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  اإلهـــداء
  :أهدي هذا العمل املتواضع إىل

  والدي العزيزين، حفظهما اهللا

  كل األصدقاء و األحباب

كل من علمين و نصحين و كان له الفضل علي خاصة أستاذي            
  بلوار علي نبيل

م احلياةإىل كل من    و أحبوين بصدق مجعتين 
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  كلمة شكر و تقدير
  أمحد اهللا العلي القدير الذي أعانين و وفقين إلمتام هذا العمل املتواضع

العرفان و التقدير إىل والدي العزيزين اللذين تعبا  و أتوجه بأمسى عبارات 
  كثريا ألجل راحيت و تعليمي

إىل األستاذ املشرف الدكتور  متنايناكما أتقدم خبالص شكري و عظيم 
بلوار علي نبيل لصربه معي طيلة إجناز هذا العمل و على كل ما قدمه يل 

  من نصائح و توجيهات قيمة

 لقبوهلم مناقشةأعضاء جلنة املناقشة سلفا،  و ال يفوتين أن أشكر األساتذة
  هذا البحث و ختصيص جزء من وقتهم الثمني ألجل تصويبه من اخللل

      كما أنوه بكل من ساعدين من قريب أو من بعيد و لو بكلمة طيبة 
  .أو سؤال
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 قائمة الجداول و األشكال 
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- I  قائمة الجداول  
  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  37  نسبة النفقات العمومية إىل الدخل الوطين يف بعض البلدان العربية  )01-01(
  91  )1994-1990(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة   )03-01(
  92  )1999-1995(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة   )03-02(
  93  )2004-2000(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة   )03-03(
  94  )2009-2005(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة   )03-04(
  95  )2012-2010(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة   )03-05(
  KPSS"  108"القيم احلرجة الختبار   )03-06(
  Schwarz  114و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  LPIBدرجة تأخري   )03-07(
  LPIB  114للسلسة " ADF"نتائج اختبارات   )03-08(
  Schwarz  115و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  DLPIBدرجة تأخري   )03-09(
  DLPIB  116للسلسة " DF"نتائج اختبارات   )03-10(
  Schwarz  117و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  LGFدرجة تأخري   )03-11(
  LGF  117للسلسة " DF"نتائج اختبارات   )03-12(
  Schwarz  118و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  DLGFدرجة تأخري   )03-13(
  DLGF  119للسلسة " DF"نتائج اختبارات   )03-14(
  Schwarz  120و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  LGEدرجة تأخري   )03-15(
 LGE  120للسلسة " ADF"نتائج اختبارات   )03-16(
 Schwarz  121و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  DLGEدرجة تأخري   )03-17(
 DLGE  121للسلسة " DF"نتائج اختبارات   )03-18(
 Schwarz  123و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  DDLGEدرجة تأخري   )03-19(
 DDLGE  123للسلسة " DF"نتائج اختبارات   )03-20(
  Schwarz  124و  Akaike باالعتماد عل املعيارين  LGEدرجة تأخري   )03-21(
  LG  124للسلسة " ADF"نتائج اختبارات   )03-22(
  Schwarz  124و  Akaike باالعتماد على املعيارين  DLGدرجة تأخري   )03-23(
  DLG  126للسلسة " ADF"نتائج اختبارات   )03-24(
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  127  درجة تأخري مسار منوذج شعاع االحندار الذايت األول   )03-25(
  LGF 128و   LPIBبني  ""Johansen-Juseliusنتائج اختبار التكامل املشرتك وفق طريقة   )03-26(
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  132  للنموذج األول" Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار   )03-29(
  133  للنموذج األول" Jarque-Bera "الطبيعي للبواقي نتائج اختبار التوزيع   )03-30(
  LGE 134و  LPIB ،LGF : بني كل من" Granger"نتائج اختبار السببية لـ   )03-31(
  137  درجة تأخري مسار منوذج شعاع االحندار الذايت الثاين  )03-32(
  LG   137و  LPIBبني  ""Johansen-Juseliusنتائج اختبار التكامل املشرتك وفق طريقة   )03-33(
  140  منوذج شعاع االحندار الذايت الثاين استقرارنتائج اختبار   )03-34(
  141  للنموذج الثاين" LM Test"نتائج اختبار   )03-35(
  141  للنموذج الثاين" Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار   )03-36(
  141  للنموذج الثاين" Jarque-Bera "نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي   )03-37(
  LG 142و  LPIBبني " Granger" نتائج اختبار السببية لـ   )03-38(
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- II  قائمة األشكال:                                                                     
  الصفحة  الشكلعنوان   الشكلرقم 

  28  السلع و اخلدمات منحىن التوازن يف سوق  )01-01(
  31  قانون فاغنر لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامة  )01-02(
  32  وايزمان لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامة - قانون بيكوك   )01-03(
  52  مراحل النمو لرستو  )02-01(
  60  منوذج كالدور  )02-02(
  63  منوذج سولو  )02-03(
  64  التقاربديناميكية التعديل حنو   )02-04(
  79  العالقة بني اإلنفاق العام و النمو االقتصادي  )02-05(
  85  )2012-1970(النفقات العامة خالل الفرتة حجم تطور   )03-01(
  86  )2012-1970( تطور حجم نفقات التسيري و التجهيز خالل الفرتة  )03-02(
  88  تطور نسبة نفقات التسيري و التجهيز من إمجايل النفقات العمومية   )03-03(
  89   توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها  )03-04(
  89  توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات   )03-05(
  90  )2012-1970(نسبة تغطية اجلباية البرتولية للنفقات العامة خالل الفرتة   )03-06(
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- II  قائمة األشكال:                                                                     
  الصفحة  الشكلعنوان   الشكلرقم 

  28  منحىن التوازن يف سوق السلع و اخلدمات  )01-01(
  31  قانون فاغنر لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامة  )01-02(
  32  لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامةوايزمان  - قانون بيكوك   )01-03(
  52  مراحل النمو لرستو  )02-01(
  60  منوذج كالدور  )02-02(
  63  منوذج سولو  )02-03(
  64  ديناميكية التعديل حنو التقارب  )02-04(
  79  العالقة بني اإلنفاق العام و النمو االقتصادي  )02-05(
  85  )2012-1970(الفرتة النفقات العامة خالل حجم تطور   )03-01(
  86  )2012-1970( تطور حجم نفقات التسيري و التجهيز خالل الفرتة  )03-02(
  88  تطور نسبة نفقات التسيري و التجهيز من إمجايل النفقات العمومية   )03-03(
  89   توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها  )03-04(
  89  توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات   )03-05(
  90  )2012-1970(نسبة تغطية اجلباية البرتولية للنفقات العامة خالل الفرتة   )03-06(
  
 

  

  



 م 
 

  

  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحققائمة 
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  المالحققائمة 
  الصفحة  امللحقعنوان   امللحقرقم 

01  

 151  2012-1970خالل الفرتة ) بشقيها التجهيز و التسيري(تطور النفقات العمومية / 01
  152  2012-1970تطور الناتج الداخلي اخلام و اجلباية البرتولية خالل الفرتة / 02
  153  2012-1970توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها خالل الفرتة / 03
 154  2012- 1970خالل الفرتة  القطاعاتحسب  التجهيزتوزيع نفقات / 04
  155  الدراسة معطياتلوغاريتم / 05

 156   على الناتج الداخلي اخلام النفقات العموميةاحندار نتائج   02

03  

  

  LPIB  157شكل السلسلة / 01
  LPIB  157دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 02
  158  -)06(النموذج  – LPIBاختبار ديكي فولر املدعم للسلسلة / 03
  158  -)05(النموذج  – LPIBاختبار ديكي فولر املدعم للسلسلة / 04
  159  -)04(النموذج  – LPIBاختبار ديكي فولر املدعم للسلسلة / 05
  DLPIB 159شكل السلسلة / 06
  DLPIB  160دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 07
  160  -)03(النموذج  – DLPIBاختبار ديكي فولر للسلسلة / 08
  161  -)02(النموذج  – DLPIBاختبار ديكي فولر للسلسلة / 09
  161  -)01(النموذج  – DLPIBاختبار ديكي فولر للسلسلة / 10

  

  

04  

  
  
  
  

  LGF  162شكل السلسلة / 01
  LGF  162دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 02
  163  -)03(النموذج  – LGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 03
  163  -)02(النموذج  – LGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 04
  164  -)01(النموذج  – LGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 05
  DLGF 164شكل السلسلة / 06
  DLGF  165دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 07
  165  -)03(النموذج  – DLGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 08
  166  -)02(النموذج  – DLGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 09



 س 
 

  الصفحة  امللحقعنوان   رقم امللحق
  166  -)01(النموذج  – DLGFاختبار ديكي فولر للسلسلة / 10  

05  
  

  LGE  167شكل السلسلة / 01
  LGE  167دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 02
  168  - )06(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم اختبار ديكي فولر / 03
  168  - )05(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم اختبار ديكي فولر / 04
  169  - )04(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم اختبار ديكي فولر / 05
  DLGE 169شكل السلسلة / 06
  DLGE  170دالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة / 07
  170  -)03(النموذج  – DLGEاختبار ديكي فولر للسلسلة / 08
  171  -)02(النموذج  – DLGEاختبار ديكي فولر للسلسلة / 09
  171  -)01(النموذج  – DLGEاختبار ديكي فولر للسلسلة / 10
  DDLGE 172شكل السلسلة / 11
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  :دـهيـتم
ا يف ظل احلراك الكبري الذي  تسعى كل دولـة من دول العالـم و خاصة النامية منها إىل متتيـن اقتصاديا
تعرفه الساحة االقتصادية الدولية، من خالل جتسيد حضورها ومشاركتها يف احلياة االقتصادية رغبة منها يف ضبط 

ي وتعطي االجتاه العام للسياسة االقتصادية حىت هذه األخيـرة، إما بّسن قوانيـن و أطر تنظم النشاط االقتصاد
  . يتحقق ما يعرف باالستقرار االقتصادي، أو مبسامهتها الفعلية يف االقتصاد متمثلة يف خمتلف أوجه اإلنفاق العام

وعلى اعتبار أن االقتصاد اجلزائري ال يعيش مبنأى عن هذه التطورات، كما يعترب جزءا ال يتجزأ من 
ي كونه يتأثر و يؤثر فيه بطريقة أو بأخرى، سعى هو اآلخر لتحسني اقتصاده انطالقا من تفعيل االقتصاد العامل

دور الدولة يف خمتلف مناحي االقتصاد و هو ما يظهر جليا من خالل ما تضخه الدولة من مبالغ ضخمة يف 
  .      خمتلف القطاعات، قصد تنظيم نشاطها و الدفع بعجلة النمو االقتصادي

املنطلق تزايد االهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة نظريات النفقة العامة اليت حبثت يف آليات  من هذا
اإلنفاق احلكومي و كذا عالقته بالنمو االقتصادي، كما أصبح حتليل خمتلف النماذج النظرية للنمو االقتصادي ال 

  .ة األمهيةسيما املفسرة منها لتواجد الدولة يف احلياة االقتصادية أمرا يف غاي

خاصة مع بروز نظرية النمو الداخلي اليت أحدثت حتوالت كبرية يف تفسري النمو االقتصادي، ما أعطى 
للدولة بعدا هاما من خالل مسامهتها يف تطوير النشاط االقتصادي، حيث أشارت هذه النظرية إىل الدور الفعال 

تمعات،   مبثابة املؤشر األساسي لتقدم الدول كما أضحى النمو االقتصادي. لإلنفاق العام يف حتقيق النمو و ا
كونه يعترب وسيلة لزيادة فرص العمل و رفع املستوى املادي للمعيشة، كما يسمح بتلبية حاجيات احلكومة حىت 

ا   .تقوم بواجبا

بني النفقات العمومية و النمو االقتصادي و عليه فإن اهلدف من هذا البحث هو حماولة دراسة العالقة 
  .يف اجلزائر و كذا حتديد اجتاهها

أين سيتم التطرق للنظريات االقتصادية اليت شرحت اإلنفاق العام و النمو االقتصادي، كما سيتناول 
يف األخري  البحث خمتلف النماذج النظرية املفسرة للنمو االقتصادي و خاصة املبنية منها على اإلنفاق العمومي و

      )التجهيز نفقاتو  التسيرينفقات (بشقيها يف شكلها العام و فقات العمومية سنحاول اختبار العالقة بني الن
  .و النمو االقتصادي يف اجلزائر

  :إذ سنحاول اإلجابة على اإلشكالية التالية 
  هـل تؤثـر النفقـات العموميـة على النمـو االقتصـادي في الجـزائر، أو العكـس؟
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  :األسئلة الفرعية
  :جمموعة من األسئلة الفرعية، اليت ميكن ذكرها كالتايلمما سبق تربز 

  ؟و النماذج اليت تستند عليها التيارات الفكرية يف حتليلها الكمي للنمو أهم النظرياتما هي  -
  هل ينمو اإلنتاج الوطين بشكل يتناسب مع النفقات العمومية، أم أنه يعترب دافعا لإلنفاق العام؟ -
  النمو االقتصادي يف اجلزائر؟بالنفقات العامة أو تأثر ما هو قدر تأثري  -

  :الدراسة ةفرضي
كثريا علـى اإلنفـاق العـام و اعتربتـه أهـم أدوات السياسـة املاليـة فعاليـة يف حتقيـق   1ركزت املدرسة الكينزية 

فـإن اإلنفـاق العـام ميثـل الطلـب احلكـومي الـذي يعتـرب " الطلـب خيلـق العـرض"النمو االقتصـادي، انطالقـا مـن مبـدأ 
إىل زيـادة يف النـاتج  حتفيزا هامـا للطلـب الكلـي، مـا يولـد اسـتجابة مقابلـة مـن جانـب العـرض و بشـكل أكـرب مؤديـا

  .  الوطين
أن اإلنفاق العام له تأثري إجيـايب  1986من خالل دراسة أجراها سنة " "Ram كما أكد االقتصادي

أن االسـتثمار العـام يـنعكس إجيابـا علـى النـاتج ) Aschaur" )1990"و هام على النمو االقتصـادي و اسـتنتج 
-1995(دول مـن أوروبـا الشـرقية خـالل الفـرتة  7جريت علـى اليت أ "Alexiou"الوطين، باإلضافة إىل دراسة 

  .و بينت أن اإلنفاق على تكوين رأس املال يؤثر بشكل إجيايب على النمو االقتصادي) 2005

و بناءا على طرح املدرسة الكينزية و الدراسـات املقدمـة مـن طـرف االقتصـاديني املـذكورين، ميكـن اختبـار 
  :الفرضية اليت تنص على

نفاق العمومي يلعب دورا اجيابيا يف حتقيق النمو االقتصـادي و ذلـك باسـتعمال معطيـات ختـص االقتصـاد أن اإل -
  .اجلزائري

  :أهمية الدراسة
كما تتجلى أمهية الدراسة يف اختبار العالقة بني النفقات العمومية و النمو االقتصادي يف اجلزائر و كـذا 

االقتصــاد اجلزائــري يف تفســري النمــو االقتصــادي، بتطبيــق خمتلــف أدوات التأكــد مــن الصــياغة األكثــر قربــا مــن واقــع 
  .القياس االقتصادي من اختبارات و طرق تقدير على معطيات حمينة لالقتصاد اجلزائري

  :الدراسات السابقة
  :النمو االقتصادي و نذكر منها ىالدراسات القياسية بأثر اإلنفاق العام عل العديد مناهتمت 

                                                             
ا  1   .و أتباعه J.M.Keynes""  نقصد بذلك جمموعة األفكار اليت جاء 
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Da-Silva.Aدراســة  -
الــيت أجريــت علــى معطيــات االقتصــاد البينيــين و غطــت  Gbehoun.Gو  1

، حيث قام الباحثان بتقدير منوذجني األول جعل عالقة بني معدل النمو االقتصادي )2007-1976(الفرتة 
النفقات العمومية الكلية، االستثمار اخلـاص، عـدد السـكان الناشـطني، معـدل (و جمموعة من املتغريات املفسرة 

، أمــا الثــاين فــاحتفظ مبتغـــريات )املؤشــر العــام ألســعار االســتهالك و ســعر الصــرف االمســي التمــدرس بالثــانوي،
النموذج األول و قسم النفقات العمومية الكلية إىل نفقات االستثمار العمـومي و نفقـات االسـتهالك العمـومي 

األثر االجيايب و املعنوي  خلصت هذه الدراسة إىل). البنني( لتقدير حمددات النمو االقتصادي يف البلدان النامية
عـن طريـق تقـدير منـوذج تصـحيح اخلطـأ لوجـود عالقـة تكامـل متـزامن بـني متغـريات (يف املدى القصري و الطويـل 

 .للنفقات العمومية الكلية على النمو االقتصادي بدولة البنني) الدراسة
عموميـة علـى النمـو و قاست أثـر النفقـات ال 2007اليت نشرت سنة " 2Kane.A.H"باإلضافة لدراسة  -

االقتصادي بدولة السنيغال، عن طريق تقدير منوذج فسر معدل منو الناتج الداخلي اخلام لكل فرد بداللة معدل 
منو الناتج الداخلي اخلام لكل فـرد مـؤخر بفـرتة زمنيـة، نسـبة النفقـات الرأمساليـة مـن النـاتج الـداخلي اخلـام، نسـبة 

باسـتعمال طريقـة املربعـات . اخلام، عجز املوازنة، إيرادات امليزانية و التضخمالنفقات اجلارية من الناتج الداخلي 
، النتـائج املتوصـل إليهـا )1999-1970(مع متثيل لتصحيح اخلطأ خالل الفرتة  "MCO"الصغرى العادية 

بدولة السـنيغال أكدت الفرضية القائلة بأن النفقات الرأمسالية متارس أثر إجيايب و معنوي على النمو االقتصادي 
  .و نفت فرضية األثر اإلجيايب لنفقات التسيري على النمو االقتصادي بالسنيغال

، بدراســة قياســية ألثــر النفقــات العموميــة علــى النمــو االقتصــادي حالــة 3كمــا قــام الباحــث بــن عنايــة جلــول -
ـــر  قتصـــادي يف التحديـــد الكمـــي ألثـــر النفقـــات العموميـــة علـــى النمـــو االحيـــث حـــاول  ،2002-1970اجلزائ

ا ترتكز أساسا على دالـة ""Barroاجلزائر، مستعمال اإلطار التحليلي املنبثق عن معادلة النمو من النوع  ، كو
     التســيري (بإضــافة متغــري ملراقبــة مســامهة النفقــات العموميــة بشــقيها " Cobb-Douglas"اإلنتــاج مــن نــوع 

على اإلنتاج، فاسـتنتج أنـه رغـم معامـل التحديـد الكبـري جـدا و غيـاب االرتبـاط الـذايت لألخطـاء إال ) و التجهيز
أنــه مــن وجهــة نظــر التحليــل القياســي االقتصــادي يــتم رفــض هــذا النمــوذج، مــا يــوحي بوجــود مشــكل االرتبــاط 

                                                             
1 Gbehoun.G et Da-Silva.A, "Impact des dépenses publiques sur la croissance économique au 
Bénin", mémoire de maitrise des sciences économiques, faculté des sciences économiques et des 
sciences de gestion, université d'Abomey- Calavi, 2009. 
2 Kane.A.H, "Impact des dépenses publiques sur la croissance économique d'un pays en 
développement: le cas du Sénégal", African Institute for Economic Development and Planning 
(IDEP), 2007. 

ـــة،  3 ـــن عناي ـــة علـــى النمـــو االقتصـــادي"جلـــول ب ـــة اجلزائـــر  -أثـــر النفقـــات العمومي         ماجســـتري يف االقتصـــاد، مـــذكرة "2002-1970دراســـة قياســـية حلال
 .2005 اجلزائر، -املعهد الوطين للتخطيط و اإلحصاءالطرق الكمية، : ، فرع و اإلحصاء التطبيقي
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التجهيـز، وعليـه اسـتعمل الشـكل بني املتغريات خزين رأس املال و نفقـات " Multicollinéarité"املتعدد 
إال أن النتـائج مل تتغـري، إىل جانـب  1املشدد لدالة اإلنتـاج املوسـعة برتجـيح كـل متغـريات هـذه الدالـة علـى العمـل

اإلشـارة الســالبة ملعلمــة نفقــات التجهيــز و هــو شــيء يــدعوا للبحــث و التســاؤل يف حــني كانــت نفقــات التســيري 
  .ذات أثر اجيايب

له تأثري غري فعال يف  إىل أن اإلنفاق على البنية التحتية ورأس املال البشري 2زكان أمحدو توصل الباحث  -
  .تعزيز النمو االقتصادي، ما يدعو إىل توجيه اإلنفاق العام حنو القطاعات املنتجة

  :دوافع البحث
  :من بني املربرات اليت مسحت باختيار هذا املوضوع ما يلي

مكمل لدراسات سبقته باستعمال تقنيات أخرى و معطيـات حديثـة لالقتصـاد يعترب هذا البحث مبثابة جزء  -
  .اجلزائري

حماولـة إظهـار مــا إذا كانـت النفقــات العموميـة تلعـب دورا يف حتقيــق النمـو االقتصــادي بـاجلزائر، أم أن النمــو  -
  .هو احملفز على اإلنفاق العام

  .تناول هذا املوضوع من جانب القياس االقتصادي -

  :ستخدم في الدراسةلمنهج الما
علـى املــنهج التـارخيي لعــرض خمتلـف األفكــار املثــارة و ملعاجلـة اإلشــكالية املطروحـة ســابقا سـيتم االعتمــاد 

 ، املـنهج الوصـفي التحليلـيمن طرف املدارس االقتصادية فيما يتعلق بتفسري النفقات العمومية و النمو االقتصـادي
املنهج التجـرييب املتمثـل أساسـا  ية ملتغريات االقتصادية الكلية، إضافة إىلباعتباره األنسب لتقدمي صورة وصفية حتليل

و النمــو  ، أيـن سـنحاول إجيــاد اجتـاه العالقـة بـني النفقـات العموميـةاملمكنـة يف اسـتعمال أدوات القيـاس االقتصـادي
اختبـار صـالحية التقـدير،  مبا فيهـا" VAR"االقتصادي يف حالة اجلزائر باستخدام منهجية شعاع االحندار الذايت 

، أيـن سـيتم تقـدير منـوذجني يـدرس األول العالقـة بـني ، دوال االستجابة و حتليل التبـايناختبارات السببيةالنموذج، 
النمــو االقتصــادي و النفقــات العموميــة بشــقيها التســيري و التجهيــز، يف حــني ســيدرس النمــوذج الثــاين العالقــة بــني 

  .نفقات العموميةالنمو االقتصادي و إمجايل ال
  

                                                             
  .بغرض التقليص من عدد املتغريات املفسرة و حل مشكل االرتباط املتعدد 1

2 Zakane.A, "Dépenses publiques productives croissance à long terme et politique économique, 
essai d'analyse économétrique appliquée au cas de l'Algérie", thèse doctorat d'Etat, faculté des 
sciences économiques et des sciences de gestion, université d'Alger, 2003. 
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  :حدود الدراسة و مصادر المعطيات
م تناســبا مــع املعطيــات اإلحصــائية والــيت 2012م و 1970تغـــطي الدراســـة الفــرتة املمتـــدة بــني ســنيت س

نفقات التسيري، نفقات التجهيز، إمجـايل النفقـات العموميـة : تعرب عن معطيات سنوية متثل سالسل زمنية لكل من
  .و وزارة املالية تتوفر هذه املعطيـات لدى هيئات رمسية كالديـوان الوطنـي لإلحصائيـاتإذ الناتج الداخلي اخلام،  و

  :هيكل البحث
  : يف سبيل اإلملام جبميع جوانب املوضوع مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول

صص خيشتمل على أربع مباحث ييتعلق الفصل األول بالنفقات العمومية و تطورها  يف الفكر االقتصادي، حيث 
ظهـر املبحـث الثالـث ياألول ملاهية النفقات العمومية، أما الثاين فيستعرض تطورها يف الفكـر االقتصـادي، يف حـني 

         الرابــــع بدراســــة ظــــاهرة منــــو النفقــــات العموميــــة هــــتم املبحــــث يعالقــــة النفقــــات العموميــــة بالسياســــة االقتصــــادية و 
ا   .و أسبا

يهتم يف حني سيتطرق الفصل الثاين للنمو االقتصادي، نظرياته و مناذجه، إذ سيقسم بدوره إىل أربع مباحث 
       هم النظرياتألتعرض ضمن املبحثني الثاين و الثالث ياألول مبختلف املفاهيم املتعلقة بالنمو االقتصادي و 

يتم ختصيص املبحث الرابع لشرح  كماو النماذج اليت تستند عليها التيارات الفكرية يف حتليلها الكمي للنمو،  
  .     العالقة بني اإلنفاق العام النمو االقتصادي

اســية للعالقـــة بـــني النفقــات العموميـــة و النمـــو أمــا الفصـــل الثالـــث فســنحاول مـــن خاللـــه القيــام بدراســـة حتليليـــة قي
لـذلك يتفـرع إىل ثـالث مباحـث حيلـل ضـمن األول تطـور   ،)2012-1970(االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

كــل مــن النفقــات العموميــة و النمــو االقتصــادي خــالل فــرتة الدراســة يف حــني يتطــرق املبحــث الثــاين لتقنيــة شــعاع 
ـــــــــثو  "VAR"االحنـــــــــدار الـــــــــذايت  .تطبـــــــــق هـــــــــذه التقنيـــــــــة علـــــــــى معطيـــــــــات اجلزائـــــــــر خـــــــــالل املبحـــــــــث الثال
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  الـفـصل األول 
العمومية و تطورها  اتالنفق 

  في الفكر االقتصادي
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  :يـد الفصلـتمه
        و إسهامها يف احلياة االقتصاديةلقد تزايد االهتمام بالنفقات العمومية نظرا لتطور مفهوم الدولة 

للنفقات ل و ألفريد مارشال يأمثال دافيد ريكاردو، جون استوارت م إذ كانت نظرة التقليديني و االجتماعية،
تم بتحديد حجمها اآلثار النامجة عنها القتناعهم حبيادها بغض النظر عن و كيفية صرفها،  العمومية نظرة كمية 

بقدرة السوق على حتقيق التوازن دون اللجوء إىل عوامل خارجية مبا فيها الدولة اليت ُحصرت وظيفتها وإميانا منهم 
  .و حتقيق العدالة الرئيسية يف توفري األمن، صيانة املنشآت

و مل تتغري هذه النظرة إىل النفقات العمومية إالّ بعد حدوث أزمات اقتصادية متكررة مع مطلع القرن 
قوى السوق يف إحداث التوازن، باإلضافة إىل تطور الفكر االقتصادي الذي أقر بضرورة تدخل العشرين و عجز 

ا   .الدولة يف احلياة االقتصادية الستحالة حدوث التوازن دو

لذلك مت التحول لدراسة النفقات العمومية و اإلملام مبختلف جوانبها االقتصادية، االجتماعية، 
السياسية و القانونية، كذا طبيعتها و آثارها العتبارها من أهم وسائل السياسة املالية تأثريا يف النشاط االقتصادي 

  .   واحلياة االجتماعية

ث قسم ألربع مباحث أين مت ص هذا الفصل لدراستها، حييصمت ختألمهية النفقات العمومية نظرا و 
ج يف املبحث الثاين لدراسة تطورها يف الفكر االقتصادي، يف رّ التطرق يف املبحث األول ملاهية النفقات العمومية وع

منو حني تناول املبحث الثالث عالقة النفقات العمومية بالسياسة االقتصادية و اختتم هذا الفصل بدراسة ظاهرة 
ا   . ضمن املبحث الرابع و األخري النفقات العمومية و أسبا
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  ماهية النفقات العمومية: المبحث األول
ا ا و خصائصها باإلضافة إىل ضبط تقسيما      من املهم جدا حتديد مفهوم النفقات العمومية، أركا

  .و هو ما ستتم معاجلته يف هذا املبحث

   النفقات العموميةتعريف : المطلب األول
، حبيث هناك العديد من التعريفات املتعلقة بالنفقات العمومية نذكر أمهها حىت يتسىن إظهار حقيقتها

ا  :تعرف النفقات العمومية على أ
 ؛1"كمٌ قابل للتقومي النقدي، يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا حلاجة عامة" -
خزانة عامة إلشباع حاجة عامة، حتددها عناصرها اليت تستند إىل كل من مبلغ نقدي يدفع بواسطة " -

ا )مبلغ نقدي(طابعها   ؛2)"إشباع حاجة عامة(و هدفها ) هيئة عامة(، صفة القائم 
دف حتقيق نفع عام" -  ؛3"مبلغ من النقود يقوم بدفعه شخص عام 
ا، " -  ؛4"بقصد إشباع حاجة عامةمبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة أو أحد تنظيما
 ؛5"استخدام مبلغ من املال من قبل هيئة عامة حتقيقا ملنفعة عامة" -
 . 6"مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام قصد إشباع حاجة عامة" -

استنادا إىل التعريفات السابقة ميكن حصر الشروط اليت جيب أن تتوفر يف النفقات حىت تتسم بوصف 
  :يف شرطني اثنني مها العمومية،

 .أن تصدر النفقة عن جهة عامة أو شخص عام/ 1
 .أن حتقق النفقة نفعا عاما/ 2

احلاجة اجلماعية، " :حىت يتحدد مفهوم النفع العام جيب ضبط مفهوم احلاجة العامة، اليت ميكن تعريفها
  .7"أي احلاجة اليت يرتتب على إشباعها منفعة مجاعية و يقوم النشاط العام بإشباعها

كي حيافظ هذا التعريف على إطاره العام، يف ظل تطور دور الدولة و انتقاهلا من الدولة احلارسة إىل 
  :بالنقاط التاليةاملتدخلة وصوال إىل الدولة املنتجة، فإنه ميكن متييز احلاجة العامة 

                                                             
يد دراز،  1   .378، ص 2000، اإلسكندرية، "مبادئ املالية العامة"حامد عبد ا
  .173، ص 1984، دار النهضة العربية، بريوت، "املالية العامة"يونس البطريق،  2
 .57، ص 1975، دار الفكر العريب، القاهرة، "املالية العامة"السعيد عبد املوىل،  3
يد دراز،  -عبد الكرمي بركات  4  .217-215، ص 1971، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة، "علم املالية العامة"حامد عبد ا
 .25، ص 1988، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "اقتصاديات املالية العامة"صاحل الرويلي،  5
 .11، ص 1978، ديوان املطبوعات اجلامعية، دار النهضة العربية، اجلزائر، "املالية العامة"حسني مصطفى،  6
 .07، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، "املالية العامة"رفعت احملجوب،  7
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 احلاجة العامة حمددة للنفقة العامة؛ -
تمع كله و يؤدي إشباعها لتحقيق منفعة مجاعية حيث يكون هذا اإلشباع من طرف  - احلاجة العامة تعين ا

 الدولة؛
 .تتحدد احلاجة العامة على ضوء سياسة الدولة -

 أركان و خصائص النفقات العمومية: المطلب الثاني
  .عن النفقات األخرى العمومية أركان و خصائص اقتصادية، اجتماعية و قانونية متيزهاللنفقات 

  :النفقات العمومية أركان/ أوال
  :مما سبق ميكن حتديد األركان اليت تستند عليها النفقات العمومية، فيما يلي

 :شكل النفقات العمومية/ 1
ما متنحه اهليئات العامة مقابل ما تتحصل  ما تكون النفقات العمومية يف شكل نقدي يتمثل يف غالبا

ا   . أو لتسوية أجور مستخدميها 1عليه من سلع و خدمات ضرورية للقيام باملشاريع املتكفلة 

ا باالستيالء عنوة على  كما ميكن للدولة أن تسدد أقساط قروضها بصفة عينية أو أن تليب حاجيا
غري أن هذا الشكل من  اإلعانات،و  باإلضافة إىل منح املساعداتإذا كانت هناك منفعة عامة األمالك اخلاصة 

  . لكن من السهل تقييمه نقدا و إضافته إليها اإلنفاق يبقى ضئيال مقارنة باملبالغ النقدية

اين أو الشرفية كمنح األومسة أو النقدية كاإلعفاءات الضريبية ال تعترب من  إن املزايا العينية كالسكن ا
  .2موميةالنفقات الع

  :الهيئة القائمة بها /2
        يعترب توفر ركن اهليئة العامة املصدرة للنفقات ضروريا حىت تنعت هذه األخرية بوصف العمومية،

  : و لتحديد مصدر اإلنفاق استند الفكر االقتصادي إىل معياريني مها

  :المعيار القانوني /أ
يرتكز هذا املعيار على الطبيعة القانونية للشخص القائم باإلنفاق، إذ تعترب النفقة عامة إذا صدرت من 

ا  شخص معنوي عام  ا تعد خاصة إذا تكفل  كاهليآت احمللية و الوطنية، الدولة و املؤسسات العامة، إالّ أ
  .األفراد أو املؤسسات اخلاصة

                                                             
  . 174، ص 1992اللبنانية، القاهرة، ، الدار املصرية "اقتصاديات املالية العامة و اقتصاد السوق"محدي أمحد العناين،  1
 . 148، ص 1998، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ")املالية العامة(مقدمة يف االقتصاد العام "مصطفى رشدي،  -عادل حشيش  2
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أن تصدر عن شخص معنوي عام، إذ تلعب الطبيعة القانونية  يشرتطالنفقة بالعمومية  حىت تتصف"
لآلمر باإلنفاق دورا أساسيا يف حتديد ما إذا كانت النفقة عامة أو خاصة و املقصود بالشخص املعنوي العام ذلك 

