقاد هذا ينعكس حيث االقتصادي، النمو على التأثري ميكنها ،أهداف حمددة 

 ليس الرواد هؤالء أن من بالرغم و االقتصادي، النمو و املالية السياسة بني املفرتضة العالقة إىل تشري اليت املقاالت
 نظرية أن املالية، إال السياسة يف إجراؤها يتم اليت التغيريات خالل من النمو على التأثري ميكنهم أي شك بأنه لديهم
 القصرية آثارها باستثناء األجل الطويل النمو على التأثري اسة يفالسي هلذه دور أي النيوكالسيكية ال تعطي النمو
 مستوى الناتج.  على األجل

 يف العامة املالية أدوات يف تغيريات إجراء حول كيفية التوصيات تقدمي يف االقتصاديون يرتدد ال أن ينبغي بالتايل، و
 التقليل و البشري، املال رأس تراكم سياسات تعزيز اداعتم مثل: النمو لتعزيز مهما النظرية هذه تعتربه الذي االجتاه
 .الدخل توزيع يف التفاوت درجة من
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 تمهيد:

إن السياسة املالية أليِّ دولة ما هي إاّل الربنامج الذي ختططه تلك الدولة و تنفذه مستخدمة فيه مصادرها       
االقتصادي و  نب اآلثار غري مرغوبة على كافة متغريات النشاطااليرادية و براجمها اإلنفاقية إلحداث آثار مرغوبة و جت

االجتماعي و السياسي وجلك لتحقيق أهداف اجملتمع)عمالة كاملة، استقرار و منو اقتصادي، توازن يف ميزان 
 املدفوعات...اخل(.

 مميزة ، سواء من الناحية بعد ختلص اجلزائر من قيود االستعمار الفرنسي، بدأت املرحلة األوىل اليت اتسمت مبعامل    
 االقتصادية و السياسية و القانونية، حيث انتهجت سياسة تنموية مبنية على قواعد االقتصاد املخطط أو املوجه، 

أما فيما خيص املرحلة الثانية فبدأت من أوائل التسعينات، كنتيجة الخنفاض أسعار البرتول و زيادة حدة و عبء 
لك الوضع اىل حالة من االختالالت على مستوى التوازنات االقتصادية و االجتماعية يف املديونية اخلارجية، أدى ج

اجلزائر، فكانت جمربة اجلزائر جمربة على التوجه اىل اعادة جدولة ديوهنا اخلارجية)نادي باريس و نادي لندن( و دخلت 
اجلزائر بضرورة االنفتاح على اقتصاد اجلزائر مرحلة تطبيق وصفة صندوق النقد الدويل، و من آثار جلك هو إقرار 

 السوق و التخلي تدرجييا على النظام االقتصادي السابق.

و تأيت املرحلة الثالثة مع بداية األلفية الثالثة، و قد متيزت خبرو  اجلزائر من عزلتها بفضل االستقرار السياسي و    
تصادية من معدل تضخم  منخفض و معدالت منو األمين، و قد تزامن جلك التحسن الذي ميز معظم املؤشرات االق

 حقيقية موجبة، مما انعكس بصورة اجيابية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية.

اليت انتهجتها ل االصالحات و هلذا حناول يف هذا الفصل التعرض اىل أهم التطورات اليت عرفتها السياسة املالية يف ظ 
 .اجلزائر 

 نتطرق  إىل أثر السياسة املالية على النمو اإلقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة من خالل هذا الفصل سوف      
باستعمال دراسة قياسية، و جلك بالتطرق يف املبحث األول إىل تطور السياسة املالية يف اجلزائر  1970-2014

يف املبحث الثاين فنتطرق إىل ، أما 2014ملختلف املراحل اليت مر هبا اإلقتصاد اجلزائري منذ االستقالل إىل غاية سنة 
اإلطار النظري للسياسة القياسية و املبحث الثالث نتناول الدراسة القياسية ألثر السياسة املالية على النمو االقتصادي 

 .2014-1962يف اجلزائر خالل الفرتة
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 2014-1962تطور السياسة المالية في الجزائر : المبحث األول

وف نسلط الضوء على تطورات السياسة املالية يف اجلزائر إىل غاية يومنا هذا، حيث يتم من خالل هذا املبحث س    
، و تسمى مبرحلة االقتصاد 1989-1962تقسيمها إىل ثالث مراحل، املرحلة األوىل تتمثل يف الفرتة ما بني 

جه حنو اقتصاد السوق كما ، و اليت تعرف مبرحلة التو 1998-1990املوجه، أما املرحلة الثانية للفرتة ما بني سنة 
إىل غاية  1999عرفت فيها اجلزائر التوجه للمؤسسات املالية  و النقدية الدولية، أما املرحلة الثالثة ابتداءاً من سنة 

 ول.رت و اليت متيزت بارتفاع أسعار الب يومنا هذا

 

 .1989-1962مرحلة االقتصاد المخطط "الموجه" : المطلب األول

 مناج  متباينة للتنمية بغية تقليص اهلوة بينها و بني دول العامل املتقدم، فالنموج  الذي اعتمدته اختارت  دول العامل
دول العامل الثالث و من بينها اجلزائر يعتمد على توجيه اجلهاز االنتاجي حنو السوق الداخلي، حيث يؤكد على 

 يت تتميز أيضا بأن هلا آثار فاعلة و حمرضة.إعطاء األمهية القصوى للصناعات الثقيلة يف برنامج التمية، و ال

و نظرًا للدور الذي تلعبه السياسة املالية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية و يف تنظيم موارد الدولة و 
ضمان حسن استخدامها، و الذي ينعكس من خالل املوازنة العامة للدولة، هذا ما جعل السياسة املالية حتظى 

بري من صانعي القرار، حيث عرف االقتصاد اجلزائري ثالث خمططات تنموية هدفت إىل حتويل االقتصاد باهتمام ك
 .1اجلزائري اىل اقتصاد نام و ضمان النمو الذايت املعتمد على املصادر احمللية

 االتجاه العام للمخططات التنموية و أهدافها االقتصادية :الفرع األول

وهنا فرتة تصنيع و ختطيط مركزي، حيث عرفت اجلزائر تنفيذ ثالث خمططات بك 1979-1967امتازت الفرتة 
تنموية سخرت هلا أموال ضخمة هبدف اخلرو  من التخلف و التبعية، و كانت البداية باملخطط الثالثي األول، 

 .2املخطط الرباعي األول و املخطط الرباعي الثاين

 (1969-1967المخطط الثالثي األول:) 
طط هبدف حتضري الوسائل املادية و البشرية إلجناز املخططات اليت تليه، و مت الرتكيز على الصناعات جاء هذا املخ

القاعدية)احملروقات( و افتقر هذا املخطط إىل شروط التخطيط كالشمول، حتديد األهداف، الدقة...، و قد مت حتقيقه 

                                                 
1
 .16 اجلزائر"، دار الفجر للنشر و التوزيع، اجلزائر،ص:(:" منهجية امليزانية العامة للدولة يف2004لعمارة مجال) 

2
 .209، ص:-لبنان-(:" اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة االنفاق احلكومي"، مكتبة حسني العصرية، بريوت2010وليد عبد احلميد عايب) 
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مليار د  أي مبعدل اجناز  9.16منها مليار د  استهلك  11.8بصفة مرضية، فمن أصل حجم استثمار قدره 
 و لقد وزعت االستثمارات على ثالث جمموعات متجانسة و هي: 82%

مليار د  و الصناعة ب  1.88مليار د  موزعة على الزراعة ب  6.79اإلستثمارات اإلنتاجية املباشرة:  -
 مليار د . 4.91

 ار د .ملي 0.36اإلستثمارات شبه اإلنتاجية كالتجارة و املواصالت ب  -
مليار د ،  0.28مليار د  موزعة على التقنية االقتصادية ب 2.01اإلستثمارات غري اإلنتاجية كاملدارس  -

 مليار د . 1.73البنية التحتية االجتماعية ب 
 (1973-1970المخطط الرباعي األول:) 

اء االشرتاكي و جعل لقد كان التوجه السائد يف هذا املخطط حنو الصناعات الثقيلة، حيث جاء هبدف دعم البن
التصنيع يف املرتبة األوىل من عوامل التنمية، و قامت املؤسسات العمومية بفتح حسابني أحدمها لالستغالل و اآلخر 
لالستثمار، حيث يتم متويل نفقات االستغالل بقروض قصرية األجل بينما متويل نفقات االستثمار بقروض طويلة 

مومية و اخلزينة العمومية، و لقد منعت املؤسسات العمومية من االحتفاظ األجل من طرف البنوك التجارية الع
بالتدفقات الصافية إلعادة تشكيل رأمساهلا، و قيامها بعملية التمويل الذايت هبدف مراقبة مواردها املالية، و لقد بلغ 

لدولة إنشاء صناعات مليار د ، و السبب يف هذه الزيادة هو قرار ا 68.56حجم االستثمارات يف هذا املخطط 
 جديدة ختص احملروقات، الفروع امليكانيكية، و لقد سعى هذا املخطط إىل حتقيق جمموعة من األهداف تتمثل يف:

 من الناتج احمللي اخلام. %0.9حتقيق معدل منو سنوي يقدر ب  -
 تعميم االستقالل االقتصادي عن طريق تدعيم و إنشاء الصناعة. -
ة للسكان عن طريق دعم أسعار املواد الواسعة االستهالك و توجيه االستهالك حتسني و رفع مستوى املعيش -

 العام و اخلاص.
 (1977-1974المخطط الرباعي الثاني:) 

مليار د  كربنامج استثمارات عمومية، تتلخص أهم االجتاهات و أهداف هذا  110خصص هلذا املخطط مبلغ 
 املخطط فيما يلي:

بناء اقتصاد اشرتاكي عن طريق زيادة اإلنتا  و توسيع التنمية بكامل تدعيم االستقالل االقتصادي و  -
 الرتاب الوطين.

على األقل أي زيادة سنوية مقدارها  %40رفع الناتج احمللي اإلمجايل عند حلول اآلجال احلقيقية ب  -
10%    . 
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سنة  %35، بينما مل يتجاوز 1979و  1978بني عامي  % 46وصل معدل االستثمار احلكومي إىل 
باألسعار  1978-1969، و ارتفع االستثمار اإلمجايل يف الفرتة %62حيث شكلت حصة قطاع الصناعة 1970

من الناتج، و لكن رغم احلجم الكبري  %52مليون د ، و هو ما ميثل  5342مليون د  إىل  3409اجلارية من 
 .1يف االجناز و البريوقراطية لالستثمارات فإن النتائج مل تكن يف حجم التطلعات و هذا نتيجة للتأخر

 مكانة اإلنفاق الحكومي االستثماري ضمن مخططات التنمية: : الفرع الثاني
إن الشيء املالحظ يف املخططات التنموية السابقة هي تطور حجم االستثمار العمومي من سنة ألخرى حيث انتقل 

الل املخطط الرباعي الثاين، إال أن السؤال مليار د  خ 30.2مليار د  خالل املخطط الرباعي األول إىل 9.2من 
 .الذي يطرح يف هذا اجملال يتعلق مبصادر متويل هذا اإلنفاق احلكومي االستثماري

 مصادر تمويل االنفاق الحكومي االستثماري للمخططات التنموية: (:02الجدول رقم )

 1977-1974المخطط الرباعي الثاني 1973-1970المخطط الرباعي األول
 % املصادر % صادرامل

 29 متويل خارجي 23.4 متويل خارجي
 33 ادخار ميزاين 9.3 ادخار ميزاين

 12.1 موارد اخلزينة+ادخار املؤسسات 34.8 موارد اخلزينة+ادخار املؤسسات
 25.9 متويل نقدي 32.5 متويل نقدي

 100 اجملموع 100 اجملموع

نتقال من الخطة الى السوق و مدى تحقيق أهداف السياسة االقتصادية، جامعة : عبد هللا بلوناس، االقتصاد الجزائري االرمصد

 .36، ص 2005-2004الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية 

 

إىل  %9.3أدى إىل تطور االدخار امليزاين من  1974أن ارتفاع أسعار البرتول سنة  2نالحظ من خالل اجلدول
برتولية اليت تعتمد على مستوى األسعار يف السوق الدولية، لذلك ميكن اعتباره متويل بسبب زيادة اجلباية ال  33%

، و نالحظ كذلك اخنفاض %29خارجي غري مباشر  و من جهة أخرى ارتفعت حصة التمويل اخلارجي املباشر إىل 
وطنية، و تتجلى ، و هذا يعود إىل نقص مردودية الشركات ال%12اىل  34 %ادخار املؤسسات و موارد اخلزينة 

من حجم الصادرات الكلية،  %90أمهية احملروقات من خالل حصته يف االدخار امليزاين و متثل صادرات احملروقات 
كما أن قطاع احملروقات يدعم املقدرة االفرتاضية لالقتصاد اجلزائري يف السوق املالية الدولية ، و اجلدول التايل يوضح 

 صاد اجلزائري خالل املرحلة االشرتاكية.مكانة الريع البرتويل يف االقت

 

                                                 
1
 .246اجلامعية، اجلزائر،ص: (:" سياسة متويل التنمية و تنظيمها يف اجلزائر"، ديوان املطبوعات1991حممد بلقاسم) 
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 مكانة الريع البتويل يف االقتصاد اجلزائري خالل املرحلة االشرتاكية (:03جدول)

 A B C D E F 1السنوات

1965-1967 23.3 70.5 222 0.17 6.5 - 

1970-1973 29.5 77.4 304 0.15 3.1 - 

1974 57.2 93.2 1176 0.13 1.7 - 

1975 53.3 93.1 1078 - 2 96 

1976 54.3 95 1277 - 0.95 6002 

1977 53.8 96 1374 0.09 0.8 12180 

1978 47.2 96.1 1321 - 0.7 21988 

1979 57.1 97.6 1981 - 0.5 26631 

1980 63.2 98.2 2771 - 0.5 25940 

1981 64.2 98.2 3205 - 0.5 22606 

1982 53.4 98.2 2991 - - 20308 

1983 44.6 98.5 2918 - - 18858 

1984 43.3 97.7 2929 - - 17500 

 .213: وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، صالمصدر

 

بالتكوين السريع لرأس املال، إج بلغ معدل االستثمار االمجايل  1979-1977و قد متيزت الفرتة املمتدة مابني 
، إال أن هناك %7بلوغ معدل منو الناتج اخلام  إىل زيادة معدل التشغيل و باإلضافةمن الناتج الداخلي اخلام، 41%

نقاط ضعف خاصة فيما يتعلق بأدوات التسيري و التخطيط املعتمدة على األوامر، و اختالالت قطاعية عميقة 
عرفت أسعار البرتول اخنفضا حادا باإلضافة اىل  1986خلقت نوعا من التبعية طويا األجل، و انطالقا من سنة

سعار صرف الدوالر األمريكي و هذا ما قاد يف األخري إىل ضرورة القيام مبجموعات من االخنفاض املوازي أل
 .2االصالحات االقتصادية

 

 

 

 
                                                 

A
1
 : نسبة اجلباية البرتولية اىل االيرادات املالية االمجالية. 