  . 1"الشخص الذي تنظم قواعد القانون العام عالقته بغريه من األشخاص الطبيعيني و املعنويني

  :المعيار الوظيفي /ب
ا  إذ تعترب النفقة عامة إذا يستند هذا املعيار على الطبيعة الوظيفية للشخص القائم باإلنفاق، قامت 

ا و تعترب خاصة تلك النفقات الصادرة عن األفراد الدولة مبوجب سلطتها اآلمرة   .و سياد

طابع االقتصادي اليت فرضها تطور يدخل يف عداد النفقات العمومية نفقات املشروعات العامة ذات ال"
تمعات املعاصرة    . 2"و اتساع نطاق الدولة يف ا

  :الهدف منها /3
إن اهلدف الرئيس من النفقات العمومية هو االستجابة حلاجيات اجلماعة و تلبية مصاحلهم، أي حتقيق 

  .و االجتماعية يةما يعرف باملنفعة العامة، اليت تتسع باتساع دور احلكومة يف احلياة االقتصاد
، أي مقارنة 3إذ ينبغي على الدولة عند قيامها باإلنفاق أن تسعى لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية ممكنة

تمع من دفع للضرائب و حتمل لألعباء باملنافع العائدة عليه جراء اخلدمات  التضحيات احلدية اليت يتحملها ا
  . اليت تقدمها الدولة

تمـع، لعـدم إمكانيــة جتزئـة بعــض و حـىت يـتم التوصــل  للمنفعـة العامــة وجـب تضـافر جهــود مجيـع أفــراد ا
 . و الصحة    التعليم ك  جتزئته احلاجيات كاألمن و الدفاع أو لعدم كفاية اجلهود الفردية إلشباعها، رغم إمكانية

  :النفقات العمومية خصائص/ ثانيا
  . قانونيةالاجتماعية إضافة إىل اخلصائص و  تتميز النفقات العمومية خبصائص اقتصادية

  :الخصائص االقتصادية و االجتماعية /1
يتحدد مفهوم النفقات العمومية استنادا إىل خصائص اقتصادية و اجتماعية، أين ميكن التمييز بني 

  : مفهومني هلا، مها

 

                                                             
يد دراز، مرجع سبق ذكره، ص  1  .383حامد عبد ا
 . 68، ص 1974، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، "االقتصاد العامدراسة يف : مبادئ املالية العامة"عبد احلميد حممد القاضي،  2
 .43-42، ص 1972، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت، "املالية العامة و السياسة املالية. "عبد املنعم فوزي 3
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  : المفهوم التقليدي/ أ
احلدود، حيث اقتصرت على النفقات الرئيسية الذي توجه إىل تضييق حجم النفقات العمومية يف أصغر 

و األمن الداخليني، نفقات  للدولة كنفقات الدفاع عن احلدود اإلقليمية، نفقات الشرطة املوكلة حبفظ النظام
  .العدالة الرامية إىل فك املنازعات و كذا نفقات التمثيل األجنيب املمنوحة إىل اهليئات الدبلوماسية

  .1"إن أفضل النفقات أقلها حجما: "كل ذلك يف مقولته الشهرية  "Say"و لقد اختصر ساي 

  :2المفهوم الحديث/ ب
أدت األزمات االقتصادية املتكررة اليت شهدها العامل مع مطلع القرن العشرين إىل تطور دور الدولة، 

  .فأصبحت بذلك مسؤولة عن التوازن االقتصادي و االجتماعي

و التعليم  ما اجنر عنه اتساع جمال اإلنفاق العمومي ليشمل قطاعات حيوية، كالنقل، الصحة 
  .فأصبحت الدولة ملزمة و بشكل مباشر بإشباع احلاجات األساسية للمجتمع

كما أضحت تلعب دورا اجتماعيا هاما سعيا منها إىل تقليص الفوارق االجتماعية عن طريق إعادة   
يف ذلك على اإلعانات، فضال عن مكافحة البطالة، التحيز لطبقة اجتماعية دون أخرى توزيع الدخل معتمدة 

ألسباب إيديولوجية و فكرية، باإلضافة إىل دعم اإلنتاج بتقدمي مساعدات و امتيازات لقطاعات معينة دون 
            .                                                                               أخرى

فباإلضافة إىل النفقات الالزمة ملمارسة السيادة برزت نفقات أخرى، حولت الدولة من دور احلياد إىل 
و االجتماعية، تبعا  دور املؤثر، إذ باتت سياسة اإلنفاق العام أداة تستخدمها الدولة لتعديل سياستها االقتصادية

  .ظروف و اإلمكانياتلل

  :3الخصائص القانونية /2
  :حىت توضع النفقات العمومية يف قالبها القانوين البد من توفر العناصر التالية

  هو اإلجراء الذي يرتتب عليه دينا على الدولة؛: االلتزام بالدفع /أ

كاخلصم من أجور العمال (لكنه يبقى تقديريا قابال للنقصان أو الزيادة : تحديد المبلغ موضوع الدفع /ب
  ؛)زيادة أجورهم بسبب سنوات اخلربة بسبب املرض و الغياب أو

                                                             
 .108، ص 1956، دار النهضة العربية، مصر، "املالية العامة يف الرأمسالية و االشرتاكية"رياض الشيخ،  1
 .180، ص مرجع سبق ذكره رفعت احملجوب، 2
 . 30صاحل الرويلي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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يتمثل يف أمر كتايب يوجهه اآلمر بالصرف إىل احملاسب املخول بالدفع، حىت يتم حتصيل : األمر بالدفع /ـج
  املبلغ املستحق من اجلهة الدائنة؛ 

ه، تدخل ضمن صالحيات احملاسب املخول قانونا بصرف املبلغ املقابل للحوالة املقدمة ل: صرف النفقة /د
بعد التأكد من هوية الشخص القابض و احلصول الفعلي للمنفعة املرجوة من هذا اإلنفاق، كما يراقب احملاسب 

  .املعطيات اإلدارية اليت حدثت يف املراحل السابقة

  1تقسيمات النفقات العمومية: المطلب الثالث
تقسيمات علمية نامجة عن أدى توسع حجم اإلنفاق العام، متايز جماالته و أشكاله إىل ظهور 

ا، إذ أن كل نوع من ه ته التقسيمات ااجتهادات االقتصاديني و أخرى وضعية منبثقة عن أجهزة الدولة و توجها
يستند على معيار حمدد، وعليه سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل أهم تقسيمات اإلنفاق العام مث إىل تقسيم 

  . النفقات العمومية يف اجلزائر

  :للنفقات العمومية) االقتصادية(التقسيمات العلمية  /أوال
  : هي و 2يعتمد التقسيم االقتصادي للنفقات العمومية على ثالثة معايري رئيسية

  ):التكرار(معيار الدورية  /1
  :استنادا إىل معيار الدورية ميكن التمييز بني نوعني من النفقات العمومية

هي تلك النفقات اليت تتميز بالتكرار و يطغى عليها طابع الدوام، و ال يقصد : الدورية النفقات العامة /أ
ا تندرج يف تسيري يف  بالتكرار احلجم  و إمنا نوع النفقة أي ظهورها  كل سنة مالية يف امليزانية العامة للدولة، أل

   تعرف كذلك بالنفقات العادية املرافق األساسية للدولة كاألمن و التعليم، كما متول من اإليرادات العادية لذلك
  .أو اجلارية

ا  و أو تعرف أيضا باسم النفقات العامة غري العادية: 3النفقات العامة غير الدورية /ب تلك املقصود 
كل سنة مالية يف ميزانية الدولة، كما قد تظهر يف أوقات غري يف  النفقات اليت ال تتكرر بصفة دورية أي قد ال تربز 

مما يصعّب التوقع حبجمها و يستوجب رصد أغلفة مالية تكميلية هلا كلما ) و احلروب كالكوارث الطبيعية(منتظرة 
ا غالبا ما متول من إيرادات غري عادية    ).كاالقرتاض(دعت الضرورة إىل ذلك إذ أ

                                                             
 .348ص  ،1978، دار النهضة العربية، طبعة أوىل، بريوت، "الواردات العامة –النفقات  –دراسة مقارنة يف املوازنة : املالية العامة"حسن عواضة،  1
  .37، ص 2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، "الوجيز يف املالية العامة"سوزي عديل ناشد،  2
  .126محدي أمحد العناين، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ن النفقات ، إذ ألكن و مع مرور الزمن تالشى احلد الفاصل بني النفقات العامة العادية و غري العادية"
اليت كانت تعترب غري عادية من منظور الفكر التقليدي للمالية العامة أضحت تعد من النفقات العادية وفق املنظور 
احلديث للمالية العامة، على اعتبار أن البلدان النامية تلجأ لالقرتاض حىت متول مشاريعها التنموية، كما أن 

االنفقات املتعلقة باإلحداثات اجلديدة تتك   .1"رر كل سنة مالية بنوعها ال بذا

  :على الناتج الوطني و حجمهر ثمعيار األ /2
يقصد  ، إذ)التحويلية(احلقيقية و غري احلقيقية  :بني نوعني من النفقاتوفق هذا املعيار ميكن التمييز 

القدرة  رفعباألوىل ما تنفقه الدولة حىت تتحصل على سلع و خدمات أو عوامل إنتاج، أما الثانية فتتمثل يف 
  .وفق سياسة واضحة للدولة يف شكل دعم أو إعانات 2إىل أخرىمستهلكني الشرائية من جمموعة 

تدفعه السلطات العمومية حىت حتصل ترمي إىل زيادة اإلنتاج الوطين أي متثل مقابل ما : النفقات الحقيقية/ أ
ا تعترب نفقات منتجة  على عناصر اإلنتاج األساسية أو توفر خدمات و سلع ضرورية لسري مصاحلها، و عليه فإ

  .تزيد من الدخل القومي للدولة

ا ال تزيد مباشرة يف اإلنتاج الوطين: النفقات غير الحقيقية/ ب          أو ما يعرف بالنفقات التحويلية، إذ أ
تمع عن طريق ما يعرف بالتحويالت االجتماعية كأنظمة  و تقتصر على إعادة توزيع الدخل الوطين بني طبقات ا

   . مقابل ينتج عنها الاحلماية االجتماعية و املعاشات ، كما 

  :ا النفقات العامةالوظيفة التي تؤديه معيار / 3
تمع و خاصة  3ميكن تقسيم النفقة العامة تبعا للغرض الذي تؤديه، أي تبعا آلثارها العائدة على ا

  :يتم تقسيم النفقات العامة إىل املعيارهذا وفق ، ف4االقتصادية منها

  .هي تلك النفقات الالزمة لتسيري الشؤون اإلدارية كأجور املستخدمني :النفقات اإلدارية /أ

   .ة و التكافل االجتماعينيالرامية أساسا لتحقيق التنمي: النفقات االجتماعية/ ب

متثل النفقات الضرورية لتقوية النسيج الصناعي، دفع االستثمار و متتني البىن التحتية  : النفقات االقتصادية /ـج
  .كالطرق و الري

                                                             
  .349، ص مرجع سبق ذكرهحسن عواضة،  1
 .127محدي أمحد العناين، مرجع سبق ذكره، ص  2
يد،  3   .58، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ص ")حتليل كلي(االقتصادية على املستوى الكلي السياسات "عبد املطلب عبد ا
، الدار )1ج( "دراسة يف اجتاهات اإلصالح املايل و االقتصادي  اإلطار النظري: اقتصاديات املالية العامة و نظام السوق"محدي أمحد العناين ،  4

  .1982املصرية اللبنانية، القاهرة، 
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  :1معيار الشمولية /4
  :حسب معيار الشمولية إىلالنفقات العمومية  كما ميكن تقسيم

ا احلكومة املركزية هي: النفقات المركزية أو الوطنية /أ و تشـمل مجيـع أفـراد   2نفقات ذات طابع وطين تقوم 
  .كنفقات الدفاع، القضاء و األمن  الدولة الواحدة

ـــة /ب ـــديات  :النفقـــات المحلي ـــة كالبل ـــا اجلماعـــات احمللي            هـــي نفقـــات ذات طـــابع إقليمـــي أو حملـــي تتكفـــل 
  .و الواليات

  :3التقسيمات الوضعية للنفقات العمومية /ثانيا
ــة الســالفة  دائمــا علــى تبــىنتبــىن علــى مرجعيــات تارخييــة، وظيفيــة، سياســية أو إداريــة و ال  املعــايري العلمي

ـا أي ال تثبـت بتغـري الزمـان و املكـان، منهـا التقسـيم حسـب  الذكر، إذ تتغري من دولـة ألخـرى أو داخـل الدولـة ذا
        ميكــن التمييــز بــني النفقــات القابلــة للتقلــيص الــيت تقيــد يف وقــت تقــدير النفقــات العموميــة حيــث قابليــة التقلــيص

و املتوسـط كـأجور  و يلجأ إليها يف حال عدم كفاية اإليرادات، و النفقـات غـري القابلـة للتقلـيص يف املـدى القصـري
  .العمال

  :تقسيم النفقات العمومية في الجزائر /ثالثا
  : 4لعمومية يف اجلزائر إىل نفقات التسيري و التجهيزتقسم النفقات ا

  : نفقات التسيير /1
متثل النفقات الالزمة لسري خمتلف مصاحل الدولة كمعدات املكاتب و مصاريف الصيانة، كما تعترب 

       ، يتعلق األول 5نفقات استهالكية إذ ال ينجم عنها أي قيمة مضافة و تشتمل نفقات التسيري على أربعة أبواب
و الثاين باألعباء املشرتكة يف امليزانية العامة و يتم توزيعها مبقتضى مرسوم رئاسي، أما الثالث و الرابع فريتبطان 
بالوزارات و يوزعان مبقتضى مراسيم التوزيع، يضم الباب أقساما و يشتمل القسم على فصول متثل الوحدات 

  : واب نفقات التسيري فهياألساسية يف توزيع اإلعتمادات املالية، أما أب

                                                             
 .92، ص 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "اقتصاديات املالية العامة"باس حمرزي، حممد ع 1
  .50، ص 1975، دار النهضة العربية، بريوت، )1ج( "علم املالية العامة"أمحد جامع،  2
 .92، ص مرجع سبق ذكرهحممد عباس حمرزي،  3
و املتضمن  ،07/07/1984املؤرخ يف  17/84، القانون رقم 1984لسنة  28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم  4

  .القانون التنظيمي املتعلق بقوانني املالية
 .، مرجع سبق ذكره1984لسنة  28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم   5
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  : أجزاء يضم هذا الباب مخسة: أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من اإليرادات /الباب األول
  .)دين الدولة(دين قابل لالستهالك / 1
   .)فوائد سندات اخلزينة(ديون عامة  –الدين الداخلي  / 2
   .الدين اخلارجي/ 3
  ، )من أجل التسبيقات و القروض املربمة من طرف املؤسسات و اجلماعات العمومية(ضمانات / 4
   .)تعويض على منتجات خمتلفة(نفقات حمسومة من اإليرادات /5

لس  :تخصيصات السلطات العمومية /اب الثانيبال تعرب عن نفقات املؤسسات العمومية السياسية كا
لس الشعيب الوطين و الوزارات   .الدستوري، جملس األمة، ا

متثل املخصصات املالية اليت تضمن سري املصاحل وتشمل : نفقات خاصة بوسائل المصالح /الباب الثالث
ات تسيري املصاحل، أشغال الصيانة، إعانات ، معد)األجور، املنح، املعاشات و النفقات االجتماعية(املوظفني 

  .و نفقات خمتلفة التسيري

و تشمل  نفقات حتويلية، تقسم بدورها حسب األهداف املختلفة هي: التدخالت العمومية /الباب الرابع
، )مسامهات يف اهليئات الدولية(، النشاط الدويل )إعانات للجماعات احمللية(التدخالت العمومية و اإلدارية 

إعانات (  ، إسهامات اقتصادية)دعم اقتصادي(، النشاط االقتصادي )منح دراسية(لنشاط الثقايف و الرتبوي ا
مسامهة الدولة يف (، إسهامات اجتماعية )التضامن(، النشاط االجتماعي )للمصاحل العمومية و االقتصادية

  ). صناديق املعاشات

  :نفقات التجهيز /2
و ميزانية االستثمار، لطابعها االستثماري الذي يزيد من إمجايل الناتج تسمى أيضا مبيزانية التجهيز أ

  :هي 1الوطين فهي تتصف باإلنتاجية اليت تسهم يف ثروة الدولة، تضم ثالثة أبواب
   .االستثمارات المنفذة من قبل الدولة /الباب األول
  .إعانات االستثمار الممنوحة من طرف الدولة /الباب الثاني

  .نفقات رأسمالية أخرى /الثالثالباب 

  تطور النفقات العمومية في الفكر االقتصادي: المبحث الثاني
ته األخرية عرب أهم ايتم استعراض تطور هسبعد التعرف على أهم املفاهيم املتعلقة بالنفقات العمومية، 

خلها يف احلياة االقتصادية، مذاهب الفكر االقتصادي تبعا لتطور املفهوم السياسي و االجتماعي للدولة و قدر تد
                                                             

  .17/84من القانون  35، مرجع سبق ذكره، املادة 1984لسنة  28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد رقم  1
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إذ انتقلت من الدولة احلارسة خالل القرنني الثامن و التاسع عشر إىل الدولة املتدخلة و املنتجة مع مطلع القرن 
تدخل باعتبارها وسيلة نظرة كل مدرسة اقتصادية إىل تأثري النفقة العمومية  ، مراعني)1929بعد أزمة (العشرين 

  .اقتصادي من طرف الدولة

  الكالسيكي، الماركسي و النيوكالسيكي: في المذهبالنفقات العمومية : المطلب األول
عرف العامل طوال ثالثة قرون انطالقا من القرن السادس عشر وصوال إىل القرن الثامن عشر ثورة علمية 

عرفة العلمية عنها، أين سبقت الثورة الصناعية بأوروبا، ما مسح بتكوين أفكار جتاه الطبيعة على خلفية ما وفرته امل
آدم مسيث يف كتابه  إليه أشاربدأ االقتصاديون يناشدون بوجود قوانني طبيعية حتكم احلياة االقتصادية على غرار ما 

تعتقدون أنكم تساعدون النظام االقتصادي بقوانينكم و تدخالتكم " 1776 الذي نشر عام" ثروة األمم"
الطبيعة تعمل، إّن حمرك املصلحة الفردية يشغّل النظام بطريقة شبه  املعتمدة و لكن األمر ليس كذلك، دعوا

  .1"عجائبية و ال أحد حيتاج أي ملك للتنظيمات، إن السوق سيحل كل املسائل بنفسه

ديفيد ريكاردو، توماس : من خالل جمموعة من االقتصاديني على غرارالكالسيكي و تطور الفكر 
  .     1848سنة " مبادئ االقتصاد السياسي"ارت ميل يف كتابه مالتوس، جان باتيست ساي و جون ستيو 

تمع إىل طبقتني الطبقة الرأمسالية 1848بعد ثورة  ، عرفت الرأمسالية تصدعات نتجت عن انقسام ا
وطبقة العمال األجراء بفعل تفشي البطالة لطغيان اآللة على اإلنتاج الصناعي، إطالة يوم العمل، عمالة األطفال 

ما شجع املاركسيني على انتقاد الرأمسالية، و هو ما ظهر جليا  ،املنافسة الشرسة بني الرأمساليني لزيادة أرباحهمو 
، باإلضافة إىل مواقف روزا لوكسمبورغ و بول باران من الرأمسالية "رأس املال"يف كتابات كارل ماركس خاصة كتابه 

  .باعتبارها استغالال للطبقة العاملة

التعرف بالتفصيل على موقف كل اجتاه من النفقات العمومية، سيتم استعراض كل منها  و حىت ميكن
  :على حدا

  :النفقات العمومية وفق التحليل الكالسيكي/ أوال
بعد التضارب الشديد  2ناد الكالسيك بضرورة حتجيم النفقات العمومية و حصرها يف أضيق احلدود

الذي شهدته فكرة تدخل الدولة يف االقتصاد من عدمه، إذ رأى التجاريون أنه ال مفر من تدخل الدولة قصد رفع 

                                                             
    ، 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )مصطفى موفق ترمجة( )7ج(" علم االقتصاد، املسائل االقتصادية املعاصرة"بول أ سامويلسون،  1

 .284ص 
  .177، ص 1981، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "علم املالية العامة"عبد الكرمي صادق بركات،  2
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رصيدها من املعادن النفيسة كالذهب و الفضة من خالل خلق الفرص املناسبة لزيادة الصادرات و حتقيق الفائض 
  .1يف امليزان التجاري

حبيادية النفقة العامة و غياب اآلثار االجتماعية و االقتصادية هلا، فضال عن  كما آمن الكالسيك
أولويتها و هو ما يستوجب ضبطها قبل البحث عن اإليرادات الالزمة لتغطيتها، و مما جيدر ذكره هو غياب 

  .موضوع  النفقات العامة يف دراسات الكالسيك، إذ مل يهتم هؤالء كثريا بآثارها و طبيعتها

دور الدولة يف احلراسة أي " Adam Smith"صر مفكروا هذه املدرسة و من أمههم آدم مسيث و ح
ا تنظم بشكل عفوي من خالل 2محاية احلدود، العدل و التكفل باألعمال العامة ، أما عن احلياة االقتصادية فإ

  .جو تنافسي يعمل على حتقيق التوازن بني العرض و الطلب

  :العامة يف تلك املتعلقة بـ مسيث النفقاتآدم إذ خلص 
  :اليت قسمها إىل: نفقات المرافق العامة /1

على احلركية التجارية و النشاط  يساعدالنفقات اليت تسهل التنقل كالطرق، اجلسور و املوانئ ما  /أ
 .االقتصادي

تمع على مجيع األصعدة  /ب النفقات املتعلقة بتكوين الشباب، ما يسهم حسب وجهة نظره يف زيادة رقي ا
  . يف املدى القصري من خالل املستحقات املفروضة على الطلبة أو املدى البعيد من خالل مكاسبهم املعرفية

  .هي جممل ما ينفق حلماية احلدود من األخطار اخلارجية: نفقات الدفاع/ 2

  .املبالغ اليت ترصد للحفاظ على حقوق األفراد: نفقات العدالة/ 3

ذهب إىل أبعد من ذلك، إذ جعل التدخل احلكومي يف J.S.Mill" "غري أن جون ستيوارت ميل 
رب األشخاص من  3أدىن مستوياته فلخص دور الدولة يف وضع القوانني و استحداث األنظمة الرامية إىل عدم 

م م، حىت حتمي إنتاجهم و ممتلكا   . التزاما

                                                             
يد، مرجع سبق ذكره، ص  1  .39عبد املطلب عبد ا
، مركز "دراسة لظاهرة عجز املوازنة و آثارها االقتصادية و االجتماعية يف البلدان العربية: ماحلكومة و الفقراء و اإلنفاق العا"عبد الرزاق فارس،  2

 .23-22، ص 1979دراسات الوحدة العربية، طبعة أوىل، بريوت، 
، ص 2007اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعية،"دراسة مقارنة بني الفكر الوضعي و الفكر اإلسالمي: السياسات املالية و النقدية"محدي عبد العظيم،  3

205.  
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الذي مل يبتعد كثريا عن توجهات آدم مسيث بل David Ricardo" "إضافة إىل دافيد ريكاردو
اخنفاض اإلنفاق اخلاص، كما بني أن جممل النفقات متثل عبأ أظهر أن زيادة اإلنفاق العام يؤدي بالضرورة إىل 

  .  1على الدولة ينتج عنه تراجع الدخل اإلمجايل، لذلك يستوجب احلد منها ما مل تكن أساسية

  :النفقات العمومية وفق التحليل الماركسي/ انياث
إلنتاج من طرف الدولة مسح إن قيام الدولة االشرتاكية، اليت تعتمد على مبدأ امللكية العامة لوسائل ا

، ما أدى لظهور التخطيط املايل و عليه تقوم املالية العامة يف النظام االشرتاكي 2هلذه األخرية أن تنعت باملنتجة
  :على

و غري  تسعى الدول االشرتاكية من خالل النفقات العامة إىل حتقيق أهداف استثمارية: النفقات العامة -
ا نسبة إىل الدخل الوطين يف مثل هذه    .املدارساستثمارية، الشيء الذي يؤدى إىل زياد

  .إيرادات و نفقات الدولةبني تبني املوازنة العامة : الموازنة العامة -

  :إالّ أن الدولة يف الفكر املاركسي تتدخل إلحداث التوازن بواسطة
 . هي نفقات استثمارية أي اإلنفاق على النشاط اإلنتاجي :نفقات الميزانية -
 .كالضمان االجتماعي و التعليم) نشاط غري إنتاجي(نفقات على اخلدمات  :نفقات الخدمات العامة -

  :النفقات العمومية وفق التحليل النيوكالسيكي/ ثالثا
كل أن  "جاءت نظرة املدرسة النيوكالسيكية للنفقة العامة كرد فعل على املاركسيني، حيث يرى ساي 

           ، لذلك وجب التحديد الدقيق للنفقة العامة حسبهم  3"نفقة تزيد عن مستواها تشكل إسرافا أو تبذيرا
د عنها يعترب محال إضافيا سواء على و حصرها يف الضروريات كتوفري األمن و اخلدمات العامة، ألن كل ما يزي

 .  عاتق الدولة أو األفراد من خالل إسهامهم يف اإليرادات عن طريق االقتطاعات و الضرائب

  النفقات العامة وفق التحليل الكينزي: المطلب الثاني
عرف االقتصاد العاملي أزمة كساد حادة، من  1932و  1929خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

ا إىل النصف   % 25 و صول معدالت البطالة ببعض البلدان إىل أكثر من مظاهرها و اخنفاض اإلنتاج القومي 
  . حتقيق التوازن املدرسة الكالسيكية املؤمنة بقدرة السوق على أفكار، مما أدى إىل تكذيب 4أو الثلث

                                                             
 .202، ص سبق ذكرهمرجع ، محدي عبد العظيم 1
 .29، ص 1982جامعة حلب سوريا،  ،)2ج( "مبادئ املالية العامة"حممد سعيد فرهود،  2
 .108رياض الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .26عبد الرزاق فارس، مرجع سبق ذكره، ص  4
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اليت  1936سنة  لنظريةو أسس " J.M.Keynes"جون مينارد كينز  بررت أفكارمن تلك األزمة 
، فبالنسبة له املشكل ليس 1قانون ساي القائل بأن العرض خيلق الطلب خاصة و األفكار الكالسيكية عامة تنتقد

مشكل منافذ أو تصريف لإلنتاج، إذ ليس من املعقول أن اإلنتاج خيلق منافذ لتصريف املنتجات، و إالّ ملا حدثت 
  . 2نافذ و سبل تصريف السلع وليس نقص اإلنتاج حبد ذاتهاألزمات املذكورة اليت كان سببها نقص امل

و مل يقف عند تشخيص الداء فحسب، إذ أشار إلمكانية جتاوز األزمة  العالجكما حاول كينز إجياد 
  :  ما دامت تقتصر على نقص الطلب، و ذلك بدفعه عن طريق

  زيادة القدرة الشرائية لذوي الدخول الضعيفة نتيجة ارتفاع ميلهم احلدي لالستهالك؛   -
و حتوهلا من الدولة احملايدة حسب الكالسيك إىل دولة متدخلة، قصد تصحيح عدم : ضرورة تدخل الدولة -

 . ، لعدم إميانه بفكرة اليد اخلفية3التوازن من خالل السياسات املالية

حسب كينز أن حتصل على إيرادات و تقـوم بإنفاقهـا كمـا ميكنهـا ممارسـة االدخـار و حيث ميكن للدولة 
االستثمار، غري أن هذا التدخل وجب حدوثه بصفة غري مباشرة عن طريـق السياسـة املاليـة حـىت يـتم جتنـب مظـاهر 

ـا مـن الضـرائ ب لتغيـري مسـتوى إنفاقهـا الفوضى اليت عرفها النظام الرأمسايل، فالدولة قادرة على تغيري مسـتوى إيرادا
  .على شراء السلع و اخلدمات

       و لتحديد أثر النفقات العمومية ميكن اعتبار النموذج البسيط التايل املعرب عن التوازن بني العرض
  : 4و الطلب الكليني

… (01) GICY  
  :حيث أن

Y :ميثل الدخل الوطين  .   
C: االستهالك اخلاص  .  
I :االستثمار   .  

G :اإلنفاق احلكومي .  
  :           كما ميكن كتابة االستهالك كدالة خطية يف الدخل 

… (02)  dYbaC .   

                                                             
 .108رياض الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .180رفعت احملجوب، مرجع سبق ذكره، ص  2
  . 65 ، ص1999، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "التحليل االقتصادي الكلي –النظرية االقتصادية "جميد ضياء،  3
 .26عبد الرزاق فارس، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ميثل الدخل املتاح بعد دفع الضرائب و التحصل على املدفوعات التحويلية، ميكن كتابته على  dYحيث أن
  :        الشكل التايل

RYtYd  ).1(  … (03)   
  :حيث أن  
t : الدخلعلى ضريبة الميثل  ،  

R :كاإلعانات و املنح،  املدفوعات التحويلية  
 :الدخل املتاح حىت لو كان الدخل مساويا للصفر، كالضريبة على العقارات.  