B.نسبة احملروقات اىل امجايل الصادرات: 
C.) مداخيل صادرات احملروقات للفرد الواحد)د: 
D(و بالسعر الثابت ) (1974:انتاجية العمل خار  الزراعة و التجارة بداللة الزمن ب)د 
E املنتجات النصف مصنعة و منتجات التجهيز من موارد الصادرات.:نسبة 
F. االقرتاض االمجايل باملليون دوالر: 
 .214احلميد عايب ، مرجع سابق، ص:وليد عبد 2
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 1989-1980: تطور مؤشرات كفاءة السياسة المالية في الجزائر خالل الفترة(04الجدول)

السنوات     

 النسب

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1986 1987 1988 1989 

RF/PIB
1

 41.7 47 41 39.7 43.4 36.9 31.2 30.4 29.2 30.4 31.8 
2
RO/PIB 14.3 15.3 15.5 18.2 19.7 16.4 18.4 19 18.6 18.4 14.5 

IR/PIB
3

 19.5 33.4 26.3 23.9 24.9 21.5 13.7 13.2 15.6 19.1 19.3 

ID/PIB
4

 10.5 11.7 11.8 12.5 13.5 10.5 11.5 11.7 10.9 10.2 9.3 

 .218: وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، صرالمصد
( نالحظ أن مؤشرات الكفاءة املالية اجتهت حنو االخنفاض خاصة فيما يتعلق بنسبة 04من خالل اجلدول)     

االيرادات الضريبية إىل الناتج احمللي، و هذا االخنفاض كان انعكاسا للتهرب الضرييب الذي كان مييز النظام الضرييب 
و الذي كان مغطى من قبل السياسة النقدية، حيث أن اخلزينة العمومية كثريا ما جلأت للبنك املركزي  اجلزائري

لالقرتاض من أجل متويل عجز املوازنة بغية حتقيق استقرار اقتصادي، حيث أن السلطات هدفت إلنشاء مناصب 
 ستثمار العكسي.شغل ومهية من أجل امتصاص البطالة املزمنة و اليت كانت كنتيجة عملية اال

و منه فإن أعراض املرض اهلولندي بادية على االقتصاد اجلزائري، حيث مارس حقن الريع البرتويل يف االقتصاد أثرا 
سلبيا على بقية القطاعات، وتقلص الريع البرتويل األمر الذي ساعد على اختالل االستقرار االقتصادي الكلي، و كل 

، األمر الذي ألزم احلكومة القيام بإصالحات اقتصادية 1990انطالقا من سنة هذا أدى إىل تفاقم مشكلة التضخم
 على مراحل.

 الخام: الداخلي ( على اإلنتاج1979-1967نتائج فترة التخطيط) : الفرع الثالث
 د ، مليار  86.8 إىل د  مليار 14.6 من انتقل حبيث اخلام، الداخلي اإلنتا  تضاعف 1978-67خالل الفرتة 

 اإلنتا  أن نالحظ النقدي التضخم تأثري استثنينا وإجا ،% 17.6 نسبتها السنة يف متوسطة زيادة عن شفيك مما
 د  مليار 86.8 إىل ، 1967 سنة د  مليار 40.3 من انتقل قد 1978 أسعار حبجم عنه املعرب العام الداخلي
 نفس خالل السنة يف % 7.2 بلغ ةالفرت  أثناء املتوسط يف املسجل احلقيقي النمو معدل فإن وعليه 1978 سنة
 سياسة تطبيق لعدم وجلك احملروقات، من اجلزائر احتياط مستوى إنقاص إىل أدى مما مرتفع احملروقات إنتا  بقي الفرتة
 %7 سوى ميثل ال الزراعة يف العام القطاع نأ كما الركود، من الفرتة طوال عاىن الفالحي اإلنتا  أما الطويل، املدى
 .الفرتة طوال ضعيفا كان احملروقات خار  الصناعي اإلنتا  إن .الكلية املضافة القيمة من

                                                 
1
 RF بالنسبة للناتج  احمللي االمجايل  :االيرادات اجلبائيةPIB 

 RO2 بالنسبة للناتج  احمللي االمجايل  :االيرادات العاديةPIB 
 IR3 الضرائب على الدخول بالنسبة للناتج  احمللي االمجايلPIB 
 ID4 الضرائب على االنفاق بالنسبة للناتج  احمللي االمجايلPIB 
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 الذي احلقيقية العروض على واالستثمارات لالستهالك والفردية االجتماعية الطلبات فيها متارس اليت الضغوط ن إ
 ليس معدل وهو % 18 بنسبة 1978 سنة ظهر الذي التضخم وارتفاع بروز إىل أدت فقد الضعيف، النمو مييّزها
 .مكافحته بسهل

 

 1998-1990السياسة المالية في ظل االصالحات  :المطلب الثاني

عرفت السياسة االقتصادية يف هذه املرحلة إجراءات تصحيحية جذرية بصفة عامة، و السياسة املالية بصفة خاصة 
ات، مما جعلها حتظى جبانب من هبدف تصحيح االختالالت اليت اشتدت خطورهتا ابتداءًا من منتصف الثمانين

 اهتمام أصحاب القرار، و تتمثل اما يف السياسة االنفاقية أو الضريبية أو كالمها معًا.

 1998-1990السياسة االنفاقية العامة في الجزائر : الفرع األول 

 طبيعة بني للتفرقة بقاط وهذا التجهيز، نفقات التسيري، نفقات :قسمني إىل اجلزائر ميزانية يف العامة النفقات تقسم
 حيدثه الذي واألثر به تقوم الذي والدور طبيعتها حيث من واملتجانسة املتشاهبة النفقات جتمع حيث النفقات
 .النفقات أنواع من نوع كل حسب الدولة حتقيقها إىل تسعى اليت واألهداف

 :التسيير : نفقاتأوالا 

 الالئق الدولة والتطبيق نشاطات بتسيري تسمح واليت للدولة، يوالطبيع العادي للنشاط ختصص اليت النفقات تلك هي
 مهمتها أن أي واإلدارية، العمومية املصاحل أجل من تدفع اليت النفقات تلك هي عامة وبصفة اجلارية، للمهمات
 نياملستخدم نفقات على تشمل التسيري نفقات حيث أن اإلدارية، الناحية الدولة من مصاحل سري استمرارية تضمن
 .املعدات ونفقات

 التجهيز نفقات :ثانياا 

 البالد ثروة ازدياد اإلمجايل وبالتايل الوطين الناتج ازدياد عنه يتولد الذي االستثمار طابع هلا اليت النفقات تلك متثل
 االستثمارات من النفقات هذه وتكون االستثمارPNB ميزانية أو التجهيز ميزانية اسم التجهيز نفقات على ويطلق
 إعانات االستثمارات هلذه ويضيف منتجة باستثمارات تعترب مباشرة واليت واإلدارية، االجتماعية االقتصادية اهليكلية
الصناعي،  القطاع للدولة    ) االقتصادية للقطاعات التجهيز نفقات ختصص عامة لب وبصفة املقدمة التجهيز
 .الوطن يف شاملة تنمية قيقحت إىل للوصول بوسائل جتهيزها أجل من اخل(....الفالحي

 الربامج مليزانية تنفيذية كوسيلة قانون يف إعداده يتم الذي السنوي الوطين املخطط متثل االستثمار نفقات إن
 نفقات متويل إن .القطاعات على كافة توزع اقتصادية مشاريع شكل على توزع النفقات هذه أن حيث االقتصادية،
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 قروض شكل يف مؤقتة متويلها بنفقات يتم قد كما هنائية بنفقات للدولة عموميةال اخلزينة قبل من يتم التجهيز
 .املؤسسات العمومية التمويل عض رخص خالل أي البنك من أو اخلزينة وتسبيقات

متيزت السياسة االنفاقية بنمو االنفاق العام و ارتفاع معدالته سواء نفقات  1998-1990ففي ظل حمل الدراسة 
 .عليه السياسة االنفاقية التوسعيةو نفقات التجهيز، و هو ما يطلق التسيري منه أ

 الوحدة: مليار د                1998-1990تطور النفقات العامة خالل الفترة  (:05جدول)              

 

 

 السنوات

  نفقات التجهيز نفقات التسيير

 

 مجموع النفقات
 

 النفقات

نسبتها إلى 

مجموع 

 %النفقات

 

 قاتالنف

نسبتها إلى 

مجموع 

 %النفقات

1990 96.09 67 45.60 33 142.5 

1991 183.3 78 52.00 22 235.3 

1992 236.10 76 72.60 24 308.7 

1993 288.90 74 101.60 26 390.5 

1994 344.72 74 117.70 26 461.9 

1995 444.43 75 144.66 25 589.09 

1996 550.60 75 147.01 25 724.61 

1997 643.56 76 201.64 26 845.20 

1998 663.86 75 211.88 25 875.74 

 .146،ص2005: من اعداد الطالبة اعتمادا على تقرير اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي المصدر

مليار د  و  142.5إج بلغت  1990( نالحظ أن النفقات العامة كانت متواضعة يف سنة 07من خالل اجلدول)
، أي تضاعفت أربع مرات و قد استمرت هذه 1995مليار د  سنة  589.09دالت مرتفعة لتصل إىل تزايدت مبع

مقارنة %48مليار د  أي بنسبة زيادة تقدر ب 875.74مبلغ  1998الزيادة يف النفقات العامة إج بلغت  سنة 
 .1995بسنة 

 :ميكن استنتا  مالحظتني هامتني ت التجهيز و إجا تطرقنا إىل النفقات من ناحية تقسيمها إىل نفقات التسيري و نفقا

بالنسبة لنفقات التسيري يكشف اجلدول أن هناك اختالال هيكليا بينها و بني نفقات التجهيز، فقد بلغت  -
من امجايل النفقات العامة و قد بلغت %74.5نفقات التسيري نسبة متطورة خالل الفرتة كلها حوايل 

أما اجا نظرنا إىل نفقات التسيري كقيمة مطلقة جند هناك تضخما  ، %78بنسبة  1991أقصاها خالل سنة 
، أي أهنا تضاعفت 1998سنة  663.86إىل  1990مليار د  سنة  96.09كبريا، حيث ارتفعت من 
 إىل ما يقارب سبع مرات.
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من %33مليار د  أي نسبة  45.60و البالغة  1990بالنسبة لنفقات التجهيز رغم حمدوديتها سنة  -
العامة، و هي نسبة عالية مقارنة بباقي السنوات حمل الدراسة و هذا رغم أن قيمتها املطلقة بدأت النفقات 

 تتزايد و تتوسع إىل غاية هناية عقد التسعينات.
 الوحدة : مليار د   .1998-1990خالل الفترة  PIBيوضح نسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام(:06جدول)

قات االجمالية إلى  نسبة النف السنوات

PIB 

نسبة نفقات التسيير   إلى 

PIB 

 نسبة نفقات التجهيز

 PIBإلى  

1990 24.62 16.01 8.61 

1991 24.60 17.84 6.76 

1992 39.09 25.69 13.40 

1993 40.06 24.49 15.57 

1994 38.07 22.21 15.86 

1995 37.88 23.62 14.26 

1996 28.19 21.42 6.77 

1997 30.40 23.41 7.26 

1998 30.94 23.45 7.49 

 .146،ص2005اعتمادا على تقرير اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي  ة: من اعداد الطالبالمصدر

 1998-1990سياسة االيرادات العامة في الجزائر : الفرع الثاني

اليرادات العامة و زيادة حصيلتها عمدت السياسة االيرادية خالل الفرتة حمل الدراسة على تنمية و تنويع مصادر ا
ملواجهة األعباء االقتصادية و االجتماعية و السياسية، كما اعتمدت السياسة االيرادية و الضريبية على وجه اخلصوص 

من امجايل االيرادات العامة  %50اعتمادا كبريا على اجلباية البرتولية و اليت جتاوزت نسبتها يف كل السنوات أكثر من 
 (.09ة كما هو موضح يف اجلدول)للموازن

 1998-1990: يوضح تطور ايرادات الموازنة العامة خالل الفترة(07الجدول)

 

 

 السنة

  االيرادات العامة

 االيرادات غير الجبائي االيرادات الجبائية مجموع االيرادات

الجباية 

 البترولية

الجباية 

 العادية

 استثنائية عادية

1990 76.20 78.80 5.20 - 160.20 

1991 161.5 106.20 4.70 - 272.40 

1992 201.3 109.10 6.40 - 316.80 

1993 185 126.10 9.00 - 320.10 

1994 22.18 175.96 8.06 28 434.20 

1995 336.15 233.15 8.69 22.86 600.80 

1996 496.00 290.60 11.46 27.10 825.16 

1997 584.77 314.01 15.78 32.11 926.67 

1998 378.56 329.83 14.71 51.42 774.51 

 .146،ص2005اعتمادا على تقرير اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي  ةمن اعداد الطالب :المصدر
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 233.15إىل  1990مليار د  سنة 78.80بالنسبة إليرادات اجلباية العادية شهدت تطوراً ملحوظا إج انتقلت من 
، حيث بلغت مسامهتها يف 1998مليار د  سنة329.83الزيادة لتصل  ، واستمرت1995مليار د  سنة

و هذا راجع لألداء اجليد حلصيلة الضرائب اخلاصة بالتجارة، كما ارتفعت حصيلة   %42.50االيرادات االمجالية
بادالت، كما الرسوم اجلمركية و ضريبة القيمة املضافة على الواردات نتيجة حترير التجارة اخلارجية و توسيع نطاق امل

اجتهت الضرائب حنو االرتفاع و جلك نتيجة التدابري املتخذة ضمن برنامج التصحيح اهليكلي الذي جاء فيه رفع 
و التقليل من اإلعفاءات للرسم على القيمة املضافة باإلضافة إىل رفع IRGمعدل الضريبة على الدخل االمجايل 

 زيادة على انتعاش الضرائب غري املباشرة.  %33إىل  %05 معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من

بالنسبة للجباية البرتولية فإهنا تلعب دورا هاما يف ايرادات املوازنة العامة للدولة و من مث تغطية النفقات العامة، حيث 
ايدا مستمرا من يشكل هذا النوع من اجلباية املصدر األساسي لإليرادات العامة، فقد شهدت اجلباية البرتولية تز 

بسبب االخنفاض املسجل يف أسعار البرتول   1998-1993ما عدا التذبذب الذي حدث سنيت  1990-1997
 كما هو موضح يف اجلدول)(.

 .1998-1990تطور أسعار البترول  (:08الجدول)

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

سعر 

البرميل 

(S) 

22.20 

 

 

18.32 19.93 17.75 16.31 17.58 21.69 19.45 12.86 

  opecاعتمادا على تقارير  :المصدر

مليار د  مث 76.20بلغت  1990من خالل اجلدول السابق يتضح أن االيرادات اجلبائية البرتولية خالل سنة 
حرب اخلليج مليار د  و يعود جلك إىل الطلب الكبري على املوارد البرتولية بسبب  161.5إىل  1991ارتفعت سنة 

بسبب اخنفاض سعر برميل النفط، و عليه  1998، مث تراجعت سنة  1997و قد استمرت الزيادة لغاية سنة 
نالحظ أنه رغم أمهية اجلباية البرتولية يف متويل خزينة الدولة فإهنا تبقى موردا غري مستقر الرتباطه بعدة عوامل خارجية 

 منها:

 سعر الصرف. -
 سعر الربميل. -
 املي على احملروقات.الطلب الع -
 الظروف السياسية و األمنية. -
 و منه فالبد من تطوير إيرادات اجلباية العادية. -
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 2014-1999واقع السياسة المالية في الجزائر  :المطلب الثالث

رة شرعت اجلزائر منذ بداية األلفية اجلديدة يف انتها  سياسة مالية توسعية مل يسبق هلا مثيل من قبل، فقد كان للوف
املالية الكبرية اليت حققتها اجلزائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط بداية األلفية الثالثة دوراً هاما يف اتباع هذه السياسة، و قد 

يف برامج االستثمارات العمومية   2014-2001جتلت هذه السياسة املرتكزة على التوسع يف النفقات العامة للفرتة
 كما يلي: 

 قتصاديبرنامج دعم اإلنعاش االPSRE   Programme de soutien à la relance- 
économique  الذي خصص له غالف مايل أويل مببلغ أويل  2004-2001أو المخطط الثالثي :

 1.216مليار دوالر أمريكي(، قبل أن يصبح غالفه املايل النهائي مقدرا حبوايل  7مليار د )حوايل  525مببلغ 
والر(، بعد إضافة مشاريع جديدة له و إجراء تقييمات ملعظم املشاريع املربجمة مليار د 16مليار د )ما يعادل 

 سابقا.