لكل من الضرائب و اإلنفاق العام تأثري على االقتصاد، إذ أن زيادة الضرائب ختفض من حجم الدخل 
  .عن طريق أثر املضاعفالكلي، غري أن زيادة اإلنفاق احلكومي يرفع من الدخل الكلي 

 :تعطى معادلة توازن الدخل القومي بالشكل التايل) 01(يف ) 03(و ) 02(بتعويض العالقتني و 
)...(
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tbb
Y 


   

  :كما يعطى مضاعف اإلنفاق احلكومي الناتج عن تغري اإلنفاق العام بالعالقة التالية
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  :متزامن لكل من الضريبة و اإلنفاق احلكومي، فإن األثر سيكون كالتايلأما إذا حدث تغري متساو و 
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ا 1للميزانية املتوازنة" Havelmo Glyting"هذا ما يعرف بنظرية  ، إضافة لسياسة املوازنة اليت جاء 
"Goner Myrdal " ا حتقق عجزا خالل فرتة الركود، فائضا خالل يف مطلع الثالثينيات ملكافحة التقلبات أل

  .مرحلة االنتعاش االقتصادي و توازنا على املدى الطويل

معناه أن الزيادة املتساوية يف الضرائب و النفقات العمومية تأثر على الدخل الوطين، مثل ما تظهره 
، غري )إلنفاق العامقيمة املضاعف تساوي الواحد أي التغري يف الدخل القومي مساوي للتغري يف ا(املعادلة السابقة 

أن التحليل الكينزي أمهل البحث يف مصادر اإلنفاق العام رغم إشارته لتأثري مضاعف اإلنفاق على الدخل 
أو خلق النقود، كما جتدر ) االقرتاض(الوطين، علما أن النفقات احلكومية متول عن طريق الضرائب، الدين العام 

يؤدي مبصادر التمويل األخرى إىل االخنفاض، ما يدفع باإلنفاق اخلاص اإلشارة أن زيادة اإلنفاق دون خلق النقود 
                                                             

  .25عبد الرزاق فارس، مرجع سبق ذكره، ص   1
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للرتاجع إىل درجة أن تصبح الزيادة يف اإلنفاق الكلي ضئيلة أو منعدمة، أي أن متويل النفقات العمومية من 
  . 1الضرائب أو االقرتاض ما هو إال حتويل للموارد من القطاع اخلاص إىل العام

النفقات العمومية يف  حولأهم األفكار اليت محلها كينز و أنصاره  تلخيصكن و كإمجال ملا سبق، مي
  :النقاط التالية

 . سياسة اإلنفاق العام تعترب وسيلة يف يد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة -
 .رفع اإلنفاق احلكومي يزيد من الدخل القومي من خالل أثر املضاعف -
 .متويل النفقات العموميةعدم االهتمام مبصادر  -
إمكانية متويل النفقات اإلنتاجية من األموال املكتنزة لدى اخلواص بدال من تركها عاطلة، أي حتويل املوارد  -
  . من القطاع اخلاص إىل الدولة، و من مثّ استعماهلا يف متويل اإلنتاج) عن طريق الضرائب(املالية 

  التحاليل الجديدة في الفكر االقتصاديالنفقات العمومية وفق : المطلب الثالث
مبفهوم النفقة العمومية ودورها منذ أواخر الستينات، إلبرازها ميكن  املتعلقةالصراعات النظرية  تطورت

  :التطرق إىل ثالثة مذاهب هيمنت على الفكر االقتصادي املعاصر، وهي
 النقديون؛      -
 المدرسة الكالسيكية الجديدة؛       -
                                    .    )النيوكينـزيون( الكينزي الجديداالقتصاد  -

  ""Les Monétaristes النقديـــون/ أوال
       ظهرت بوادر حدوث أزمة خانقة يف أواخر الستينات وبداية السبعينات، يف شكل  بطالة مرتفعة

وعليه فالظهور املتزامن حلالة الركود الكبري  و تضخم شديد ما أدى إىل أفكار مناهضة لالقتصاد الكلي الكينزي،
 ،Stagflation"2"للنشاط االقتصادي و التضخم صاحبه  ميالد مفهوم جديد يسمى بـالتضخم الركودي أو

  .نتيجة لسياسات كينزية قصرية املدى معتمدة على إنفاق موسع أدى إىل عجز يف املوازنة الذي جاء

  :3مة، بأفكار التيار النقدي ممثلة يف النقاط التاليةأين قوبل العجز الكينزي يف حل األز 
 يص دور الدولة و إطالق قوى السوقتقل -

                                                             
 .25ذكره، ص رزاق فارس، مرجع سبق عبد ال 1
  .التضخم املصاحب للركود االقتصادي 2
يد قدي،  3 ، ص 1995، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، "دراسة النظام اجلزائري: فعالية التمويل بالضريبة يف ظل املتغريات الدولية"عبد ا

22- 23. 
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 الفقراء؛ إعانةالتقليل من اإلنفاق احلكومي املوجه لالستثمارات العامة و  -
 تشجيع القطاع اخلاص من خالل ختفيض الضرائب؛ -
 خصخصة القطاع العمومي؛ -
 .املدين على حد سواءرفع سعر الفائدة بالنسبة للدائن و  -

إذ يعتقد النقديون أن اإلنفاق و التوسع فيه يؤدي إىل التضخم لبطئ ظهور نتائج السياسة املالية، 
خاصة إذا تزامن هذا التوسع مع حالة من االزدهار االقتصادي تتطلب إتباع سياسة إنفاقية انكماشية، فضال عن 

م بتحويل املوارد من القطاع اخلاص إىل و حجتهم يف ذلك كفاءة القطاع   العام عن طريق الضرائب،عدم إميا
 .1اخلاص يف تسيري تلك املوارد بدال من تبذيرها عن طريق الدولة يف شكل نفقات غري منتجة

كما نادى أنصار املذهب النقدي بسياسات التحكم يف النظام االقتصادي من خالل التحكم يف 
 فريدمان ة املالية يتوقف على متويلها خبلق النقود، خاصة أطروحاتعرض النقود، إذ يعتقدون أن جناعة السياس

"M.FRIEDMAN "الذي يعترب من أهم مفكري هذا املذهب.  
و العديد من  "تاريخ نقدي للواليات املتحدة األمريكية"، مثل ما أشار إليه يف كتابه فريدمانحيث يؤمن 

الدائم وليس احلايل و أكد أن السياسة النقدية هي السبيل الدراسات التجريبية، أن االستهالك مبين على الدخل 
من أجل إعادة االعتبار ''األمثل لتحقيق توظيف كامل، إذ سعى إلعادة إدخال النظرية الكمية للنقود يف كتابه 

  .''للنظرية الكمية للنقود

أطروحة (كما أنه ساهم يف إعطاء تفسري حقيقي و واضح ملشكل التضخم ألنه يعتربه ظاهرة نقدية   
  .، فالتضخم هو نتيجة للنمو املستمر للكتلة النقدية بشكل غري متناسب مع ارتفاع اإلنتاج2)فريدمان للتضخم

  ""La Nouvelle Ecole Classique  المدرسة الكالسيكية الجديدة/ ثانيا
ساير أنصار هذه املدرسة النقديني يف موقفهم من تدخل الدولة و اعتربوا أن هذه األخرية هي سبب 

 . حدوث األزمة، من خالل توسعها يف اإلنفاق ما أدى إىل عجز املوازنة

 " "Muthو لعل أهم ما ميز أصحاب هذا التيار النظرة اجلزئية لالقتصاد، ما يظهر جليا يف أعمال
اليت أحدثت ثورة يف  "Anticipations Rationnelles" الرشيدةنظرية التوقعات خاصة  1961 سنة

                                                             
، كلية العلوم االقتصاديةاقتصاد كمي،  : ، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص"أثر سياسة اإلنفاق العام على االستثمار اخلاص"حممد تايت،  1

 .59، ص 2010جامعة اجلزائر، 
2 Friedman.M, "Inflation et système monétaire", Calmman Levely, Paris, 1969, P 89. 
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، كذا إسهامات كل 1968مان سنة دإضافة إىل كتابات فري، 1صياغة النماذج االقتصادية الكلية
  . 1972سنة  "Sargent"و  "Lucas"، 1970سنة   "Phillips"من

االقتصاد الكالسيكي اجلديد أن النفقات العمومية ، اعترب منظرو الرشيدةنظرية التوقعات ففي إطار 
مرتبطة بسياسة إصالحية إىل حني تعديلها مستقبال برفع االقتطاعات الضريبية، و عليه تقوم األعوان االقتصادية 

  .بادخار جزء من فائض الدخل ملواجهة األعباء املستقبلية 

ما يعرف بـ                                 و أنظرية التكافؤ لريكاردو  ،1974سنة " Barro"كما أعاد 
 "L'équivalence Ricardienne "إىل الواجهة، حيث ساوى "Barro"  بني القرض العمومي          

و الضرائب كمصادر لتمويل العجز احلكومي، ألن األعوان االقتصادية هي من تتحمل عواقب االقرتاض العمومي 
  .يب يصبح مؤخرامبرور الوقت أي أن العبء الضري

ل من طرف االقرتاض ال ينتج عنه أثار إصالحية كما أشاد بذلك  و أضاف أن عجز امليزانية املموّ
  . كل نفقة عامة تعوض بسرعة من طرف االدخار ما يفشل كل حماوالت اإلصالح الكينزيون، مبعىن أنه 

حىت يتسىن  ،األعوان اخلاصةالذي أشار إىل ضرورة معرفة تغري توقعات " Lucas"إلضافة إىل با
                                      :للسلطات العمومية تقدير حجم اإلنفاق يف مقاله املشهور

"Econometric Policy Evaluation: A Critique" أمهية  الرشيدة، إذ أعطى مفهوم التوقعات
من معطيات سابقة تسمح بتوجيه السياسة االقتصادية  للنماذج االقتصادية الكلية، فاملعامل املقدرة انطالقابالغة 

  .بدال من صناعتها

إن إدماج فرضيات الركود حتت مفهوم التوقعات الرشيدة، ساهم بشكل كبري يف ظهور أدبيات اعتمدت  
األول دراسة  :كلية على النماذج االقتصادية، أي النمذجة اليت درست تدخل السلطات العمومية على مستويني

البحث عن استنتاجات االقتصاد الكلي انطالقا من  و الثاينأجوبة األعوان االقتصادية جتاه قياسات حمددة 
م الفردية   .انعكاسا

  "La Nouvelle Economie Keynésienne" االقتصاد الكينزي الجديد /ثالثا
اية الثمانينات ظهر تيار  ، يعرف باالقتصاد الكينزي اجلديدمع تطور الفكر االقتصادي و خاصة مع 

م على فكرة أن االقتصاد اجلزئي يتهيأ انطالقا من االقتصاد الكلي، أما حيث  يبين أنصار هذا املذهب حتليال

                                                             
      جامعـــة حلـــوان،  –، كليـــة التجـــارة و إدارة األعمـــال ")1995-1990(الرشـــيدة التطبيقـــات احلديثـــة لفرضـــية التوقعـــات ''حممـــد إبـــراهيم طـــه الســـقا،  1

  .03ص 
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اختالل هذا األخري ففسر بعجز السوق على عكس الكالسيكيني اجلدد الذين ينطلقون من اجلزء للوصول إىل 
  . الكل

لدولة يف احلياة االقتصادية، ألن التيار الليربايل مل يتمكن من حل مشكليت كما آمنوا بضرورة تدخل ا
إذ . التشغيل و البطالة رغم قدرته على إعادة االعتبار للتوازن النقدي، ردع التضخم و تقوية تنافسية املؤسسات

      ولنيؤ األجور، ما أربك املسو متيزت الوضعية االقتصادية منذ الثمانينات بارتفاع البطالة نتيجة تراجع األسعار 
و دفعهم لوضع توصيات و نصائح تستند آلراء املدارس االقتصادية السائدة أنذاك، كما وّجه االقتصاديني لرتقية 

  . أدوات التحليل اليت تسمح بتفسري النتائج وعرض احللول

رتكزة على تدخل السلطات إذ ميكن التمييز بني ثالثة اجتاهات تدافع عن أفكار هذا التيار ونظرته امل
، أما الكينزي اجلديد "sous-emploi"العمومية، فالكينزي اجلديد االسرتاتيجي اهتم بتفسري البطالة اجلزئية 

املنطقي فجعل من مضمون االقتصاد اجلزئي املنطقي يف مفاهيم  الركود التكنولوجي والتنظيمي مثل االتفاقيات 
ة سببا يف بطء التصحيح، و أثبت الكينزي اجلديد اإلعالمي أن عدم التوازن على املدى الطويل واملنافسة الكامل
  . مشتق أساسا من خلل يف املعطيات

اليقني السياسي و ال النتائج الكينزي اجلديد فمقارنة مع االقتصاد الكالسيكي اجلديد مل يبلغ التيار 
  .النظرية املتماسكة، رغم النجاح احلاصل حاليا

  لنفقات العمومية و عالقتها بالسياسة االقتصاديةا: المبحث الثالث
مل يعد االهتمام باإلنفاق العام يقتصر على الناحية الكمية فقط بل تعداه إىل الناحية الكيفية، إذ 
دف دراسة النفقات العمومية إىل حتديد آثارها االقتصادية، االجتماعية و حىت السياسية، باعتبارها وسيلة 

  . إطار السياسة املالية لبلوغ أهدافها، لذا فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة االقتصاديةتستخدمها الدولة يف

  السياسة االقتصادية: المطلب األول
  :سيتناول هذا املطلب مفهوم السياسة االقتصادية، أنواعها، أساليبها وأهدافها

  :مفهوم السياسة االقتصادية/ أوال
ا جمموعة اإلجراءات احلكومية اليت حتدد معامل البيئة االقتصادية اليت تعمل يف ظلها  تُعرف على أ

  .2، أو هي جمموعة األدوات، األهداف االقتصادية و العالقات املتبادلة بينهما1الوحدات االقتصادية

                                                             
  .141، ص 1990، الدار اجلامعية، بريوت، "مقدمة يف االقتصاد"نعمت اهللا جنيب و آخرون،  1
  .325، ص 1996، مكتبة عني الشمس، القاهرة، "التحليل االقتصادي الكلي و اجلزئي"رضا العدل،  2
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كما يقصد بالسياسة االقتصادية عامة، كل ما يتعلق باختاذ القرارات اخلاصة باالختيار بني الوسائل 
تمع لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة، و البحث عن أفضل الطرق املوصلة إىل املختلفة ا ليت ميلكها ا

  .1حتقيق هذه األهداف

  :2ةالتاليالعناصر و تشتمل السياسة االقتصادية على 
  : تحديد األهداف /1

املدفوعات، التشغيل على الدولة أن ترسم األهداف اليت تريد الوصول إليها مسبقا، كتوازن ميزان 
  .الكامل، النمو االقتصادي واستقرار األسعار

   :ترتيبها /2
دف  أي وضع تدرج بني األهداف و خاصة غري املنسجمة منها، فإن ختفيض هامش الربح 

  .التخفيف من الفوارق قد يؤدي إىل نتائج عكسية يف نظام يكون فيه الربح هو أساس االستثمار

   :ينهاتحديد االرتباطات ب /3
من خالل صياغة منوذج اقتصادي يربز العالقات بني خمتلف األهداف، فإذا خفضت األسعار زاد 

  .الطلب و تراجع هامش الربح مثال

  :اختيار الوسائل /4
أي األدوات األكثر كفاءة يف الوصول إىل اهلدف، و ختتلف وسائل السياسة االقتصادية باختالف 

  .اهلدف املرجو منها

  : للسياسة االقتصادية عدة أنواع أمهها :3أنواع السياسة االقتصادية /انياث

  :سياسة اإلنعاش /1
  .تعين إعادة بعث النشاط اإلنتاجي عن طريق تشجيع االستثمار، تسهيالت القروض وختفيض الضرائب

  :سياسة االنكماش /2
دف هذه السياسة عادة إىل تقليص النشاط االقتصادي، باستعمال إجراءات معينة كرفع الضرائب، 

  . مراقبة الكتلة النقدية، جتميد األجور و االقتطاعات الضريبية من الدخل

                                                             
  .183، ص 1985، دار الكتاب املصري، القاهرة، "معجم املصطلحات االقتصادية"أمحد زكي بدوي،  1
يد قدي،  2   .31-30، ص 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية"عبد ا
يد قدي،  3  .32-31، ص مرجع سبق ذكرهعبد ا
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  :سياسة التوقف ثم الذهاب /3
اجي، عرفت هذه يعىن التناوب املتسلسل بني سياسيت اإلنعاش و االنكماش حسب بنية اجلهاز اإلنت

  .السياسة خاصة يف بريطانيا

   :سياسة إعادة هيكلة الجهاز الصناعي /4
ترمي لتحفيز النشاط االقتصادي و التشغيل عن طريق تكييف اجلهاز الصناعي وفقا لتطور الطلب 

  .العاملي بتدعيم القطاعات املصدرة خصوصا

   :سياسة الضبط /5 
دف إىل احملاف ظة على اتزان الوضع االقتصادي من خالل التقليص من هي جممل اآلليات اليت 

  .و استقرار العملة الكاملالتضخم، توازن ميزان املدفوعات، التشغيل 

  :أساليب السياسة االقتصادية /ثالثا
إن حتديد و اختيار الوسائل الكفيلة لبلوغ أهداف السياسة االقتصادية يعترب أمرا يف غاية األمهية، لذلك 

  :بني خمتلف أساليبها اليت ميكن تلخيصها كالتايلوجب التمييز 

  :السياسة التجارية /1
      ميكانزماتهي تلك التدابري املطبقة من طرف الدولة على التجارة اخلارجية معتمدة يف ذلك على 

صص، كرتخيص االسترياد، الرسوم اجلمركية، الرقابة على الصرف و إتباع نظام احل  1و وسائل مباشرة و غري مباشرة
لتحقيق غايات معينة كتأمني املوارد املالية، احلد من التقلبات اخلارجية على االقتصاد الوطين، توازن ميزان 

  .املدفوعات و محاية اإلنتاج الوطين

  :السياسة المالية /2
و حتقيق  تتمثل أساسا يف استخدام اإليرادات و النفقات العمومية للوصول إىل العدالة االجتماعية

  :االستقرار االقتصادي، سواء يف حالة التضخم أو الكساد

أين يكون العرض الكلي أدىن من الطلب الكلي مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار، فتسعى : حالة التضخم /أ
  :من خالل 2السياسة املالية خلفض مستوى الطلب الكلي

                                                             
  .157، ص 1983، دار النهضة العربية، القاهرة، "االقتصاد الدويل"جودة عبد اخلالق،  1
 .167-164، ص 2000، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، "التضخم املايل"عناية غازي حسن،  2
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عندئذ يستقر املستوى  الرفع من الضرائب حىت ترتاجع دخول املستهلكني و ينخفض الطلب الكلي -
 .العام لألسعار

التخفيض من اإلنفاق العام الذي يقود إىل تراجع الطلب االستهالكي و بالتايل الطلب الكلي، فيتم  -
 .احلد من ارتفاع األسعار

 .كما أن املزج بني رفع الضرائب و ختفيض اإلنفاق العام حيد من التضخم -

  :حالة الكساد /ب
فتنخفض األسعار   ،لسابقتها، أين يكون العرض الكلي مرتفعا عن الطلب الكليهي احلالة العكسية 

فتلجأ الدولة ) ارتفاع مستويات البطالة(كما تشهد األسواق حالة من الركود، تغلق املصانع و يسرح العمال 
  : حىت تتدارك األزمة 1بإحدى الطرق التالية لتطبيق السياسة املالية

دخول املستهلكني و يرتفع الطلب الكلي، فيزدهر اإلنتاج و ترتاجع مستويات الرفع من النفقات لتزداد  -
 .البطالة
         كما ميكن للدولة أن تقلل من الضرائب و تزيد من اإلنفاق العام يف آن واحد حىت يرتفع الطلب الكلي -

 .و يتطور اإلنتاج، بغرض احلد من الكساد

  :2السياسة النقدية /3
ذه  ا ترتكز أساسا على خلق النقود إذ تلعب دورا كبريا يف غالبا ما يقوم  السياسة البنك املركزي أل

ا تسعى لتخفيض  مكافحة التضخم و تنشيط احلياة االقتصادية، فإذا كانت الدولة تنتهج سياسة انكماشية فإ
ا تسعى لز  يادة عرض النقود بغية الكتلة النقدية حىت ينخفض الطلب الكلي، أما إذا كانت تتبع سياسة توسعية فإ

  .حتفيز الطلب الكلي

  :3أهداف السياسة االقتصادية /رابعا
إن تطبيق أي سياسة يرجى من ورائه بلوغ أهداف معينة كذلك األمر بالنسبة للدول عند تطبيقها 
ا تسعى من خالل هذه األخرية لتحقيق النمو االقتصادي قصد احملافظة على مستوى  للسياسة االقتصادية، كو
ا، التقليل من نسب البطالة،  تمع، عن طريق إشباع حاجات أفراده من السلع و اخلدمات اليت حيتاجو معيشة ا
تأمني القدرة الشرائية من خالل احلرص على استقرار املستوى العام لألسعار، باإلضافة إىل عملها على ختفيض 

  :برز أهداف السياسة االقتصادية اآليتأحجم الواردات قصد حتسني وضع ميزان املدفوعات، و لعل من 
                                                             

  .140-139جميد ضياء، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .170-168، ص مرجع سبق ذكرهعناية غازي حسن،  2
يد قدي، 3  .46-37، ص مرجع سبق ذكره عبد ا
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  :النمو االقتصادي /1
        إذا كان اهلدف من وراء السياسة االقتصادية هو حتقيق النمو االقتصادي، الذي يعين الزيادة املستمرة

و استيعاب أكرب  و املنتظمة يف اإلنتاج الوطين بقدر أكرب من التزايد الدميغرايف مع استخدام أمثل للموارد املتاحة
 للزيادة  يف عدد العمال وجب البحث عن اآلليات الكفيلة برفع مستوى اإلنتاج، من خالل االستعمال الكامل 

  . 1و الكفء للطاقات اإلنتاجية

  :التوازن في ميزان المدفوعات /2
ا، إذ جيب أن إن املوقف االقتصادي للدولة جتاه االقتصاديات اخلارجية يتحدد تبعا لوضع ميزان  مدفوعا

و عمل  تتعادل حقوق بلد ما مع ديونه أو التزاماته، فإذا كان ميزان املدفوعات متوازنا شّجع املبادالت االقتصادية
على استقرار العملة، أما إذا كان عاجزا فإنه يؤثر على االقتصاد احمللي من خالل ارتفاع املديونية اخلارجية، 

  .احمللية مقابل العمالت األجنبية ما يشكل عبأ على االقتصاديات الضعيفةاخنفاض قيمة العملة 

  :التشغيل الكامل /3
، إذ يهدف إىل االستخدام الكامل ...)رأس املال و العمل (معناه االستعمال الكلي لعناصر اإلنتاج 

من املمكن أن لني ألن ذلك لكافة الطاقات اإلنتاجية و القضاء على البطالة، باإلضافة إىل احلد من تعويض البطا
  . يكبح إمكانية النمو االقتصادي

   :التحكم في التضخم /4
من خالل احملافظة عليه عند معدالت مقبولة، ألن تذبذبه يؤدي إىل إبطال التدابري املتخذة يف إطار 

  . السياسة االقتصادية، و يفقدها النجاعة الالزمة لنجاحها ما قد جير إىل نتائج عكسية

  اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العمومية: المطلب الثاني
هي التغريات اليت تطرأ على  احلياة االقتصادية، نتيجة تطبيق الدولة لسياسة إنفاقية عامة قصد التأثري يف 

توازن اإلنتاج و االستهالك الوطنيني أو طريقة توزيع الدخل، املستوى العام لألسعار أو التشغيل بغية حتقيق ال
  . االقتصادي

  :على اإلنتاج الوطني /أوال
الذي يعين جمموع القيم املضافة ( على اإلنتاج الوطين) إجيابا أو سلبا(النفقات العامة مباشرة  تؤثر

تمع خالل فرتة زمنية حمددة، كما يقصد به جممل السلع             املتولدة عن النشاط اإلنتاجي الذي يقوم به ا
                                                             

، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، "ميزانية الدولة كوسيلة لتجسيد السياسة االقتصادية و االجتماعية"تومي سالمي،  1
 .5، ص 2002جامعة اجلزائر، 
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، االدخار، 2إن على رغبة و قدرة األفراد على العمل) 1نتجة خالل السنة و اليت ميكن تقييمها نقداو اخلدمات امل
  .االستثمار أو على انتقال عناصر اإلنتاج و حتويلها من مكان آلخر

  :أثر النفقة العمومية على رغبة و قدرة األفراد على العمل، االدخار و االستثمار /1
أن ميس بقدرة األفراد على العمل باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج ميكن لإلنفاق العام كما 

م الذهنية و  اليت تسعى السلطات العامة لتطويرها كما و كيفا، من خالل رفع النفقات املتعلقة بتحسني قدرا
االجتماعية  عن طريق دعم قطاعات التعليم، الصحة، التأمينات 3اجلسمية و تأمينهم ضد املخاطر املستقبلية

باإلضافة إىل احملافظة على األمن الداخلي و اخلارجي و احلرص على إرساء العدالة، فإذا زاد استعداد األشخاص 
  .للعمل ارتفعت بالضرورة إنتاجيتهم ما ينعكس إجيابا على اإلنتاج الوطين

الذي تضمنه النفقات  و عليه تتطور دخول األفراد نتيجة حتسن أدائهم اإلنتاجي، ما يقود لرفع االدخار
و إعانات    املباشرة و غري املباشرة، إضافة إىل ذلك ميكن للنفقات العامة االستثمارية كأن متنح الدولة امتيازات 

للقطاع اخلاص أو العام أن حتسن و توسع املناخ االستثماري، فتتكون رؤوس األموال اليت تؤدي لزيادة القدرات 
  .اإلنتاجية

  :عمومية على انتقال عناصر اإلنتاج و تحويلهاأثر النفقة ال/ 2
تؤدي النفقات العامة أيضا النتقال عناصر اإلنتاج من فرع إنتاجي آلخر أو من مكان آلخر، نتيجة 
ضرورات ظرفية أو أبعاد تنموية كتحويل عناصر اإلنتاج من قطاعي الزراعة و الصناعة مثال إىل ميدان اإلنتاج 

أو زيادة أمهية القطاع العام و توجيه إنتاج القطاع اخلاص بغرض تشجيع إقامة صناعات ، 4احلريب يف حالة احلروب
  .5جديدة

كما تستطيع الدولة أن تزيد ما ينفق على الشؤون الصحية، التعليم و املشروعات العمرانية يف املناطق 
م ا و زيادة مقدر و االدخار، ما قد  على العمل الفقرية أو النائية غري املستغلة، فيؤدي ذلك إىل كفاية سكا

يغري هؤالء الستثمار رؤوس أمواهلم فيها و بالتايل انتقال عناصر اإلنتاج ملثل هاته املناطق و عليه ميكن للنفقات 
  .6العمومية أن تسبب انتقال عوامل اإلنتاج من منطقة ألخرى داخل اإلقليم الواحد

                                                             
  . 302، ص 1993سوريا،  -، جامعة دمشق"االقتصاد املايل"عبد الكرمي صادق بركات،  1
2  ّ   .ال، توفر العوامل اإلنتاجية كرأس املال، القدرات التنظيمية و املوارد الطبيعيةتبعا حلجم الطلب الفع
  .104- 103، ص 1978، مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية، حلب، )1ج( "مبادئ املالية العامة"حممد سعيد فرهود،   3
 .322عبد الكرمي صادق بركات، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .151يد عبد املوىل، مرجع سبق ذكره، ص عالس 5
 .59عبد املنعم فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  6
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من قطاع آلخر أو انتقاهلا من مكان لغريه قصد الرفع ومنه تقود النفقات العامة لتحويل عناصر اإلنتاج 
  .من اإلنتاج الوطين

  :على االستهالك الوطني/ ثانيا
عن طريق الزيادة األولية يف الطلب، إما بطلب الدولة لسلع و خدمات قصد استهالكها نتيجة رفع 

م االس و النامجة عن  تهالكية املتزايدةاإلنفاق احلكومي االستهالكي، أو زيادة طلب األفراد بغرض إشباع رغبا
  .1النفقات اليت توزعها الدولة على شكل أجور أو حتويالت

  :أثر نفقات االستهالك الحكومي/ 1
تقوم الدولة باإلنفاق العام مقابل احلصول على سلع استهالكية بغرض إشباع احلاجات العامة أو توفري 

  .2يدفع باالستهالك الوطين إىل االرتفاعخدمات استهالكية كاألمن، التعليم و الصحة، ما 

كما ميكن هلا أن توزع خدمات أو سلع جمانا أو مبقابل جزئي، و هو ما يراه البعض حتويال لالستهالك 
من األفراد إىل القطاع العام الذي ال يؤدي إىل زيادة االستهالك الوطين، بل يستطيع هذا النوع من االستهالك أن 

ميش أخرىيؤثر على هيكلة االسته        و بالتايل على التشغيل الك الوطين بتحفيز احلصول على سلع مقابل 
  .3و األسعار

غري أنه من املنطقي أن إنفاق األموال العامة من أجل احلصول على السلع االستهالكية، بغض النظر 
  .عن نوعها أو الفائدة املرجوة منها يرفع من االستهالك العام

   :4هالك الخاصة بدخول األفرادأثر نفقات االست/ 2
تدفع الدولة مقابل ما يقدمه موظفوها و عماهلا مرتبات ومعاشات توجه جزئيا أو كليا إىل إشباع  

و من مث  الفرديتصرف لزيادة االستهالك  األفراد مداخيلاحلاجات االستهالكية من سلع و خدمات، أي أن 
  .5)أثر املضاعف(االستهالك الوطين 

كما ميكن للدولة أن حتفز بعض الصناعات عن طريق إعانات اقتصادية، تؤدي إىل اخنفاض تكاليف   
  .  احلقيقية للمستهلكني و بالتايل زيادة الطلب الفردي و الكلي املداخيلاإلنتاج و تراجع األسعار، أي زيادة 

                                                             
 .116، ص 1996، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، "أساسيات املالية العامة"عادل أمحد حشيش،  1
 .116نفس املرجع السابق، ص  2
  .30حسني مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .117مرجع سبق ذكره، ص  عادل أمحد حشيش، 4
  .سوف يتم التطرق ألثر املضاعف يف املطلب املوايل 5
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   :على المستوى العام لألسعار و التشغيل /ثالثا
  :ة أن ّمتس باملستوى العام لألسعار و كذا التشغيل بالطريقة التاليةتستطيع النفقات العمومي

  :1أثر النفقات العمومية على المستوى العام لألسعار/ 1
مل يعد حتديد األسعار مقتصرا على السوق بفعل قوى الطلب و العرض، حيث أصبحت للدولة خمرية  

  . بني تدخلها التلقائي أو املطالب به يف قطاعات معينة لتحديد املستوى العام لألسعار

نفاقية إذ يتم ذلك مباشرة من خالل تدخل الدولة باستعمال الوسائل املتوفرة لديها يف إطار براجمها اال
          بواسطة رفع املنح و اإلعانات أو اإلشراف املباشر على اإلنتاج و كذا تطبيق السياسية الضريبية، النقدية

و الطلب    و االئتمانية باإلضافة إىل السياسة األجرية، كما ميكنها التأثري على العوامل احملددة لألسعار أي العرض
  .مالت اإلعالنيةكتوجيه املستهلك و املنتج بواسطة احل

دف إىل احلد  سعيا منها إىل احملافظة على استقرار األسعار وفق الوضعية االقتصادية بتطبيق سياسة 
 .من ارتفاع األسعار يف حالة التضخم، أو خفضها يف حالة االنكماش و الكساد

  :2أثر النفقات العمومية على التشغيل/ 2
سي يف حتقيق العمالة و زيادة التشغيل سواء بدعم القطاع مما ال شك فيه أن لإلنفاق العام دور رئي

اخلاص، إقحامه يف احلياة االقتصادية و تطويره قصد امتصاص البطالة أو اللجوء إىل املشروعات العامة لنفس 
  .الغرض

إن اإلنفاق احلكومي على االستثمار، االستهالك و صايف ما يف حوزة األفراد من أصول هي من أهم "
و يؤثر  العام و حجم التوظيف طردية، هذا نفاق تأثريا على حجم التوظيف، إذ أن العالقة بني اإلنفاقأنواع اإل

اإلنفاق احلكومي يف التوظيف عن طريق زيادة أو نقص الطلب الفعال فزيادة اإلنفاق احلكومي مع بقاء اإلنفاق 
ال على السلع اخلدمات مما يزيد من حجم التوظيف، غري أنه لو و  اخلاص ثابتا يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي الفعّ

، ألنه يف احلالة 3"حدث اخنفاض يف حجم اإلنفاق اخلاص مع زيادة يف اإلنفاق العام لتقلص حجم التوظيف
ا ختلق وظائف، بل تعمل على حتويل املوارد و خاصة  ا ال يعين أ األخرية عند استخدام الدولة لألفراد يف مشروعا

  .من القطاع اخلاص إىل العام نتيجة إغرائهم بالتحفيز الذي متنحه البشرية منها

  
                                                             

  .335-334مرجع سبق ذكره، ص عبد الكرمي صادق بركات،  1
 .186رجع سبق ذكره، ص محدي أمحد العناين، م 2
  .59عبد املنعم فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  اآلثار االقتصادية غير المباشرة للنفقات العمومية: لمطلب الثالثا
          تتجلى اآلثار غري املباشرة للنفقات العامة على االستهالك و اإلنتاج من خالل أثري املضاعف

لدو املعجل أو ما يعرف على التوايل  لد و االستثمار املوّ ، زيادة على تأثريها يف إعادة توزيع 1باالستهالك املوّ
  .الدخل الوطين

غري مباشر على اإلنتاج بفعل أثر بشكل إذ تؤثر النفقات العامة بشكل مباشر على االستهالك و 
ا تؤثر بشكل مباشر على اإلنتاج و غري مباشر على االستهالك بفعل أثر املعجل   . املضاعف، غري أ

  "Effet de multiplicateur"  2من خالل أثر المضاعف  أثر النفقات العامة/ أوال
و الزيادة يف  زيادة يف الدخل الوطينإذ تُعرف العالقة بني ال يعترب كينز أول من أشار ملبدأ املضاعف،

ا باالستثمار يف الفكر  ً االستثمار مبضاعف االستثمار، غري أن فكرة املضاعف وحتليل أثره ال ترتبط حصري
  .االقتصادي احلديث بل ميكن أن تتعداه إىل ظواهر اقتصادية أخرى كاالستهالك أو اإلنفاق العام

على اعتبار "على االقتصاد الوطين ومن ّمث على االستهالك،  3حيث عمد كينز لتحليل أثر االستثمار 
أن الزيادة يف اإلنفاق االستثماري تؤدي إىل الزيادة يف الدخل الوطين ال مبقدار الزيادة األولية يف االستثمار بل 

  .4"يةبكميات مضاعفة تضاف إىل تلك الزيادة األولية يف االستثمار، ما ينجر عنه زيادة النفقات االستهالك

  : و تستمر احللقة من خالل ما يعرف بدورة الدخل
  اإلنتاج               الدخل               االستهالك             اإلنتاج

إن املضاعف يبني النسبة بني الزيادة اإلمجالية يف الدخل و الزيادة األولية يف اإلنفاق، ويعطى بالعالقة 
  :التالية

)1(
1
PmCG

YM






  

  ،متثل مضاعف االستثمار :Mحيث أن
PmC :متثل امليل احلدي لالستهالك لدالة االستهالك الكلية،   

G : اإلنفاق احلكوميمتثل.  

                                                             
  .76، ص 1998، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، "اقتصاديات املالية العامة"باهر حممد علتم،  1
 .108-103، ص 1984، دار النهضة العربية، القاهرة، "الطلب الفعلي"رفعت احملجوب،  2
  .على اعتبار أن االستثمار هو املتغري الرئيسي حسب كينز 3
  .106ص مرجع سبق ذكره، رفعت احملجوب،  4
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لالدخار، ألنه من املالحظ أن املضاعف يرتبط طرديا بامليل احلدي لالستهالك و عكسيا بامليل احلدي 
               : و عليه) 1(الواحد الصحيح  =امليل احلدي لالدخار + امليل احلدي لالستهالك : 1من الناحية النظرية

  :امليل احلدي لالستهالك، فيصبح املضاعف كالتايل  -  1= امليل احلدي لالدخار 

PmSG
YM 1





  
  .متثل امليل احلدي لالدخار لدالة لالدخار الكلية  :PmSحيث أن 

  ):IS(كما ميكن توضيح ذلك بيانيا من خالل منحىن سوق السلع و اخلدمات 
  : عند التوازن العرض الكلي يساوي الطلب الكلي

SGICY   
  .صايف الصادرات: Sاإلنفاق احلكومي و : G،االستثمار: I،االستهالك:C،الدخل متثلY:حيث أن

  منحىن التوازن يف سوق السلع و اخلدمات: )01-01( الشكل رقم
                                         i سعر الفائدة      

            ΔG               i1      
                      i0       
       IS'                         

                                    Y              ISالدخل      
                                       1Y    0Y  

 .Bec.F, "Analyse macroéconomique", édition la découverte, France, 2000, P 46:املصدر

SI(سينتقل إىل اليمني IS، فإن منحىنGاإلنفاق احلكومي باملقدار عند زيادة  ( 0و يرتفع الدخل منY

  .1Yإىل 
YYY: حيث أن   01.  
  :و عليه 

GMY  .  
  .أي كلما ارتفع امليل احلدي لالستهالك زادت قيمة مضاعف االستثمار فزاد الدخل الوطين

                                                             
 .314ص مرجع سبق ذكره، عبد الكرمي صادق بركات،  1
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  "Effet  d'accélérateur"    1من خالل أثر المعجل  أثر النفقات العامة/ ثانيا
إذا كان اهتمام كينز قد انصب على دراسة مبدأ املضاعف الذي يقيس عدد مرات تضاعف الدخل 
الوطين نتيجة الزيادة يف اإلنفاق االستثماري، فإن اهتمام كل من كالرك، روبنسون و هارود قد اجته حنو مبدأ 

  . املعجل الذي يقيس عدد مرات تضاعف االستثمار نتيجة زيادة الدخل الوطين

  : شرح أثر املعجل انطالقا من املعادلة التالية ميكن
tt YvK .  

  :حيث أن
tK :خمزون رأس املال الضروري للحصول على مستوى معني من اإلنتاج يف الفرتةt.  
tY :الناتج يف الفرتةt.  
v :املعجل و هو كمية ثابتة، أي نسبة رأس املال إىل الناتج .  

)1(بفرض أن مستوى الناتج يرتفع يف الفرتة املوالية  t رأس املال سريتفع كذلك وفق العالقة خمزون ، فإن
  :        التالية

tt YvK .  

  :خمزون رأس املال يعطى بالعالقة التاليةو بالتايل التغري يف 
YvYYvYvYvKKK tttttt   .).(.. 111  

  :و مبا أن االستثمار الصايف ما هو إالّ التغري يف خمزون رأس املال فإن
ttt YvKI  .  

  . فزيادة اإلنفاق العام تؤدي الرتفاع الدخل الوطين و من ّمث زيادة االستثمار قصد االستجابة لالستهالك اإلضايف

غري أن أثر املعجل يرتبط بتقديرات منتجي السلع االستهالكية جتاه الطلب املتوقع من حيث دميومته أم 
م، كما أن    ه يتوقف على األسلوب الفين للعملية اإلنتاجية أنه طلب مؤقت ال يدفعهم إىل زيادة حجم استثمارا

و مدى توفرها، فضال عن خمزون السلع  و اختالفه من قطاع آلخر باإلضافة إىل مستوى القدرات اإلنتاجية
  .ثر املعجلاالستهالكية  فإذا توفر هذا املخزون حّد من أ

 

                                                             
          ، 1988، دار املريخ للنشر، الرياض، )ترمجة و تعريب حممد إبراهيم منصور(" االقتصاد الكلي بني النظرية و السياسة"مايكل ابد مجان،  1

 .462 -457 ص
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  :أثر النفقات العامة على طريقة توزيع الدخل/ ثالثا
تمع،  1بتوزيع الدخل احلجم و الكيف الذي يوزع به الدخلإذ يقصد  بني خمتلف شرائح و طبقات ا

فقد تؤدي النفقات العامة إىل حصول بعض األشخاص على أموال باعتبارهم مسامهني يف تكوين الدخل و هذا 
  . ما يعرف بالتوزيع األويل الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج و االستهالك على حد سواء

على إعادة توزيع الدخل، أي توزيع الدخل على األفراد  2ميكن أن تعمل النفقات التحويليةكما 
   .3باعتبارهم مستهلكني و هو ما يعرف بالتوزيع النهائي الذي يؤدي إىل زيادة االستهالك

  ظاهرة نمو النفقات العمومية و أسبابها: المبحث الرابع
اإلنفاق العام، من خالل تقدمي بعض  تزايدقام بعض االقتصاديني بإعطاء تفسريات علمية لظاهرة 

   و اإلدارية،  القوانني و النظريات كما أقروا بوجود أسباب هلذه الظاهرة فمنها االجتماعية، االقتصادية، العسكرية
  .و هو ما ستتم معاجلته يف هذا املبحث

  النفقات العموميةظاهرة نمو : ب األوللمطلا
على اختالف أنظمتها (اإلنفاق العام عرب الزمن و اليت مست الكثري من الدول  تزايدلقد أثارت ظاهرة 

ا على اإلحصائيات  اهتمام االقتصاديني الذين توصلوا يف األخري) االقتصادية و تباين درجات تقدمها    و اعتمادً
ا بعض الدول إىل وضع ا و تنوعها   و الدراسات اليت قامت  قوانني عامة تفسر ظاهرة منو النفقات العامة كمً

 .كيًفا، إذ تندرج هته القوانني ضمن قوانني التطور االقتصادي و االجتماعي

ــــــف فــــــاغنر  ــــــال قــــــانون أدل ــــــة  "Adolphe-Wagner"و مــــــن أهــــــم القــــــوانني يف هــــــذا ا و نظري
مــــــــــا تنــــــــــاوال األســــــــــباب "Peaocok-Wiseman"وايزمــــــــــان -بيكــــــــــوك احلقيقيــــــــــة لظــــــــــاهرة تزايــــــــــد ، كو

  . النفقات العمومية

  :4قانون تزايد نشاط الدولة أو قانون فاغنر/ أوال
حيث عاجل الظاهرة من منظور  1883قُدم هذا القانون من طرف االقتصادي األملاين فاغنر سنة 

تارخيي، اقتصادي و مايل، إذ أرجع التزايد يف حجم اإلنفاق العام إىل التطور الصناعي و ما اجنر عنه من تزايد يف 

                                                             
  . الذي يؤدي إىل رفع اإلنتاج و بالتايل زيادة الدخل الوطين) خاصة اإلنفاق االستثماري(املقصود به الدخل الذي قد يتأتى من اإلنفاق العام  1
مدت الدولة على آداة بيد الدولة لتقليص الفوارق االجتماعية، لكنها قد تكون حمدودة الفعالية إذا اعت) اإلعانات و املنح(تعترب النفقات التحويلية  2

  ).فرض الضرائب على الفئات الضعيفة(إيرادات معينة 
  . االستهالك الناتج عن زيادة القدرة الشرائية النامجة عن توزيع دخول جديدة يف شكل إعانات 3

4 Zemrani A.B, "Les finances de l'Etat au Maroc", Tome 1 politiques financières et droit 
budgétaire, l'Harmattan, Paris, 1998, P 17. 
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تمعات، أي أنه كلما حدث منو يف متوسط  دخل الفرد البد من حدوث منو يف املتطلبات االجتماعية لتلك ا
  .1القطاع العام استجابة له

و منو  كما يتم التعبري عن هذا القانون بالعالقة بني منو النفقات العامة كنسبة من الدخل الوطين
كلما حققت الدولة معدال معينا من النمو االقتصادي فإن ذلك "متوسط الدخل احلقيقي للفرد، فحسب فاغنر 

   .2"شاطها، ومن ّمث زيادة اإلنفاق العام بنسبة أكرب من نسبة زيادة متوسط الدخل احلقيقي للفردسيؤدي لزيادة ن
  :و ميكن االستعانة بالشكل التايل لتوضيح قانون فاغنر

  قانون فاغنر لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامة: )02-01(الشكل رقم 
                                                       

                                                                   PopG /    
    د                       ع                                                      

       
  

                                                           
  جـ                     ق                                                      

    PopPNB   م                                                           /
  أ                ب                                         

  .45، ص 1995مصر،  -، مكتبة عني مشس"دراسة حتليلية: املالية العامة"علي لطفي، : املصدر

PopPNBحبيث ميثل PopGنصيب الفرد من الدخل الوطين و ميثل: / من  متوسط نصيب الفرد: /
  .النفقات احلقيقية

العالقة بني متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين و متوسط نصيبه من النفقات احلقيقية ) ق(متثل النقطة كما 
     ).4+ن(و لتكن السنة  معينة هذه العالقة بعد فرتة) ع(، بينما متثل النقطة )ن(يف سنة معينة و لتكن السنة 

م  –م ب"  )4+ن(و أصبحت خالل السنة " م جـ –م أ"ني املتغريتني كانت و يتضح من الشكل أن العالقة ب
  ".د
ما يعين أن معدل منو متوسط نصيب الفرد من النفقات احلقيقية يزيد " أ ب" " جـ د"يظهر جليا أن املسافة  و

  .   بنسبة أكرب من نصيبه يف الدخل الوطين اإلمجايل
                                                             

  .122، ص 1999، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، "املالية العامة"علي خليل و سليمان اللوزي،  1
يد، مرجع سبق ذكره، ص  2   .55عبد املطلب عبد ا
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  :فرضية األثر اإلزاحي /ثانيا 
ذان اشتغال كمدرسني يف مدرسة لندن قدمت هذه  الفرضية من قبل األستاذان بيكوك و وايزمان الّل

- 1890، حيث قاما بدراسة اإلنفاق العام يف اململكة املتحدة خالل الفرتة 1961لالقتصاد و كان ذلك سنة 
ا للقفزات كما الحظا أن تطوره1955 عرب الزمن يشبه  ، و توصال أن اإلنفاق العام ينحو ألن يأخذ منطا مشا

ا االرتفاعات   :و وايزمان ميكن االستعانة بالشكل التايل لتوضيح فرضية بيكوك ، إذ1اهلضبة اليت تنتا

  وايزمان لتفسري ظاهرة تزايد النفقات العامة -قانون بيكوك : )03-01(الشكل رقم 

                                                           PNBG /   نسبة النفقات العامة         
                D         WP                                           إىل الناتج الوطين  

  هضبة اإلنفاق اجلديدة                                       
    

           C                         B              A  
  حدوث االضطرابات                                     

T الزمن                                       

  .125علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر                 

تطور نسبة النفقات العامة إىل الناتج الوطين عرب الزمن، إذ نالحظ من خالل " P-W"ميثل املنحىن 
و من  بفعل أثر اإلزاحة Aالشكل أن االضطرابات االجتماعية تؤدي الرتفاع هذه النسبة إىل غاية النقطة 

تدخل كل من أثر ، إالّ أن Cإىل النقطة  Bاملفرتض أن تسري نسبة النفقات العامة إىل الناتج الوطين من النقطة 
  . Dالرتكيز و التفتيش حال دون ذلك فارتفعت تلك النسبة إىل غاية  النقطة 

  :  2و يرجع كل هذا لثالث تأثريات، هي
  "L'effet de concentration:     "أثر التركيز/ 1

 يتولد من رغبة السلطات العمومية يف التعجيل بعملية التنمية االقتصادية و حتقيق التوازنالذي 
  .االقتصادي

 

                                                             
 .31عبد الرزاق فارس، مرجع سبق ذكر، ص  1
 .124علي خليل و سليمان اللوزي، مرجع سبق ذكر، ص  2
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  "L'effet de déplacement" :   أثر اإلزاحة/ 2
و اإليرادات  املقصود به إزاحة اإلنفاق العام املرتفع و اإليرادات الضريبية املرتفعة لإلنفاق العام املنخفض

بالتايل  الضريبية املنخفضة، و حيدث هذا نتيجة االضطرابات االجتماعية اليت تتطلب الزيادة يف  اإلنفاق العام و
تمع  ا األول ألن ا زيادة اإليرادات من الضرائب، لكن و مع مرور األزمة ال تعود تلك النفقات العامة إىل نصا

و بالتايل متويل النفقات املرتفعة إذن يبقى اإلنفاق العام  أصبح قادرا على حتمل العبء الضرييب أكثر من السابق
  . يف مستوى أعلى

  "L'effet d'inspection"  :  أثر التفتيش/ 3
االت فضال عن احلروب و التصدعات االجتماعية   .ينجم عن تطور دور الدولة و تدخلها يف خمتلف ا

ستنتج أن ظاهرة تزايد النفقات العمومية متواصلة لعدة أسباب، سيتم ذكر البعض منها يف مما سبق ي
  .املطلب املوايل

  العموميةأسباب نمو النفقات : ب الثانيالمطل
التزايد الظاهري ما يعين زيادة النفقات العامة  ،ميكن التمييز بني نوعني من أشكال تزايد النفقات العامة

دون زيادة املنفعة املرتتبة عنها و التزايد احلقيقي أي زيادة املنفعة املقابلة لنمو اإلنفاق العام، كما أن لكل شكل 
  . من هذه األشكال أسباب متيزه عن اآلخر

  :أسباب التزايد الظاهري للنفقات العامة/ أوال
تشهد الدول يف ظل هذا النوع من الزيادة رصد مبالغ مالية ضخمة بغرض إنفاقها دون أن ترافق تلك 
الزيادة يف النفقات خدمات إضافية ما يعين ثبات مستوى اخلدمات ذلك أو تراجعه، كما يعرف االرتفاع الظاهري 

         ايد األرقام املعربة عن اإلنفاق العام دون أن يقابله زيادة يف نصيب الفرد من السلع للنفقات العامة بأنه تز 
  :و من أهم أسباب الزيادة الظاهرية تلك ما يلي. 1و اخلدمات إلشباع حاجاته العامة

  :      2التزايد السكاني و التوسع الجغرافي/ 1 
من الطبيعي أن يؤدي النمو الدميغرايف و التوسع اجلغرايف إىل زيادة النفقة العامة نتيجة ارتفاع احلاجات 
العامة، غري أن منو النفقات ذلك ال يقود بالضرورة إىل حتسني النصيب املخصص للفرد الواحد وعليه تكون تلك 

  . الزيادة ظاهرية

                                                             
  .53، ص 2005، دار املناهج، عمان، "املدخل احلديث يف اقتصاديات املالية العامة"منجد عبد اللطيف اخلشايل،  -نوزاد عبد الرمحن اهلييت  1
 .135، ص 1999، دار صفاء للنشر و التوزيع، طبعة أوىل، عمان، "املالية العامة"طارق حاج،  2
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        عدد املسنني ما يتطلب توفري الرعاية الصحية هلمكما قد حيدث تغري يف هيكل السكان كارتفاع 
ا رفعت من مستوى  و بتايل زيادة النفقات املخصصة لقطاع الصحة، فمثل هذه النفقات تكون حقيقية أل
اخلدمات و بالضرورة من نصيب الفرد فيها و عليه ميكن للتزايد السكاين أن يؤدي إىل منو حقيقي يف اإلنفاق 

  . ن على شكل تغري هيكليالعام إذا كا

  :      1انخفاض قيمة النقود/ 2
هو تراجع مقدار ما ميكن احلصول عليه من سلع و خدمات بنفس املقدار من النقود من فرتة معينة إىل 
فرتة أخرى أو ما يعرف باخنفاض القيمة احلقيقية للنقود اليت تظهر يف شكل ارتفاع املستوى العام لألسعار، ما 

بل احلصول على نفس احلاجات اليت كان يتطلب رفع القيمة االمسية هلا أي الرفع من حجم النفقات العامة مقا
  . باإلمكان توفريها من قبل و مبقدار أقل من النقود و هذا لرتاجع القدرة الشرائية

  :      2اختالف طرق المحاسبة القومية/ 3
أدى اختالف طريقة القيد يف احلسابات بسبب التغريات املستمرة إىل زيادة النفقات الظاهرية، إذ مت 

و النفقات إىل قواعد  قواعد امليزانية الصافية اليت تستند على احلق يف إجراء املقاصة بني اإليراداتاالنتقال من 
    امليزانية العامة للدولة كقاعدة الشمولية اليت تقتضي تقييد اإليرادات والنفقات الكلية دون إجراء املقاصة بينهما، 

  .و ارتفاعا من سنة ألخرى عرف تزايداو هو ما انعكس على حجم النفقات العامة اليت باتت ت

  :أسباب التزايد الحقيقي للنفقات العامة/ ثانيا
يعرّف التزايد احلقيقي للنفقات العامة على أنه االرتفاع يف احلجم الكلي لإلنفاق العام مقابل احلصول 

النمو بتدخل الدولة يف على منفعة إضافية دون أن تتغري مساحة البلد و ال عدد سكانه، و غالبا ما يرتبط هذا 
  .3احلياة االقتصادية و االجتماعية لألفراد بغية الرفع من متوسط نصيبهم يف اخلدمات العامة

  :و ميكن تلخيص أهم األسباب املؤدية لالرتفاع احلقيقي يف اإلنفاق العام كالتايل
  :      األسباب االقتصادية/ 1

  :صيب الفرد من السلع و اخلدماتمن أهم العوامل االقتصادية اليت حتسن مستوى ن

  : ارتفاع الدخل الوطني /أ
ا العامة  حتسن اإليرادات ينجم عن منو الدخل القومي      الذي يشجع الدولة على زيادة حجم نفقا

و بالتايل التوسع يف اجناز املشاريع االقتصادية العامة قصد الوصول إىل مستوى التشغيل الكامل وكذا دعم 
                                                             

يد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  1  .186عبد ا
 .187بق، ص اسالرجع نفس امل 2
  .108حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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االقتصادي، كما أن ارتفاع الدخل الفردي يقود حنو زيادة الطلب على السلع و اخلدمات العامة   معدالت النمو
ا تعترب ذات مرونة دخلية عالية   . 1كو

  : 2المنافسة االقتصادية الدولية و الدورة االقتصادية/ ب
ة التنافس الدويل يدفعها ا على جما لتدعيم الصناعة  إن ختوف الدول الناشئة من عدم قدرة اقتصاديا

ة السلع املستوردة يف األسواق احمللية، أو مساعدة بعض املنتجني  الوطنية يف شكل إعانات حىت تتمكن من جما
كما أن حركة الدورة االقتصادية قد تدفع بالدولة لرفع   ،قصد متكينهم من تصدير سلعهم إىل األسواق الدولية

ا العامة، باعتبارها أداة أثبتت فعا ليتها يف حل األزمات كالركود االقتصادي من خالل دفع الطلب الكلي نفقا
ال بغية تصريف اإلنتاج و حتريك االقتصاد   .الفعّ

 :     األسباب االجتماعية/ 2
، ما يستوجب زيادة 3أدى ارتفاع الوعي الثقايف لدى األشخاص إىل رفع سقف مطالبهم االجتماعية

مات األساسية كالتعليم و الصحة أو االستجابة للطلب املتزايد على النفقات العامة قصد توفري خمتلف اخلد
  .أخرى مثل اهلياكل الرياضية و الثقافية، األمن العمومي و النقلخدمات 

  :أسباب مالية/ 3
  :تتلخص يف نقطتني مها توفر فائض يف اإليرادات العامة و سهولة االقرتاض

  : 4توفر فائض في اإليرادات العامة/ أ
الفائض يف اإليرادات العامة نتيجة سوء تقدير النفقات الواجب على الدولة تغطيتها و الذي حيدث 

يعترب من العيوب كونه ُحيمل األشخاص أعباء إضافية عند التحصيل، كما أنه يشجع الدولة على اإلنفاق أكثر 
  .عن طريق خلق أبواب إضافية

  : سهولة االقتراض/ ب
اإلصدار النقدي اجلديد الدافع حنو التوسع يف النفقات العمومية العتباره حال قد يكون القرض العام أو 

يعاجل العجز يف املوازنة بني اإليرادات و النفقات، غري أن االقرتاض العام يؤدي لزيادة الدين العام و ما ينجر عنه 
  .من دفع للفوائد  و بالتايل الرفع من  حجم اإلنفاق العام

                                                             
   .126، ص 2007، دار املسرية، طبعة أوىل، عمان، "مبادئ املالية العامة"زكريا أمحد عزام،  –حممود حسني الوادي  1
 .129علي خليل و سليمان اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص   2
يد قدي، مرجع  3   .188سبق ذكره، ص عبد ا
 .29، مرجع سبق ذكره، ص حسني مصطفى 4
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  :أسباب إدارية/ 4
ا ارتفعت أرقام اإلنفاق احلكومي كنتيجة إلعادة نظر دورية و مستمرة يف التقسيمات اإلدارية و ما كم

ما يتطلب خلق  1ينجر عنه من ارتفاع يف عدد الدوائر و الواليات، فضال عن توسع وظائف الدولة و تنوعها
  . العديد من املصاحل و اإلدارات و يفرض التكفل مبستخدميها

  : العسكريةالنفقات  /5
شهد العامل خالل القرنني املنصرمني نزاعات و حروب زادت من جاهزية العديد من جيوش العامل حتسبا 
ا و مواطنيها، ما يّدعي جتديد و حتديث الرتسانة العسكرية األمر الذي يتطلب  ملثل تلك الظروف و محاية ملنشآ

الحظ استحواذ قطاع رصد مبالغ مالية ضخمة، تُسهم و بشكل قوي يف الرفع من  ُ النفقات العامة للدولة فمن امل
بعد احلروب تتطلب أمواال طائلة  2الدفاع على حصة األسد يف أغلب ميزانيات دول العامل، كما أن إعادة اإلعمار

  .و تعد ضمن النفقات العسكرية أحيانا العتبارها تكاليف حرب

  الدخل الوطنيالعالقة بين النفقات العمومية و : ب الثالثالمطل
مما ال شك فيه أن تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية يدفع بالنفقات العمومية إىل 

الشيء الغالب على قوانني مالية الكثري من الدول، إذ ارتفعت نسبة النفقات العامة إىل الدخل الوطين  3االرتفاع
  .ا عاكسة طبيعة النظام االقتصادي، السياسي و االجتماعي

       فنسبة اإلنفاق العام إىل الدخل الوطين متّكن من مقارنة حجم النفقات العامة بني خمتلف الدول 
أو تساعد يف مراقبة تطورها من سنة ألخرى داخل الدولة الواحدة، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة النفقات العامة يف 

، إالّ أن حساب نسبة النفقات العامة إىل الدخل 4الناميةالدول ذات الدخل الوطين املرتفع و ترتاجع يف البلدان 
و أفضل  الوطين يكون أصدق داللة يف التعبري على مدى اعتماد الدولة على اإلنفاق العام يف سياستها االقتصادية

  . من االستخدام املطلق حلجم اإلنفاق العام

  :نسبة النفقات العمومية إلى الدخل الوطني/ 1
  :اخلصائص املرتبطة بنسبة النفقات العامة إىل الدخل الوطينميكن ذكر بعض 

 .تتغري تبعا لتغري الدخل الوطين -

                                                             
  .222، ص 2004، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، "أصول االقتصاد العام"جمدي شهاب،  1
 .56، ص 2008، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، "املالية و التشريع الضرييب"أعاد محود القيسي،  2
 . 135، ص 1992، اإلسكندرية، ثانية، دار املطبوعات اجلامعية، طبعة "الفن املايل لالقتصاد العامأصول "عادل أمحد حشيش،  3
  .74رفعت احملجوب، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ترتبط بالبنية االقتصادية للدولة، مدى اعتمادها على اإلنفاق العام كأداة للسياسة املالية و كذا مستوى  -
ا أي ختتلف من دولة ألخرى  .النمو االقتصادي 

 .لألسعارتتوقف على املستوى العام  -
األسباب (استمرار تزايد هذه النسبة متاما كتزايد احلجم املطلق لإلنفاق العام و لألسباب املذكورة سابقا  -

 ).التزايد الظاهري و احلقيقي

  نسبة النفقات العمومية إىل الدخل الوطين يف بعض البلدان العربية: )01- 01(اجلدول رقم 
  .نسبة مئوية: الوحدة

  السنوات       
  الدول

1995  1998  2001  2004  2005  

  34,55  29,23  31,99  31,73  31,57  اجلزائر
  32,47  32,07  32,40  32,13  34,22  تونس
  27,07  32,30  33,06  30,02  28,38  سوريا
  40,40  38,62  35,13  36,42  34,48  األردن

  .2008و  2004، 2000بناءا على معطيات التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنوات : املصدر
من خالل اجلدول نالحظ تزايد اإلنفاق العام كنسبة من الدخل الوطين يف جل الدول الواردة يف 
اجلدول، رغم التذبذب الذي عرفته هذه النسبة يف بعض الدول من سنة ألخرى ما يدل على تطبيق البلدان 

الة من وسائلهااملذكورة لسياسة مالية و االعتماد باخلصوص على النفقات العامة باعتبارها وسيلة ف ّ   . ع

  :طريقة تحديد نسبة النفقات العمومية إلى الدخل الوطني/ 2
تتحدد العالقة بني حجم النفقات العمومية و مستوى الدخل الوطين تبعا للمقدرة على حتصيل 

  .التضخماإليرادات، اآلثار املرتتبة عن اإلنفاق العام على خمتلف األصعدة و انعكاس حجم النفقات العامة على 
املالية العامة على متطلبات الوضع االقتصادي السائد،  1إذ يتوقف حجم النفقات العمومية عادة بتطور

استخدامها  بغيةفيجب أن يتوافق يف البلدان النامية مع املوارد املتاحة تفاديا للعجز الذي قد حيدث نتيجة لنقصها 
دان املتقدمة لزم حتديد حجم اإلنفاق العام بشكل يضمن استخداما أمثال من أجل حتقيق التنمية، أما يف البل

و ما قد حيدثه من    التشغيل الكامل من جهة و حيافظ على قيمة النقود من جهة أخرى هروبا من شبح التضخم
 .    تأثري على الطلب الفعلي

                                                             
 .%25و  %5ناد التقليديون بضرورة حتجيم النفقات العامة و حتديدها مسبقا بنسبة من الدخل الوطين ترتاوح بني  1
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  :خالصة الفصل
تناول هذا الفصل مفهوم النفقات العمومية و تطورها يف الفكر االقتصادي، فضال عن عالقتها 

ا، فتم استخالص    :التايلبالسياسة االقتصادية كما استُعرضت ظاهرة تزايد اإلنفاق العام و أسبا
 .تعترب النفقات العامة أداة إلشباع احلاجات العامة -
       اإلنفاق العام ال يتعلق باجلانب االقتصادي فحسب بل يتعداه إىل خمتلف مناحي احلياة االجتماعية    -

تمع  .بغية حتقيق األهداف و الغايات املنشودة من طرف ا
نتيجة تطور دور الدولة و انتقاهلا من احلارسة إىل املتدخلة فضال عن فشل قوى السوق يف حتقيق التوازن،  -

 .و توجيهه  أضحت النفقات العمومية من أهم وسائل السياسة املالية استخداما بغية تفعيل النشاط االقتصادي 
ثها، أين ميكن التمييز بني اآلثار املباشرة تربز أمهية النفقات العمومية من خالل اآلثار اليت ميكن أن حتد -
أو غري املباشرة من خالل  اإلنتاج، االستهالك، طريقة توزيع الدخل، املستوى العام لألسعار و التشغيلعلى 

 .زيادة على تأثريها يف إعادة توزيع الدخل الوطين مفهومي املضاعف و املعجل
ك مآل ذل نسبة إىل الدخل الوطين، و شكلها املطلق أو إن حجم النفقات العامة يف تزايد مستمر سواء يف -

      تعدد احلاجات العامة و ضرورة االستجابة هلا من طرف السلطات العمومية، قصد حتسني الوضع االقتصادي
لذلك   و إنتاج، يلينجر عنه من استثمار، تشغ االجتماعي و كذا حتسني معدالت النمو االقتصادي و ماو 

 .ديالنمو االقتصاالفصل املوايل دراسة أهم نظريات و مناذج  سنحاول من خالل
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  ي ـل الثانـالفص
    النمو االقتصادي، نظرياته  

  و نماذجه
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  :د الفصلـتمهـي

غداة احلرب العاملية الثانية، إذ زال ظاهرة النمو االقتصادي من أهم املواضيع إثارة للجدل منذ ظهوره تال 
ملا له من أثر بالغ على مستويات  ،يعترب من أهم االنشغاالت احلالية للدول النامية و املتقدمة على حد سواء

املعيشة، لذلك أصبح لزاما تعظيم معدالته أو احلفاظ عليها يف مستويات مقبولة من خالل البحث عن أهم 
  .مسبباته و كشف العوامل املؤثرة فيه

 و عليه تتميز دراسة النمو االقتصادي بطابع من األمهية والتعقيد يف آن واحد، الختالف الرؤى املتعلقة
بالنظريات املفسرة له و اليت ركزت على عوامل اإلنتاج، كمه و بيئته، باإلضافة إىل ضبط دور السياسات 
االقتصادية يف حماولة حتديد معدالت النمو، وعلى هذا األساس قامت خمتلف التيارات الفكرية بصياغة مناذج 

  .و االقتصاديبغرض دراسة النم نظرية و رياضية متدرجة الصعوبة و قابلة لالختبار

من خالل هذا الفصل سيتم التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة بالنمو االقتصادي و هذا يف املبحث  
األول مث تعرض ضمن املبحثني الثاين و الثالث أهم النظريات و النماذج اليت تستند عليها التيارات الفكرية يف 

  .     لنمو االقتصادي و النفقات العموميةحتليلها الكمي للنمو، أما املبحث الرابع فسيخصص لشرح العالقة بني ا
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  مفاهيم عامة حول النمو االقتصادي: المبحث األول
، العتباره من املسريونأضحى النمو االقتصادي فكرة يشري إىل أمهيتها االقتصاديون و يسعى إىل بلوغها 

 خانة البلدان نف على أساسه الدولة يفاألهداف األساسية للحكومات يف خمتلف بلدان العامل و املعيار الذي تص
  .و السائرة يف طريق النموأ ةاملتقدم

و بني بعض  كما جتدر اإلشارة إىل الغموض الذي يكتنف هذا املصطلح و كذا اخللط الدائم بينه
دراسة نظرياته املفاهيم القريبة منه كالتنمية االقتصادية مثال، لذلك وجب حتديد املفاهيم املتعلقة به قبل الولوج إىل 

و مناذجه وعليه سيتم حتديد مفهومه، عناصره و مقاييسه فضال عن توضيح الفرق بينه و بني التنمية االقتصادية 
  .من خالل هذا املبحث

  مفهوم النمو االقتصادي: ب األولالمطل
     حىت يتضحخالل هذا املطلب بعضها لذلك سيذكر تعددت تعريفات النمو االقتصادي، 

  :مقصودها
 ؛1"معدل زيادة اإلنتاج أو الدخل احلقيقي يف دولة ما خالل فرتة زمنية معينة" -
 ؛2"الزيادة املستمرة يف كمية السلع و اخلدمات املنتجة من طرف الفرد يف حميط اقتصادي معني" -
 ؛3"يعين حدوث زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين احلقيقي و ليس النقدي" -
ايل الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي مبا حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من حدوث زيادة يف إمج" -

 .4"الدخل احلقيقي

  :من التعريفات السابقة ميكن استخالص ما يلي
الزيادة اليت تتحقق يف الدخل جيب أن تكون على املدى الطويل و ليست زيادة النمو االقتصادي عبارة عن  -

امؤقتة سرعان ما تزول   ؛5بزوال أسبا
 جيبالزيادة احلاصلة يف دخل الفرد وجب أن تكون حقيقية و ال يكفي أن تكون نقدية، ما معناه كما أن  -

  .استبعاد معدل التضخم

                                                             
 .268، ص 2006، دار وائل للنشر، طبعة أوىل، األردن، "التحليل الكلي: مبادئ االقتصاد"عريقات،حريب حممد موسى  1

2 Arrous.J, "Les théories de la croissance", éditions du seuil, Paris, 1999, P 9. 
  .361، ص 2008أوىل، جامعة اإلسكندرية،  ، مؤسسة رؤية للنشر و التوزيع، طبعة "مبادئ االقتصاد الكلي"السيد حممد أمحد السرييت،  3
 .71، ص 2003مصر،  –، الناشر قسم االقتصاد، اإلسكندرية "التنمية االقتصادية"إميان عطية ناصف،  -حممد عبد العزيز عجمية 4
 .12، ص 2000، ، اإلسكندريةالدار اجلامعية، "التنميةاجتاهات حديثة يف "، عبد القادر حممد عبد القادر عطية 5
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إن النمو االقتصادي ال يعين فقط حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي بل جيب أن ترتتب عليه زيادة يف  -
معدل النمو : و بالتايل عدل النمو االقتصادي أن يتجاوز معدل النمو السكاين،دخل الفرد احلقيقي أي ال بد مل

  .1معدل النمو السكاين –معدل منو الدخل القومي = االقتصادي 
 .املستوى العام لألسعار/ الفرديالدخل النقدي = كما أن الدخل احلقيقي للفرد 

إمجايل الناتج احمللي خالل فرتة زمنية حمددة، و مما سبق ميكن تعريف النمو االقتصادي على أنه زيادة يف 
  .مبا يضمن الزيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي

  :2كما ميكن تصنيف النمو االقتصادي إىل

معناه منو الناتج الوطين يتم بنفس  ":Croissance extensive"النمو االقتصادي الموسع / أوال
  .ي يكون ساكنامعدل منو السكان، أي أن الدخل الفرد

معناه منو الناتج الوطين يكون مبعدل  ":Croissance intensive"النمو االقتصادي المكثّف / ثانيا
  .يفوق معدل منو السكان، مما يؤدي إىل ارتفاع الدخل الفردي

  عناصر و مقاييس النمو االقتصادي: المطلب الثاني
العوامل، كما يظهر عن طريق خصائص و مسات إَن النمو االقتصادي يتولد نتيجة دمج جمموعة من 