 البرنامج التكميلي لدعم النمو Programme complémentaire de soutien à la 
croissance -PCSC )الذي قدرت االعتمادات  2009-2005)المخطط الخماسي األول:

مليار دوالر(،مبا يف جلك خمصصات الربنامج  114مليار د ) 8705املالية األولية املخصصة له مببلغ 
مليار د (، و خمتلف الربامج اإلضافية السيما برناجمي اجلنوب و اهلضاب العليا، و الربنامج  1216السابق)

ا التكميلي الوجه المتصاص السكن اهلش، و الربامج التكميلية احمللية. أما الغالف املايل اإلمجايل املرتبط هبذ
مليار دوالر(، بعد إضافة  130مليار د )حوايل  9680فقد قدر ب  2009الربنامج عند اختتامه يف هناية 

 عمليات إعادة التقييم للمشاريع اجلارية و خمتلف التمويالت اإلضافية األخرى.

 برنامج توطيد النمو االقتصاديProgramme de consolidation de la 
croissance économique-PCCE(2014-2010المخطط الخماسي الثاني) بقوام :

مليار دوالر(، مبا يف جلك الغالف اإلمجايل للربنامج  286مليار د ) ما يعادل 21214مايل امجايل قدره 
 مليار 11534مليار د (، أي أن الربنامج اجلديد خمصص له مبلغ أويل مبقدار 9680السابق)
 مليار دوالر(.155د )

مومية انتهاجها لسياسة االنعاش هذه خاصة بضرورة تدارك التأخر يف التنمية املوروث عن و قد بررت السلطات الع
 األزمة االقتصادية، املالية و السياسية اليت مرت هبا البالد، و بعثت حركية االستثمار و النمو من جديد.
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 2014-1999سياسة االنفاق العام  :الفرع األول

 الفرتة حمل الدراسة بنمو اإلنفاق العام سواء نفقات التسيري أو نفقات التجهيز و متيزت السياسة االنفاقية يف       
هو ما يعرف بالسياسة االنفاقية التوسعية، و يتعلق منو االنفاق و ارتفاع معدالته بالتطورات االقتصادية و االجتماعية 

قدرت ب  1999م النفقات العامة لسنة هلذه املرحلة، و أمهها االرتفاع امللحوظ يف أسعار النفط، فنالحظ أن حج
أي تضاعفت مرتني)كما هو موضح يف اجلدول  2005مليار د  سنة  2052مليار د  ارتفعت إىل 961.86

كما   %280أي زيادة بنسبة  2011مليار د  سنة  5731.4املوايل(، و تزايدت مبعدالت مرتفعة لتصل إىل 
بعدما كانت  سنة  %61على  2005التسيري اخنفضت سنة نالحظ من خالل اجلدول املوايل أن نسبة نفقات 

من امجايل  %52إىل  2008من النفقات العامة، مث واصلت االخنفاض لتصل سنة %80تقدر ب  1999
و كذلك نفقات % 66اتسمت بارتفاع نفقات التسيري لتصل ل 2011النفقات، و املالحظ كذلك يف سنة 

 2013، 2012التسيري  يف االخنفاض تدرجييا يف السنوات  ،و بدأت بعدها نفقات% 34التجهيز بنسبة 
على التوايل  ، اما نفقات التجهيز شهدت بعض التذبذب يف   %61.5،% 63،% 62، بالنسب  2014،

 .% 38.5،% 37،% 38نفس السنوات السالفة الذكر بالنسب 

 الوحدة: مليار دينار                   2014-1999: تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة (09جدول رقم)

  نفقات التجهيز نفقات التسيير السنة

 

 النفقات العامة
نسبتها إلى  النفقات

إجمالي 

 %النفقات 

نسبتها إلى  النفقات

إجمالي 

 %النفقات 

1999 7774.7 80% 186.99 20% 961.8 

2000 856.19 73% 321.93 27% 1178.12 

2001 963.63 73% 357.40 27% 1321.03 

2002 1097.72 71% 452.93 29% 1550.65 

2003 1199.04 68% 553.65 32% 1752.69 

2004 1251.1 66% 640.7 34% 1891.8 

2005 1245.1 61% 806.9 39% 2052.0 

2006 1437.9 58% 1015.1 42% 2453.0 

2007 1673.9 53% 1434.6 47% 3108.5 

2008 2217.7 52% 1973.3 48% 4191.0 

2009 2300 54% 1946.3 46% 4246.3 

2010 2659.0 60% 1807.9 40% 4466.9 

2011 3797.2 66% 1934.2 34% 5731.4 

2012 4608,25 62% 2820,41 38% 7428,66 

2013 4335,61 63% 2544,20 37% 6879,82 

2014 4714,45 61.5% 2941,71 38.5% 7656,16 

 .2014، 2011، 2008و تقارير بنك اجلزائر cnes  2005دا على تقريراعتما ة: من اعداد الطالبالمصدر
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 2014-1999سياسة االيرادات العامة في الجزائر : الفرع الثاني

تعترب االيرادات العامة متعددة و متنوعة، فهناك االيرادات اجلبائية اليت تتكون من ايرادات اجلباية البرتولية و ايرادات 
 دات غري اجلبائية فتتكون من ايرادات عادية و ايرادات استثنائية.اجلباية العادية االيرا

مليار  950.5قدرت االيرادات العامة ب 1999فقد عرفت االيرادات العامة تزايدا خالل الفرتة املدروسة، ففي سنة 
مليار د  أي  6863.0اىل  2014و تواصلت هذه الزيادة لتصل سنة  2005مليار د  سنة  3082.6د  إىل 

 .1999مقارنة بسنة %600سبة زيادة تقدر تفوق  ن

ومن خالل اجلدول املوايل يتضح أن اجلباية البرتولية تلعب دوراً هامًا يف ايرادات املوازنة العمة للدولة و من مث تغطية 
األزمة املالية النفقات العامة، كما يتضح كذلك أن مسامهة اجلباية البرتولية متزايدة خالل فرتة الدراسة باستثناء سنوات 

 .2010و  2009اليت عصفت باالقتصاد العاملي و اليت نتج عنها اخنفاض أسعار النفط سنيت 

 

 .2014-1999تطور االيرادات العامة في الجزائر خالل  (:10جدول)

 

 السنة       

  االيرادات غير الجبائية االيرادات الجبائية

الجباية  االيرادات العامة    

 البترولية

جباية ال

 العادية

 استثنائية عادية

1999 560.12 314.77 16.5 59.11 950.5 

2000 720.00 349.50 15.41 40.02 1124.93 

2001 840.60 398.24 43.71 107.19 1389.74 

2002 916.40 482.90 74.64 6.5 1576.68 

2003 836.06 519.95 54.39 5.7 1517.67 

2004 1570.7 580.4 72.1 0.3 2229.7 

2005 2352.7 640.4 83.8 7.9 3082.6 

2006 2799.0 720.8 119.7 0.1 3639.8 

2007 2796.8 766.7 116.4 00 3687.8 

2008 4088.6 965.2 136.6 0.1 5190.5 

2009 2412.7 1146.6 116.7 00 3676.8 

2010 2905.0 1298.0 189.8 - 4392.9 

2011 3979.7 1448.9 274.8 - 5703.4 

2012 4192.0 2138 - - 6330.0 

2013 4399.0 2464 - - 6863.0 

2014 - - - - - 

 .2014، 2011، 2008و تقارير بنك اجلزائر cnes  2005اعتمادا على تقرير ة: من اعداد الطالبالمصدر
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 الجزائر في االقتصادي االستقرار مؤشرات تطور: المطلب الرابع
النمو  مؤشرات يف أساسا املتمثلة اجلزائر يف االقتصادي االستقرار مؤشرات تطور حتليل سيتم املبحث هذا خالل من

 :2014-1990الفرتة  خالل هذا و التضخم، البطالة، االقتصادي،
 تطور معدالت النمو االقتصادي في الجزائر :الفرع األول

ليت شهدها االقتصاد ، وجلك تبعا للتطورات ا رتة الدرسةمو االقتصادي تطورا ملحوظا خالل فلقد شهدت الن
   اجلزائري واجلدول املوايل يوضح اهم هذه التطورات

 1990/2014تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  (:11الجدول رقم ) 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل النمو 

 (%)االقتصادي

0.8 1.2 1.8 -2.1 -0.9 3.8 4.0 1.1 5.0 3.2 2.4 2.6 4.0 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

معدل النمو 
 (%)االقتصادي

6.8 5.2 5.0 1.8 4.5 2.0 1.7 3.6 2.6 3.3 2.7 3.8  

 االحصائيات البنك الدويل مصدر

 

 :القتصاديتطور معدل النمو ا (:1الشكل البياني رقم )

 

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول اعاله.مصدر
ه ، حيث أن2014-1990الفرتة خالل مراحل بعدة مر االقتصادي النمو معدل أن من خالل الشكل يتضح    

 بلغ حيث ملحوظا اخنفاضا االقتصادي النمو معدل خالهلا عرف 1994-1990سنة من املمتدة األوىل يف الفرتة
 . 1986% ، و هذا راجع إىل خملفات أزمة البرتول سنة 0.32-ان الفرتة معدل متوسط
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: فقد شهدت منوا اقتصاديا متذبذبا حيث ارتفع معدل النمو سنة 2001-1995أما املرحلة الثانية و املمتدة من    
د بلغ متوسط معدل النمو ، و ق1997% سنة1.1مث اخنفض إىل   1996%  سنة4%  إىل 3.8إىل  1995

 وطالشر  وتعدد الدولية، املالية املؤسسات خمتلف مع االتفاقيات تعاقب إىل %. و هذا راجع3.44خالل هذه الفرتة 
 اإلمجايل التكوين يف ممثلة االستثمار معدالت اخنفاض الفرتة هذه شهدت كما الدويل، النقد صندوق قدمها اليت
 يف تلك الفرتة. زيادة عرف الذي احملروقات قطاع استثنينا ما إجا اإلمجايل الداخلي ناتجال من كنسبة الثابت املال لرأس

، اىل غاية      2001% سنة 2.6من انتقل حيث ملحوظا حتسنا االقتصادي النمو عرف معدل 2001و انطالقا من 
 حتسن إىل أساسا عراج هذا الفرتة، و هذه خالل اجلزائر إليه وصلت منو معدل أعلى ، هو2003% سنة 6.8
 قطاع مع مثال باملقارنة اجلزائري االقتصاد على مهيمنا النفط قطاع ظل حيث الدولية، األسواق يف النفط أسعار
  الزراعة. و الصناعة

 :تطور معدالت البطالة في الجزائر :الفرع الثاني

ا يف بداية الفية الثالثة ، واجلدوالملوايل لقد شهدت ظاهرة البطالة تفاقما خالل بداية التسعينيات ، بينما اخنفض معدهل
 يضح هذا التطور.

 

 2014-1990تحليل تطور مؤشرات البطالة في الجزائر خالل الفترة  (:12الجدول)

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل 
 البطالة

19.76 20.7 23.8 23.15 24.8 28.1 27.99 27.97 28.02 29.29 29.77 27.3 25.9 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

معدل 
 البطالة

23.71 17.7 15.3 12.3 13.8 11.3 10.2 10 10 11 9.8 9.5  

 البنك الدويلإعتمادا على احصائيات :  المصدر
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 (2014-1990لة يف اجلزائر خالل الفرتة)تطور مؤشرات البطا (:2البياني) الشكل 

 

 .املوضحة يف اجلدول أعاله: من إعداد الطالبة اعتمادا على االحصائيات  المصدر

، حيث انتقلت  2000-1990نالحظ من خالل اجلدول  أن معدالت البطالة سجلت ارتفاعا خالل الفرتة     
 اجلزائري االقتصاد هبا مر اليت األزمة ةنتيج هذا و، 2000سنة   %29.77إىل  1990سنة  %19.76من 

 مناصب من املزيد إحداث على قدرهتا عدم و املؤسسات العمومية جل عجز و النفط، أسعار اخنفاض عن النامجة
 الفرتة هذه خالل اجلزائر يف التنموي النشاط اخنفاض يف تفسريها جتد البطالة يف الزيادة هذه الواقع يف ألنه الشغل،
 األمينة الظروف بسبب السنوات هذه خالل كبريا تراجعا سجل األخري هذا و االستثمار على يعتمد لالتشغي لكون
 الدويل النقد صندوق مع اجلزائر باشرهتا اليت اهليكلية اإلصالحات فإن جلك، إىل إضافة البالد، عاشتها اليت الصعبة

 إلعادة نتيجة إما للعمال، اجلماعي التسريح إىل ودفعتها العمومية االقتصادية املؤسسات على كبري بشكل قد أثرت 
عامل و غلق أكثر  500.000من أكثر تسريح مت حيث التمويل، مصادر إجياد لعدم غلقها أو هيكلة املؤسسات

 .1998-1994مؤسسة عمومية من  1000من 
سنة  27.3%من اخنفضت حيث حمسوسا، تراجعا البطالة معدالت ، سجلت2001و انطالقا من سنة       
 أواخر يف للبالد األمنية األوضاع حتسن إىل األوىل بالدرجة راجع وهذا، 2014سنة   %9.5، إىل 2001

 االرتفاع نتيجة االقتصادية الوضعية حتسن مع االقتصادي و السياسي االستقرار على اليت ساعدت التسعينات
 اإلنعاش دعم برنامج خالل من الوطين القتصادا بإنعاش االستثمارية الربامج مسحت كما ، النفط أسعار يف الطفيف

(، و برامج توطيد 2009-2005لدعم النمو االقتصادي )  التكميلي (، الربنامج2004-2001) االقتصادي
 (.2014-2010النمو االقتصادي)

 :الفرع الثالث: تطور معدالت التضخم في الجزائر
لدراسة خاصة خالل فرتة االصالحات االقتصادية يف لقد عاىن االقتصاد اجلزائري من شبح التضخم ضمن فرتة ا

 ، بينما عرف انتعاشا يف الفرتات الالحقة واجلدول املوايل يوضح هذا التطورالتسعينيات
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 1990/2014معدل التضخم في الجزائر خالل الفترة  (:13الجدول رقم )
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل 
 (%)لتضخم

17.9 25.9 31.7 20.5 29 29.8 18.7 5.6 5.0 2.6 0.34 4.23 1.42 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

معدل 
 (%)التضخم

2.59 3.56 1.64 2.53 3.51 4.8 5.7 3.91 4.52 8.89 3.25 2.9  

 : إحصائيات البنك الدويل مصدر

 

 1990/2014: تطور معدل التضخم خالل الفترة  (3الشكل البياني )

 

 من إعداد الطالبة اعتماداعلى االحصائيات املوضحة يف اجلدول أعاله. مصدر
 

 على املفروضة القيود بسبب وجلك املخطط، االقتصاد مرحلة خالل مكبوتة التضخم معدالت كانت لقد      
 أصبحت الثمانينات عقد هناية ومع للمواطنني، الشرائية القدرة على حفاظا داريةإ بطريقة حتدد كانت اليت األسعار
 .دوليا عليها املتعارف بالكفاءة تشتغل ال النشاطات أغلب
 الفرتات عن خمتلف برنامج بتطبيق فرتة كل متيزت حيث رئيسية فرتات ثالث إىل بتقسيمه التضخم معدل حتليل ميكن

 .األخرى
 حيث مت خالل هذه الفرتة تنفيذ برامج لالستقرار والتثبيت1994-1990متدة من املرحلة األوىل امل ، 