  .ُمتكن من قياسه لذلك سيتم استعراض عناصر النمو االقتصادي و كذا مقاييسه

  :3عناصر النمو االقتصادي/ أوال
       توجد العديد من العوامل اليت يؤدي تركيبها يف نسب عقالنية خمتلفة إىل حتقيق النمو االقتصادي

  .عات ميكن حصرها أساسا يف العمل، تراكم رأس املال و التقدم التقينو عند وضعها يف شكل جمم

  :العمل/ 1
يتمثل يف اجلهد املقدم من طرف الفرد بغية إنتاج سلع وخدمات قصد إشباع حاجاته وميكن قياس  

حجمه بعدد العمال أو بعدد ساعات العمل الفعلية، كما ال جيب إغفال تركيبة العمال كالسن، اجلنس والتكوين 
احملقق إىل عدد وحدات العمل  ملا يف ذلك من أثر بالغ على إنتاجية عنصر العمل و املتمثلة يف نسبة اإلنتاج

                                                             
 .11، ص ذكره بقمرجع س عبد القادر حممد عبد القادر عطية، 1
، رسالة ماجستري غري منشورة، اقتصاد دويل، "دراسة حالة تونس، اجلزائر و املغرب: االستثمار األجنيب املباشر و النمو االقتصادي"رفيق نزاري،  2

 .73، ص 2008باتنة،  -جامعة احلاج خلضر
 .174 -169، ص 2006،  الرياض، دار املريخ للنشر، )ترمجة حممود حسن حسني و حممود حامد حممود( "االقتصاديةتنمية ال"، ميشيل توادرو 3
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املستخدمة يف إنتاجه، فقد يزيد اإلنتاج دون الرفع من عدد العمال أو ساعات العمل ما معناه ارتفاع إنتاجية 
  ).التكوين مثال(عنصر العمل نتيجة تغري أو حتسني تركيبة العمال 

  : تراكم رأس المال/ 2
ينتج من ختصيص جزء من الدخل احلايل  يعترب سلعة تستخدم يف إنتاج سلع و خدمات أخرى و

        الستثماره مستقبال حىت يتم توسيع اإلنتاج، فهو ميثل بذلك االستثمارات أو كل مؤشر آخر يشرح مستوى
و درجة التجهيزات املسامهة يف حتقيق التقدم التقين، إذن فرتاكم رأس املال يتعلق مباشرة حبجم االدخار، أي جممل 

  .تهالك من الدخل القوميما ال خيصص لالس

  : التقدم التقني /3
و اليت تسمح بإنتاج  هو تلك التغريات ذات الطابع التكنولوجي لطرق اإلنتاج أو لطبيعة السلع املنجزة

أكرب بنفس كمية املدخالت أو باحلفاظ على نفس كمية اإلنتاج مبدخالت أقل، حل مشاكل االختناقات اليت حتد 
جديدة أو من نوعية أحسن، فالتقدم التقين هو عبارة عن حقيقة ذات طابع كيفي حيث من اإلنتاج، إنتاج سلع 

  .يفرض يف الواقع تغري معترب و مناسب يف معامالت اإلنتاج ألنه مدعو لتحسني و تطوير األداء االقتصادي
  .1"عيشة للسكانالسرعة يف تطوير و تطبيق املعرفة الفنية من أجل زيادة مستوى امل"كما ميكن تعريفه على أنه 

  :2مقاييس النمو االقتصادي/ ثانيا
إن قياس التغري احلاصل يف حجم النشاط الوطين الذي يعرب عن النمو االقتصادي يتم من خالل دراسة 

  :مؤشرات االقتصاد الوطين اليت تعرب عن ذلك النشاط، من أهم تلك املؤشرات

  : المعدالت النقدية للنمو االقتصادي/ 1
ا استنادا إىل التقديرات النقدية حلجم االقتصاد الوطين أي بعد  وهي معدالت النمو اليت يتم حسا
حتويل املنتجات العينية لذلك االقتصاد إىل ما يعادهلا بالعمالت النقدية املتداولة، و رغم العديد من التحفظات 

ثر التضخم أو إغفال نسب التحويل فيما بني على هذا األسلوب اليت ترجع يف الغالب إىل سوء التقدير، إغفال أ
خمتلف العمالت إالَ أنه ال يزال أفضل و أسهل األساليب املتاحة، خاصة بعد التعديالت اليت جتري على هذه 
التقديرات تفاديا للمالحظات السابق ذكرها، كما ميكن إضافة حماذير أخرى إذا تعلق األمر بدراسات دولية مقارنة 

ا، فدفعت و هي تلك التحذ يرات اخلاصة باألساليب احملاسبية اليت تأخذها الدول عند إجراء التقديرات اخلاصة 

                                                             
  . 374، ص 1999 ،، دار وائل، عمان"مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد"حريب حممد موسى عريقات،  –إمساعيل عبد الرمحن  1
، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، "النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية االقتصادية"سهري عبد الظاهر أمحد،  -حممد مدحت مصطفى  2

  .121 -118، ص 1999
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هذه املشاكل املختصني حملاولة االتفاق على نظام حماسيب موحد تلتزم به مجيع دول العامل مما يسهل التعامل مع 
  .البيانات االقتصادية املنشورة

و يتم  ادة ما يتم قياس النمو االقتصادي باستخدام العمالت احملليةع: معدالت النمو باألسعار الجارية/ أ
 نشر البيانات اخلاصة به سنويا، كذلك ميكن قياس معدالت النمو اخلاصة بفرتات معينة استنادا إىل هذه البيانات،

الناتج الوطين و يصلح هذا األسلوب عند دراسة معدالت النمو احمللية لفرتة قصرية أين يتم استخدام معدل منو 
و معدل منو الدخل الوطين، أما مع بروز ظاهرة التضخم مت اللجوء إىل حساب معدالت النمو باألسعار  1اإلمجايل

  .الثابتة

        أصبحت األسعار اجلارية ال تعرب عن الزيادة يف اإلنتاج الوطين : معدالت النمو باألسعار الثابتة/ ب
و ظهور التضخم االقتصادي، الشيء الذي استلزم تعديل البيانات استنادا إىل أو الدخل نتيجة الرتفاع األسعار 

األرقام القياسية لألسعار و يتم تقديرها باألسعار الثابتة بعد إزالة التضخم و يكون ذلك عند قياس معدالت النمو 
  .االقتصادي طويل األجل

احمللية عند إجراء الدراسات االقتصادية ال يتم استخدام العمالت : معدالت النمو باألسعار الدولية/ ـج
ا  الدولية املقارنة بل يتم استخدام عملة واحدة عادة ما تكون الدوالر األمريكي حلساب املقاييس املطلوب حسا
ل إىل ما يعادهلا من تلك العملة املوحدة  م العمالت احمللية و حتوّ خاصة يف جمال التجارة اخلارجية، و بالتايل تقوّ

  .عد إزالة أثر التضخمدوليا ب

   :المعدالت العينية للنمو االقتصادي/ 2
مع التأثري الكبري الرتفاع معدالت ازدياد السكان يف الدول املتخلفة بدرجة تقارب معدالت منو الدخل 
و الناتج أصبح من املالئم استخدام مؤشرات معدالت منو متوسط نصيب الفرد، حيث تقيس هذه املعدالت 

ادي يف عالقتها مبعدالت النمو السكاين، و نظرا لعدم دقة استخدام املقاييس النقدية يف جمال النمو االقتص
اخلدمات كان ال بد من استعمال بعض املقاييس العينية اليت تعرب عن النمو االقتصادي، ومن بينها على سبيل 

  .عدد األطباء لكل ألف نسمة و نصيب الفرد من طول الطريق العامة: املثال

  : مقارنة القوة الشرائية /3
تستخدم املنظمات و اهليئات الدولية مقياس قيمة الناتج القومي مقوما بسعر الدوالر األمريكي عند 
         نشر تقاريرها اخلاصة بالنمو االقتصادي املقارن لبلدان العامل مث تقوم برتتيب البلدان من حيث درجة التقدم

و بني معدل تبادل  عيوبه أنه يربط عالقة تعسفية بني قوة االقتصاد يف حد ذاتهو التخلف تبعا لذلك املقياس، من 
                                                             

 .معدل منو الناتج الوطين ميثل التغري يف الناتج الوطين بني فرتتني مقسوما على الناتج الوطين للفرتة األساسية املنسوب إليها القياس  1
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العملة الوطنية بالدوالر األمريكي، يف الوقت الذي تضطرب فيه قيمة معظم العمالت يف أسواق النقد الدولية، 
القتصاديات الدول النامية و متّ لذلك تنبه خرباء صندوق النقد الدويل إىل كون هذا املقياس خيفي القيمة احلقيقية 

و اخلدمات اليت حيصل  حجم السلع"اعتماد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل حدودها مبعىن 
  ".يف البلدان األخرى عليها املواطن مقابل وحدة واحدة من عملته الوطنية مقارنا بالقدرة الشرائية للعمالت

  االقتصادية و التنمية ن النمو االقتصاديالفرق بي: ب الثالثلالمط
غالبا ما حيدث نوع من اخللط بني النمو و التنمية لوجود تقارب بني املفهومني، لذلك سيتم حتديد 

  . مفهوم التنمية االقتصادية و من ّمث إبراز الفرق بينها وبني النمو االقتصادي

  :مفهوم التنمية االقتصادية/ أوال
ا و اجلوانب اليت تتضمنها، فمنهم من ختتلف تعريفات  ا لتشعب جماال التنمية باختالف آراء املهتمني 

ا   :يعرفها على أ
عن  العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي على مدار الزمن،" -

املنتجة إضافة إىل تعديل توزيع الدخل طريق إحداث تغريات يف كل من هيكل اإلنتاج و نوعية السلع و اخلدمات 
 ؛1"لصاحل الفقراء

العملية اليت مبقتضاها يتم االنتقال من حالة التخلف إىل حالة التقدم، " ـكما يعرفها البعض اآلخر ب -
 . 2"بإحداث العديد من التغريات اجلذرية و اجلوهرية يف اهليكل االقتصادي

الرامية إىل التطور و التغري البنياين للمجتمع بأبعاده فالتنمية هي تلك السياسة الطويلة األجل 
  .   3االقتصادية، االجتماعية، التنظيمية و الفكرية من أجل توفري احلياة الكرمية جلميع أفراده

  :التمييز بين مفهومي النمو و التنمية/ ثانيا
  :ميكن تلخيص أوجه االختالف بني املفهومني يف النقاط التالية

تمع حترص على إن النمو اال - قتصادي حيدث بشكل تلقائي مع مرور الزمن نتيجة وجود  تشكيلة من ا
العيش الدائم، أما التنمية االقتصادية فهي عبارة عن عملية مقصودة و خمطط هلا من قبل الدولة لتحقيق تطور 

االت املالئمة تمعية حنو ا  .4فعال و واعي من خالل توجيه التشكيالت ا

                                                             
1 Hagen.E, "The economic of development", 1988, P 259. 

  .457، ص 2007، عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع، طبعة أوىل، األردن، "االقتصاد الكلي"فليح حسن خلف،  2
 .265، مرجع سبق ذكره، ص حريب حممد موسى عريقات 3
  .28، ص 2009منشورات احلليب احلقوقية، طبعة أوىل، ، "دراسة مقارنة -إشكاليات التنمية االقتصادية املتوازنة"حممد حسن دخيل،  4
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قتصادي يهتم بزيادة الناتج الوطين بينما تركز التنمية على تنويعه، إذ تضمن إحداث تغريات يف النمو اال -
دة له بتعديل األمهية النسبية لكل قطاع  .مكونات الناتج نفسه و يف إسهامات القطاعات املوّل

ون باقي من الوارد أن حيصل النمو دون حتقيق التنمية حني ينحصر النمو االقتصادي يف قطاع معني د -
االقتصاد القومي، ملا يتسرب الدخل احملقق من هذا القطاع إىل اخلارج أو عندما تستحوذ فئة حمدودة جدا من 
السكان على الدخل، لذا فإن التنمية االقتصادية ترمي إىل توفري قدر كبري من العدالة االجتماعية بإنصاف 

 .  الطبقات الفقرية و احملرومة
النمو ينطبق على البلدان املتقدمة املتميزة باالستغالل الكامل أو شبه الكامل للموارد املتاحة، غري أن  -

 . مفهوم التنمية االقتصادية يتصادف مع البلدان املتخلفة المتالكها إمكانيات التقدم دون استغالهلا

ا منو مصحوب  بتغريات هيكلية تشمل فالتنمية إذن أوسع مضمونا من النمو حيث ميكن وصفها أ
  .هيكل االقتصاد الوطين و تسعى إىل تنويع مصادر الدخل فيه

  التأصيل النظري للنمو االقتصادي: المبحث الثاني
عرف موضوع النمو و تراكم رأس املال االهتمام منذ القدم فقد وضع االقتصاديون نظريات ركزت على 

د يف النصف الثاين من القرن العشرين مع ظهور األساس عوامل اإلنتاج و حجمه، غري أن هذا االهتمام تزاي
      النظري القتصاد التنمية الذي يهتم بقضايا النمو و التنمية االقتصادية كما يعترب فرعا من فروع علم االقتصاد،

  .و منه سنحاول التعرض ألهم نظريات النمو االقتصادي ضمن هذا املبحث

 االقتصاديلنمو لالتحليل الكالسيكي  :ب األولالمطل
يعترب االقتصاديون الكالسيك أصحاب السبق يف تفسري النمو االقتصادي إذ استند التحليل 
الكالسيكي على عدة فرضيات أمهها املنافسة التامة، امللكية اخلاصة، التشغيل الكامل للموارد من خالل اآلراء 

، دافيد ريكاردو "R.Malthus"، روبرت مالتوس "A. Smith"آدم مسيث : اليت محلها كل من
"D.Ricardo "باعتبارهم أبرز مفكري هذه املدرسة.  

  ) :1776(نظرية آدم سميث / أوال
متثل آراء آدم مسيث بداية التفكري االقتصادي املتعلق بعملية النمو االقتصادي، حيث سعى ملعرفة كيفية 

و تقسيمه هو  1يث العمل مصدر لثروة األمةحدوثه و حاول كشف العوائق اليت حتول دون ذلك، إذ اعترب آدم مس
  :3، فمن أهم مزايا تقسيم العمل ما يلي2السبيل األمثل لزيادة اإلنتاجية

                                                             
 ".ثروة األمم"ضمن دراساته العديدة يف االقتصاد السياسي و خاصة تلك املذكورة يف كتابه   1
  .53، ص 1966، دار املعارف، مصر، "نظريات النمو االقتصادي"صالح الدين نامق،   2
 . 56، ص 2007، دار وائل للنشر، طبعة أوىل، األردن، "ياسات و موضوعاتنظريات، س: التنمية االقتصادية"مدحت القريشي،  3
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 .تناقص وقت العمل الالزم إلمتام العملية اإلنتاجية -
 .زيادة إنتاجية عنصر العمل بسبب ارتفاع مهارة العمال و االبتكارات النامجة عن التخصص -

دف التوسع يف تقسيم العمل و الرفع من اإلنتاج و بالتايل زيادة  كما نبه إىل ضرورة الرتاكم الرأمسايل 
 .نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، كما ربط الرتاكم الرأمسايل برغبة األشخاص يف االدخار بدال من االستهالك

ر حسب مسيث فإن تقسيم العمل يتوقف على حجم السوق، غري أن حتسن وسائل النقل و تطوي
ما توسيع السوق إذ تلعب  اصة يف حالة اخلتوزيع ملوارد التجارة اخلارجية دورا هاما يف التجارة اخلارجية من شأ

  .1حتول املصاحل اخلاصة إىل منافع اجتماعية

كما أبان عن الدور الرئيسي الذي يلعبه ادخار الفائض يف التوجه حنو االستثمار و دعا إىل االبتعاد عن 
  .  2فرط و حتويل األرباح و العوائد إىل القطاع الصناعياالستهالك امل

أما أبرز معوقات النمو االقتصادي يف رأيه هو حمدودية املوارد الطبيعية كاالستخدام الكامل لألرض  
املتوفرة إضافة إىل موقع و مناخ الدولة، فمع تقدم االقتصاد من خالل الرتاكم الرأمسايل و منو السكان يصعب 

من مث  و لصل عليها أصحاب رأس املاالتغلب على قيود املوارد الطبيعية فترتاجع معدالت الدخول اليت حي
  .3تضمحل الدوافع لرتاكم رأس مال جيد

  ): 1791(نظرية روبرت مالتوس / ثانيا
يعترب االقتصادي الكالسيكي الوحيد الذي أكد على مكانة الطلب يف التأثري على حجم اإلنتاج حيث 

ال بالنسبة ل تنمية، إذ مل يؤمن بقانون املنافذ نمو و اللأكد يف نظريته املتعلقة بالسكان على أمهية الطلب الفعّ
ال كمحدد للعرض كما دافع عن طبقة مالك األراضي  القائل بأن العرض خيلق الطلب و نظر للطلب الفعّ

  . بسبب النمط اإلنفاقي هلا الذي يتجه حنو االستهالك 4باعتبارها طبقة حمفزة للطلب الفعلي

الطلب على االستهالك و رأى مالتوس ضرورة احلد من االدخار عند مستوى معني حىت ال يقلل من 
ما يؤدي للحد من االستثمار و بالتايل إعاقة النمو االقتصادي، باإلضافة إلشارته إىل عدم ) الالطلب الفعّ (

هندسية بينما  متتاليةول ينمو وفق التوافق بني معدل منو السكان و معدل منو املنتجات الغذائية، حيث يرى أن األ

                                                             
 .371، ص 2005ر و التوزيع، عمان، ، دار صفاء للنش"التحليل االقتصادي الكلي"هوشيار معروف،  1
  .108، ص 1981التوزيع، بريوت، ، دار احلداثة للطباعة و النشر و "مدخل للدراسات االقتصادية: االقتصاد السياسي"فتح اهللا و لعلو،  2
 .71، ص 2004، الدار اجلامعية، مصر، "التنمية االقتصادية"حممد علي الليثي،  -حممد عبد العزيز عجمية 3
  . 193، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، مصر، ص "تاريخ الفكر االقتصادي"عادل أمحد حشيش،  4
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ما يؤدي إىل حدوث مشاكل تتعلق باألمن الغذائي، كما ذهب لتقسيم االقتصاد  1حسابية متتاليةينمو الثاين وفق 
و قطاع الصناعة املستوعب للتقدم التقين و املعروف  2إىل قطاعني رئيسيني قطاع الزراعة الذي يتميز بتناقص الغلة

  .  ولة تنميتهبتزايد الغلة لسه

ا من األوضاع السائدة يف البلدان املتخلفة  غري أن حتليالته مل تتحقق على املستوى العاملي رغم اقرتا
نتيجة ظهور وسائل حديثة ميكن من خالها السيطرة على حجم السكان، كذا ارتفاع اإلنتاج الغذائي مبعدالت 

  .3لوجيتفوق تلك اليت عرفها منو السكان بسبب التقدم التكنو 

  ): 1817(نظرية دافيد ريكاردو / ثالثا
اعترب حالة الركود غري ناجتة عن القطاع الصناعي بل عن القطاع الزراعي أين تكون  املردودية يف هذا 
األخري متناقصة، و تصور ريكاردو أن إمداد السكان املتزايدين بالطعام يزداد صعوبة مع استمرار عملية التنمية مبا 

  .4 النهاية إيقاف عملية التنميةيتمّخض عنه يف

و يعترب ريكاردو توزيع الدخل العامل احلاسم و احملدد لطبيعة النمو االقتصادي، لذلك حلل عملية 
تمع إىل ثالث فئات هم مالَك األراضي، الرأمساليون و العمال الزراعيون    .5النمو من خالل تقسيم ا

  : مالَك األراضي/ 1
األراضي الثابتة املتاحة و يتقاضون الريع مقابل استخدامها، فاألراضي اخلصبة أي من ميتلكون كمية 

تصبح نادرة و هذا بتزايد السكان و تكوين رأس املال، األمر الذي يدفع بالعمال إىل استخدام أراضي أقل 
 أنه ميكن خصوبة أو ما يعرف باألرض احلدية و هي يف الواقع أرض حرة ميكن استعماهلا دون دفع أي ريع، إالّ 

       ألصحاب األراضي ذات املردودية العالية أن حيصلوا على ريع يعادل الفرق بني قيمة اإلنتاج من هذه األرض
  .و قيمة اإلنتاج من كمية أرض مماثلة لألرض احلدية

  : الرأسماليون/ 2
ت لإلنتاج، يلعبون دورا رئيسيا يف حصول النمو االقتصادي حيث يقومون بتوفري رأس املال الثاب

دف البحث املستمر عن أحسن الطرق إنتاجية يف سبيل حتقيق أقصى  مستلزمات العمل و يدفعون أجور العمال 
  .ربح ممكن و إعادة استثماره من أجل تكوين رأس املال و توسيعه

                                                             
  .456مايكل ابد مجان، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .60، ص 2001، دار املناهج للنشر و التوزيع، األردن، "العالقة بني االقتصاد السياسي و تطور الفكر االقتصادي"ثابت حممد ناصر،  2
 .73مرجع سبق ذكره، ص  سهري عبد الظاهر أمحد، -حممد مدحت مصطفى  3
 .71مرجع سبق ذكره، ص ، حممد علي الليثي -حممد عبد العزيز عجمية 4
  .25-18، ص 1985جامعة امللك سعود، السعودية،  -، عمادة شؤون املكتبات"نظريات التنمية و النمو االقتصادي"فايز إبراهيم احلبيب،  5
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  :العمال الزراعيون/ 3 
تمع و يتوقف وجودهم على الرأمساليني إذ يعت مدون على األجور، حيث يرى ميثلون الفئة األوسع من ا

ريكاردو أن زيادة األجور تؤدي إىل زيادة السكان لتحسن مستوى الغذاء و الرعاية الصحية و من ّمث ارتفاع عرض 
  . العمل ما ينجر عنه تراجع األجور إىل مستوى الكفاف

إذا استخدم اإليراد الصايف املتمثل يف الريع و الربح باعتبارمها مصدر عملية التكوين  ال يتحقق النمو إالّ 
و أسعار املنتجات الزراعية األمر  الرأمسايل، إالَ أن ندرة األراضي اخلصبة تقود إىل ارتفاع الريع و منه زيادة تكاليف

اجع حصة األرباح مقابل الرفع من حصيت الذي يشجع العمال على املطالبة بزيادة األجور النقدية، و هكذا ترت 
   .1الريع و األجر يف الدخل ما يؤدي الخنفاض تراكم رأس املال و بالتايل احلد من النمو االقتصادي

و ما ميّكن من تأجيل أو منع حدوث الركود االقتصادي هو احلرص على تطوير التجارة اخلارجية، 
خدام األرض األقل جودة أو التقدم التقين الذي حيد من احلاجة إىل االجتاه حنو التقدم الزراعي الذي يسمح باست

  .العمال و بالتايل اخنفاض أجورهم، األمر الذي يرفع من األرباح و حيفز الرتاكم الرأمسايل

  : 2تقييم النظرية الكالسيكية/ رابعا
رباح هي املصدر الوحيد أقر االقتصاديون الكالسيك بأن الرتاكم الرأمسايل هو السبب الرئيسي للنمو، األ

لالدخار، توسيع السوق هو عامل مساعد يف توسيع االقتصاد كما اعتقدوا أن النظام الرأمسايل حمكوم عليه بالركود 
وحىت يتأتى النمو االقتصادي ال بد من استبعاد دور الدولة يف النشاط االقتصادي، و بالرغم مما توصلت إليه هذه 

ا تعرضت جلملة    :من االنتقادات أمههاالنظرية فإ
اعتقادهم بأن األرباح هي املصدر احلصري لالدخار، عكس ما أظهرته التجربة اليت أبانت عن إمكانيات  -

 . الناجم عن ادخار الطبقة الوسطى أو القطاع العام خاصةأخرى لالدخار 
 . إمهال النظرية الكالسيكية للدور الذي ميكن أن تلعبه الدولة يف حتريك االقتصاد -
م أن متويل االستثمارات يقتصر على االدخار على خالف ما أظهره شومبيرت فيما بعد، حيث أشار  - إميا

 .إىل االئتمان كمصدر لضمان االستثمار
 .جتاهل االقتصاديني الكالسيك ألمهية الطبقة الوسطى و إمكانية إسهامها يف عملية النمو االقتصادي -
م التشاؤمية إىل مآل التطور الرأ - مسايل و حتمية حدوث الركود الستنادهم على قانون تناقص عوائد نظر

 .األرض بالنسبة لريكاردو، تراجع إنتاجية رأس املال بالنسبة لسميث و على نظرية مالتوس للسكان

                                                             
 .64، ص 2008، دار وائل للنشر، طبعة أوىل، األردن، "تطور الفكر االقتصادي"مدحت القريشي،  1
  .58، ص 2007، دار وائل للنشر، طبعة أوىل، األردن، "سياسات و موضوعاتنظريات، : التنمية االقتصادية"مدحت القريشي،  2
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  1)1946- 1883( االقتصاديللنمو التحليل الكينزي : المطلب الثاني
           الكالسيك و معارضته لقانون سايبانتقاده لالقتصاديني " J.M.Keynes "رف كينز ع

"Say"و ليس  ، حيث أشار إىل أن  مستوى الطلب ميكن أن حيدث عند أي مستوى من الدخل و االستخدام
و إمنا  بالضرورة عند مستوى االستخدام التام، كما استنتج أن املشكلة الرأمسالية ال تكمن يف جانب العرض

ال   .تنحصر يف جانب الطلب الفعّ

إذ اعترب كينز أن االستثمار هو دالة لسعر الفائدة و االدخار دالة للدخل الذي يتناسب طرديا مع 
، كما اعترب أن هذا األخري  يتوقف على الطلب )فكلما زاد حجم التشغيل ارتفع الدخل الكلي(مستوى التشغيل 

أن دالة اإلنتاج تتوقف على  الفعلي الذي يتكون من الطلب على االستهالك و الطلب على االستثمار و أكد
ا يتحدد املستوى التوازين للدخل الوطين حسبه يف ظل دالة ادخار معينة بالعالقة كم ،حجم العمل املستخدم

  :املعروفة مبضاعف االستثمار و املعطاة بالصيغة التالية
  الزيادة يف االستثمار× املضاعف = التغري يف الدخل

  .يعتمدان أساسًا على مستوى االستثمارو بالتايل فإن الدخل و التشغيل 

      من ضخ دفعات أكرب من االستثماراتفمن أجل حتقيق زيادات كبرية يف الدخل و التشغيل البد 
و ربط معدل النمو بالناتج اإلمجايل، كما أدمج كينز متغريات تتسم بالديناميكية كنمو السكان و التقدم 

ُظهر أن كينز مل حيدد الظواهر األساسية للنمو االقتصادي بل ترك مواضيع النمو و التنمية ملن  التكنولوجي، ما ي
  .يعرفون بالنيوكينزين كأمثال هارود و دومار و اهتم أكثر باالستقرار االقتصادي

إذ يكمن التحدي األكرب حسبه عندما ال يصل مستوى الدخل الوطين ملستويات مرتفعة تسمح بتوفري 
من قبل الدولة قصد ختفيض  2تاحة، فيتجلى احلل حينئذ يف توسيع عرض النقودعمالة كاملة لقوة العمل امل

و حجم العمالة، حيث أكد كينز   مستوى الدخلمعدالت الفائدة سعيا منها لتشجيع االستثمار و بالتايل حتسني
احلياة  أن مشكل البطالة يبقى مطروحا يف األجل الطويل الشيء الذي يدل على حتمية توسيع دور احلكومة يف

  .االقتصادية

بل احنصر اهتمامها  3كما جتدر اإلشارة إىل عدم التفات النظرية الكينزية لتحليل مشاكل الدول النامية
  .على االقتصاديات الرأمسالية املتقدمة 
                                                             

  .75 -73، ص ذكره بقمرجع س ،مدحت القريشي 1
  .يرى كينز أن السياسة النقدية تكون عدمية الفعالية يف حماربة البطالة حينما تكون معدالت الفائدة منخفضة 2
ا، كما أوعز فقرها إىل تراجع  3 مستوى التشغيل إذ اعتقد كينز أن ارتفاع قيمة املضاعف يف البلدان املتخلفة يعود إىل ارتفاع امليل احلدي لالستهالك 

  .أو ضعف اجلهاز اإلنتاجي و التكنولوجيا املستخدمة فيه
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  1االقتصاديللنمو التحليل النيوكالسيكي : المطلب الثالث
                   "L.Warlas" ،"I.Fischer"من أمههم  و كز مفكروا املدرسة النيوكالسيكيةر  

            على تكوين رأس املال، ألن تراكمه فضال عن تزايد نسبة رأس املال على العمل   " V.Pareto"و 
)/( KL ّيؤثر إجيابا على منو متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين و ال يتوقف هذا التأثري االجيايب حسبهم إال

  .   إذا تساوى عائد رأس املال مع سعر الفائدة احلقيقي

كما قاموا بتوسيع مفهوم رأس املال حيث مشل رأس املال البشري بعدما احنصر يف رأس املال املادي، 
هالك رأس املال البشري من طرف أي فرد ال يؤثر بالضرورة على املقدار املتاح منه لآلخرين،  على اعتبار أن است

و بالتايل إحداث النمو  كما أنه قابل للتوسع بصفة أسرع منه بالنسبة لرأس املال املادي شريطة اقرتانه بالتكنولوجيا
ناقصة لرأس املال فإن النمو بالنسبة للفرد االقتصادي ففي غياب التقدم التكنولوجي و حسب مبدأ املردودية املت

  .سوف يؤول إىل التوقف

  : إذن يتطلب إحداث النمو االقتصادي وفق الفكر النيوكالسيكي توفر جمموعة من الشروط، منها
 .توفر عرض العمل املصاحب للتطور اإلداري و التمكن من االستخدام األمثل للتكنولوجيا -
 .وجود ميل كبري لالدخار -
 .على إضفاء الروح التنافسية بني الوحدات اإلنتاجية املتماثلة يف احلجماحلرص  -
 .الكفاءة يف ختصيص املوارد و قابليتها لالنتقال و التجزئة -
 .اقرتان آلية السوق و حرية األسعار مع االستقرار السياسي -

حول النمو  و بناءا على توفر الشروط السالفة الذكر، كانت تصورات االقتصاديني النيوكالسيكني 
  : كاآليت
استقرار تراكم رأس املال يف عمليات اإلنتاج، من خالل إدراج عالقة اإلحالل بني العمل و رأس املال، إذ  -

 .ميكن زيادة تراكم هذا األخري دون اللجوء لرفع حجم العمل عن طريق استخدام التكنولوجيا
 .إسهام التخصص اإلنتاجي و تقسيم العمل يف تراكم رأس املال -
حيث تتباين نسب رأس املال إىل العمل، فزيادة استيعاب العمل  لتأكيد على نسب مستقرة لدالة اإلنتاج،ا -

مع خمزون معطى لرأس املال يؤدي إىل زيادة إنتاجية رأس املال و اخنفاض إنتاجية العمل، أما إذا اخنفض استيعاب 
 .املال و ارتفاع إنتاجية العملالعمل مع خمزون معطى لرأس املال يؤدي إىل تراجع إنتاجية رأس 

 
 

                                                             
  .375 -372، ص مرجع سبق ذكرههوشيار معروف،  1
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  نظريات أخرى للنمو االقتصادي: المطلب الرابع
" Rostow.W.W"    لرستو سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل كل من نظرية مراحل النمو

  .و نظرية النمو احلديثة

" مراحل النمو االقتصادي"خاصة من خالل كتابه  1أثار روستو: نظرية مراحل النمو االقتصادي لروستو/ أوال
فكرة أن االقتصاد ينتقل من مرحلة ألخرى حىت يصل لتحقيق أقصى درجات النمو، إذ  1960الصادر سنة 

تمع التقليدي، التمهيد لالنطالق، االنطالق، االندفاع حنو االكتمال: 2تتلخص هذه املراحل فيما يلي         ا
  .الوفريو مرحلة االستهالك 

  :و ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل
  مراحل النمو لرستو: )01-02(الشكل رقم 

  معدل منو الناتج القومي                                                                                   
  اإلمجايل                                                                               

  

                                        
                                       5         4        3   2  1  

  الزمن

املشكالت و السياسات املقرتحة مع اإلشارة إىل البلدان التنمية االقتصادية، "عبد الوهاب األمني، : املصدر
  .48، دار احلافظ، األردن، ص "النامية

  :تتميز هذه املرحلة مبا يلي: مرحلة المجتمع التقليدي/ 1
 .سيادة القطاع الزراعي و حمدودية اإلنتاج نتيجة االعتماد على وسائل تقليدية -
 .يصرف يف أمور غري إنتاجيةاخنفاض نصيب الفرد من الدخل الوطين الذي  -
 .اعتبار األسرة و العالقات القبلية كمحور التنظيم االجتماعي -
 .مركزية السلطة و تركزّها بيد اإلقطاعيني لتدعيمهم من طرف اجليش -

  :و تتسم باآليت: مرحلة التمهيد لالنطالق/ 2
 . غري الصناعية تتعترب مرحلة انتقالية لالنطالق، حتدث أثنائها تغريات جوهرية يف القطاعا -