 1990سنة  % 17.9من انتقلت حيث التضخم معدالت يف ارتفاعا الفرتة هذه وشهدت االقتصادي،
 برامج أن إىل يعود جلك، و السبب يف جلك 1994سنة   % 29و إىل 1992سنة  % 31.7إىل



 2014-1970ثر السياسة المالية على النمو االقتصادي في الجزائر أ                                       لفصل الثالثا
 

 

75 
 

قيمة العملة  يف كبري ختفيض وإجراء الكلي الطلب إلدارة صارمة سياسات على انطوت املطبقة االستقرار
 فإن وبالتايل الفائدة، وأسعار اخلدمات و للسلع احمللية لألسعار اجلزئي التحرير و،  %60بنسبة تزيد عن 

 .التضخم معدالت ارتفاع هو السياسات هلذه املنطقية النتيجة

 حيث اخنفض خالهلا  1998إىل غاية  1995من املمتدة اهليكلي حاإلصال مرحلة هي و املرحلة الثانية
 اهليكلي اإلصالح برنامج أن حيث 2000سنة   %0.34إىل   1994سنة   %29معدل التضخم من 

 النقد صندوق لربنامج األساسي اهلدف أن حيث التضخم معدالت بتخفيض يتعلق فيها مثاره يعطي بدأ
، و كذلك اخنفض معدل التضخم  التضخم معدالت ارتفاع نم احلد هو الفرتة هذه خالل الدويل
 الدويل النقد صندوق توصيات نتيجة وجلك  0.34%ب  2000اىل غاية %29.8بنسبة   1995من
 خالل فعال حدث ما وهو التضخم، يف التحكم أجل من الكلي الطلب السلطات بتخفيض ألزمت اليت
 .2000-1994الفرتة

 السماح  مع البطالة معدالت ختفيض إىل هتدف اليت االقتصادي اإلنعاش برامج مرحلة وهي الثالثة املرحلة
من سنة  انتقلت حمسوسا إج ارتفاعا التضخم معدالت شهدت ماحيث نوعا مرتفعة تضخم مبعدالت
 معدل تراجع بعد % و5.7ب  2009% سنة  2.59ب 2003% اىل سنة 0.34ب  2000
%     4.52حيث وصل إىل 2011ع من جديد سنة ، عاد االرتفا  2010%  سنة3.91إىل التضخم

 خصوصا: لألسعار، العام املستوى لرفع  2011سنة  يف للتضخم أساسية عوامل عدة ترافقت وقد

 .النقدية للكتلة القوي النمو-
 للطلب املعترب بالتزايد وبالرتابط الصدى بأثر املضخم التأثري جات رقمني، ب أحيانا لألجور، املعتربة الزيادة-

 .العوامل إنتاجية بضعف يتميز ظرف يف اإلنتا  وتكاليف
 .حاهلا على املستوردة الفالحية املنتجات بيع إلعادة احتكارية، بل التنافسية، ضعيفة أسواق-
املوردة  البلدان من اآليت التضخم انتقال و الصناعية االستهالكية السلع على للطلب االسترياد املرتفع مرونة-

 ة.و املتزايد بقو 
 أهم %، وتكمن8.89ب قدر الذي و للعشرية ارتفاعا األكثر املعدل ليبلغ 2012سنة يف التضخم تفاقم وقد -

 أقل ، وبدرجة% 84 ب التضخم يف نسبة تساهم اليت و النقدية الكتلة زيادة يف أساسا 2012يف التضخم حمددات
 أن حني يف القوي، املستورد جات احملتوى املواد أسعار وكذلك الغذائية الصناعة لفرع الصناعية األسعار ارتفاع يف

 .2011لسنة بالنسبة واضح تراجع يف األخرية هذه مسامهة
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%سنة  8.89فقد شهدت املعدالت اخنفاضا حمسوسا من  2014إىل غاية 2013أما يف السنوات األخرية  
البرتول يف السوق  و هذا يتعلق باهنيار أسعار 2014سنة  2.9مث % 2013%سنة  3.25إىل غاية  2012
 العاملية.

 

 األدوات القياسية المستعملة في الدراسة القياسية :المبحث الثاني

 .Ragnar A.Kالنروجيي االقتصادي طرف من 1926 سنة مرة ألول القياسي االقتصاد مصطلح استخدم     
Frisch،علوم االجتماعية حيفل بالعديد االقتصاد القياسي شأنه شأن سائر ال .االقتصاد يف نوبل جائزة على احلائز

من التعريفات، رمبا يقرتب عددها من عدد املهتمني هبذا العلم، فقد تعددت مداخل وزوايا تعريفه انبثق عن جلك 
 .1عدم وجود ما ميكن أن نعتربه تعريف جامع مانع هلذا الفرع املتميز من الدراسات االقتصادية احلديثة

لالقتصاد القياسي إال أهنا تكاد تنبثق على أنه تطبيق للرياضيات و األساليب  و برغم تعدد التعريفات املختلفة
 اإلحصائية لقياس و اختبار الظواهر االقتصادية.

يف ضوء ما سبق ميكننا تعريف االقتصاد القياسي بأنه أحد فروع علم االقتصاد الذي يهتم أساسًا بقياس و حتليل 
االقتصادية و الرياضيات و األساليب االحصائية، و هبدف حتليل و اختبار الظواهر االقتصادية مستعينا بالنظرية 

 النظريات االقتصادية املختلفة مث االعتماد عليها يف رسم السياسات االقتصادية املالئمة.  

و تعين   Economicsمن كلمتني أصلها يوناين، األوىل كلمة  Econometricsتتكون عبارة االقتصاد القياسي 
و تعين القياسات، إج تستند مادة االقتصاد القياسي باألساس على قياس العالقات  Metricsقتصاد و الثانية علم اال

 بني املتغريات االقتصادية.

وميكن تعريفه بصفة عامة، على أنه أسلوب من األساليب التحليل االقتصادي الذي يهتم بالتقدير الكمي للعالقات 
 :2ثل أهدافه يفو تتم بني املتغريات االقتصادية

 االقتصادية النظرية اختبار. 

 االقتصادية الظواهر بعض تفسري. 

 االقتصادية السياسات تقييم أو رسم 

                                                 
1
   .13"، دار امليسرة، األردن،ص:-Eviewsباستخدام برنامج-(:"االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق2013) حسام علي داوود، خالد السواعي 
 .10ص: ، اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،"التطبيق و النظرية بني :القياسي االقتصاد يف احلديث" (،2005عطية) القادر عبد حممد القادر عبد2
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 االقتصادية املتغريات بسلوك التنبؤ. 

  Simple Linear Regession Modelنموذج االنحدار الخطي البسيط: المطلب األول

اىل فهم االقتصاد القياسي التطبيقي ويشمل النموج  البسيط على  يعد منوج  االحندار اخلطي البسيط املدخل      
وميكن التعبري عن العالقة الدالية بني  معادلة واحدة تشرح العالقة بني متغرييني أحدمها تابع، و اآلخر مستقل.

Y=F(x)املتغيريين التابع و املستقل يف النموج  البسيط على النحو اآليت: 
1 

 نحدار الخطي البسيطنموذج اال :الفرع األول

 عرض النموذج أوالا:

 .2يسمح منوج  االحندار اخلطي البسيط بتفسري متغري داخلي بداللة متغري مفِسر أو متغري خارجي  

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑡 + 𝜀t                                    𝑡 = 1, …, 𝑛         

 :مع
𝑦𝑡: الزمن يف )رفسم امل املتغري(  الداخلي املتغري 𝑡، النموج  ضمن حتديده يتم. 
 

xt: الزمن يف رسِّ املف املتغري 𝑡 ،خارجي أنه يفرتض. 

𝑎0 ، 𝑎1: النموج  معلمات. 

𝜀t: احملدد النموج  و احلقيقي النموج  بني الفرق ميثل و العشوائي، اخلطأ. 

 n : املشاهدات عدد. 

  "OLS"3العادية الصغرى المربعات طريقة بواسطة التقدير: ثانياا 

 Ordinary Leastالعادية الصغرى املربعات طريقة هي النموج  السابق و معلمات لتقدير األساسية الطريقة

Squares ،  و اليت ظهرت يف السنوات األوىل من القرن التاسع عشر. بفضل عامل الرياضيات األملاينCarl 
Friedrich Gauss ،حصائية املهمة للغاية، و اليت جعلت منها واحدة من متيزت هذه الطريقة ببعض اخلصائص اال

 بني الطرق األكثر قوة و شعبية لتحليل االحندار.

                                                 
1
 .63مرجع سابق ، ص: "،-Eviewsباستخدام برنامج-(:"االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق2013) حسام علي داوود، خالد السواعي 

22
Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy(2004) ; " Économétrie 

appliquée : Méthodes, Applications, Corrigés" ; Éditions De Boeck Université ; Paris ; p. 11-13. 
3
 Régis Bourbonnais (2011) :" Économétrie: Manuel et exercices corrigés " ; 8ème éd. ; Dunod ; Paris -ة  op.cit ; p. 

20-21  
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 :1يلي فيما األساسية الفرضيات تتمثل البسيط الخطي االنحدار بنموذج الخاصة الفرضيات: ثالثاا 

 حسب املعادلة السابقة.   t xل بالنسبة خطي هو االحندار منوج  :1الفرضية

 nonغري عشوائي " tx املتغري أن يفرتض أخرى بعبارة و خطأ، بدون مشاهدة txالقيم  :2 يةالفرض
stochastique" 

 جيدا، وبالتايل حمدد النموج  املتوسط، ، يف𝑡𝜀(𝐸= ( 0الصفر يساوي العشوائي للخطأ الرياضي التوقع :3 الفرضية
 .الصفر يساوي اخلطأ متوسط فإن

 tثابت عشوائيال اخلطأ تباين :4 الفرضية
2𝜎 ( =

2
 𝑡𝜀(𝐸 اخلطأ   جتانس بفرضية تسمى الفرضية هذه ،و

"Homoscedasticity" تباين ثبات بعدم يتسم النموج  فإن الفرضية، هذه حتقق عدم حالة يف ،و 
 ."Heteroscedasticity"اخلطأ

عن بعضها  مستقلة األخطاء أن ،أي𝑡≠  𝑡′مع  𝑡𝜀 𝑡𝜀(𝐸= (′0األخطاء  بني جايت ارتباط وجود عدم : 5 الفرضية
 .املوالية األخطاء على يؤثر ال  tالبعض، اخلطأ يف الزمن 

 ر.فسِّ امل املتغري عن مستقل اخلطأ أن أي ، 0𝑡𝜀, 𝑡𝑥(𝑣𝑜𝐶 = (: 6 الفرضية

 العادية الصغرى المربعات مقدرات :ثالثاا 

 األخطاء: مربعات جمموع تدنية يقطر  عن (OLS)العادية الصغرى املربعات مقدرات على احلصول يتم

 

 :يلي ما على احلصول يتم   0= ;  0= األوىل الدرجة شروط من انطالقا

                            

   )  =0             

 كما يلي:  و  املعاملني مقدر على لاحلصو  يتم 4و  3و حبل املعادلتني 

                                                 
1
 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 20 
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حسب هذه النظرية يعترب مقدر املربعات  "Gauss-Markov"نظرية الصغرى املربعات مقدرات خصائصو من  
)E أي وغري متحيز عشوائي، ملتغري خطية دالة عن عبارة أنه الصغرى أفضل مقدر خطي أي )=   

E( )=  ، فعال حيث يتميز مقدر املربعات الصغرى بأن له أقل تباين بالنسبة جلميع املقدرات اخلطية و غري 
 و تعطى عالقة التباين كاآليت:  املتحيزة

𝐶𝑜𝑣( , )= = −�̅� 𝑉( )= −�̅�  

 :  اخلطأ تباين مقدر حتديد جيب للمعلمات، املشرتك التباين -التباين صفوفةم حلساب

 

 2التحديد  معامل
R: 

نوعية  على مؤشرا يعترب الكلي، التغري و النموج  طرف من املفسمر التغري بني النسبة يقيس الذيمعامل التحديد هو 
 .1للنموج  التعديل

=
 

 :y وx املتغريين بني االرتباط معامل يساوي التحديد معامل البسيط، اخلطي االحندار منوج  يف

 

 1من قريبة قيمة أن ، حيث1و0بني حمصور التحديد معامل يكون الثابت، احلد وجود مع اخلطي االحندار منوج  يف
 للتعديل. جيدة نوعية إىل تشري

 تللمعلما المعنوية اختبار و الثقة فترات: 
 :إضافية فرضية وضع يتم النموج ، ملعلمات الثقة فرتات لتحديد

 1أي: تباين و صفر يساوي حسايب مبتوسط الطبيعي للتوزيع العشوائية األخطاء ختضع :7الفرضية

                                                 
1
Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 15-16.  
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 :يلي كما للمعلمات الثقة فرتات تعطى

𝑃𝑟 [𝑎 𝑖 − 𝜎 𝑎 𝑖 ∗ ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝑎 𝑖 + 𝜎 𝑎 𝑖 ∗  ] = 1 − 𝛼 ; 𝑖 = 0 , 1 

 

 %10أو  5 عند عادة حمدد هو و املعنوية مستوى ميثل:

 

 للمعلمات: المعنوية اختبار 

 

: كانت إجا (n-2)تساوي حرية درجات بعدد Student لتوزيع ختضع هي ، و= 𝑡𝑐𝑎𝑙  :اإلحصائية حساب يتم
 𝑡𝑐𝑎𝑙 املعامل بالتايل . ومعنوية مستوى عندالفرضية رفض ،يتم 𝑎 ̂𝑖.خيتلف معنويا عن الصفر ، 

 yالتابع أو املفسًّر املتغري على يؤثر املفسِّر املتغري أن من التحقق إىل يهدف أساسي اختبار هو املعنوية اختبار

 yاملتغري يفّسر ال xاملتغري أن يعين 𝐻0: 𝑎1 = 0  دمالع فرضية قبول إن

معامل  أي التحديد، معامل استخدام هي و البسيط االحندار منوج  يف االختبار هذا إلجراء بديلة طريقة هناك
  y وxبني االرتباط

=𝐹∗ =  
𝐹∗لتوزيع ختضع Ficherو 1تساوي حرية درجات بعدد(n-2) 

 .αعند مستوى معنوية الفرضية رفض يتم 𝐹∗ > 𝐹1 ; 𝑛−2كانت اإج

 Multiple Regession Modelنموذج االنحدار المتعدد :الفرع الثاني
 من اكثر يتضمن حيث انه البسيط للنموج  امتداد هو العام اخلطي النموج  أحيانا ويسمى املتعدد االحندار منوج 
 لكن مستقل، متغري واآلخر تابع متغري على متغريين يعتمد األمر كان البسيط النموج  حالة واحد، يف مستقل متغري
 املتغريات من والعديد واحد تابع هناك يكون قد بينها من من املتغريات عدد يتضمن قد العام النموج  حالة يف

 𝑌 = 𝑋 𝑎 + 𝜀       يلي: كما املتعدد اخلطي االحندار منوج  يكتب عامة، بصفة املستقلة.

                                                                                                                                                             
1
 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 26-29. 
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 Yi x1xxi :      و يكتب النموج  بالشكل املقدر كما يلي  
Y :املتغري املفسمر ،x ، متغري مفسِّر ، 𝜀 1األخطاء العشوائية

. 