                                                             
1 Rostow.W.W, "The stage of economic grouth", Cambridge University Press, 1960. 

  .122 -118، ص 1993، دار الثقافة و النشر، الطبعة الرابعة، الكويت، "اقتصاديات التخلف و التنمية"أنطونيوس كرم،  2
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 .لتغطية فاتورة االسترياد) الصناعات االستخراجية(العمل على تصدير املواد األولية  -
 .تطور النقل بسبب توسع التجارة اخلارجية -
 .استخدام وسائل حديثة يف اإلنتاج نتيجة إدخال التكنولوجيا و تطور املعرفة العلمية -

  :من مظاهرها: مرحلة االنطالق/ 3
 .اإلنتاج احلقيقي للفرد و حدوث تغريات كبرية يف أساليب اإلنتاج و التوزيعارتفاع  -
 .%10من الدخل القومي إىل أكثر من  %5انتقال معدالت االستثمار من  -
  . تنمية قطاع الصناعات الثقيلة و التحويلية اليت تتميز بتحقيق معدالت منو مرتفعة -

  :تكون أطول نسيا و تتميز مبا يلي :مرحلة االندفاع نحو االكتمال/ 4
 .من الدخل الوطين% 40و  %10يرتاوح حجم االستثمارات خالهلا ما بني  -
 .ينمو اإلنتاج بشكل أكرب من زيادة السكان -
 .ظهور بعض الصناعات الدقيقة و الصناعات الكيماوية و الكهربائية ذات القيمة العالية -
 .  يبلغ االقتصاد مستوى العاملية -

  :وفيها يتم: مرحلة االستهالك الوفير/ 5
 .التوجه إىل القطاعات اليت تنتج السلع االستهالكية املعمرة و الكمالية -
 .ارتفاع الدخل احلقيقي للفرد العادي ما يزيد متوسط استهالكه -
م لألرياف -  .حدوث ما يعرف بالنزوح الريفي أي تركز السكان يف املدن و مغادر

  :1اليت محلها رستو إالّ أنه تعرض جلملة من االنتقادات، نذكر منهارغم األفكار اجلديدة 
اعتماده على خصائص اجتماعية و اقتصادية غري كاملة يف تفسريه ملراحل النمو، الشيء الذي أدى إىل  -

 ).خاصة بني مرحليت التمهيد لالنطالق و االنطالق(صعوبة التمييز و الفصل بينها 
اقتصار النمو حسبه على التوجه حنو إقامة صناعات دون غريها أو الرتكيز على خلق فائض زراعي سرعان  -

 . ما يتالشى مع التزايد السكاين
تأكيده على ضرورة تسبيق التطور الزراعي على اإلمناء الصناعي، إالّ أن التجربة أظهرت إلزامية تطوير  -

  .منو مرضية القطاعني معا يف سبيل الوصول إىل معدالت
  :نظرية النمو الحديثة/ ثانيا

عانت أغلب الدول من تراجع يف معدالت  1973بعد األزمة االقتصادية اليت شهدها العامل سنة 
     ، رومر "Barro"كل من بارو اهتم به  الشيء الذي  منوها، فأُثريت فكرة البحث عن مصادر أخرى للنمو

                                                             
 .162حممد علي الليثي، مرجع سبق ذكره، ص  -حممد عبد العزيز عجمية 1
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"Romer " و لوكاس" Lucas " باعتبارهم من أبرز  1يعرف بنظرية النمو الداخلي أو الذايتمن خالل ما
مفكري هذه النظرية، إذ حاولوا الكشف عن حمددات النمو يف األجل الطويل و البحث عن مدخالت جديدة 

و رأس   ميكن من خالهلا دفع النمو االقتصادي لعدم اقتناعهم باقتصار حتليل النمو على الزيادة الكمية للعمل
  . 2ادياملال امل

حيث أقروا بأن حدوث النمو االقتصادي ال يتوقف على اخلصائص الذاتية لالقتصاد، كما استبعدوا 
فرضية تناقص العوائد احلدية لرأس املال املستثمر اليت تعوق النمو يف األجل الطويل،  إذ ركز مفكروا النظرية 

يف حتديد معدل العائد على رأس املال املستثمر،  احلديثة للنمو و يف كثري من األحيان على دور العوامل اخلارجية
الفرتاضهم بأن استثمار القطاع العام و اخلاص يف رأس املال البشري تقود إىل حتسني اإلنتاج و  تعويض تناقص 

  .3العوائد

فاقرتحوا عوامل إضافية تفسر النمو االقتصادي و ميكن اعتبارها مصدرا له، إذ باستطاعتها إحداث تأثري 
  :4اجيايب عليه و منها

 .اخلربة املكتسبة من رأس املال املادي أثناء العملية اإلنتاجية -
 .تطوير رأس املال البشري من خالل، الرتبية، التعليم و التكوين -
 .النفقات العمومية املوجهة للمنشآت القاعدية -
 .رأس املال التكنولوجي الناجم عن البحث و التطوير -

  ج النمو االقتصادي بعض نماذ : المبحث الثالث
لقد تطورت النماذج املفسرة للنمو االقتصادي مبرور الزمن و باختالف الرؤى حول أهم العوامل املؤثرة 
يف عملية النمو، لذلك سيتضمن هذا املبحث أبرز النماذج التقليدية، النيوكالسيكية فضال عن مناذج النمو 

  .الداخلي

  االقتصادي النماذج التقليدية للنمو: ب األولالمطل
و دومار  استبعدت هذه النماذج خاصية التقارب املشروط بني االقتصاديات، و من أمهها منوذج هارود

"R.Harrrod-E.Domar "و منوذج كالدور.  

                                                             
للنمو كظاهرة اقتصادية بل تعتربه متغري داخلي ناتج عن رغبات األعوان االقتصاديني، اليت يسعون من خالهلا لزيادة تراكم ال تنظر هذه النظرية  1

  .عناصر اإلنتاج
 .154، ص مرجع سبق ذكره، ميشيل توادرو 2
  .155مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  3

4 Guellec.D, "Les nouvelles théories de la croissance", ED la découverte, Paris, 2003, P 39.  
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  :دومار -نموذج هارود/ أوال
عتربان من املدرسة الكينزية و من األوائل الذين أحدثوا التحليل االقتصادي الكلي يف املدى الطوي ُ ل، إذ ي

التعرف على دور االستثمارات يف حتقيق معدالت منو يف الدخل  إنفاق و –دخل  –حاوال دراسة احللقة إنتاج 
  :1من أهم فرضيات هذا النموذج ما يليو  ،الوطين
 .ثبات امليل احلدي لالدخار وتساويه مع امليل املتوسط له -
 .الكاملة و العمالة عند مستوى توازن الدخليفرتض أن حيقق اإلنفاق االستثماري الكفاءة اإلنتاجية  -
 .و التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي) اقتصاد مغلق(غياب التجارة اخلارجية  -
ثبات كل من سعر الفائدة، معامل رأس املال، املستوى العام لألسعار، نسبة رأس املال و العمل يف  -

 .املدخالت اإلنتاجية
  .ال يوجد إهالك للسلع الرأمسالية -

كما تنطلق الفكرة األساسية هلذا النموذج من التأثري املزدوج لإلنفاق االستثماري و املتمثل يف زيادة 
  .الطاقة اإلنتاجية ممثلة جلانب العرض و الدخل ممثال جلانب الطلب مع امتصاص العمالة املتوفرة

هل ميكن لالقتصاد أن ينمو مبعدل مستقر إىل األبد؟ : طرح هارود السؤال التايل :"Harrod"نموذج / 1
  :  2لذلك طرح النموذج من خالل ثالث تصورات ملعدل النمو و هي

  : معدل النمو الفعلي/ أ
)  ...  1:                (و يعطى بالعالقة التالية 

Y
YG 

  
  . منية معينةز التغري يف الدخل خالل فرتة : Y ،الدخل الوطين :Yحيث 

  : و يفرتض ما يلي
YsS:  االدخار اإلمجايل كدالة يف الدخل - .     
:               Dثبات املعامل املتوسط لرأس املال  -

Y
K

Y
KD




   
: كما يفرتض أن النسبة الفعلية لالدخار تساوي االستثمار احملقق SI   

  .االستثمار احملقق: Iو االدخار اإلمجايل: S  ميثلحيث 
KI :و باعتبار االستثمار هو التغري احلاصل يف خمزون رأس املال    

SI مما سبق لدينا   و عليه :  

                                                             
  .131سهري عبد الظاهر أمحد، مرجع سبق ذكره، ص  -حممد مدحت مصطفى 1

2 Gilbert A.F, "Dynamique économique", édition Dalloz, 7ème édition, Paris, 1991, P 182-185.  
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SYsYDKI  ..  

D
sG

D
s

Y
YYDYs 


 ..  

  .معدل االدخارميثل  sو  معدل منو الناتج ميثل Gحيث أن
 .املال ما يعين أن معدل النمو الفعلي يساوي معدل االدخار مقسوم على معامل رأس

  : معدل النمو المضمون/ ب
املقصود به معدل النمو املرغوب فيه و املستعمل لكامل خمزون رأس املال، يفرتض هذا املعدل بقاء 
م و بالتايل شعورهم بالرضا إلنتاجهم املقدار الصحيح  الطلب اإلمجايل مرتفع بدرجة تسمح للمنتجني ببيع منتجا

يشجعهم على اختاذ قرارات متكنهم من احلفاظ على نفس مستوى النمو، حيث ال أكثر و ال أقل الشيء الذي 
  : و ميكن التعبري عن ذلك بالعالقة التالية يصبح االستثمار تابع ملعدل منو الدخل مبقدار ما يعرف باملعجل

     ).( YBI    
  .يعرب عن املعجل B حيث أن

SI : يه مع االدخار الكلي احملقق أياملنتجني ال بد من تساوى االستثمار الذي يرغبون فوحىت يتحقق رضا  .  

wG:            ما معناه
B
s

Y
YSYsYBI 


 .).( 

و بناءا على هذه املعادلة ميكن اعتبار معدل النمو املضمون ذلك املعدل املرغوب فيه و املستخدم لكامل 
    املال، كما يضمن حتقيق االستثمارات الالزمة لضمان معدل النمو املستهدف، حيث ميثل املعاملخمزون رأس 

s السلوك االستهالكي أما B فيمثل سلوك املنتجني يف البحث عن أعظم ربح.   

  : معدل النمو الطبيعي/ ـج
التطورات الفنية، عدد السكان، الرتاكم الرأمسايل و درجة املفاضلة بني هو أقصى معدل منو تسمح به 

و متوسط املعدل السنوي  العمل و وقت الفراغ، يتوقف على متوسط املعدل السنوي للزيادة يف إنتاجية العمل
غياب  للتبسيط يفرتضو  إنتاجية العمل ملعدل منو m ملعدل منو السكان و بـ nللزيادة يف القوة العاملة، نرمز بـ 

)0(التقدم التكنولوجي m.  

  :1جيب أن يكونالتشغيل الكامل و حىت يكون النمو املضمون منوا يضمن 
 

                                                             
1 Bosserelle.E, "Croissance et fluctuation", édition Dalloz, Paris, 1994, P 93. 
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n
B
sGw   

n املشكل املطروح هو أنه ال ميكن تصور أن
B
s
  ألن كل منn،s وB ،و بالتايل ال  هي معلمات مستقلة

            ما يعين حدوث انكماش متتايل wG معدل النمو املضمون و Gمعدل النمو الفعليتوجد مساواة بني 
  .و يكون معدل النمو املضمون أكرب من معدل النمو الفعلي

wGG فإذا كان -  فإنBK  ما معناه حدوث فائض يف السلع الرأمسالية، ختفيض الطلب على
تمع يف حالة كساد و يكمن احلل عندئذ يف البحث عن كيفية حتويل  جزء من االستثمارات اجلديدة، دخول ا

 .املدخرات حنو طلب املنتجات
wGGأما إذا كان -  فإن BK 

ما معناه حدوث عجز يف السلع الرأمسالية، زيادة الطلب على  
تمع يف حالة التضخم و يكمن احلل عندئذ يف البحث عن كيفية زيادة املدخرات  االستثمارات اجلديدة، دخول ا

 .ملواجهة االستثمار

اهلدف منه هو البحث عن معدل منو االستثمار الذي حيقق التوازن بني النمو يف  :Domar"1"نموذج / 2
  ).جانب العرض(و النمو يف الطاقة اإلنتاجية ) جانب الطلب(الدخل 

  :جانب الطلب/ أ
افرتض دومار أن الزيادة يف جانب الطلب عن الناتج اإلضايف ترجع إىل االستثمار اإلضايف، ألن 

Y:امليل احلدي لالدخار و منهو االستثمار خيلق الدخل الذي يتأثر مبفعول املضاعف 
Is




  .  
  :و عليه تعطى الزيادة يف الدخل بالعالقة التالية 

I
s

Y  .1
 

Y :،التغري يف الدخل I :التغري يف االستثمار وs :امليل احلدي لالدخار.   

  :جانب العرض/ ب

ا تعطى بالعالقة التالية  إذا كانت K  :متثل اإلنتاجية احلدية لرأس املال فإ
Y





  

Y: و عليه
K





k: ذن، إ1

1
  

  .ميثل معامل رأس املال: k ميثل التغري يف رأس املال و : K حيث
                                                             

  .148فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص   1
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يقيس زيادة الطاقة اإلنتاجية ما ميثل جانب العرض يف  Iاحملقق  يف االستثمار و بالتايل ضرب اإلنتاجية احلدية 
).( النموذج I.  

  :التوازن العام/ ـج
لتحقيق التوازن العام مع ضمان التشغيل التام ال بد من تساوي إمجايل العرض مع إمجايل الطلب، إذ 

..1:    تعطى املعادلة األساسية للنموذج كالتايل I
s

I      
  :   ينتج ما يلي sمث الضرب يف  Iبقسمة كال الطرفني على

k
s

k
ss

I
I


 1..  

و الدخل  حالة مستمرة من االستخدام التام تتطلب منو االستثمار ة السابقة يالحظ أن احملافظة علىو من العالق
مبعدل سنوي ثابت يكافئ حاصل ضرب امليل احلدي لالدخار يف اإلنتاجية املتوسطة لالستثمار اليت تساوي 

  .مقلوب معامل رأس املال

االستثمار الالزم يف سنة ما يستوجب وضع استثمار أكرب منه يف السنة املوالية قصد  حتقيقإن 
، حيث تستخدم القدرة اإلنتاجية اليت توسعت لتفادي وجود فائض املداخيلاالستجابة للطلب الناتج عن زيادة 

وث الكساد، كما أن عدم  االستثمار و بالتايل حد اخنفاضيف تراكم رأس املال و إالّ فإن هذا الفائض سيؤدي إىل 
  .كفاية االستثمار تؤدي لظهور البطالة

  :تقييم نموذج هارود و دومار/ 3
بالرغم من إضافات هذا النموذج فيما يتعلق بتحليل عملية النمو إالّ أنه واجه جمموعة من االنتقادات 

  :متحورت حول عدم واقعية فرضياته اليت ميكن إمجاهلا كما يلي
احلدي لالدخار و نسبة رأس املال على الناتج ثابتان، إالّ أنه ميكن تغريمها على املدى افرتاضه أن امليل  -

 .البعيد ما يؤثر يف النمو املستقر
افرتاضه أن نسب استخدام كل من رأس املال و العمل ثابتتان و هو أمر غري مقبول إلمكانية اإلحالل  -

 .بينهما فضال عن تأثري التقدم التقين
 .ة التغري يف املستوى العام لألسعار أو أسعار الفائدةإمهاله إلمكاني -
معامل رأس املال افرتاضه لوجود مساواة بني  -








Y
K  املعامل احلدي لرأس املالو










Y
K ما يعترب شيئا ،

 .غري واقعي خاصة إذا دخل رأس املال مرحلة تناقص العوائد



59 
 

يؤثر على النمو يف األجل الطويل، ألن الزيادة يف معدل االستثمار أو االدخار يتم  تأكيده أن االستثمار ال -
تعويضها بالزيادة يف معامل رأس املال تاركا معدل النمو طويل األجل دون تغيري، األمر الذي عارضته النظريات 

 .احلديثة للنمو خاصة منها مناذج النمو الداخلي
ألن هذا النوع من النماذج يتميز بارتفاع معدل االدخار و معدل رأس  1ةصعوبة تطبيقه على البلدان النامي -

 .املال باإلضافة الفرتاضه وجود اقتصاد مغلق و أسعار ثابتة الشيء الذي ال يتوافق مع خصائص هذه البلدان

  :Kaldor"2"نموذج / ثانيا
التوازن بالتخفيف من النظرة التشاؤمية لكل من هارود و دومار، إذ أن  1956قام كالدور سنة 

الديناميكي حسبه يرتبط بالربح كما أن معدل النمو ال يتأثر باالستثمار و ال باالدخار بل  بدالة التغري 
ز بني سلوكني لألعوان االقتصاديني املنتجني احلاصلني على  التكنولوجي، ّ )(األرباح إذ مي p  و العمال احلاصلني

  .w)(على أجور
:  مع  10  pw ss.  

  .لالدخار اخلاص باملنتجنيامليل احلدي : psحيث
             ws : لالدخار اخلاص بالعمالامليل احلدي ميثل.           

wpY:عبارة عن جمموع األرباح و األجورهو كما أن الدخل  .  
  .متثل الدخل: Yأن حيث 

: كما تعطى دالة االدخار بالعالقة التالية
Y
Ss     

  : مع
Y
pssss wpw ).(  

10: مع العلم أن نسبة الربح من الدخل حتصر كما يلي 
Y
p    

0
Y
P

k :معناه أن 
sn w1 ، أما

Y
P معناه أن :k

s
n p.       

ws كالدور يفرق بنيمن املالحظ أن  
ps و 

 
حىت حيدد جمال احلصول على منو متوازن عند مستوى 
              االستخدام الكامل، بعدما كان شرط النمو عند مستوى التشغيل الكامل حسب هارود و دومار 

                                                             
  .80، ص 1997، دار هومه للطباعة و النشر، اجلزائر، "مقدمة يف اقتصاد التنمية"إمساعيل شعباين،  1
  :باملرجع التايل "Kaldor"ض منوذج متت االستعانة يف عر  2

مذكرة ماجستري  ،"1999-1974دراسة قياسية اقتصادية للنمو حالة اجلزائر : النمو االقتصاديالناتج الوطين و "عبد احلكيم سعيج،  -
 .61، ص 2001االقتصاد القياسي، جامعة اجلزائر، : يف العلوم االقتصادية، فرع
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: هو
k
sn ،  لذلك استخدم دالة التقدم التكنولوجي اليت تعمتد على تراكم رأس املال و استغىن عن دالة اإلنتاج

1.).1.(  :العادية
dt
dk

k
L

dt
dq

Q
  

  . معامل رأس املال: kمعدل النمو الطبيعي،: nمتثل حيث
  .اإلنتاج، و يعترب النمو احلاصل يف اإلنتاج دالة يف معدل تزايد رأس املال ستوىم: Qمتثل كما 

  منوذج كالدور: )02-02(الشكل رقم 
                                       R                                       

dt
dq

Q
.1  

                                             

  

     

      
dt
dk

k
.1                                                  45°  

Gilbert A.F, op.cit, P 192                       املصدر:  

املال، إذ خيّفض املنتجون  تساوي معدل منو اإلنتاج و رأسيمستوى االستقرار حيث ) R(النقطة  متثل
بينما حيدث العكس على ) R(استثمارات مداخيلهم بنسبة تقل عن مصاريف رأس املال على ميني النقطة 

 .يسارها

  النماذج النيوكالسيكية للنمو االقتصادي : ب الثانيالمطل
مبثابة تكملة للنماذج التقليدية للنمو إذ حاول االقتصاديون من خالهلا بناء مناذج للنمو على  عتربت

و منوذج " R.Solow"، نذكر منها منوذج سولو 1املدى الطويل كما اهتموا بدراسة خاصية التقارب
"Ramsey."  

  

  

                                                             
1 Barro.R.J, Sala –I-Martin.X, "La croissance économique", Ediscience international, France, 
1996, P 19. 
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 : Solow"1" نموذج/ أوال
، أين حاول صياغة منوذج للنمو على 1956سنة " مسامهات يف نظرية النمو"قام سولو بنشر حبثه 

املدى الطويل، و أرجع التوازن يف النمو على املدى الطويل إىل تغيري التوليفة الفنية من حصص عناصر اإلنتاج أي 
  . بني العمل و رأس املال

  :فرضيات النموذج/ 1
   ، كما أن التوازن على سوق السلع)يساوي الدخل و االستثمار يساوي االدخاراإلنتاج (االقتصاد مغلق  -

  :و اخلدمات مؤكد و يعطى بالعالقة التالية
   )()()( tItCtY   

  .االستثمارمتثل  Iمتثل االستهالك و  Cمتثل اإلنتاج احلقيقي، Yحيث 

)(  :لألعوان االقتصادية معدل ادخار ثابت هو -
)()(

tY
tCtYs 

 
10 :حيث  s  معدل االدخار عامل خارجي و تعطى معادلة االستهالك بالعالقة التالية: و منه:  

)().1()( tYstC   
 : االستثمار ميثل جزء ثابت من اإلنتاج، و يعطى بالعالقة التالية -

)01  (...      )(.)( tYstI  
   :دالة اإلنتاج تعطى بالعالقة التالية -

)]().(),([)( tLtAtKFtY   
  :ميثل العمل، و حتقق دالة اإلنتاج الفرضيات اآلتية Lميثل التقدم التقين و Aميثل رأس املال، Kيثح

  .إمكانية اإلحالل بني عناصر اإلنتاج -
0  :اإلنتاجية احلدية لعناصر اإلنتاج موجبة ما يعين -

K
F

   0   و

L
F

                                                     .

02 :و متناقصة أي                                         

2


K

F

    02و

2


L
F


. 

 :أي 0إىل  من Inadaتتناقص اإلنتاجية احلدية وفق شروط  -











)()( limlim
00 L

F
K
F

LK
)()(0و     limlim 








 L
F

K
F

LK
  

  :دالة اإلنتاج متجانسة من الدرجة األوىل و بالتايل تكون املردوديات السلمية لعناصر اإلنتاج ثابتة -

                                                             
1 Cadoret.I- Benjamin.C- Martin.F- Herrard.N- Tanguy.S, "Econométrie appliquée: 
méthodes, applications et corrigés", De Boek, 2ème édition, Belgique, 2009, P 70-79. 
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).,(.)..,.( LAKFLAKF    
.معامل موجب   يثح  

nيتزايدان على التوايل مبعدلني خارجينيحجم العمل و التقدم التقين  -  : 1أي a و  
tneLtL .).0()(   و  taeAtA .).0()(   

 .فعالية العملميثالن على التوايل القيمتني األوليتني ملستوى التشغيل و مؤشر  A)0( و N)0(حيث أن

  :عرض النموذج/ 2
 االقتصاد الذي يتقارب حنو توازن اقتصادي كلي سلوكمنوذج سولو عبارة عن منوذج ديناميكي يصف 

تقود االقتصاد ) 02(يف األجل الطويل، إذ أن ديناميكية تراكم خمزون رأس املال اليت تعطى بالعالقة  مستقر
  . ليتقارب حنو توازنه يف األجل الطويل

      )(.)()()(
.

tKtI
t
tKtK 




  ……. (02) 
  .رأس املالخمزون متثل معدل اهتالك  حيث

لتبسيط العرض سيتم التعبري عن املتغريات بالنسبة لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي، حيث 
  :، و منه.LAستقسم كل متغرية على الكمية 

LA
Kk
.

: متثل خمزون رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي.  

 
LA

Yy
.

 :متثل اإلنتاج لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي.  
),.(إذن ميكن كتابة دالة اإلنتاج LAKFY  بالشكل املوايل:  

)()1,
.

( kf
LA

KFy      .....  (03) 
kf)(كما أن خصائص الدالة ),.(تستنتج من خصائص الدالة   LAKF.  

ميكن حتديد التغري يف خمزون ) 01(مع استعمال املعادلة رقم  .LAعلى الكمية ) 02(بقسمة العالقة 
  . رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي عرب الزمن

  kkfs
LA

K
LA

I
LA

K .)(.
...

.

  …. (04) 

                                                             
1  Schubert.K, "Macro-économie, comportement et croissance", Vuibut, 2ème édition, France, 
2000, P 214- 215. 
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).(
)..(..

. 2LA
ALLAKLAK

LA
Kk


 









 …. (05) 

)(
...

....
.

nak
LA

K
L
L

A
A

LA
K

LA
Kk 














 …. (06) 

t: حيث أن
tAtA





)()(

.

، t
tLtL





)()(

.

و  
)(
)(

.

tA
tAa ، 

)(
)(

.

tN
tLn .     

  :التاليةيف األخري يعطى تطور خمزون رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي بالعالقة 

)()(.
.

 nakkfsk  …. (07) 

.)( متثل هذه العالقة املعادلة التفاضلية األساسية لنموذج سولو، حيث يعرب kfs  عن االستثمار لكل
)( وحدة من وحدات العمل الفعلي و ميكن تفسري  na  باملعدل الفعلي الندثار خمزون رأس املال لكل

  .وحدة من وحدات العمل الفعلي

  منوذج سولو): 03-02(الشكل رقم 

            )(  nak        

                   )(kf                  )( 11 kfy         

                                                                   

                           )(. kfs                                              )( 00 kfy        
                                                                LAC ./      

                                                                                 )(. 0kfs    
                                                           

 )(0 nak                                                                                            

  
              k                                           0k         1k    

Cadoret.I et autres, op.cit, P 73  املصدر:  
  :أنمن خالل الشكل يالحظ 
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.)( منحىن االستثمار لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي - kfs  نسيب مقارنة مبنحىن اإلنتاج لكل وحدة
LAC كما أن االستهالك الفعلي  ،kf)(من وحدات العمل الفعلي  .يعطى باملسافة بينهما /.

.)(املسافة العمودية بني منحىن  - kfs  و)(  nak
يف خمزون رأس املال لكل وحدة تعطي التغري  

.)( أين تكون 0k، فمثال إذا كان االقتصاد عند النقطة من وحدات العمل الفعلي 0kfs  أكرب من         
)(0 nak  يكون موجبا  خمزون رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعليأي التغري اللحظي يف
)0(

.
k  فيتزايدk  1حىت يصل إىل املستوىkتلك النقطة يصبح      ، عند              

)()(. 11  nakkfs
 و 

01 k خمزون رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي ال ، ما يعين أن
 .1اليت تتوافق مع حالة استقرار االقتصاد 1k يتغري عندما يصل إىل نقطة التوازن

  :خالل حتليل منوذج سولو ميكن استخالص نتيجتني جوهريتني مهامن 
 .مهما كانت الوضعية االبتدائية لالقتصاد فإنه يتقارب يف األجل الطويل حنو توازن مستقر  -1
naيف الوضعية التوازنية مبعدل موجب، ثابت و خارجي يساوي إىلخمزون رأس املال ينمو   -2 . 

خمزون رأس املال لكل وحدة حنصل على معدل منو  kعلى ) 07(بقسمة املعادلة رقم  :التوازن التعديل نحو/ 3
  :من وحدات العمل الفعلي، الذي يعطى بالعالقة التالية

)()(.
.

  na
k

kfs
k
k

k
 

 املتوسطةإذا أخذنا بعني االعتبار الفرضيات املطبقة على دالة اإلنتاج فإن دالة اإلنتاج 
k
kf  هي دالة متناقصة )(

من أجل( 0إىل  )k0 من أجل( من  تتغري kملخزون رأس املال لكل وحدة من وحدات العمل الفعلي
k(، أي:

   
0)(lim 

 k
kf

k

و    
 k

kf
k

)(lim
0

.  

  ديناميكية التعديل حنو التقارب): 04-02(الشكل رقم 
                                         

k
kfs )(.                   k

  

  

         )(  na                                         0 k
           

    0 k
                           

       k     

                                                             
  .حالة االستقرار تتوافق مع الوضعية اليت ينمو االقتصاد خالهلا مبعدل ثابت 1
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                                                        1k  

Cadoret.I et autres, op.cit,  P 74     املصدر:  

k يعطى باملسافة بني منحىن kيتضح من خالل الشكل أن معدل منو 
kfs  و مستقيم االندثار الفعلي .)(

)(  na.  
1kkفإذا كان  فإن معدل منو k

kيكون موجبا فيتزايد  
و على العكس ملا يكون   1k إىل أن يصل إىل 

1kk   فإن معدل منوk
kيكون سالبا فيتناقص  

  .1k إىل أن يصل إىل 

عودة االقتصاد إىل توازنه يف حالة ابتعاده عنه لذلك اهتمت العديد من الدراسات التجريبية بتقييم مدة 
           نتيجة صدمة ما، حيث أن تقدير سرعة التقارب تسمح بتقييم هذه املدة فباللجوء إىل تعريف

"Barro-Sala-I-Martin) "1996 (تعطى سرعة التقارب  مبشتقة معدل النموk لـ بالنسبة 
klog و منه: 

k
k

log





،  القيمة املوجبة لـ ل على تقارب االقتصاد حنو توازنهتد .  

  ":Ramsey" نموذج/ ثانيا
       إن دخل األعوان االقتصادية العقالنية خيضع وفق هذا النموذج لعملية التحكيم بني االستهالك 

  : 1االدخار قصد تعظيم املنفعة احلدية، كما ميكن تلخيص أهم فرضيات هذا النموذج كالتايلو 
 .صص الدخل لالستهالك و االدخار الذي يعترب معدله كمتغري داخليخي -
 .غياب التقدم التقين على املدى القصري -
 :و حيققان املعادلة cو االستهالك الفردي بـ  iيعطى االستثمار اخلام الفردي بـ  -

ickf )(  
 .nكما أن يعطى معدل منو السكان بـ  يهتلك رأس املال بنسبة -

  :عرض النموذج/ 1
  :املؤسسات تقسم األعوان االقتصادية وفق هذا النموذج إىل العائالت و

  : العائالت/ أ
 : 2فيعطى املعدل الكلي لنمو السكان باملعادلة التالية nيتزايد حجم العائالت مبعدل خارجي  -

                                                             
1 Barro.R.J, Sala –I-Martin.X, Op.cit, P 67-68. 
2 Mayer.A, "Traite de macro choix collectifs et raison d'état", PUF, France, 2005, P 283. 
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  nteLtL ).0()(   ….  (01) 

)(  :بـ tيعطى استهالك العائلة يف الزمن  -
)()(

tL
tCtc  حيث ،)(tC متثل االستهالك الكلي. 

 :   1تعطى دالة املنفعة للعائلة بـ  -

                      )02  ...   (dteeCU ttn



0

.. .).( حيث ،: 

tneC تسعى العائلة إىل تعظيم دالة املنفعة الكلية - .).( و ليس دالة املنفعة الفردية)(C فحسب. 
- te .

 .هو معدل تفضيل احلاضر للعائلة الواحدة  ميثل املعدل احلايل املشرتك للتفضيل و 
)(0و  ))0 :أي Inadaشروط حتقق الدالة  -                          .  

احملّصل عليه نتيجة توظيف األصول  و الدخل tW)(من دخل العمل tيتكون دخل العائالت يف الزمن

 )().( trta  حيث)(ta  ميثل دخل األصل للفرد الواحد و)( tr ميثل معدل الفائدة، معN
Aa    

Aحيث  .عدد األفراد Nالدخل الكلي و   

                                        :               2يكون استهالك العائالت حتت قيد امليزانية التايل -

…. (03)                   na
N
A

N
N

N
A

N
A

N
NANAa ...

2 





 

CArWA) ... 04:                           (نالحظ أن  .      

na ) ...05:       (جند) 03(يف ) 04(بتعويض 
N

CArWa ..



    

nacarwa) ...   06:                              (و منه ..     
متثل متطلبات امليزانية للعون الذي يسعى لتعظيم منفعته يف حدود دخله و تكون له دالة منفعة ) 06(املعادلة رقم 
      املتميزة مبرونة ثابتة  (CIES: Constant Inter temporal Elasticity of Substitution)من النوع 

  : و مرتفعة و تعطى باملعادلة التالية

                           )07 ...    ()1(
1)(

)1(










cc    

        درجة االستبدال املؤقت أي كلما زادت قيمتها كلما غريت العائالت استهالكها عرب الزمن حيث متثل 
  : و العكس صحيح، و بالتايل يتغري تعظيم املنفعة كالتايل

                                                             
1 Schubert.K, Op.cit, P 258. 
2 Mayer.A, Op.cit, P 284.  
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                            )08 ...    (







r
C
C     

                و يتناقص بارتفاع معدل تفضيل احلاضرr  من املالحظ أن االستهالك يتزايد بارتفاع معدل الفائدة
 .و معامل املرونة املؤقت 

  : المؤسسات/ ب
الذي  Lو العملK من عناصر اإلنتاج مها رأس املال تنتج املؤسسات سلعة واحدة باستعمال عنصرين -

 :اإلنتاج، إذنقصد زيادة  xميكن رفع فعاليته بإدخال التقدم التقين باعتباره عامال خارجيا ينمو مبعدل ثابت
)ˆ,( LKFY  حيثxeLtL ).0()(ˆ . 