 فرضيات النموذج :أوالا 

 :ملقدرا النموج  على نتحصل لكي البسيط النموج  عليها يستند اليت الفروض نفس هي

- i:اطبيعيً  يتوزع. 
- E(i)=0: املقدرات تكون أن نتوقع تايل وبال يد، حتد خطأ هنالك أنه ليس أي .الصفر وسط يساوي 

 .متحيزة غري
عندما تكون   cov(ui ,uj) 0=يشمل ثبات التباين و انعدام التغاير فرض التباين ثبات  االفرتاض يضيف -

i≠j  و باملقابل لو كانتi=j :فان  
                                                         cov(ui ,uj(=cov(ui ,uj)= v(ui )

2 

 .املتكررة املعاينات يف ثابتة إي عشوائية غري املستقلة املتغريات -
و يؤدي هذا إىل درجات حرية يف حالة منوج   n>kأي أن  kيفوق عدد املتغريات nاملشاهدات  عدد -

 يف احلالة العامة يكون التباين : v(ui ) =املتغيريين : 

= v(ui )     حيث: k .تقيس عدد املتغريات املتضمنة يف النموج  كافة 

  n>kافضل، اجا كانت  كان األمر كلما قليل التباين كان فكلما املقدرات دقة قياس يف التباين يستعمل حيث
 كلما حتسن قياسها   ة مقدرة التباين و كلما قل مربع  تباينالنتيجة سيكون املقام كبري و تقل قيم

 بني عالقة توجد ال املثال سبيل على املستقلة، املتغريات بني خطيه عالقة توجد الx1 ,x2  
 

 Markov-Gauss 2نظرية  :ثانياا 
 

 تباين، أدىن له العادية ملربعات الصغرىا مقدر فإن aل املتحيزة غري و اخلطية األخرى املقدرات مجيع بني من أنه عينت
 ، ويعطى كما يلي:فعال مقدر أنه أيضا القول ميكن بالتايل، و

 راالحندا ملعامالت املشرتكة التباينات و التباينات مصفوفة تقدير ميكن بالتايل، و 

 
 

                                                 
 .43-42ص: ،adnanalsanoy.wordpress.com تصاد القياسي"،د.عدنان الصنوبري، "حماضرات يف االق1

2
 Régis Bourbonnais," Économétrie" , opcit ; p 52-60- . 
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2معامل التحديد
R : 

=
 

تشري اتلى نوعية التعديل هي جيدة، حيث تكون  1القيمة القريبة من 0،1نتمي اىل اجملال قيمة معامل التحديد ت
 املفسمر بواسطة النموج  مرتفعة.  Yنسبة التغري الكلي يف 

 :و كذلك يتم احتساب معامل التحديد املعدل

                                                          (1- )  *     = 

 :حيث

 للمعلمات الثقة فترات تحديد و اإلحصائية المعنوية اختبارات: رابعاا 
 : :كالتايل هو الفرضيات اختبار

  H0      : ai=0 
H1        : a1≠0 

 :يكون لدينا  H0الفرضية حتت

                                      𝑡𝑐𝑎𝑙 == tai 

 .(n-k-1)تساوي حرية درجات بعددStudentلتوزيع هذه االحصائية ختضع
 عند الصفر عن معنويا خيتلف ai، أي أن املعامل H0 الفرضية رفض يتم، tcal كانت إجا

معنويا عن الصفر عند ال خيتلف ،   ai و بالتايل فإن املعامل، H0 ، أما يف العكس يتم قبول الفرضيةαمستوى معنوية
 .αمستوى معنوية 

 :يلي كما تعطى للمعلمات الثقة فرتات
𝑃𝑟 [𝑎 𝑖 − 𝜎 𝑎 𝑖 ∗ ≤ 𝑎𝑖 ≤ 𝑎 𝑖 + 𝜎 𝑎 𝑖 ∗  ] = 1 − 𝛼  

 
تلف معنويا خي a، فان هذا يعين أن املعامل aللمعامل  %95، ال تنتمي إىل جمال الثقة عند 0صفر القيمة كانت إجا

  .عن الصفر
 االنحدار لنموذج الشاملة المعنوية اختبار: خامساا 

 

𝑎1 = 𝑎2 = ⋯ = 𝑎𝑘 = 0 : 𝐻0 

: 𝐻1معدوم غري األقل على واحد معامل هناك.  

 :Ficherاختبار استخدام يتم االختبار، هذا إلجراء
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𝐹∗   

 ، كانت إجا حيث و k رية تساوياجلدولية عند درجات ح Fمع قيمة  ∗𝐹يتم مقارنة 
Fcal الفرضية رفض يتم H0عامة بصفة معنوية له النموج  فإن بالتايل ، و. 

 و يف حالة العكس، معناه ال توجد أي عالقة خطية معنوية بني املتغري املفسمر )التابع( و املتغريات املفسِّرة.

 

 : ألثر أدوات السياسة المالية على النمو االقتصادي تحليل قياسي  :المبحث الثالث

عن طريق التحليل القياسي الذي سوف ميكننا من اختبار اثر أدوات السياسة املالية املتمثلة يف : النفقات العامة ، 
 االيرادات العامة والدين العمومي على النمو االقتصادي

 دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة: المطلب األول

مستقلة وهي   الل هذا املطلب سوف نتطرق إىل اهم التحاليل املتعلقة مبتغريات الدراسة املتمثلة يف متغرياتمن خ
. بينما متغري Dوالدين العام  Tوااليرادات العامة  G النفقات العامة ممثلة يف االنفاق العموميالسياسة املالية وهي 

 .كمتغري تابع  PIBم النمو االقتصادي املعرب عنه بالناتج النحلي اخلا
 إحصائيات خاصة بمتغيرات محل الدراسة: (:14الجدول رقم )

  G اإليرادات  االنفاق الحكوميT  الدين العامD  الناتج المحلي الخام
pib 

1970 6014 6306 40,8 22905 

1971 6796 9619 49,5 23520 

1972 7729 9178 40,1 27430 

1973 9913 11067 40,6 32100 

1974 12495 23438 42,2 55561 

1975 17756 25052 47,9 61574 

1976 20177 28018 55,7 74075 

1977 25472 33479 78,7 87241 

1978 30106 36773 101,9 104832 

1979 33515 46429 91,5 128223 

1980 44016 59344 79,1 162507 

1981 57654 79085 66,7 191469 

1982 72443 75313 68,9 207552 

1983 85632 80957 68,8 233752 

1984 115735 105782 76 263856 

1985 135301 107307 70 291597 

1986 125441 90744 96,3 296551 

1987 111323 88808 107,7 312706 

1988 119700 93500 126,1 347717 
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1989 124500 116484 118,2 422044 

1990 136500 152500 106,3 554388 

1991 212100 248900 123,5 862133 

1992 420131 311864 122,2 1074700 

1993 390500 313949 132,4 1189720 

1994 461900 477181 173,1 1487400 

1995 589100 611731 174,3 1966500 

1996 724609 528157 146,4 2494800 

1997 845100 829500 135 2780170 

1998 875700 774500 85,2 2830490 

1999 961700 972800 73,8 3238200 

2000 1176100 1138900 68,6 4098820 

2001 1321000 1395800 54,6 4241800 

2002 1550600 1570300 52,5 4454800 

2003 1691400 1947600 49,3 5247500 

2004 1891800 2215200 42,5 6135900 

2005 2052000 3082700 27.218 7544000 

2006 2452700 3639900 26.865 8460500 

2007 3108500 3687900 13.935 9306200 

2008 4144000 5190600 8.822 11069025 

2009 4224800 3672900 10.814 10017515 

2010 4512800 4382500 11.663 12050000 

2011 5853600 5790400 9.942 14418600 

2012 7058100 3804450 10.001 14502249 

2013 6635620 3895315 8.315 15959790 

2014 6995769 3927748 8.764 16885582 

 : إحصائيات البنك الدويل مصدر

 النفقات العامة : الفرع األول

وجلك راجع لعدة عوامل امهها  2014إىل  1970عرفت النفقات العامة تطورا ملحوظا خالل فرتة الدراسة من 
 يتم تنفيذها من قبل الدولة ، منذ االستقالل إىل يومنا هذا وميكن توضيح هذا التطور جليا يف الربامج التنموية اليت
 املنحىن البياين املوايل:
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 1970/2014تطور النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:4شكل البياني رقم )

 

 احصائيات اجلدول السابق: من إعداد الطالبة اعتمادا على  المصدر

،  عرفت 1980-1970الشكل البياين يتضح  أن النفقات العامة كانت متواضعة و ثابتة من خالل 
و مع بداية األلفية األخرية  ،1992لتشهد ارتفاعا ملحوظا مستمر انطالقا من  1984من  ارتفاع طفيف من ابتداءاً 

، شهدت االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج يف املتمثلة االستثمارية ربامجال  تطبيق مرحلة (2014-2000)الفرتة هذه متثل
 ارتفاعًا يف االنفاق احلكومي .

 االيرادات العامة : الفرع الثاني

إن تطور االيرادات العامة يف اجلزائر مرهون بعدة سباب وعوامل خمتلفة اغلبها اعتماد االقتصاد اجلزائري على مورد 
يرادات العامة تأيت من اجلباية البرتولية اليت تعرف تذبذب كبري واحد وهو قطاع النفط، وباعتبار أن نسبة كبرية من اال

 .والشكل البياين املوايل يوضح جلك 1970/2014عرب مرحلة الدراسة 

 1970/2014تطور االيرادات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  (:5شكل البياني رقم )

 

  لسابقاحصائيات اجلدول امن إعداد الطالبة اعتمادا على :  المصدر
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 نالحظ من خالل الشكل البياين يف:

 نظرا الرتفاع 1978:متيزت بثبات االيرادات العامة و ارتفاع طفيف ابتداءا من 1980-1970من  الفرتة
 أسعار البرتول و التعديالت الضريبية اخلاصة بقانون املالية يف تلك الفرتة.

  ا يف هذه الفرتة على الرغم من :شهدت االيرادات العامة ارتفاعا طفيف1988-1982الفرتة من
و تراجع نسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف االيرادات العامة، إال أن 1986ظهور أزمة البرتول يف 

 الدولة اختذت تعديالت ضريبية النعاش االقتصاد 

  نالحظ ارتفاع ملحوظ يف نسبة االيرادات العامة و هذا راجع اىل 1991-1989الفرتة من:
 ات اجلباية البرتولية و حتسن أسعار النفط يف فرتة التسعينات.ارتفاع ايراد

  و ابتداءًا من التسعينات شهدت ارتفاعا حمسوسا لتبلغ جروهتا يف 2000-1992الفرتة :
مليون  5790400مبقدار  2011مث لرتتفع بعدها يف   2008مث اخنفضت يف سنة 2007سنة

 1985950سوسا مقدرًا ب عرفت اخنفاضا حم 2014-2013-2012د  و يف سنوات 
 د     و هذا نتيجة الخنفاض أسعار احملروقات. 3804450مليون د   فانتقلت اىل 

 الدين العام : الفرع الثالث

لتبدأ بعدها يف االخنفاض تدرجييا  1996-1970عرفت معدالت الدين العام ارتفاعا حمسوسا يف الفرتة ما بني 
 إىل تسديد الديون..............كما يوضحه الشكل املوايل.خاصة بعد األلفية األخرية و هذا راجع 

 1970/2014: تطور الدين العام يف اجلزائر خالل الفرتة (6شكل البياني رقم )

 

 احصائيات اجلدول السابقمن إعداد الطالبة اعتمادا على :  المصدر
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بصفة اجلزائر جلك راجع العتماد كما هو مالحظ ارتفاع متزايد يف الدين العام بداية من السبعينات و       
على قطاع احملروقات يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ولتحقيق جلك قامت بتكثيف إنتا  احملروقات  مطلقة

وتطلب جلك إنفاق إستثمارات ضخمة يف القطاع البرتويل، غري أن تعرض هذا القطاع إىل تقلبات كربى وتذبذب يف 
شر على تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للجزائر، فخالل الصدمتني البرتوليتني سنيت األسعار أثر بشكل مبا

إرتفع سعر النفط مما أدى إىل زيادة الدخل القومي املعرب عنه بفائض يف ميزان املدفوعات، وكنتيجة  1979و1973
ات الالحقة لكن حدث العكس هلذا إتبعت اجلزائر سياسة اإلقرتاض معتمدة على تكهنات إرتفاع أسعار النفط للفرت 

وبالتايل تقلص االيرادات مما أدى إىل تقليص عائـدات صادرات احملروقـات،  1986إج إخنفض سعر البرتول سنة 
 .وهذا ما دفع اجلزائر غلى الدخول يف اصالحات اقتصادية مع اهليئات الدولية وما ساهم يف زيادة االقرتاض

ال  أصبحت تقدما يف تسديد ديوهنا اخلارجية اليت اجلزائرأللفية الثالثة عرفت هذا الوضع مل يدم طويال ففي بداية ا
فقات مليون دوالر، ومتكنت من حتقيق شبه توازن يف معادلة الناتج الداخلي والن 500 حوايل 2014سنة تتعدى 

 .باملئة، مقارنة بدول أخرى 7العمومية، وجلك بالنظر إىل نسبة الدين الداخلي الذي ال يتعدى 

  PIBالناتج المحلي الخام   :الفرع الرابع

و الشكل  ، مع بعض اهلزات خالل فرتات معينةيعرف الناتج الداخلي اخلام لتطورات متواصلة خالل فرتة الدراسة
 .اصلة يف تلك الفرتة وايل يوضح التطورات احلامل

 

 2014-1970يف اجلزائر خالل الفرتة PIBتطور الناتج احمللي اخلام  (:7شكل البياني رقم )

 
 احصائيات اجلدول السابقمن إعداد الطالبة اعتمادا على :  المصدر

     

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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فكان هناك  1990-1970يف الفرتة املمتدة أهنا شهدت عدة تطورات مستويات الناتج احمللي اخلام  املالحظ حول
فقد ارتفعت مستوياته و ابتداءا من  2014-1995أما يف الفرتة  .1986ظا راجع ألزمة البرتول و اخنفاضا ملح

 عرفت الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر حتسنا ملحوظا و جلك راجع لعدة عوامل سبق جكرها يف املطلب السابق 2001

 قة ادوات السياسة المالية والنمو االقتصاديتقدير نموذج االنحدار لعال: انيالمطلب الث
 تحديد النموذج و المتغيرات : الفرع األول

 نموذج الدراسة: -1
بعد وصف السياسة املالية و أدواهتا باجلزائر، واستنادا إىل املقاربات النظرية و الدراسات التطبيقية السابقة اليت      

 جياز:سبق وصفها يف القسم النظري سنذكر البعض منها بإ
شرح متطلبات النمو املستقر يف الدول املتقدمة فتوصل إىل ان االستثمار   Harrod –Domarمنوج        

أنه  يستند تراكم رأس املال على استغالل العمل، حيث أن Karl Marxالسبب الرئيسي للنمو املستقر كما أبرز  
 أفكاره ركزت INV ،Thomas Malthusتغري استثمار الفائض حيقق املزيد من الدخل و األرباح مثلناه بامل

نظرية السكان و نظرية الوفرة اليت تؤكد على أمهية الطلب الفعال بالنسبة للتنمية فقد  على االقتصادي بالنمو املتعلقة
أعطى أمهية بارزة للدور املنظم و  Shumpeterمعدل منو السكان ، أعطى   POPأدرجنا يف الدراسة املتغري 

قدم منوججًا للنمو االقتصادي الطويل األجل، بني هذا  Robert Solowسياق النمو االقتصادي .املبتكر يف 
النموج  أن معدل منو االقتصاد هو عبارة عن جمموع النمو السكاين و معدل التقدم التقين اخلارجي مث بعده توصلت 

ا اجا مت التعبري عن رأس املال مبفهومه األوسع نظرية النمو الداخلي إىل أ، الغياب الكلي لتناقص العوائد قد يكون ممكن
 إضافية تفسريات يقدم للنمو احلديث املنهج ،  كما أن Huليشمل رأس املال املادي و البشري نوضحه باملتغري  

 مستوى و البشري املال رأس تراكم يف االختالفات :املختلفة بني الدول املعيشة مستويات يف املستمرة لالختالفات
يف مستوى نفقات البحوث و قدرة السياسة االقتصادية على دعم االبتكار.  أو العامة، التحتية البىن نوعية يف م،التعلي

 باإلضافة اىل ادرا  متغريات أشارت ألمهيتها الدراسات السابقة املذكورة سلفًا.
 :و انطالقاً مما سبق سيأخذ منوججنا ملعادلة النمو االقتصادي الشكل التايل 

 
 

 :ث أنحي
Y.املتغري التابع و ميثل حصة الفرد من الناتج احمللي االمجايل احلقيقي كمؤشر يعرب عن النمو االقتصادي : 
I حجم االستثمار( الرتاكم االمجايل لرأس املال الثابث :INV.) 

Pop.معدل منو السكان : 
Hu.رأس املال البشري املعرب عنه مبعدل االلتحاق باملدارس : 
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Totتجارة اخلارجية.: مؤشر ال 
Cr.القروض املقدمة للقطاع اخلاص كمؤشر عن السياسة النقدية : 
Ins( مؤشر املخاطر القطرية الذي يقيس نوعية البيئة املؤسساتية : ICRG.) 
fisرصيد ميزانية احلكومة )عجز/فائض( كمؤشر عن السياسة املالية : 

 : Ɛتدمج يف النموج  و اليت هلا تأثري على النمو يعرب عن حد اخلطأ الذي يشمل كل املتغريات اليت مل. 
تعتمد دراستنا التطبيقية يف بياناهتا على اإلحصاءات املنشورة من قبل املنظمات االقتصادية الدولية كالبنك العاملي 

(WDI( و صندوق النقد الدويل )IFS و أيضا بعض اهليآت اخلاصة الوطنية كالديوان الوطين لإلحصاء، وزارة )
ية و البنك املركزي اجلزائري. ويستند التحليل من اجلانب التطبيقي على سلسلة بيانات سنوية لالقتصاد اجلزائري املال
(، إج سيتم استخدام األساليب الكمية القياسية للتعرف على طبيعة تأثري السياسة املالية على النمو 1984-2013)

 باالقتصاد اجلزائري. 
 النموذج تقدير معلمات  : الفرع الثاني

باستعمال طريقة املربعات الصغرى و  1سنقوم بتقدير االحندار املتعدد يف املعادلة       أوالا: نتائج تقدير النموذج
لقد  يف كل مرة سندر  أداة واحدة من أدوات السياسة املالية و نرى كيفية تأثريها على النمو االقتصادي باجلزائر. 

  أسفرت النتائج على ما يلي:
 نتائج الدراسة القياسية: :(15رقم )الجدول 

POP 18.14577 
(0.7939) 

-181.8940 
(0.0750)*** 

-301.8294 
(0.0003)* 

-285.4235 
(0.0002)* 

-195.2572 
(0.0282)** 

-71.20856 
(0.3314) 

-292.5583 
(0.0100)* 

-149.5925 
(0.0305)** 

-93.40088 
(0.2608) 

Hu 

6.466752 

(0.1854) 

7.394815 

(0.2881) 

-5.583598 

(0.3969) 

-4.540339 

(0.4673) 

5.688818 

(0.4276) 

10.14950 

(0.0817)*** 

-4.199268 

(0.6659) 

4.610713 

(0.4843) 

11.34587 
(0.0848)**

* 

TRAD

E 1.475941 

(0.01195)*** 

2.834545 

(0.0001)* 

 
1.866184 

(0.0036)* 

1.848171 

(0.0035)* 

2.833666 

(0.0001)* 

2.267541 

(0.0011)* 

3.009548 

(0.0000)* 

2.862642 

(0.0001)* 

2.480803 

(0.0009)* 

CRED

t 

1.595060 
(0.3640) 

6.17740 
(0.0009)* 

5.390628 
(0.0005)* 

6.856120 
(0.0000)* 

6.485579 
(0.0007)* 

6.357456 
(0.0003)* 

4.518279 
(0.0225)** 

6.017890 
(0.0008)* 

6.891900 
(0.0004)* 

INST 

ICRG 

9.272569 

(0.0042)* 

8.418097 

(0.0851)*** 

11.42160 

(0.0019)* 

17.58485 

(0.0003)* 

5.989033 

(0.1607) 

2.455126 

(0.5472) 

8.295852 

(0.0288)** 

7.356249 

(0.0510)*** 

3.585734 

(0.4460) 

DEBT 
-2.704700 

(0.0008)* 

 

 

      

DEF  -1214728 

(0.7297)  
      

RG   0.005179 

(0.0027)* 

      

CG    0.007017 

(0.0020)* 

     

KG     0.002167  

(0.4553) 

    

RT      0.002233 

(0.0351)** 

   

TDIR       0.016697 

(0.1135) 

  

TINDI

R 

       0.009836 

(0.1769) 

 

TOIL         0.001388 

(0.2025) 

Prob().تمثل احتمال الخطأ : 

 %10عند مستوى معنوية  : ***%، 5: عند مستوى معنوية **%،1:عند مستوى معنوية * 

 eviewsداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج ع: من إ مصدر
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 مع العلم أن: 
 .t)( القيم املوضوعة بني قوسني متثل القيم اإلحصائية 

R2.معامل التحديد : 
 : معامل التحديد املعدل. 2
N .عدد املشاهدات : 
F .إحصائية فيشر : 

PROB .احتمال اخلطأ : 
 

 أداة الدين العام ( للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باستخدام 1تقدير النموذج الخطي) نتائجdebt 
 

  
 
 
 
 

 (للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة رصيد ميزانية الحكومة 2نتائج تقدير النموذج الخطي )def 
 

  
 
 
 
 

 (للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة اإلنفاق الحكومي الكلي الحقيقي 3نتائج تقدير النموذج الخطي )rg 
  
 
 
 
 
 
 

 

)2.90((1.15)               (0.26)          (1.36)              (2.52)           (0.92)              (3.19)         (-3.89) 

             R
2
=0.97                                                  N=30                                       F=108.3579 

                                                PROB=0.0000 

 

)1.88((1.75)               (-1.86)          (1.088)              (4.58)           (3.82)              (1.80)         (-0.34) 

             R
2
=0.95                                                  N=30                                       F=63.27534 

                                                PROB=0.0000 

 

)3.77((-0.05)               (-4.35)          (-0.86)              (3.25)           (4.04)              (3.52)         (3.38) 

             R
2
=0.96                                                  N=30                                       F=97.26 

                                 PROB=0.0000 
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 rcg( للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة اإلنفاق الحكومي الجاري الحقيقي 4الخطي)نتائج تقدير النموذج  
 

 
 
 
 
 

 rkg( للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي الحقيقي 5نتائج تقدير النموذج الخطي)
 

  
 
 
 
 

 (للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أدا6نتائج تقدير النموذج الخطي )  ة االيرادات الكلية الحقيقيةrt 
  
 
 
 
 
 

 (للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة الضرائب المباشرة الحقيقية 7نتائج تقدير النموذج الخطي )rtdir 
 

 
 ووفقا للجدول أعاله كانت نتائج تقدير النموج  اخلطي على النحو التايل:

  
 
 

 
 
 

 

)3.45((2.08)               (-4.38)          (-0.73)              (3.27)           (5.24)              (4.23)         (3.50) 

             R
2
=0.96                                                  N=30                                       F=99.82 

PROB=0.0000 

 

)2.00((0.99)               (-2.34)          (0.80)              (4.65)           (3.96)              (1.45)         (0.76) 

             R
2
=0.95                                                  N=30                                       F=64.64 

PROB=0.0000 

 

)1.74((1.72)               (-0.99)          (1.82)              (3.74)           (4.35)              (0.61)         (2.24) 

             R
2
=0.96                                                  N=30                                       F=78.05424 

PROB=0.0000 

 

)2.53((1.51)               (-2.81)          (-0.43)              (5.06)           (2.45)              (2.33)         (1.64) 

R
2
=0.95                                                  N=30                                       F=71.06                   

PROB=0.0000 
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 rtindirلحقيقي باستخدام أداة الضرائب غيرالمباشرة الحقيقية ( للناتج المحلي ا8نتائج تقدير النموذج الخطي)
 

  
 
 
 
 
 

 (للناتج المحلي الحقيقي باستخدام أداة الجباية البترولية الحقيقية 9نتائج تقدير النموذج الخطي )rtoil 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حيث أن :
DEBT مستوى الدين العام : 
DEFرصيد ميزانية احلكومة عجز / فائض: 
RG حجم االنفاق احلكومي الكلي احلقيقي: 

RCG نفقات التسيري: 
RKG نفقات التجهيز : 

RT االيرادات الكلية احلقيقية : 
RTDIR الضرائب املباشرة احلقيقية: 

RTINDIR قيقية : الضرائب غري املباشرة احل 
RTOIL اجلباية البرتولية احلقيقية : 

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج:
 الختبار املعنوية الكلية للنموج  نعتمد على بعض املعايري االحصائية ملعرفة مدى جودة توفيق النموج 

 

)2.29((1.53)               (-2.31)          (0.71)              (4.83)           (3.86)              (2.06)         (1.38) 

             R
2
=0.95                                                  N=30                                       F=68.67 

PROB=0.0000 

 

)1.49((1.84)               (-1.15)          (1.80)              (3.84)           (4.20)              (0.77)         (1.31) 

             R
2
=0.95                                                  N=30                                       F=68.08 

PROB=0.0000 
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أي أن   Debt    :2R=0.9718يقدر معامل التحديد  يف النموج  األول الدين العام  : 2Rمعامل التحديد 
% من التغريات يف املتغري التابع و كذلك ينطبق يف مجيع النماج ، و هذا  97.18املتغريات املفسِّرة تفسر لنا حوايل 

 ما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة و هذا يعين أنه جيِّد و مقبول.
 إحصائية فيشر:

 :التالية الفرضية تستخدم اإلحصائية حيث واحد آن يف املعلمات كل معنوية ةلدراس االختبار هذا يستخدم 
H0 :a0=a1=a2=…. =a7=0 

H1 :a0≠a1≠a2≠….≠a7≠0 
 

 
 .108.35احملسوبة يف النموج  األول تقدر ب Fحيث لدينا:

F    اجلدولية جبدول فيشر عند درجة حرية البسطK( و درجة حرية املقام =n-k-1)   :جند
=2.40 

  مبا أنF احملسوبة أكرب من F   اجلدولية  يف مجيع النماج  اجن سوف نرفض فرضية العدم و تقبل الفرضية
البديلة ، أي يوجد على األقل متغري واحد ال يساوي الصفر فالنموج  ككل له معنوية. كما ان احتمال 

 فيشر يساوي الصفر يف مجيع النماج .

تحديد مرتفع يف مجيع النماج  و قيمة احصائية فيشر كذلك، لذا قمنا بإعداد هذا نالحظ مما سبق أن معامل ال
ملعرفة مدى معنوية و جودة كل منوج  على حدى، و كذا   Eviewsاجلدول امللخص من النتائج السابقة لربنامج 

 تفسري جلك  و مقاربته من الناحية االقتصادية حلالة اجلزائر.
 نالحظ من اجلدول أعاله أن:

 فيما يتعلق مبعنوية املتغريات املفسِّرة فنجد بأن احلد الثابتC    جو داللة معنوية يف مجيع النماج  املقدرة
 . %10أكرب من مستوى معنوية  0.14بدليل أن احتمال اخلطأ عنده هو  09باستثناء النموج  

  أما بالنسبة ملتغريINV  ية احصائية يف الناتج احمللي حجم االستثمار  فنجد بأن هذا األخري له داللة معنو
%،  و يف النماج   10% 5 1( عند مستويات معنوية %9-6-4-2االمجايل احلقيقي يف النماج  )

املتبقية ليست له داللة احصائية مبقارنة احتمال اخلطأ املشار اليه يف اجلدول أكرب من مستويات املعنوية 
ميكن تفسري جلك   Karl Marx و  Harrod- Domar،ما يتفق مع نظرية %10 5% %1

 (.51/49اقتصاديا برتدي البيئة املؤسساتية احملفزة لالستثمار  ) الفساد ، العقار ، قاعدة 
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  فيما خيص املتغريPOP   الذي ميثل  معدل منو السكان فهو يؤثر يف مجيع النماج  و له داللة معنوية
% 5 1طأ كبري عند  مستويات املعنوية %بدليل أن احتمال اخل   (1,6,9احصائية، باستثناء النموج ) 

% ، مما يعين أن النمو السكاين يؤثر سلبا على النمو االقتصادي يف اجلزائر و هذا ما يتفق مع نظرية 10
Tomas Maltus . للنمو االقتصادي 

 بالنسبة لHu  البشري  رأس املال البشري  ليس له داللة معنوية إحصائية بدليل أن  و بالتايل فإن رأس املال
% و ميكن تفسري 10(فله تأثري معنوي موجب عند  6-9ال يؤثر يف النمو االقتصادي باستثناء النموج   ) 

جلك بضعف املستوى التعليمي و خمرجات التعليم جبميع اطواره باجلزائر مقارنة مع الدول املتقدمة، حسب 
 ما مت  توضيحه يف نظرية النمو الداخلي . 

  ة اخلارجية من جهة أخرى فالتجارTrade  فإن  10% 1عند مستويات معنوية % هلا داللة معنوية احصائية ،
 االنفتاح التجاري كان له تأثري موجب على النمو االقتصادي  يف اجلزائر يف مجيع النماج .

 القروض املقدمة للقطاع اخلاصCredit  (  و جلك للسياسة النقد1هلا تأثري اجيايب معنوي باستثناء النموج) ية
املعرب عنها بالقروض املقدمة للقطاع اخلاص كان هلا تأثري اجيايب على النمو االقتصادي من خالل قناة االستثمار 

 اخلاص .
  مؤشر املخاطر القطريةINSTUT و بالتايل سيكون لتدين  (9-6-5)له تأثري معنوي اجيايب باستثناء منوججني

  اجلزائر باستثناء العشرية السوداء يف اجلزائر عرفت هذه االخريةاملخاطر تأثري اجيايب على النمو االقتصادي يف 
 .خالل السنوات األخرية استقرارا سياسيا و أمنيا  كما عرفت املؤشرات االقتصادية الكلية حتسنا

 و من جانب آخر و فيما يتعلق بإدرا  أدوات السياسة املالية ميكننا اجياز النتائج فيما يلي: 
 لسابق أن  الدين العام نالحظ من اجلدول اdebt   على عكس  1%له تأثري اجيايب عند مستوى معنوية ، 

، ألن  السياسة املالية يف اجلزائر تابعة للدورة االقتصادية )دورية   def  رصيد ميزانية احلكومة "عجز أو فائض"
الدين و العجز دليل على على عكس النظرية االقتصادية عند كينز . فارتفاع   Procycliqueالسياسة املالية(

 اتباع سياسات مالية انكماشية تقشفية مما ينعكس سلبا على النشاط االقتصادي و النمو االقتصادي.
   فيما خيص االنفاق احلكوميrg  له تأثري اجيايب معنوي ، مما يعين بأن السياسة املالية التوسعية عن طريق قناة

ى االقتصاد، يتعلق منو االنفاق و ارتفاع معدالته بالتطورات االقتصادية االنفاق احلكومي كان هلا تأثري اجيايب عل
و االجتماعية هلذه املرحلة، و أمهها االرتفاع امللحوظ يف أسعار النفط ، و تباع الربامج التنموية من خالل 

مليار  8705، و انفاق  2004-2001مليار د  يف برنامج دعم االنعاش االقتصادي525انفاق
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مما  بعثت حركية  2014-2010مليار  د  خالل السنوات األخرية   21214، و مبلغ 2009-2005د 
 .االستثمار و النمو من جديد

  بالنسبةrt هلا  تأثري اجيايب باعتبارها متول 5هلا داللة إحصائية عند مستوى معنوية   ، االيرادات الكلية ،%
 االنفاق احلكومي.