 : 1دف املؤسسة إىل تعظيم رحبها املعطى بالعالقة التالية -
LwKrLKF .).()ˆ,(   …  (09) 

اهتالك رأس املال، كما أن هو معدل ميثل معدل الفائدة املدفوع للعائالت نتيجة االقرتاض منها و r:حيث 
  . املساوي فرضا إىل الواحد pاملؤسسات تبيع السلع بالسعر 

 :يعطى الربح بالنسبة للوحدة الفعلية بالعالقة اآلتية -
                       (10) … xtewkrkf  .ˆ).()ˆ(                        

  .رأس املال الفردي k̂حيث ميثل 
k̂ـبالنسبة ل 10)(لتعظيم دالة هدف املؤسسة نشتق العالقة  -  :فنحصل على  

   )()ˆ('  rkf … (11)  

  : توازنـال/ ـج
  :    2حيث ميكن التعبري عن تطور رأس املال الفردي كما يلي) 08(يعطى الشرط األول باملعادلة 

kn
L
K

L
LKLKk

L
Kk ...

2 





  

kn
L

KKFkkn
L

KIk ..)(. 






   

)()().()( n
k

ckf
k
kknckfk 


 


  

                                                             
1 Barro.R.J, Sala –I-Martin.X, Op.cit, P 77. 
2 Mayer.A, Op.cit, P 286. 
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  :كما يعطى شرط األمثلية للنموذج بالشكل التايل

 


nkf )('  
نالحظ أن هذا الشرط يأخذ يف احلسبان التحكيم الزمين و يرتبط مبعدل تفضيل احلاضر بالنسبة لألعوان، حيث 
يدرس هذا النموذج التنظيم األمثلي لرأس املال و االستهالك الفردي بغية حتقيق منو متوازن من خالل توجيه 

 . لاألعوان االقتصادية إلجراء تغيريات يف مستوى استهالك رأس املا

  نماذج النمو الداخلي: المطلب الثالث
أواخر الثمانينات و بداية التسعينات حني ابتعد العديد من االقتصاديني عن افرتاضات  يفظهرت 

النظرية النيوكالسيكية ألن أداء هذه األخرية كان ضعيفا فيما خيص تفسري النمو االقتصادي طويل األجل، كما 
كبرية اليت شهدها األداء االقتصادي يف خمتلف البلدان آنذاك، لذلك جتاوزت فشلت يف إعطاء شرح للتباينات ال

        مناذج النمو الداخلي الفرض القائم على تناقص العوائد احلدية لرأس املال املستثمر و أرجعت النمو ألسباب
  . و عناصر داخلية يف النموذج

، منوذج "R.Lucas"منوذج  ، "P.Romer"لنموذج من بني هذه النماذج سوف يتم التطرق 
"R.Barro " و منوذج"Rebelo."  

  :Romer" 19861"نموذج / أوال
يف هذا النموذج أرجع رومر النمو إىل عامل التمرن عن طريق التطبيق الذي استعمله تفاديا الجتاهات 

بأن التقدم التقين و القائلة  1962سنة "  Arrow"املردودية املتناقصة، متبنيا يف ذلك الفكرة املثارة من طرف 
، فاملعرفة التكنولوجية تعترب سلعة تسمح بزيادة اإلنتاج "Learning by doing"ناتج من التعلم عرب املمارسة 

  .و التقليل من تكاليفه

  :من هذا املنطلق صاغ رومر منوذجه بالشكل التايل
  :  Cobb- Douglasدوغالس  - من نوع كوبمؤسسة هلا نفس دالة اإلنتاج nيف هذا النموذج لدينا

   )..()( 1
ittitit lAky   …(01)  

                                                             
  :باملراجع التالية "Romer"متت االستعانة يف عرض منوذج  1

 .219 -218ص ، 2000، مركز الدراسات الوحدة العربية، لبنان، )ترمجة ليلى عبود ("نظرية النمو"روبرت سولو،  -
- Barro.R.J, Sala –I-Martin.X, Op.cit, P 40. 
- Mayer.A, Op.cit, P 316. 
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  .t)(يف الفرتة i) (متثل إنتاج املؤسسة : ity حيث
itl وitk : طرف كل مؤسسةمتثالن على التوايل كمية العمل و رأس املال املستخدمة من.  
A :ن أو املعرفة لكل املؤسسات و املرتبط برأس املال اإلمجايل ميثل رأس املال املمرّ ik.  

 )...02:                     (وليكن لدينا ).()(
1

 itt kAA  
  .معاملAحيث

)(إنتاج املؤسسة باإلمكان كتابة دالة  i يف شكل يسمح باستخراج خصائص هذا النموذج:  

    ].).(.[)(
1

1
1

it

n

i
ititit lkAky 



   )03...(  
موع  يف حالة التناظر مبعىن العمل و رأس املال موزعني حبصص متساوية بني املؤسسات، فاإلنتاج الكلي 

  :االقتصاد يكتب بالشكل التايل
 ].).([)(

11

1
1

11








n

i
it

n

i
it

n

i
it

n

i
it lkAky  

 )().()(
1

.
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1

11
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i
it

n

i
it

n

i
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n

i
it lkAky  

 )().(
1

.1

11








n

i
it

n

i
it

n

i
it lkAy   )03...(  

:بوضع اإلنتاج جممعا أي



n

i
itt yY

1
، 




n

i
itt kK

1
و




n

i
itt lL

  :          تكتب دالة اإلنتاج جممعة كما يلي 1

                                 )04...    ( 
 )().( .1

ttt LKAY    
  :   و منه املردودية اخلاصة هي

                                )05... ( 
 ).()).(1( tttit LAKr                                       

  ):   05(يف ) 02(بتعويض 
                                )06... ( 

)1.(..)1(   ttit KLAr                                

  : املردودية االجتماعية تعرف كما يلي
                      )07 ... ()1.(* ..)..1(   ttt KLAr                                          
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* تظهر أن املردودية االجتماعية) 07(و ) 06(من املعادلة 
tr أكرب من اخلاصة tr   و هذا ما يفسر باخلارجية

"Externalité."  
  :يدرس النمو يف هذا النموذج من خالل املرور عرب تكوين هاملتون لدالة املنفعة

)08  ....   (dteCMaxV
pt

.
1

.1

0

1


 







  

معامل  pللظرفية الداخلية و ) inter-temporelle( مرونة التبادلاالستهالك الكلي،: Cحيث متثل
  . تفضيل احلاضر

  :كما يعطى تطور رأس املال الفردي بالعالقة التالية
ksCkfk )()(   

  :                                     إذن 1و بافرتاض أن عدد السكان ثابت أي 
                        )09...  (LkAkf ..)(      

kCkfk )  ...10(          :           و .)(        
  .متثل معدل اهتالك رأس املالحيث

  :  حسب شرط هاملتون

                )11 ...  (  kCkfeCM
tp

.)(.
1

.1 .1













                           
فنحصل على معدل منو " Inter temporelle "تستعمل تقنيات املراقبة املثلى من أجل التعظيم داخل الزمن 

تمع   :ا

                        )12...  ( )..(0 pLA
C
Cg   


                               
kعلى) 10(بقسمة العالقة 

  :يستنتج معدل منو رأس املال لكل فرد 

)13...  ( 
k
C

k
kf

k
k )(

   
  :  جند) 13(يف ) 09(بتعويض 

                              )14 ...  ( 
k
CLA

k
k .


    
نفس املبدأ و نفس الطريقة متكن من حساب معدل النمو غري املمركز مبعىن التوازن التنافسي الذي يعطى بالعالقة 

  :  التالية
                         )15...  (  pLA

C
Cg e   .).1(.
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)11(أكرب من egنستنتج أن) 15(و ) 12(من العالقتني   0g أي أن التوازن غري املمركز جزء من ،
األعظمية ما يعين أن األعوان ال تأخذ بعني االعتبار اخلارجية االجيابية الناجتة من مسامهة رأس املال اإلمجايل 

ا الفردية) املعرفة(   .أثناء اختاذها قرارا

   :Lucas" 19881"نمــوذج / ثانيا
تباين معدالت النمو بني الدول إىل االختالف الذي شهده مستوى تراكم رأس " R.Lucas"أرجع 

تمعات املتطورة حتوي أفرادا  حيثلديها، كما ربط خمزون رأس املال البشري مبستوى االقتصاد املال البشري  أن ا
تراكم هذا املخزون من خالل ختصيص األفراد ، و أوعز النمو إىل ديناميكية 2يتمتعون مبخزون رأس مال جيد

  .للوقت الالزم و الكايف قصد جتميع املعارف ما يقود يف النهاية لتطوير رأس ماهلم البشري

  :يلي كما تُلّخص الفرضيات من مجلة على النموذج هذا حيث بين
 رأس لتكوين الثاين و السلع إلنتاج األول خيصص قطاعني من مشكل االقتصاد أن" R.Lucas " يعترب -
  .البشري املال

الرتبوية،   االختيارات ال يف الدراسة و يف املبذول الفردي املردود يف تباين يوجد ال أي أحادية األعوان كل -
 .Nيساوي األعوان كما أن عدد

 بالقانون للفرد البشري املال رأس تراكم يعطى إذن، املكتسبة املهارة و مستعمال الوقت بنفسه يتعلم الفرد -
 : التايل

)01 ...  (ii hh )1(      
)1(تغريه،h ،(i) للفرد البشري املال رأس خمزون ميثل :ihحيث  للدراسة الفرد طرف من املبذول الوقت    

  .الفعالية مقدارهو  و
  :كالتايل املقدمةاملشّدد و  "Cobb-Douglas"من الشكل  اإلنتاج بدالة السلع ميكن التعبري عن إنتاج

                           )02 ...  (   1)..(. iii hkAy    
    .العيين ماله رأس ik و  (i) الفرد منتوج iy :حيث

                                                             
  :باملراجع التالية "Lucas"متت االستعانة يف عرض منوذج  1

- Guellec.D, op.cit, P 39. 
االقتصاد : العلوم االقتصادية، فرع، مذكرة ماجستري يف "دراسة قياسية على االقتصاد اجلزائري: مناذج النمو االقتصادي"عبد الكرمي تاج،  -

  .26 -25، ص 2003القياسي، جامعة اجلزائر، 
2 Guio-Ann.C, Dejardin.M, "Croissance endogène spatialisé et développement régional", 
Article 01, OCDE, 2004, P 86.   
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  .ومرتاكمة ثابتة سلمية مردودية نتاجاإل عناصر من عنصر كلل أن فرضية على يرتكز هذا النموذج

 تساؤل كلكما أن    البشري، رأس املال و العيين املال رأس على حيتوي املال لرأس املوسع التمثيل إن
  .يتناقص حني تراكمهمشكل تكوين رأس املال البشري الذي ال  ضرورةبال يطرح داخلي منو بظهور متعلق

 رغم ذاتيا احملمي ضمان النمو و عليه السلمية املردودية ثبات تضمن) 02(فدالة اإلنتاج املقدمة يف العالقة رقم 
         بنموذج العيين املال رأس يف االستثمار يعترب البشري، إذن املال رأس إنتاج يف يدخل العيين املال رأس أن
"Lucas"  اإلنتاج يف املستهلكاجلزء غري.  

                                       )03 ... (iii cyk      

يف (  إىل تساوي لالستثمار احلدية املردودية أن حيث أمثلي املمركز غري للتوازن النمو يف هذا النموذج معدل
0gge :أن جند ،)املتزايدة السلمية املردودية و بدون" Externalité "ارجية اخل غياب .  

 نشاط على البشري املال رأس مستوى من الناجتة اخلارجية سابقا املطبق الشكل يف وكاسل أدمج
 املال لرأس اخلاص مستواه كان فعال مهما بشخص أحيط إذا فعالية أكثر عون كل أن بفرضية هذا مربرا اإلنتاج،

  :فتصبح دالة اإلنتاج على الشكل اآليتالبشري، 

                   )04... ( 
  ).()..(. 1

aiii hhkAy      
 لدالة جديدا شكال ما يعطى التجانسية درجتها برفع اإلنتاج دالة حبساسية شدة اخلارجية تُغريمتثل : حيث

   .اإلنتاج
ah: اآلخرين لألفراد البشري املال رأس متوسط.  

iaأن التوازن نفرتض لتحقيق hh ، يسمح بتطويرال  املهارة مستوى من الرفع( افرتاضا أحادية األفراد كل ألن 
  .)حىت فعالية اآلخرينفحسب بل  اخلاصة فعالية الفرد

  :التالية بالعبارة و يعطى أعظمي املمركز غري للتوازن النمو معدل احلالة هذه يف

).(.
1

1 














eg  














 )(
1

1.0 

g  

  :املالحظ أنمن 
األفراد عدد - N  .خاصة يبقى سلعة البشري املال رأس ألن يتدخل ال  
- 0g أكرب من eg التكفل بالتعليم عاتقها على تأخذ كأن( العمومية السلطات تدخل يربر يرب ما.( 
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   :Barro" 11990"نمــوذج / ثالثا
 أُوِعز النمو االقتصادي يف هذا النموذج لتدفق النفقات العامة املوجهة لتمويل املنشآت القاعدية

ةً يف رفع َسامهِ طرف من  1990اخلاص، حيث أُثريت هذه الفكرة سنة  املال لرأس احلدية اإلنتاجية باعتبارها مُ
"Barro " رت سنة   ". Barro, Sala-I-Martin"من طرف  1992و طوّ

  :الفرضيات التالية علىفبين منوذج بارو 
رمز - ُ    .العمومية ملخزون املنشآت القاعدية ليس وGـب للمنشآت القاعديةاملوجهة  العمومية للنفقات ي
 .اجتماعية مبعىن مستخدمة بدون خصم و ال ختصيصمتثل تلك النفقات استثمار عمومي صايف يف سلعة  -
 اإلنتاج لعوامل ثابتة سلمية مردودية ذات " Cobb-Douglas"من الشكل  إنتاج دالة على االستناد -

 :و املعطاة بالشكل التايلi)(من أجل املؤسسة املمثلة
)01( ... 

  11 ... GLKAY iiii     
10 :مع     

  .فيعرب عن مستوى التقدم التقين Aمرونة اإلنتاج أما 1حيث متثل 
) للمؤسسة العاملة اليد اخلاص، املال رأس اإلنتاج،: التوايل متثل علىiLو  iy ،iK: أما i عن  Gتعرب و (

 املستوىعلى ( اإلنتاج االجتماعية تأخذ دالةكما   للمنشآت القاعدية، املوجهة الكلية العمومية النفقات
  : التايل الشكل )التجميعي

)02...  ( 
  11 ... GLKAY    

                                                             
  :باملراجع التالية "Barro"متت االستعانة يف عرض منوذج  1

- Chaâbane.A, Ghorbel.A, "La restauration du l'Etat dans la croissance et le 
développement économique", édition publi sud, Paris.  
- Bec.F, Op.cit, P 402. 
- Schubert.K, Op.cit, P 319. 

       اقتصاديات املالية : العلوم االقتصادية، فرع ، مذكرة ماجستري يف"دراسة نظرية: السياسة النقدية و النمو االقتصادي"فتيحة بناي،  -
 .59 -57، ص 2009بومرداس،  -حممد بوقرة أو البنوك، كلية العلوم االقتصادية، جامعة 
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متناقصة غري أن رأس املال العام ميّكن من احملافظة  اخلاص املال لرأس احلدية أن املردودية" Barro" افرتض كما
للمنشآت القاعدية  املوجهة  العمومية اإلنتاجية احلدية عن طريق الرتاكم، أما بالنسبة للمؤسسات فتفسر النفقات

  .اجلبائية ميول عن طريق االقتطاعات تكلفة بدون خارجي متاح إنتاج كعامل

تفرتض حتديد آثاره االقتصادية ميكن التمييز بني حالتني لالقتصاد و  النموذج هلذا اجليد و بغرض التقدمي
  . يف حني تعتربه احلالة الثانية خارجي التحديدمعدل االدخار  األوىل ثباتاحلالة 

  :تثاب ادخـار بمعدل اقتصاد/ 1
 سوق توازن معادلة منانطالقا  ستخرجي ثابت ادخار عدليتميز مباقتصاد  إطار يف" Barro"نتائج منوذج 

 :عالسل
 )03 (...GKKCGICY  .    

  .ديناميكية تراكم خمزون رأس املال Kحيث متثل
  :الدخل كل نسبية على بضريبة متول العمومية النفقات أن" Barro" كما يفرتض

YT .  
  : كل فرتة يف يضمن امليزانية توازن أن يثح

                                  )04...  ( YGT .    
)Y).1:بالشكل العائالت على املوزع الدخل إذن يعطى الشكل على االستهالك دالة ، فتكتب:  

                         )05...  ( YsC ).1).(1(    
   :السوقو منه يصبح توازن 

                )06...  ( GKKYsY  .).1).(1(                                 
KKYs )  ...07:                          (أي .).1.(      

                             )08...  (  KYsK .).1.(                                              

   :جند Kعلى) 08(بقسمة 

                               )09...  (  





K
Ys

K
K ).1.(

    
  :تصبح دالة اإلنتاج) 02(يف ) 04(من العالقة  Gتعويضب

                          )10 ...  (   11 )..(.. YLKAY    

)  ... 11:           (جند )10( من










1

)..(..
11

YLKAY     



75 
 

  .ثابتان Lو Aحيث أن 
   :املال رأس خمزون تطور على ميكن احلصول )08(يف ) 11(بتعويض 

                    )12...  (  













  111

..).1.( LAs
K
K                                         

ّت   .االقتصادي النمو معدل و Gالعمومية النفقات ملبلغ احملدد" " الضرييب املعدل الدولة تثب
  :بالطريقة التالية) 12(من املعادلة  النمو يسمح بتعظيم الذي للضريبة األمثل و يستخرج املعدل

0...).1.(1 11111




































 















 








 















NAs

K
K

 

)1.(1 

 


  

 (13)    ...  1*  

 النفقات ثابت من جلزء الدولة ختصيصإلزامية  تبنيت ثابت ادخار معدل إطار على ضوء النتيجة املتحصل عليها يف

 :و مساٍو لـ العمومية 





 1*

*

Y
Gاالقتصاد يف بغرض توجيهها للمنشات القاعدية.  

  :محدد خارجيا ادخـار بمعدل اقتصاد/ 2
، "Romer" منوذج يفورد  كما للمستهلكني أحادي بسلوكيتميز  منوذج نفرتض طارهذا اإل يف

  : كما يلي االستهالك منو فيعطى معدل

                                 )14...  ( 
 




1

c
c     

  .احلاضر تفضيل معدلمتثل و لالستثمار الصافية املردوديةمتثل  r حيث
  :  الضرائبدفع  بعد تُقيم أرباح املؤسساتو 

                               )15 ...  (KrLWY ).(.)1(                                      
  :   و مردودية االستثمار هي

                               )16...  ( KFr ).1()(      

 غرييف اقتصاد  خرىاأل ممركز و اقتصاديف  أوالمها للتوازن خمتلفتني وضعيتني نفرتض النموذج هلذا بالنسبة
  .ممركز

  : ممركزالقتصاد اال/ أ
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 ذات الطبيعة الضريبية التسامهية الزمنية املسارات االجتماعي املخطط مركز خيتارامل قتصاداال حالة يف
  : التالية بالعبارة تعطى هذه األخريةف االجتماعية، الرفاهية دالة لتعظيم

                  )17...  ( 











1

).(..
11

LKAY    

     )18...  ( 









111

...)).(1().1()( LKAFr K                                                           
  :األمثل النمو معدل يكون

                     )19...  ( 
 








 111

0
..)).(1( LAg                                 

النمو معدل يعظم الذي الضريبة معدل أن الربهان نككما مي


 0g هو  : 1*.  

  :مركزالمقتصاد غير اال/ ب
و بالتايل تكون دالة  مركز املؤسسات ال تعي انعكاسات الضريبة على اإلنتاج،غري امل قتصاداال حالة يف

  :اإلنتاج من الشكل
                 )20 ...  (  11 ... GLKAY    

  : يساوي لالستثمار خاص ربح إىل يقود ما بالنسبة للمؤسسات خارجيGالعبارة يكون هذه يف

            )21...  ( k
yGLKAr .).1(...).1()( 111    

                  

YG  :حيث . و 










1

).(..
11

LKAY    
  :فيأخذ الربح الشكل التايل

                    )22 ...  (


 
 


11

).(.).1()(
1

LKAr                       

  : و يساوي األمثل النمو معدل من املمركز أقل غري االقتصاد يف النمو معدل

)23...  ( 
 









 11

).(.).1(
1

LAge    

 النمو معدل يعظم الذي الضريبة معدل أن الربهان كما ميكن 1*.   
  .األمثلية إىل الوصولمن  املمركز غري االقتصاد منو معدل بغية متكني العمومية السلطات تدخل تربر النتيجة هذه
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)1(العمومية  لنفقاتمن ا نسبة بتثبيت ملزمة الدولة أن" Barro" افرتضالغرض  لذلك 
Y
G

 
 .متوهلا باقتطاع ضرائب متفق عليها لكل الدخل بالتساويقصد توجيهها للمنشآت القاعدية و 

  :Rebelo" "11991نموذج / 4
  :أنه ينتج عن النمو الداخلي تكنولوجيتان خمتلفتان، فيقرتح املعادلتني التاليتني ""Rebeloيعترب 

)01...  ( 
 )..(.. 1

1
11 HLKAKKCY                                                           

)02...  ( 
 )..(.. 2

1
12 HLKAHH   

Yحيث    ،KK . وC االستثمار اإلمجايل و االستهالك للسلعة املادية، أما ،ميثلون على التوايل اإلنتاج
HH .  اخلارجيةفيمثل اإلنتاج لرأس املال البشري، كما تقل قيمة نوعا رأس املال بنفس الوترية .  

  .على كال القطاعنيKمتغرية خارجية و توزع مثل رأس املال املاديLمتثل ""Rebeloحسب 
ُدمج يف ي) 02(و ) 01(من املعدلتني  العمل و عليه تكتب املعادلتني  عنصرستنتج أن رأس املال البشري ي

  :  احملاسبيتني التاليتني
 )03 ...  (21 KKK    

)04 ...  (21 LLL    
  .على التوايل رأس املال املادي املستعمل يف القطاع األول و الثاين 2Kو 1Kميثل حيث

  .على التوايل عن حجم العمل املستعمل يف القطاع األول و الثاين 2Lو 1Lبينما يعرب
متجانستني من الدرجة األوىل بالنسبة لعاملي اإلنتاج القابلني ) 02(و ) 01(إّن داليت اإلنتاج املعرفتني باملعادلتني 

موعة العوامل)Hو K(للتجديد    .، إذن مها ذواتا غليت حجم متزايدتني بالنسبة 
  . ميكن حتقيق توازن املنافسة التامة بسبب التكامل التام بني تشغيل اليد العاملة و رأس املال البشري

ا بتعظيم دالة املنفع   :ة عرب الزمنمن األحسن أن يفرتض النموذج النظري أن العائالت تتخذ قرارا

 )05...  ( dtceU tp .
1

.
1

0

.













 



    

ثوابت أي ال يوجد تقدم تقين خارجي و ال منو  Lو 1A،2A :و من املمكن تبسيط النموذج أكثر بافرتاض
  .دميغرايف

  : يتقارب هذا النموذج حنو معدل منو ثابت هو
                                                             

  :باملرجع التايل "Rebelo"متت االستعانة يف عرض منوذج  1
 .28-26عبد الكيم تاج، مرجع سبق ذكره، ص  -
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)05 ...  (
 )...( 1

1
1
21 pLAAg

rrr 




    
  

)1( )  ...06:                            (مع
)1(








     
  .و  دالة متزايدة بداللة  حيث

ال يتعلق اإلنتاج الساعي يف هذا النموذج إالّ برأس املال املادي املتميز بغلة حجم ثابتة، كما أن معدل 
  : االستثمار يكون خارجيا و منه

                                  )07 ...  (KAY .    
                                  )08  ...  (YSKK ..     

  : نستنتج أن االقتصاد يتواجد دائما على مسار منو متوازن
                                  )09...  ( t

t AsYY )..(0       
  .الشروط االبتدائيةبمعدل النمو يتحدد بثوابت النموذج غري أن مستوى املسار يتأثر 

)ln.( بافرتاض أن As رمز هلا بـ ال ُ   :و عليهt :تكون ثابتة و تتبع مسار عشوائي مستقر، كما ي

                              )10...  ( 



T

t
tt YY

1
0 )ln()ln(    

)ln( tY  تتعلق بكل الصدمات يتبع مسار عشوائي متكامل من الرتبة األوىل كما أن حالة االقتصاد عند أي حلظة
  .السابقة

  .الصدمات ليست حباجة إىل هذه اخلاصية و إمنا ُكِونت املبادرة من طرف النموذج نفسه ""Rebeloيف منوذج 
أن اإلنتاج لرأس املال البشري يكون بغالل حجم متزايدة بالنسبة للعاملني القابلني " Cohen"يرى 

  :مبا أن دالة اإلنتاج للسلعة املادية هي ""Rebeloة جوهرية يف منوذج إلعادة اإلنتاج، إذ تُعترب هذه النتيجة فرضي
)11 ...  (  1)..(. LAHKY  

تؤدي فرضية ثبات توزيع اليد العاملة بني القطاعني إىل منو داخلي مبعدل متزايد، كما يقدم هذا النموذج 
 Hو آنيامتكاملتني  Lو  Hاملتغريتني(طويلة نتائج قد تكون قابلة لالختبار يف حال استعمال سالسل زمنية 

  ).Grangerمبفهوم  K مسبب بـليس له تطور مستقل أي 

  العالقة بين اإلنفاق العام و النمو االقتصادي: المبحث الرابع
بعد التطرق لتطور النفقات العمومية يف الفكر االقتصادي و كذا استعراض خمتلف مناذج النمو سنحاول 

و النمو االقتصادي، حيث اختلفت نتائج األحباث يف  اإلنفاق العاممن خالل هذا املبحث حتليل العالقة بني 
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منها، فبعض الدراسات توصلت حتيد طبيعة تلك العالقة نتيجة الختالف األسس و الفرضيات اليت انطلقت 
  . لوجود عالقة موجبة يف حني كشفت أخرى عن العالقة السالبة بينهما

  العالقة االيجابية بين النفقات العمومية و النمو االقتصادي: المطلب األول
أن اإلنفاق العام له تأثري إجيايب و هام  1986من خالل الدراسة اليت أجراها سنة "  "Ramأكد 

، كما استنتج 1و اخلاص االقتصادي كما عرّف الناتج الوطين على أنه إمجايل ما ينتجه القطاعني العام على النمو
" Aschaur " أن اإلنفاق العام خاصة من خالل االستثمار العام ينعكس إجيابا على الناتج  1990سنة

دول من أوروبا الشرقية خالل الفرتة  7على  2009اليت أجريت سنة  "Alexiou"الوطين، إضافة إىل دراسة 
  .2و بينت أن اإلنفاق على تكوين رأس املال يؤثر بشكل إجيايب على النمو االقتصادي) 1995-2005(

غري أن بعض االقتصاديني أشاروا إىل حمدودية األثر االجيايب للنفقات العامة على النمو حيث ال يستمر 
أن اإلنفاق العام يؤثر إجيابا على النمو   1993سنة " Chehy"يف اإلنفاق العام، إذ أوضح مع الزيادة 

أما إذا جتاوز هذه النسبة فإن أثر النفقات العامة سيصبح من الناتج الوطين،  %15االقتصادي ما مل تتعد نسبته 
     . مثلما يربزه الشكل املوايل 3سلبيا

  اإلنفاق العام و النمو االقتصاديالعالقة بني ): 05-02(الشكل رقم 
     )%(معدل النمو                                                                      

  4 

  3 

  2 

 1  نسبة اإلنفاق العام
     )%(إىل الناتج الوطين 

 60                                                40         20   
Pascual.M, Garcia.S, Op.cit, P 4  املصدر:  

                                                             
1 Engen.E, Skinner.J, "Fiscal policy and economic growth", national bureau of economic 
research, working paper N° 4223, 1992, P 7. 
2 Alexiou.C, "government spending and economic growth", journal of economic and social 
research, vol 11 (1), 2009, P 4- 5.    
3 Pascual.M, Garcia.S, "government spending and economic growth in the european union 
countries", P 2.  
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إذ يبّني الشكل أنه يف غياب النفقات العامة يكون معدل النمو ضعيف و يدنو من الصفر لكنه يبدأ يف االرتفاع 
بزيادة حجم اإلنفاق العام إىل الناتج الوطين حىت يبلغ أعلى مستوى له عندما تناهز نسبة النفقات العامة إىل 

عد ذلك معدل النمو االقتصادي إىل االخنفاض رغم زيادة حصة اإلنفاق العام من الناتج ما ، يعود ب%15الناتج 
  .من الناتج %15يعكس العالقة السلبية بني النفقات و النمو يف حال جتاوز نسبة النفقات العامة 

  العالقة السلبية بين النفقات العمومية و النمو االقتصادي: المطلب الثاني
)       1995- 1970(بدراسة حول االقتصاد األمريكي على طول الفرتة  1990سنة " Knob"قام 

توصل من خالهلا إىل أن زيادة حجم اإلنفاق العام له أثر عكسي على النمو االقتصادي، متوافقا يف ذلك مع 
حيث قاما كل منهما بدراسة العالقة بني  2001سنة " Folster "و  1999سنة " Henrikson"دراسيت 

أن تزايد " Guessa"، كما أشار 1)1995-1970(ات العامة و النمو االقتصادي بأمريكا خالل الفرتة النفق
 2اإلنفاق العام يؤثر سلبا على النمو خاصة يف الدول ذات النظام االشرتاكي مقارنة بالدول ذات النظام الرأمسايل

، )1985- 1960(الدخل خالل  الفرتة دولة من الدول النامية املتوسطة  59مستندا على دراسة أجراها حول 
  :3و ترجع أسباب وجود العالقة العكسية هذه إىل

  :أثر اإلزاحة/ أوال
يرتتب عن التوسع يف اإلنفاق العام إزاحة القطاع اخلاص من النشاط االقتصادي ما يؤدي إىل تراجع 

  .اإلنفاق العمومياإلنتاج الوطين، لذلك يعترب أثر اإلزاحة أهم أثر سليب ينجم عن زيادة 

  :مشكل التمويل/ ثانيا
إن أول هاجس تواجهه الدولة أثناء عزمها زيادة النفقات العامة هو البحث عن مصادر متويلها، الشيء 
      الذي يطرح آثارا سلبية على االقتصاد أيا كان مصدر التمويل فباللجوء إىل االقرتاض ترتفع معدالت الفائدة 

اخلاص من االقتصاد، أما اقتطاع الضرائب فيؤدي إىل احلد من االدخار و منه اخنفاض  و بالتايل يزاح القطاع
  . االستثمار و تراجع اإلنتاجية كما أن اإلصدار النقدي  قد يقود إىل إحداث التضخم

   :عدم الكفاءة/ ثالثا

                                                             
1 Alexiou.C, op.cit, P 2. 
2 Alexiou.C, op.cit, P 4. 
3 Mitchel.D, "The impact of government spending on economic growth", the heritage 
foundation, N° 1831, 2005, P 4-5.   
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يعترب القطاع العام أقل كفاءة من القطاع اخلاص يف توفري اخلدمات، إذ أن القطاع اخلاص و رغبة منه يف 
نظر إىل النفقات العامة   ُ املنافسة و التوسع يسعى لتقدمي خمتلف اخلدمات بكفاءة أكرب و بتكاليف أقل و عليه ي

 . كاألداة األقل كفاءة يف استخدام املوارد املتاحة

  :اب اإلبداع و االبتكارغي/ رابعا
يفتقر القطاع العام سواء يف طرق إنتاجه أو نوعية منتجاته لعنصر اإلبداع و االبتكار و مرد ذلك هو  

غياب املنافسة و الرغبة يف التوسع مؤديا إىل اجلمود الفكري و الركود التكنولوجي، ما يؤثر بالسلب على النمو 
  .االقتصادي

القدرة على (النفقات العامة و النمو االقتصادي خبصائص البلد حمل الدراسة تتأثر عموما العالقة بني 
  .  1، فرتة الدراسة و املتغريات اليت تعكس حجم القطاع العام)التنظيم و مستوى التقدم التقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Pascual.M, Garcia.S, Op.cit, P 6. 
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  :خالصة الفصل
الوطين مبا يضمن منو متوسط أمجعت تعاريف النمو االقتصادي على أنه الزيادة الكمية يف إمجايل الناتج 

نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، إالّ أن التنمية االقتصادية أمشل منه إذ تعين زيادًة على منو الناتج القومي 
االت   .اإلمجايل حدوث تغريات هيكلية واسعة يف خمتلف ا

سبب الرئيسي للنمو حسب الكالسيك، غري أن كي ُ نز أشاد بدور االستثمار  لقد أُعتِرب الرتاكم الرأمسايل امل
إدراج عالقة ب مفكروا املدرسة النيوكالسيكيةكسبيل أمثل لتحقيق النمو من خالل أثر املضاعف، يف حني قام 

أثار روستو فكرة انتقال االقتصاد من مرحلة ألخرى حىت يصل لتحقيق كما  اإلحالل بني العمل و رأس املال،  
تمع التقليدي، التمهيد لالنطالق، االنطالق، االندفاع : يفأقصى درجات النمو و خلّص تلك املراحل  مرحلة ا

  .حنو االكتمال و مرحلة االستهالك الوفري

و تعد النماذج النيوكالسيكية للنمو مبثابة تكملة للنماذج التقليدية أين حاول االقتصاديون من خالهلا 
ارب، و من أمهها منوذج سولو الذي أرجع التوازن يف بناء مناذج على املدى الطويل كما اهتموا بدراسة خاصية التق