   أماrt dir-rt ind  ليس هلا أي تأثري يف النشاط االقتصادي فقط  شرة احلقيقية و غري املاشرةالضرائب املبا
 جباية برتولية. 70من جمموع االيرادات % %30
   اجلباية البرتولية احلقيقيةToil  ليس هلا أي تأثري مما يتفق مع نظرية لعنة املوارد نظرا لعدم توظيف هذه االيرادات

 ملادي.و استثمارها يف رأس املال البشري و ا
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 خالصة الفصل:
و كخالصة ميكننا القول أن االقتصاد اجلزائري يعاين كبقية االقتصاديات النامية من اختالل يف مسار التنمية و     

االعتماد  الشبه كلي على الصادرات النفطية ، و هذه اخلصائص قد أثرت بشكل واضح على االستقرار االقتصادي 
، فبالنسبة مستمرةعلته مرهونًا مبتغري خارجي يتمثل أساسًا يف أسعار النفط اليت ختضع للتقلبات الكلي الذي ج

لسياسة اإلنفاق العام ، ميكن مالحظة تطور نسب اإلنفاق العام  من الناتج الداخلي اإلمجايل خالل مرحلة تطبيق 
زي كأسلوب من أساليب التنمية االقتصادية ، اجلزائر لألسلوب االشرتاكي و الذي اعتمد أساسًا على التخطيط املرك

سنة   %34.27إىل 1970من امجايل الناتج الداخلي سنة  %24.47حيث انتقلت نسبة النفقات العامة من 
،باإلضافة اىل االخنفاض املوازي ألسعار صرف  1986، و لكن مع االخنفاض احلاد يف أسعار النفط سنة 1985

لنفقات العامة و هذا ما قاد يف األخري إىل ضرورة القيام مبجموعات من الدوالر األمريكي تراجعت حصة ا
( عرفت األمهية النسبية 1995-1990االصالحات االقتصادية ، فمن خالل مرحلة اتفاقيات االستعداد االئتماين )

ندوق النقد لإلنفاق العام ارتفاعا ملحوظا، و يف املقابل خالل مرحلة االصالحات اهليكلية املدعومة من قبل ص
، و هذا راجع 1999%من امجايل الناتج الداخلي سنة  29.70( تقلصت نسب االنفاق 1999-1995الدويل)

إىل السياسة املالية الصارمة اليت اتبعتها الدولة و اليت كانت مبنية على أساس ختفيض اإلنفاق العام، و انطالقا من 
سبة للناتج الداخلي االمجايل، و جلك كنتيجة للربامج االستثمارية استعاد اإلنفاق العام اجتاهه املتزايد ن 2000سنة 

، و خالل هذه الفرتة عرف معدل النمو االقتصادي حتسنًا ملحوظًا حيث 2014-2001اليت أطلقتها الدولة للفرتة 
، إضافة إىل 2014-2001و هو أعلى معدل منو وصلت إليه اجلزائر خالل الفرتة  2003سنة   % 7.2بلغ 
، يف حني ارتفعت معدالت 2014سنة  %9.5ت البطالة قد سجلت تراجعاً حمسوسًا، حيث اخنفضت إىل   معدال

، نتيجة لسياسة االنتعاش االقتصادي اليت كانت هتدف إىل ختفيض معدالت 2012سنة  8% 9.التضخم إىل  
 .2014سنة % 2.9البطالة مع السماح مبعدالت تضخم مرتفعة نوعًا ما ، لتنخفض هذه األخرية ل 

كما تضمن املبحث األخري إجراء دراسة قياسية ألثر السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل        
قمنا بتقدير االحندار املتعدد باستعمال طريقة املربعات الصغرى و يف كل مرة أدرجنا  أداة 2013-1984الفرتة 

كيفية تأثريها على النمو االقتصادي باجلزائر. حيث  قامت الدراسة كذلك واحدة من أدوات السياسة املالية لتوضيح   
و مت تطويره من  Barro(1990)باختبار أثر متغريات  السياسة املالية على النمو االقتصادي الذي طرح من قبل 

اد  إليها، (... و العديد من الدراسات السابقة  و النظريات االقتصادية اليت مت االستن 1999) Knellerقبل 
حيث مت تصنيف االيرادات الضريبية إىل ضرائب مباشرة و غري مباشرة كما مت تصنيف النفقات العامة إىل نفقات 

و أشارت النتائج إىل أن كل من الدين العام و االنفاق احلكومي الكلي و كذا االيرادات  التجهيز و نفقات التسيري،
و االقتصادي يف اجلزائر، و قد  مت التوصل إىل أن الضرائب احلقيقية املباشرة و الكلية  هلا أثر اجيايب و معنوي على النم

 .يتفق اقتصاديًا مع لعنة املواردغري املباشرة ليس هلا أي أثر على هذا األخري و كذلك اجلباية البرتولية و هذا ما 
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 الخاتمة العامة:
 

ل إىل مدى تأثري السياسة املالية على النمو االقتصادي ، و جلك من خالل من خالل هذه الدراسة حاولنا الوصو 
التطرق اىل مفاهيم ، أدوات و نظريات السياسة املالية ، وكذا التطرق إىل النمو االقتصادي و أخريًا مت إسقاط 

ة العامة هلذه ، و انطالقا من التساؤالت املطروحة يف املقدم2014-1970جلك على االقتصاد اجلزائري للفرتة 
الدراسة و بعد حتليلنا للموضوع  و مناقشته يف ثالثة فصول متكنا من الوصول إىل  مجلة من النتائج و التوصيات 

 قاط التالية:ننلخصها يف ال
 على المستوى النظري:

 االقتصادية  اتضح من خالل التطرق اىل مفهوم  السياسة املالية و أدواهتا و أهدافها و تطورها عرب خمتلف املدارس
أن للسياسة املالية مكانة هامة يف السياسة االقتصادية املعاصرة، و قد شهدت تطورات جوهرية و أصبحت أداة 

 الدولة للتوجيه و االشراف على النشاط االقتصادي.
 سة إن السياسة املالية أدوات تتدخل الدولة يف  النشاط االقتصادي و هي تتمثل يف السياسة االنفاقية و السيا

االقتصادي   اهليكل من كل تعديل ميكنها جند أن كال من السياستني االنفاقية و الضريبية و االئتمانية ،الضريبية 
أقصى انتاجية من هذه  وحتقيق العامة، األموال استخدام ترشيد على قدرهتا عن فضال للمجتمع االجتماعي و

 من احلاضر الوقت يف تلعبه أن ميكن اهلام الذي دورال و األدوات هذه فعالية إنكار ميكن ال كذلك  األموال،
 تعترب أخريا و االستثمار مستويات األسعار و مستويات و الوطين الدخل و العمالة حجم تأثريها على خالل
االقتصادي و من مث حتقيق  و املايل التوازن لتحقيق الدول تستخدمها اليت الفعالة الوسائل من، املالية األدوات

 عتربة من النمو االقتصادي.معدالت م
 
 دهور لت راجع وهذا العام االنفاق على كبرية بدرجة تركز النامية الدول يف املالية السياسة ان لنا تبني كما

 .سياستها يف األخري هذا من تقلل اليت املتقدمة الدول عكس على التحتية بناها اقتصادياهتا  وهشاشة
   

  املالية حمايدة، شأهنا يف جلك شأن الفكر الذي تعمل من خالله و لذلك يف الفكر الكالسيكي كانت السياسة
اجملاالت،  متتد لتشمل مرافق حمدودة و معدودة، اما الفكر املعاصر فقد أصبحت السياسة املالية متدخلة يف كافة

على التخلي  ليةو جلك بسبب التطورات االقتصادية و االيديولوجية و األحداث املتعددة اليت أجربت السياسة املا
 عن مفهوم احلياد.

                    يشري النمو االقتصادي إىل تلك العملية اليت تكون هناك زيادة مستمرة يف نصيب الفرد من إنتا  السلع
 طويلة فرتة مدى على الفردي الدخل متبسط أو احلقيقي البطين الناتج إمجايل منو اخلدمات، نصيب الفرد 
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و  املال، رأس البشرية، املبارد الطبيعية، املوارد يف تتمثل اقتصادية النمو بعوامل هذا يتحدد من الزمن، و
 التكنولوجيا .

 
 على المستوى التطبيقي:

و اليت  1979إىل 1967من خالل معاجلتنا للسياسة املالية يف اجلزائر الحظنا أهنا مرت بعدة مراحل، ففي الفرتة 
ت اجلزائر ثالث خمططات تنموية سخرت هلا أموال ضخمة هبدف اخلرو  من امتازت بفرتة التخطيط املركزي نفذ

(، مث املخطط الرباعي 1969-1967التخلف و التبعية، و كانت البداية باملخطط الثالثي األول)
(، وقد كانت واضحة أعراض املرض 1977-1974( و املخطط الرباعي الثاين)1973-1970األول)

و تقلص الريع البرتويل، و  1986ري و زادت حدهتا عند اخنفاض أسعار البرتول سنةاهلولندي يف االقتصاد اجلزائ
كنتيجة لإلصالحات اليت عرفتها السياسة االقتصادية بصفة عامة و السياسة املالية بصفة خاصة يف الفرتة 

تزايداً  فقد حظيت السياسة املالية جبانب من االهتمام من أصحاب القرار، فقد عرفت النفقات 1990-1998
مبعدالت مرتفعة كما عرفت االيرادات العامة خالل هذه الفرتة تنويعًا يف مصادرها و زيادة حصيلتها ملواجهة 
األعباء االقتصادية و االجتماعية و السياسية، كما اعتمدت السياسة اإليرادية و الضريبية على وجه اخلصوص 

من امجايل االيرادات  %50ت نسبتها يف كل السنوات أكثر من اعتمادًا كبريًا على اجلباية البرتولية اليت جتاوز 
فقد اتبعت اجلزائر منذ األلفية اجلديدة منحى جديد يف سري  2011-1999العامة للموازنة. أما يف الفرتة 

السياسة االقتصادية جتلى يف الرتكيز على السياسة املالية يف شكل توسع يف النفقات العامة" املنهج الكينيزي"، 
قد كان للوفرة الكبرية اليت حققتها اجلزائر نتيجة ارتفاع أسعار النفط دورًا هامًا يف اتباع السياسة املرتكزة على ف

يف برامج االستثمارات العمومية كربنامج دعم االنعاش  2014-2001التوسع يف النفقات العامة للفرتة
مث برنامج توطيد النمو  2009-2005و الربنامج التكميلي لدعم النمو  2004-2001االقتصادي
 .2014-2010االقتصادي 

 التوصيات: 
من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات و املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف رفع 

القتصادي،     فاعلية و كفاءة السياسة املالية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية مبا فيها حتقيق النمو ا
و من أجل االستفادة من مجيع املوارد و الطاقات الكامنة يف االقتصاد الوطين للخرو  من دائرة االقتصاد القائم 
على الريع إىل اقتصاد مبين على القيمة املضافة، و هذا ما ميكن حتقيقه يف ظل تنوع املوارد الطبيعية، املالية و 

 البشرية و من أهم التوصيات:
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 اتباع سياسة مالية فعالة، و جلك برتشيد االنفاق العام، و متويل املشروعات االستثمارية اليت تدعم  ضرورة
النمو النمو االقتصادي و احلد من زيادة االنفاق احلكومي على بند الرواتب و األجور للحد من 

 الضغوط التضخمية.
 ويل، مما يسمح هلا بتخفيض التعرض ضرورة حتقيق االدارة اجليدة لإليرادات النفطية على املدى الط

لتقلبات أسعار النفط، كما ينبغي على الدولة العمل على تنويع مصادر النمو االقتصادي بتحفيز 
قطاعات انتاجية كالزراعة و الصناعة من أجل تقليل تأثري العوامل اخلارجية املتمثلة خاصة يف تذبذبات 

ي، إضافة اىل تشجيع تكوين املؤسسات الصغرية و أسعار النفط على التوازنات يف االقتصاد الكل
 املتوسطة بتبسيط اجراءات التكوين بشكل يزيد من مسامهتها يف الناتج احمللي اخلام.

  تعزيز مصداقية النظام الضرييب باستقراره، لكي يسمح للمستثمرين باختاج قراراهتم املتعلقة بالتمويل و
 االستثمار على املدى الطويل.

 دولة أن تقوم بتخصيص  إيراداهتا لغرض متويل النفقات املنتجة اليت تساهم يف حتسني مرافق جيب على ال
الصحة، التعليم و البنية التحتية، و هذا سيشجع املستثمرين اخلواص، مما يساهم يف زيادة االستثمار، و 

                                                                      بالتايل سريتفع مستوى العمالة و النمو االقتصادي يف هناية األمر.              
 :آفاق الدراسة

بعد عرض أهم النتائج املتوصل إليها و التوصيات املقدمة خبصوص هذه الدراسة، تُثار أمامنا تساؤالت أخرى هلا 
 عالقة وثيقة باملوضوع، و اليت قد تكون مبثابة مفاتيح لبحوث مستقبلية:

o بار آثار السياسة املالية على باقي املؤشرات األخرى لألداء االقتصادي الكلي مثل االستقرار اخت
 االقتصادي.
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 القياسيةالنتائج اخلاصة باالختبارات 
rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg debt الدين العام 
 
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 11:58   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1544.195 531.1107 2.907481 0.0082 

INV 2.419876 2.097561 1.153662 0.2610 

POPGROWTH 18.14577 68.60898 0.264481 0.7939 

HU 6.466752 4.730783 1.366952 0.1854 

TRADE 1.475941 0.585472 2.520941 0.0195 

CREDIT 1.595060 1.720767 0.926947 0.3640 

INSTICRG 9.272569 2.899467 3.198026 0.0042 

DEBT -2.704700 0.695148 -3.890825 0.0008 

     
     R-squared 0.971813     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.962845     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 64.24172     Akaike info criterion 11.38636 

Sum squared resid 90793.96     Schwarz criterion 11.76001 

Log likelihood -162.7954     Hannan-Quinn criter. 11.50590 

F-statistic 108.3579     Durbin-Watson stat 1.314349 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit instar def  رصيد ميزانية الحكومة عجز أو فائض 
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:00   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1393.943 739.6647 1.884561 0.0728 

INV 4.703804 2.677431 1.756835 0.0929 

POPGROWTH -181.8940 97.31239 -1.869176 0.0750 

HU 7.394815 6.793306 1.088544 0.2881 

TRADE 2.834545 0.618617 4.582072 0.0001 

CREDIT 6.177408 1.616850 3.820644 0.0009 

INSTICRG 8.418097 4.669102 1.802937 0.0851 

DEF -1214728. 3470861. -0.349979 0.7297 
     
     R-squared 0.952681     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.937625     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 83.23624     Akaike info criterion 11.90442 

Sum squared resid 152422.0     Schwarz criterion 12.27807 

Log likelihood -170.5663     Hannan-Quinn criter. 12.02396 

F-statistic 63.27534     Durbin-Watson stat 1.472045 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rg  االنفاق الحكومي الكلي الحقيقي 
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:10   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2474.600 656.0110 3.772192 0.0010 

INV -0.134916 2.583715 -0.052218 0.9588 

POPGROWTH -301.8294 69.28033 -4.356639 0.0003 

HU -5.583598 6.462652 -0.863979 0.3969 

TRADE 1.866184 0.572656 3.258819 0.0036 

CREDIT 5.390628 1.334195 4.040359 0.0005 

INSTICRG 11.42160 3.237554 3.527849 0.0019 

RG 0.005179 0.001531 3.382738 0.0027 

     
     R-squared 0.968698     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.958739     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 67.69824     Akaike info criterion 11.49118 

Sum squared resid 100827.1     Schwarz criterion 11.86483 

Log likelihood -164.3676     Hannan-Quinn criter. 11.61071 

F-statistic 97.26260     Durbin-Watson stat 1.840867 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rcg االنفاق الجاري الحقيقي أو نفقات
 التسيير  
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2030.445 587.3837 3.456761 0.0022 

INV 4.346445 2.082354 2.087274 0.0487 

POPGROWTH -285.4235 65.07522 -4.386055 0.0002 

HU -4.540339 6.137395 -0.739783 0.4673 

TRADE 1.848171 0.564881 3.271789 0.0035 

CREDIT 6.856120 1.307827 5.242376 0.0000 

INSTICRG 17.58485 4.153865 4.233370 0.0003 

RCG 0.007017 0.002001 3.506708 0.0020 
     
     R-squared 0.969478     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.959766     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 66.84999     Akaike info criterion 11.46596 

Sum squared resid 98316.26     Schwarz criterion 11.83961 

Log likelihood -163.9894     Hannan-Quinn criter. 11.58549 

F-statistic 99.82682     Durbin-Watson stat 1.895913 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rkg االنفاق الرأسمالي أو نفقات

 التجهيز  
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:15   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1649.894 821.9830 2.007211 0.0572 

INV 3.313525 3.342698 0.991273 0.3323 

POPGROWTH -195.2572 83.11813 -2.349153 0.0282 

HU 5.688818 7.038614 0.808230 0.4276 

TRADE 2.833666 0.609312 4.650597 0.0001 

CREDIT 6.485579 1.634469 3.968003 0.0007 

INSTICRG 5.989033 4.125815 1.451600 0.1607 

RKG 0.002167 0.002852 0.760070 0.4553 
     
     R-squared 0.953635     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.938882     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 82.39285     Akaike info criterion 11.88405 

Sum squared resid 149348.8     Schwarz criterion 12.25771 

Log likelihood -170.2608     Hannan-Quinn criter. 12.00359 

F-statistic 64.64205     Durbin-Watson stat 1.473505 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 

rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rt  اإليرادات الكلية الحقيقية 
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:16   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1087.987 624.6380 1.741788 0.0955 

INV 4.077707 2.368971 1.721299 0.0992 

POPGROWTH -71.20856 71.69875 -0.993163 0.3314 

HU 10.14950 5.563571 1.824278 0.0817 

TRADE 2.267541 0.606287 3.740047 0.0011 

CREDIT 6.357456 1.459777 4.355088 0.0003 

INSTICRG 2.455126 4.016048 0.611329 0.5472 

RT 0.002233 0.000994 2.246112 0.0351 
     
     R-squared 0.961293     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.948978     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 75.28107     Akaike info criterion 11.70351 

Sum squared resid 124679.3     Schwarz criterion 12.07717 

Log likelihood -167.5527     Hannan-Quinn criter. 11.82305 

F-statistic 78.05424     Durbin-Watson stat 1.572168 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rtdir ة الضرائب المباشرة الحقيقي  
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:17   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2664.501 1052.760 2.530966 0.0190 

INV 3.833168 2.536604 1.511142 0.1450 

POPGROWTH -292.5583 103.7509 -2.819814 0.0100 

HU -4.199268 9.596245 -0.437595 0.6659 

TRADE 3.009548 0.594025 5.066362 0.0000 

CREDIT 4.518279 1.841582 2.453477 0.0225 

INSTICRG 8.295852 3.545757 2.339656 0.0288 

RTDIR 0.016697 0.010130 1.648313 0.1135 

     
     R-squared 0.957648     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.944172     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 78.74665     Akaike info criterion 11.79353 

Sum squared resid 136422.8     Schwarz criterion 12.16718 

Log likelihood -168.9029     Hannan-Quinn criter. 11.91306 

F-statistic 71.06464     Durbin-Watson stat 1.483951 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rtindir الضرائب غير المباشرة الحقيقية
  
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:18   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1576.770 687.7409 2.292681 0.0318 

INV 3.971628 2.583083 1.537553 0.1384 

POPGROWTH -149.5925 64.69153 -2.312396 0.0305 

HU 4.610713 6.480789 0.711443 0.4843 

TRADE 2.862642 0.592413 4.832177 0.0001 

CREDIT 6.017890 1.557522 3.863758 0.0008 

INSTICRG 7.356249 3.564294 2.063873 0.0510 

RTINDIR 0.009836 0.007097 1.385955 0.1796 
     
     R-squared 0.956238     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.942314     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 80.04624     Akaike info criterion 11.82626 

Sum squared resid 140962.8     Schwarz criterion 12.19992 

Log likelihood -169.3940     Hannan-Quinn criter. 11.94580 

F-statistic 68.67463     Durbin-Watson stat 1.571377 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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rgdpprcpt c inv popgrowth hu trade credit insticrg rtoil  الجباية البترولية الحقيقية 
 

Dependent Variable: RGDPPRCPT   

Method: Least Squares   

Date: 05/13/16   Time: 12:19   

Sample (adjusted): 1984 2013   

Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1029.955 689.7315 1.493270 0.1496 

INV 4.630423 2.506903 1.847069 0.0782 

POPGROWTH -93.40088 80.92304 -1.154194 0.2608 

HU 11.34587 6.285238 1.805161 0.0848 

TRADE 2.480803 0.644518 3.849082 0.0009 

CREDIT 6.891900 1.639390 4.203941 0.0004 

INSTICRG 3.585734 4.620173 0.776104 0.4460 

RTOIL 0.001388 0.001057 1.313508 0.2025 
     
     R-squared 0.955878     Mean dependent var 2773.646 

Adjusted R-squared 0.941839     S.D. dependent var 333.2775 

S.E. of regression 80.37547     Akaike info criterion 11.83447 

Sum squared resid 142124.8     Schwarz criterion 12.20813 

Log likelihood -169.5171     Hannan-Quinn criter. 11.95401 

F-statistic 68.08747     Durbin-Watson stat 1.428416 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 باللغة العربية: قائمة المراجع

 الكتب باللغة العربية:

ة األوىل، (:"اقتصاد التنمية"، دار أسامة للنشر و التوزيع، الطبع2012امساعيل حممد بن قانة) -
 .عمان، االردن

 .(:" االقتصاد الدويل"، دار النهضة، القاهرة1983جودة عبد اخلالق) -
 .(: "السياسات املالية"، الدار اجلامعية االسكندرية2004حامد عبد اجمليد دراز) -
              دار امليسرة للنشر و التوزيع (:" املالية العامة"،2012) خالد حممد السواعي حسام علي داود، -

 و الطباعة، األردن.
باستخدام -(:"االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق2013حسام علي داوود، خالد السواعي ) -

  ."، دار امليسرة، األردن-Eviewsبرنامج
(:" املالية العامة"، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة،  بن 2006حسني مصطفى حسني) -

 عكنون اجلزائر.
(:"السياسات املالية و النقدية يف امليزان و مقارنة اسالمية"، مكتبة النهضة 1986العظيم) بدع محدي -

 .العربية
 .دار النشر و التوزيع مصر (:"املالية العامة املصرية"،1993د. السيد عبد املوىل) -
 .ربيع نصر، رؤية للنمو االقتصادي املستدام يف سوريا، مجعية العلوم االقتصادية السورية -
 .الكويت وىل،أل(:"السياسة االقتصادية"، وكالة املطبوعات، الطبعة ا1973سلوى سليمان) -
(:"املالية العامة النفقات العامة وااليرادات العامة امليزانية العامة"، منشورات 2006سوزي عديل ناشد) -

 .احلليب احلقوقية، اإلسكندرية مصر
 .بريوت، دار النهضة العربية (:"اساسيات املالية العامة"،1992عادل أمحد حشيش) -
(، "احلديث يف االقتصاد القياسي: بني النظرية و التطبيق"، 2005عبد القادر حممد عبد القادر عطية) -

 الدار اجلامعية، اإلسكندرية .
(:"املدخل اىل السياسات االقتصادية الكلية: دراسة حتليلية تقييمية"، ديوان 2005عبد اجمليد قدي) -

 .ية، اجلزائر، الطبعة الثانيةاملطبوعات اجلامع
 لبنان. دار النهضة العربية للطباعة و النشر، املالية العامة و السياسة املالية"، (:"1972عبد املنعم فوزي) -
الطبعة  األردن، دار الزهران للنشر و التوزيع، املالية العامة"، (:"2013سليمان اللوزي) علي خليل، -

 .األوىل
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 .مكتبة عني الشمس، القاهرة  العامة"،ملالية (:"أصول ا1997علي لطفي ) -
 .مصر مكتبة عني الشمسحتليلية"، (:" املالية العامة دراسة 1995علي لطفي) -
 فليج حسن خلف، املالية العامة، عامل الكتب احلديثة للنشر و التوزيع، الطبعة االوىل، عمان االردن -
 .الفجر للنشر و التوزيع، اجلزائر يف اجلزائر"، دار(:" منهجية امليزانية العامة للدولة 2004لعمارة مجال) -
(:" سياسة متويل التنمية و تنظيمها يف اجلزائر"، ديوان املطبوعات اجلامعية، 1991حممد بلقاسم)  -

 اجلزائر.
 (:" مبادئ املالية العامة"، مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية، حلب.1978حممد سعيد فرهود) -
 .التنمية االقتصادية"، دار وائل للنشر، األردن  :" (2007مدحت القريشي) -

 الرسائل و االطروحات:

-1995(: " حتليل مصادر النمو يف االقتصاد الفلسطيين2012بدر شحدة سعيد محدان)-
  ."،رسالة استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجيستري يف االقتصاد"، غزة2010

رسالة تدخل ضمن  جزائر يف ظل االصالحات االقتصادية"،النفقات العامة لل (:"2008بصديق حممد) -
 جامعة اجلزائر. متطلبات لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية،

-1970(:" أثر السياسة النقدية و املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر2011بلوايف  حممد) -
 ."، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة تلمسان2011

:"ترشيد سياسة االنفاق العام ومنهج االنضباط باألهداف دراسة تقييمية لسياسة  (2010بن عزة حممد) -
"،مذكرة ختر  لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم 2009_1990خالل الفرتة  االنفاق العام يف اجلزائر

 االقتصادية تسيري املالية العامة، جامعة تلمسان.
"،مذكرة لنيل شهادة -دراسة نظرية-ة النقدية و النمو االقتصادي(:"السياس2008بناين فتيحة) -

 .املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة أمحد بوقرة جامعة بومرداس
رسالة مقدمة ضمن مقتضيات لنيل  السياسة الضريبية يف موريتانيا"، (:"2001محودي ولد شيخنا) -

 زائر .جامعة اجل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية،
(:"السياسة املالية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر"، أطروحة 2005درواسي مسعود) -

 .دكتوراه دولة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري قسم العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر
و القدرة على استدامة حتمل العجز  (:"اآلثار االقتصادية الكلية للسياسة املالية2013شييب عبد الرحيم) -

،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم "املوازين  و الدين العام: حالة اجلزائر(
 .االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية

 



 الخاتمة العامة 
 

  110 
 

ة تطبيقية (:"اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكومي: دراس2010وليد عبد احلميد عايب) -
 .قياسية للنماج  االقتصادية "،مكتبة حسن املصرية للطباعة و للنشر و التوزيع، بريوت لبنان

 المقاالت، الدراسات و المداخالت:

العدد  ،جامعة باتنة اجلزائر،M-Fدور السياسة املالية و النقدية ضمن منوج   أ.طويل هباء الدين، -
 .2012احلادي عشر جوان 

(:" دور السياسة النقدية و املالية يف النمو 2012اوس فخر الدين أيوب) أمحد حسني اهلييت -
 . 8العدد 4االقتصادي"، جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية و االدارية،االردن،اجمللد

(:" تقييم اثار برامج االنفاق العام على النمو االقتصادي حتليل احصائي  ألثر 2013بن عزة حممد) -
 .1الستثماري على النمو االقتصادي يف اجلزائر"، جامعة سطيفبرامج االنفاق ا

دراسة -توفيق عباس عبد عون السعودي، "دراسة يف معدالت النمو لألزمة لصاحل الفقراء)العراق -
 .، اجمللد السابع، نيسان26تطبيقية("، جملة العلوم االقتصادية، العدد

 ". adnanalsanoy.wordpressعدنان الصنوبري، "حماضرات يف االقتصاد القياسي"،  -
(:" أثر االنفاق العام يف الناتج احمللي االمجايل دراسة تطبيقية على دولة 2012علي سيف علي املزروعي) -

(،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و 2009-1990االمارات العربية املتحدة خالل السنوات)
 العدد األول.-28اجمللد-القانونية

 :ات األجنبيةقائمة المراجع باللغ

Ouvrage : 
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حتليل أثر خمتلف متغريات  السياسة املالية على النمو االقتصادي ،حيث متت دراسة       

لنظري للسياسة املالية ، و الفصل  الثاين فتعلق  املوضوع من خالل ثالثة فصول، ففي الفصل األول  تطرقنا لإلطار ا
-1970بالنمو االقتصادي ، أما الفصل الثالث درسنا أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة )

نا أداة دراسة قياسية بتقدير االحندار املتعدد باستعمال طريقة املربعات الصغرى، يف كل مرة أدرج استخدمنا( 2014
 واحدة من أدوات السياسة املالية و الحظنا  كيفية تأثريها على النمو االقتصادي باجلزائر. 

النتائج الرئيسية للدراسة هي كما يلي:االنفاق احلكومي  و االيرادات الكلية هلا تأثري اجيايب  و معنوي على النمو       
 املباشرة و غري مباشرة تؤثر سلبا يف هذا الناتج.   الناتج الداخلي االمجايل ، بينما الضرائب احلقيقية

 السياسة المالية، النمو االقتصادي، الجزائر، االنحدار المتعدد.: الكلمات المفتاحية
 

Résumé 
     Cette étude vise a analyser  l’impact des différentes de la politique budgétaire sur la 

croissance économique en Algérie .Elle contient trois chapitre le premier chapitre  aborde le 
concept  de la politique budgétaire, le second traite la croissance économique , enfin dernier  

chapitre  comprend une analyse de l’impact de la politique budgétaire sur la croissance 

économique en Algérie, en basant sur la période comprise entre 1970-2014. Nous avons 

utilisé une étude empirique estime la régression multiple en utilisant la méthode des 

moindres carrés, chaque fois que nous avons inclus l'un des instruments de l'outil de la 

politique budgétaire et remarqué à quel point ils ont un impact sur la croissance économique 

en Algérie. 

      Les principaux résultats de l'étude sont les  suivantes : Les dépenses et  Les recettes total 

ont un effet positif et significatif sur   Le produit intérieur brut en Algérie.mais Les impôts 

real direct et indirects, ont un impact negative. 

Mots- clés : la politique budgétaire ,la croissance économique ,Algérie , 
Multiple Régression. 
 

 

Abstract : 
 

     This study aims to analyze the impact of various fiscal policy variables on economic 

growth in Algeria .. This study includes tree chapters. The first chapter tackles fiscal  policy 

concept , the second includdes economic growth, Finally, last chapter includes empirical 

analysis of the impact fiscal  policy on economic growth in Algeria, basing on the period 
between 1970-2014. We used a standard study estimates the multiple regression using the 

least squares method, every time we have included one of the instruments of fiscal policy 

tool and noticed how they impact on economic growth in Algeria. 

 

      The main results of the study are as follows:  governement expenditures have a positive 

impact on real gross domestic product, while- Indirect and    taxes direct real taxes 

negatively affect on the real GDP . 

Keywords ; Fiscal policy,economic growth,Algeria,Multiple Regression 

 