 . النمو على املدى الطويل إىل تغيري التوليفة الفنية بني العمل و رأس املال

اية الثمانينات و أوعزت النمو ألسباب و عناصر داخلية يف  إىل أن ظهرت مناذج النمو الداخلي مع 
تدفق النفقات العامة  حسب لوكاس أو اكم رأس املال البشريتر حسب رومر، النموذج كالتمرن عن طريق التطبيق 

 .حسب بارو املوجهة لتمويل املنشآت القاعدية
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  الفصـل الثالث 
دراسة تحليلية قياسية  للعالقة  

          بين النفقات العمومية
  النمو االقتصادي و

  في الجزائر 
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  :تمهـيـد الفصل
اليت تضمنتها الفصول السابقة حول كل من النفقات العمومية و النمو االقتصادي، بعد الدراسة النظرية 

سنحاول من خالل هذا الفصل الذي ميثل اجلانب التطبيقي للبحث القيام بدراسة قياسية للعالقة بني النفقات 
تغريات الدراسة بعد التحليل الوصفي مل، ف)2012- 1970(العمومية و النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

على  "VAR"سنحاول تطبيق تقنية منوذج شعاع االحندار الذايت ) 1النفقات العامة و النمو االقتصادي(
باعتباره من النماذج الديناميكية األكثر مالئمة يف أحباث القياس االقتصادي احلديثة،  معطيات االقتصاد اجلزائري

و املتمثلة أساسا يف املعايري  من طرف كل دارس للقياس االقتصادي مع االعتماد على املعايري اليت جيب أن تراعي
االقتصادية احملددة انطالقا من النظريات االقتصادية و  املتعلقة بإشارة و حجم مقدرات املعامل، املعايري اإلحصائية 

دف الختبار مدى الثقة اإلحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج إضافة إىل  معايري القياس اليت 
  .االقتصادي

  :هي قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحثو عليه 
 .تطور النفقات العامة و النمو االقتصادي يف اجلزائرحتليل  :األولاملبحث  -
   ."VAR"تقنية شعاع االحندار الذايت البناء النظري ل :الثايناملبحث  -
  .ياجلزائر االقتصاد على معطيات " VAR"شعاع االحندار الذايت تقنية تطبيق : الثالث املبحث -
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .الناتج الداخلي اخلامبلوغاريتم معربا عنه  1
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   تحليل تطور النفقات العامة و النمو االقتصادي في الجزائر: المبحث األول

 النمو االقتصادي يف اجلزائر و تحليل تطور كل من النفقات العامةلهذا املبحث  ضمن يتعرضسوف 
، كما سيجرى حتليل وصفي ألثر النفقات العمومية على النمو 2012و  1970أثناء الفرتة املمتدة بني سنيت 
  .االقتصادي خالل نفس الفرتة

  في الجزائرتحليل تطور النفقات العامة : المطلب األول
- 1970(حناول خالل هذا املطلب حتليل التطور اإلمجايل الذي عرفته النفقات العامة خالل الفرتة 

، بعد ذلك سيتم التمييز بني تطور كل من نفقات التسيري و التجهيز خالل نفس الفرتة و توزيع كل ) 2012
بني النفقات العامة  يف األخري ستحلل العالقة). 2012-2000(واحدة منهما حسب القطاعات خالل الفرتة 

  ).2012-1970(خالل الفرتة  اجلباية البرتوليةو 

  )2012-1970(تحليل التطور اإلجمالي للنفقات العامة خالل الفترة / أوال
عرف معدل منو اإلنفاق العام تصاعدا كبريا خاصة يف اآلونة األخرية باجلزائر إذ تبنت الدولة اجلزائرية 

  :الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل سياسة انفاقية توسعية، األمر

  )2012- 1970(تطور حجم النفقات العامة خالل الفرتة ): 01-03(الشكل 

 
  )01-01(اعتمادا على معطيات امللحق رقم : املصدر

يظهر جليا التزايد املستمر حلجم اإلنفاق العام من سنة ) 01- 03(من خالل مالحظة الشكل رقم 
اية التسعينات، فبعدما حاولت الدولة إصالح القطاع الصناعي و خلق التكامل بينه و بني  ألخرى خاصة مع 

إحداث إصالحات سعت إىل  1985إىل غاية سنة  1970القطاع الزراعي خالل املرحلة املمتدة من سنة 
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اليت أبانت عن هشاشة االقتصاد  1986غداة الصدمة النفطية سنة  1998و  1986هيكلية بني سنيت 
               ، فتغري دور الدولة خالل هذه املرحلة من دور املنتج %97اجلزائري و تبعيته للمحروقات بنسبة قاربت 

  .لنفقات العامة تطورا أكرب مما كان عليه من قبلو املوزع إىل دور املراقب و املنظم لذلك شهد حجم ا

منوا متسارعا حلجم اإلنفاق العام تزامنا  2012و  1999يف حني شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت   
السنوات، و النامجة أساسا عن ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق  تلكمع البحبوحة املالية اليت عرفتها البالد خالل 

قع تواصله يف املدى املتوسط على األقل  إضافة إىل زيادة الطلب على املنتجات النفطية نتيجة حالة العاملية و تو 
ا معظم الدول املصنعة هلته املادة يف السنوات األخرية، األمر الذي مسح للجزائر بتأمني الال  استقرار اليت شهد

منها لتحسني الظروف االقتصادية و االجتماعية،  موارد مالية هامة مكنتها من إتباع سياسة انفاقية توسعية سعيا
من خالل تطبيق خمططات مخاسية رصدت لغرضها مبالغ مالية ضخمه قصد حتقيق األهداف املنشودة منها و هي 

املمتد " الربنامج التكميلي لدعم النمو"، 2004و  2001املطبق بني سنيت " خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي"
  . 2014- 2010املطبق خالل املرحلة " برنامج دعم النمو االقتصادي"و  2009و  2005بني سنيت 

  )2012- 1970(تطور نفقات التسيير و نفقات التجهيز خالل الفترة / ثانيا
ضمن هذه النقطة سيتم استعراض تطور احلجم املطلق لنفقات التسيري و التجهيز إضافة إىل حتليل 

  ).2012- 1970(و ذلك خالل الفرتة تطور نسبتيهما من إمجايل النفقات العامة 

  :إلظهار ذلك سيستعان بالشكل التايل: تطور حجم نفقات التسيير و التجهيز/ 1
  )2012-1970(تطور حجم نفقات التسيري و التجهيز خالل الفرتة ): 02-03(الشكل 

  
  )01-01(اعتمادا على معطيات امللحق رقم : املصدر  
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اية التسعينات كانت االنطالقة لتزايد احلجم املطلق لكل من نفقات ) 02-03(أبان الشكل رقم  أن 
التسيري و التجهيز حيث كان حجم كليهما متواضعا و متقاربا نوعا ما قبل ذلك، غري أنه ارتفع بوترية متوسطة 

  . كمث بوترية متسارعة بعد ذل 2005و  2000خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  

، مث 2004مليار دج سنة  1 241إىل  1991مليار دج سنة  158إذ انتقلت نفقات التسيري من 
بعد (لتتضاعف مرة أخرى  2008مليار دج سنة  2 290إىل  2005مليار دج سنة  1 233قفزت من 

م و مرد ذلك هو اتساع و تزايد املها 2012مليار دج سنة  4 783حيث بلغت ) 2008مراجعة األجور سنة 
املوكلة للدولة خاصة األساسية منها كتلك املرتبطة بالدفاع، التعليم، الصحة و كذا تسيري اإلدارات، فضال عن 
التزام الدولة اجلزائرية بتنفيذ مجلة من اإلصالحات اهليكلية يف إطار االتفاقيات املنعقدة بينها و بني اهليئات الدولية  

     .  كالبنك العاملي و صندوق النقد الدويل

كذلك األمر بالنسبة لنفقات التجهيز، إذ شهدت هذه األخرية منوا متوافقا مع نفقات التسيري من 
حيث املنحى لكن بصفة أقل من حيث احلجم، تناسبا مع السياسة االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر خالل خمتلف 

ا االقتصاد اجلزائري، حيث حافظت نفقات التجهيز على نفس احلجم تقريبا خالل سنوات  املراحل اليت مر 
نتيجة ختلي الدولة عن  1999مليار دج سنة  266إىل  1993مليار دج سنة  185التسعينات فانتقلت من 

ا يف اآلجال احملددة متأثرة يف ذلك باملديونية اخلارجية و تقلبات  بعض املشاريع الكربى اليت مل تنتهي األشغال 
أين  2012مليار دج سنة  2 275إىل  2001مليار دج سنة  434من أسعار البرتول، لرتتفع بعد ذلك 

رصدت اجلزائر أغلفة مالية معتربة لتجسيد املشاريع املتعلقة بالبىن التحتية و املشاريع الكربى سعيا منها إلنعاش 
  .  االقتصاد و حتسني معدالت النمو بعد حتسن مواردها

  : 1جمالي النفقات العموميةتطور نسبة نفقات التسيير و التجهيز من إ/ 2 
  :سيتم االعتماد على الشكل اآليت لتحليل ذلك

  

  

  

  
                                                             

  .t(100إمجايل النفقات العمومية خالل السنة  /tنفقات التسيري خالل السنة (  =t نسبة نفقات التسيري من إمجايل النفقات العمومية خالل السنة  - 1
  .t( 100إمجايل النفقات العمومية خالل السنة  /tخالل السنة  التجهيزنفقات ( = tمن إمجايل النفقات العمومية خالل السنة  التجهيزنسبة نفقات  -   
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  تطور نسبة نفقات التسيري و التجهيز من إمجايل النفقات العمومية خالل الفرتة): 03-03(الشكل 
)1970-2012(  

  
  )01-01(اعتمادا على معطيات امللحق رقم  :املصدر

نفقات التسيري متثل النسبة األكرب من إمجايل النفقات العمومية، انطالقا من الشكل أعاله يالحظ أن 
أي  % 63و بلغت يف املتوسط ما يفوق   %75 و % 51بني  2012-1970إذ تراوحت خالل الفرتة 

ته النسبة لفرتات معينة و تزايدت لفرتات أخرى، كما اأكثر من نصف إمجايل النفقات العامة، حيث تناقصت ه
يف حني  % 74.69مبا يقارب  1998نفقات التسيري من إمجايل النفقات العمومية عام سجلت أقصى نسبة ل

  . 2007سنة  % 51,42عرفت أدىن قيمة هلا و اليت ناهزت 
 2012-1970غري أن نسبة نفقات التجهيز من إمجايل النفقات العمومية وصلت يف متوسطها خالل الفرتة 

، حيث تراجعت هته النسبة طبعا أثناء الفرتات اليت شهدت تزايدا لنسبة نفقات التسيري    % 37إىل ما يربو عن 
أعلى  2007و سجلت خالل عام  % 25,31أدىن نسبة هلا بـ  1998و العكس صحيح، فشهدت سنة 

  .% 48,58نسبة بـ 
  ):2012-2000(توزيع نفقات التسيير و نفقات التجهيز خالل الفترة / ثالثا

  :  عرض اآلن لتوزيع نفقات التسيري تبعا لطبيعتها و توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعاتسيتم الت

  : توزيع نفقات التسيير حسب طبيعتها/ 1
  :و هو ما يبينه الشكل اآليت
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  توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها ): 04-03(الشكل 

  
  ).03-01(اعتمادا على معطيات امللحق رقم  :املصدر

تستحوذ التعويضات و النفقات املتعلقة بالنشاطات االقتصادية و االجتماعية على حصة األسد من 
نفقات التسيري حيث يشكالن لوحدمها أكثر من نصفها، إذ بلغ متوسط نسبتيهما إىل إمجايل نفقات التسيري    

لتسيري و كذا الدين ، متبوعني بكل من إعانات ا2012 - 1970خالل الفرتة  % 34و  % 35على التوايل 
لكليهما، لتأيت كل من وسائل التجهيز و منح   % 10العمومي مبتوسط نسبة إىل جممل نفقات التسيري يقارب 

اهدين يف املرتبة األخرية بنسبة متوسطة تساوي    .    % 6ا

  :ل اآليتيوزع هذا النوع من النفقات مثلما هو مبني يف الشك: توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات/ 2

  توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات): 05-03(الشكل 

  
  ).04-01( اعتمادا على معطيات امللحق رقم: املصدر

التعویضات
35% 

 % 6وسائل التجهزي و الصیانة 
ن العمويم ا

9% 
ن اهد ح ا م

6% 

سیري ت ال ا ٕا
10% 

صادیة شاطات إالق           ال
عیة و إالج

34     % 

الصناعة
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          14%
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24%
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من املالحظ أن اإلنفاق العام على البىن التحتية االقتصادية و اإلدارية حيتل الصادرة يف نفقات التجهيز 
حوايل  2012-2000إذ بلغ متوسط نسبة اإلنفاق على هذا القطاع من إمجايل نفقات التجهيز خالل الفرتة 

لدولة خالل نفس الفرتة نسبة يف املتوسط، كما خصصت ا  %19، متبوعا بالعمليات برأس مال بنسبة % 24
من جممل نفقات التجهيز لكل من قطاعي السكن و الفالحة و الري، ليأيت بعد ذلك  % 14متوسطة تقدر بـ 

     حيث رصد لذلك ما نسبته يف املتوسط  2012-2000ما أنفق على قطاع الرتبية و التكوين خالل الفرتة 
        ته املخططات البلدية للتنمية و كذا البىن التحتية االجتماعية من نفقات التجهيز، إضافة إىل ما استهلك % 9

من إمجايل نفقات التجهيز و على  2012-2002و االقتصادية فكانت النسبة املتوسطة هلما خالل الفرتة 
، كما ميكن وصف احلصة املخصصة للقطاعات املنتجة و الصناعة بالزهيدة حيث بلغت % 4و  % 6الرتتيب  

 .% 1النسبة املتوسطة لكل واحدة منها 

  ):2012-1970(عالقة النفقات العامة باإليرادات العامة خالل الفترة / رابعا
مبواردها املالية             تتأثر السياسة االنفاقية ألي دولة بالوضعية االقتصادية السائدة فيها و من مثّ 

ا العامة، فاجلزائر مثال تعتمد يف متويل  ا، إذ جيب أن تغطى خمتلف النفقات العامة اليت تصرفها بإيرادا و إمكانا
ا العامة باألساس على اجلباية البرتولية اليت متثل أكثر من نصف  إمجايل اإليرادات العامة و الشكل التايل يبني نفقا

  .2012-1970طية اجلباية البرتولية للنفقات العامة خالل الفرتة نسبة تغ

  )2012-1970(نسبة تغطية اجلباية البرتولية للنفقات العامة خالل الفرتة ): 06-03(اجلدول رقم  

  
  .)02-01(و  )01- 01( يرقم نياعتمادا على معطيات امللحق: املصدر

تغطية اجلباية البرتولية للنفقات العامة يف اجلزائر هامة جدا مع منتصف السبعينات إذ كانت نسبة 
 % 60و  % 40بني ) 2006و  1982بني سنيت (، لترتاوح فيما بعد % 99أكثر من  1974بلغت سنة 

األمر الذي ميكن وصفه بالطبيعي ألن االقتصاد اجلزائري يعترب اقتصادا ريعيا يعتمد يف حتصيل موارده على 
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صادرات احملروقات، يف حني شهدت السنوات األخرية تراجع نسبة تغطية اجلباية البرتولية للنفقات العامة بعدما 
القطاعات املنتجة و تشجيع االستثمار اخلاص قصد  توجه اهتمام الدولة اجلزائرية إىل تنويع مصادر الدخل بدعم

  .تطوير و تنويع الصادرات خارج احملروقات

  تحليل النمو االقتصادي في الجزائر: المطلب الثاني
 1990دف عرض النمو العام و كذا منو أهم القطاعات االقتصادية خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

  : س فرتات رئيسية هيسيتم تقسيم هذه الفرتة إىل مخ 2012و 

  :تتلخص معدالت النمو القطاعية و معدل النمو العام يف اجلدول التايل: 1994-1990الفترة / أوال

  )1994-1990(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة ): 01-03(اجلدول رقم      
  نسبة مئوية: الوحدة

  1990 1991 1992 1993 1994 
 0,2 - -2,2 1,6 -1,2 0,8 العامالنمو 

 -5 -4,4 2,0 15,4 -6,2 الفالحة
 2,2- 1,3- 5,6- 0,7- 3,5 )خارج احملروقات(الصناعة 

 0,9 -4 0,4 -7,9 -3,1 البناء و األشغال العمومية
 2,3 -0,35 3,1 -0,5 2,7 اخلدمات

 -0,4 -0,8 1,1 0,9 4,1 احملروقات 
 لإلحصائياتالديوان الوطين : املصدر

شهدت هذه الفرتة معدالت منو عام سلبية أو ضعيفة حيث بلغ متوسط منو الناتج الوطين اإلمجايل 
نتيجة لرتاجع سعر البرتول و بداية األزمة السياسية، ما انعكس على منو القطاعات االقتصادية حيث  % 0,64

أين بلغت  1991عدا سنة   % 2و  % 6,2-تراوحت معدالت منو قطاع الفالحة خالل هذه الفرتة بني 
ذا القطاع إىل ارتبا و 15% طه بالظروف املناخية، كما ميكن إيعاز التذبذب الشديد الذي عرفته معدالت النمو 

جاءت أغلب معدالت النمو يف قطاع الصناعة خارج احملروقات سلبية نتيجة ختلي الدولة عن العديد من 
ا أمام اهليآت الدولية بغرض احلصول على  املؤسسات العمومية يف إطار اإلصالحات االقتصادية اليت التزمت 

ب بسبب تردي متويالت متكنها اخلروج من األزمة، يف حني   تعرضت مؤسسات أخرى لعمليات ختريب و 
ال الصناعي، و عرف قطاع البناء         األوضاع األمنية آنذاك فضال عن عزوف القطاع اخلاص عن االستثمار يف ا

 متوسط منو قدره   و األشغال العمومية بدوره معدالت منو ضعيفة إىل جانب قطاع اخلدمات الذي سجل 
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لرتاجع القيمة املضافة لكل من قطاعات السكن، الري، الطرقات، النقل، االتصاالت و السياحة نتيجة  2,66%
اهتمام تدهور الدولة بالوضعية األمنية، و بالرغم من جتاوز متوسط معدل منو قطاع احملروقات ملتوسط معدل النمو 

  .سعار البرتولإالّ أنه يعترب حمتشما و يفسر باخنفاض أ  % 1,59العام حيث بلغ 

  :معدالت النمو القطاعية و معدل النمو العام يف اجلدول التايل ميكن إمجال: 1999-1995الفترة / ثانيا

  )1999- 1995(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة ): 02- 03(اجلدول رقم 
  نسبة مئوية: الوحدة

  1995 1996 1997 1998 1999 
 3,2 5,1 1,1 4,4 3,8 النمو العام

 2,7 11,4 -13,5 23,7 15,0 الفالحة
 1,6 8,4 -3,8 -8,7 1,4- )خارج احملروقات(الصناعة 

 1,4 2,4 2,5 4,5 2,7 البناء و األشغال العمومية
 5,7 7,9 5,4 6,0 2,4 اخلدمات

 6,1 4,0 6,0 3,6 4,4 احملروقات 
 الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

أول  1995يالحظ التحسن الذي عرفته معدالت النمو العام خالل هته الفرتة، إذ سجلت سنة  
، يف حني بلغ أدىن 1996ليتحسن أكثر سنة  % 3,8معدل منو إجيايب بعد سنوات من النمو السليب بـ 
و يرجع ذلك لتطبيق اجلزائر برنامج   % 5مبا يفوق  1998مستوياته السنة اليت والتها ليبلغ أعلى معدالته سنة 

التصحيح اهليكلي لصندوق النقد الدويل، و على الرغم من انتعاش معدالت النمو العام بعد سنوات من الركود إالّ 
ا تبقى غري ، % 4,71 كافية و هشة العتمادها على قطاع احملروقات حيث بلغ متوسط معدل منو هذا القطاع أ

 1999و  1997إىل جانب معدالت النمو اهلامة اليت سجلها القطاع الفالحي خالل هته الفرتة باستثناء سنيت 
ما  % 11,4إىل  1998و وصلت سنة  1996و  1995بني سنيت  % 27,3إىل  %15حيث انتقلت من 

يدل على مكانة القطاع الفالحي يف االقتصاد اجلزائري و مدى مسامهته يف خلق القيمة املضافة اليت حتسن 
معدالت النمو العام، يف الوقت الذي عرفت فيه معدالت منو قطاع الصناعة تقهقرا كبريا نتيجة تراجع الدولة عن 

حيث دفعتها هذه األخرية إىل العجز املايل و من مث ) املعدنية و امليكانيكية(مار يف الصناعات الثقيلة االستث
االقرتاض، كما شهدت جل فروع الصناعة األخرى تراجعا كبريا ما عدا فرعي الصناعات الغذائية و البالستيك اليت 

  .   1998اعة سنة بقطاع الصن % 8,4يرجع هلما الفضل يف تسجيل معدل منو قدر بـ 
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           و شهد قطاع البناء و األشغال العمومية معدالت منوه اجيابية لكنها متواضعة لرتاجع حجم االستثمار العام
ال، يف حني حتسنت معدالت منو قطاع اخلدمات لبطئ انفتاحه على السوق الدولية حيث  أو اخلاص يف هذا ا

ذا القطاع سنة  ما يؤكد مكانة هذا القطاع و قدرته على جلب القيمة  % 8ما يقارب  1998بلغ معدل النمو 
  . املضافة

  :تتلخص معدالت النمو القطاعية و معدل النمو العام يف اجلدول التايل: 2004-2000الفترة / ثالثا

  )2004- 2000(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة ): 03- 03(اجلدول رقم 
  نسبة مئوية: الوحدة

  2000 2001 2002 2003 2004 
 5,2 6,9 4,8 2,7 2,2 النمو العام

 3,2 19,7 -1,3 13,5 -5 الفالحة
 6,2 5,9 5,2 5,0 1,3 )خارج احملروقات(الصناعة 

 8,0 5,5 8,2 2,8 5,1 البناء و األشغال العمومية
 7,7 4,2 5,3 3,8 5,1 )خارج اإلدارة العمومية( اخلدمات

 3,3 8,8 3,7 -1,6 4,9 احملروقات 
 الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

عرف النمو يف الفرتة حمل الدراسة معدالت أحسن من الفرتتني السابقتني أين بلغ يف املتوسط     
، الرتفاع أسعار البرتول و حتسن مناخ االستثمار بسبب حتسن األوضاع األمنية األمر الذي رفع % 3,99

فالحي الصدارة بنمو متوسط بلغ أو االستثمارات احمللية، حيث احتل القطاع ال/االستثمارات األجنبية املباشرة و
دف باألساس إىل حتسني إنتاجية هذا القطاع،  % 7,87 بفضل سياسات الدعم اليت طبقتها الدولة و اليت 

   و املتأيت من االستثمار يف جمال السكن  % 5,5متبوعا بقطاع البناء و األشغال العمومية بنمو متوسط قارب 
اخلدمات خارج اإلدارة العمومية معدالت منو فاقت تلك اليت عرفتها يف الفرتتني و البىن التحتية، كما سجل قطاع 

نتيجة انتعاش قطاعات النقل، االتصاالت و السياحة، و بلغ متوسط منو  % 5,06السابقتني مبتوسط منو قدره 
ضئيال إذا ما و هو معدل يفوق متوسط معدل النمو العام لكنه يعترب  % 4,15قطاع الصناعة خالل هته الفرتة 

ال، كما حقق قطاع احملروقات تراجعا  قورن حبجم التشجيع و التسهيالت اليت عرفها االستثمار اخلاص يف هذا ا
  .  % 4,8عن الفرتة السابقة يف معدل منوه املتوسط رغم حتسنه مقارنة بالفرتة األوىل إذ بلغ 
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 : 2009- 2005الفترة / رابعا
 :  معدالت النمو القطاعية و معدل النمو العام يف اجلدول التايل ميكن إمجال

  )2009- 2005(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة ): 04- 03(اجلدول رقم 
  نسبة مئوية: الوحدة

  2005 2006 2007 2008 2009 
 2,1 2,4 3,0 2,0 5,1 النمو العام

 6,2 -5,3 5,0 4,9 1,9 الفالحة
 3,5 1,9 -3,9 -2,2 -4,5 )القطاع العمومي(الصناعة 
 2,3 ـ 3,2 2,1 1,7 )القطاع اخلاص(الصناعة 

 10,2 9,8 9,8 11,6 7,1 البناء و األشغال العمومية
 6,7 7,8 6,8 6,5 6,0 اخلدمات خارج اإلدارات العامة

 5,2 7,4 6,5 3,1 3,0 خدمات اإلدارة العامة
 -1,9 -2,3 -0,9 -2,5 5,8 احملروقات 

 الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

عرفت هذه األخرية تراجعا و خصوصا بعد سنة ) خالل الفرتة السابقة(بعد حتسن معدالت النمو 
ا يف الطلب على البرتول حيث اخنفضت أسعاره و بالتايل ، تزامنا مع 2007 تداعيات األزمة العاملية و تأثريا

تسجيل قطاع احملروقات ملعدالت منو سالبة، يف حني شهد النمو خارج قطاع احملروقات حتسنا ملحوظا سيما يف 
لة تنفيذ برناجمها القاضي ملواصلة الدو  % 9,57قطاع البناء و األشغال العمومية حيث بلغ متوسط النمو به 

بتعدمي البىن التحتية الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة كالطرقات و الري، قطاع اخلدمات خاصة منها تلك املقدمة 
متجاوزا بذلك معدالت منو خدمات اإلدارة  % 6,73خارج اإلدارة العمومية إذ فاق معدل النمو املتوسط هلا 

ص يف هذا القطاع كفروع االتصاالت و السياحة، كما حتسنت مردودية القطاع العمومية نتيجة استثمارات اخلوا
بفعل اجلفاف مث عاود االرتفاع بعد ذلك ليبلغ  2008ليسجل منوا سالبا سنة  2007و  2006الفالحي سنيت 

بفضل مردود احلبوب تلك السنة، و رغم كل هذا بقي النمو بالقطاع الصناعي غري كايف  2009عام  % 6,2
ا تعترب غري كافية خا صة العمومي منه إذ جتاوزت معدالت النمو بالقطاع اخلاص تلك املسجلة بالقطاع العام إالّ أ

  . مقارنة باآلليات و التحفيزات اليت طبقت قصد دعم إنتاجية املؤسسة الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار

 : 2012- 2010الفترة / خامسا
 :العام أو املعدالت القطاعية يف اجلدول التايل ميكن استعراض معدالت النمو
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  ) 2012-2010(معدل النمو العام و معدالت النمو القطاعية خالل الفرتة ): 05-03(اجلدول رقم   
  )%(نسبة مئوية : الوحدة        

  2010  2011  2012  
 3,3 2,8 3,6 النمو العام

 6,8 8,5 6 الفالحة
 4,3 2,2 0,9 الصناعة خارج احملروقات

 7,3 5,9 6,6 البناء و األشغال العمومية
 6,8 7,1 6,9 اخلدمات 
 -3,4 -3,2 -2,6 احملروقات 

 الديوان الوطين لإلحصائيات: املصدر

حيث (عرف النمو خالل الفرتة حمل الدراسة حتسنا ضئيال مقارنة بالفرتة السابقة سواء يف مستواه العام 
 2012، يف قطاع الصناعة خارج احملروقات خاصة سنة )2012سنة  % 3,3إىل  2009سنة  2,1انتقل من 

ه النمو خارج قطاع ، يف الوقت الذي حافظ في)% 8,5أين بلغ ( 2011أو يف القطاع الفالحي سيما سنة 
ذا األخري   احملروقات على مستوياته املعهودة متاما كما حدث مع قطاع اخلدمات حيث تراوحت معدالت النمو 

 .فضال عن قطاع البناء و األشغال العمومية، غري أن النمو بقطاع احملروقات تراجع قليال % 7,1و  6,8بني 

    "VAR" الذاتي االنحدارتقنية شعاع : المبحث الثاني
يف احلالة املتعددة، إذ يعرف على أنه نظام  "AR"إن شعاع االحندار الذايت هو تعميم للمسارات 

معادالت حيث أن كل متغرية داخلية هي عبارة عن دالة خطية لقيمتها املاضية، القيم املاضية ملتغريات داخلية 
ات الداخلية و أطراف أخرى كاحلدود الثابتة   أخرى من نفس النظام، متغريات خارجية تساعد على حتديد املتغري 

تقدمي الذايت سنحاول التطرق يف هذا املبحث إىل  االحندارشعاع  و حىت نتعرف أكثر على منوذج ،1و العشوائية
و منوذج  املشرتك، التحليل الديناميكي له باإلضافة إىل شرح مفهوم التكامل مسارهتقدير ، هذا النوع من النماذج

  .تصحيح اخلطأ

  شعاع االنحدار الذاتيتقديم نموذج : المطلب األول
و شروط  P(VAR(يتم خالل هذا املطلب عرض النموذج العام لشعاع االحندار الذايت، املسار 

 .P(VAR(استقرار النموذج 
                                                             

1 Hamilton.D.J, "Time series analysis", United Kingdom: Princton university press, 1994, P 258. 
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  : 1النموذج العام /أوال
لوصف السلوك  السالسل الزمنيةاستقرار على فرضية ) VAR(الذايت  االحندارترتكز منذجة شعاع 
),,......,(متغرية kالديناميكي لشعاع يتكون من 21 kXXXX   خطيا باملاضيمرتبطة.  

" شعاع الوميكن منذجة    X  : على الشكل اآليت"

tit

n

i
it UXAX  




1
0     

),,......,( :حبيث 21  ktttt XXXX  
tt  :التايلشكل على الميكن كتابة النموذج  و UXL  0)(       

            :  مع







 



k

i

i
ik LIL

1

.)(                                                           

itt :هو معامل التأخري حبيث Lو
i XXL .  

  : VAR(p) المسار /ثانيا
يكتب  ، وةمتغري kمنيتكون  و ،p(VAR(يرمز له بـ  )p(الدرجة ذو الذايت  االحندار منوذج

  :2التايلاملصفوفايت بالشكل 
                                      tptptt UXAXAAX   ...... 110  

)1(شعاع بعدهtXحيث k و يتكون من :),......,,( 21  ktttt XXXX.  

 iA :مصفوفة املعامل ذات بعد)( kk :




















k
kikiki

k
iii

k
iii

i

aaa

aaa
aaa

A










21

2
2
2

1
2

1
2
1

1
1

  

0A : 1(ذو البعدشعاع القيم الثابتة( k:),...,,( 0
2
0

1
00  kaaaA  

t:  1(دبعالذو  الضجيج األبيضشعاع( k :),....,,( 21  ktttt UUUU   

                                           :التاليةحيقق الفرضيات ال بد أن  tUالشعاع و
                                                             

1Lardic.S, Mignon.V, "Econométrie des séries temporelles macro économique", Economica, 
Paris, 2002, P 83-85. 
2 Bourbonnais.R, "Econométrie", Dunod, 6ème edition, Paris, 2005, P 257.   
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i/ 0)( tUE              
ii/  )( ttUUE          
 iii/ stUUE st  ,0)(   

)(مصفوفة التباينات املشرتكة غري املعروفة و ذات البعد:  حيث kk   . 
معامل التأخري باستعمال و L ميكن كتابة النموذج على الشكل التايل :  

tt
p

ptt UXLAXLAAX  ....... 1
10

  tt
p

pk UAXLALALAI  0
2

2
1

1 .......  
p

pktt LALALAIUAXL ......).( 2
2

1
10   

p
pk LALALAIL ......)( 2

2
1

1  :                       حيث   

  :  p(VAR( نموذجالستقرار شروط ا /ثالثا
          يعترب شرط السكون أساسا لدراسة و حتليل السالسل الزمنية حىت يتم التوصل لنتائج سليمة 

)(منطقية، كما تكون السلسلة الزمنيةو  tXساكنة إذا حتققت الشروط التالية :  
i/ tAXE t  ,)( 0         
    ii/ )( tXV    
iii/   tAXAXEXXCov hhtthtt   ,))((),( 00  

  :احملددمستقرا إذا كانت جذور كثري احلدود املعرف انطالقا من  p(VAR(و يعترب النموذج 
0).......( 2

2  p
pk ZAZAZAIDet خارج الدائرة األحادية.  
 الذاتي  االنحدارتقدير مسار شعاع : المطلب الثاني

املربعات الصغرى العادية ستستعرض من بينها طريقة " VAR" النموذج توجد عدة طرق لتقدير
(OLS)  احتمال، إضافة إىل كيفية حتديد درجة التأخريالتقدير بواسطة أعظم و طريقة .  

  : 1التقدير بطريقة المربعات الصغرى /أوال
و تقدم على . 2للواقعغالبا ما تكون مقاربة نتائجها و تطبيقا كما أن تعترب من أكثر الطرق شيوعا 

   :النحو التايل
                                                             

1 Bourbonnais.R, Op.cit, P 259.  
2 Clement.E, Germain.J.M, "VAR et prévisions conjoncturelles", Annales d'économie et de 
statistique N° 32, 1993.  
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  :VAR (p)الذايت  االحندارمنوذج شعاع باالنطالق من 
tptptt UXAXAAX   ...... 110  

),,......,( :و باعتبار 21  tXXXXذو البعد. )( Tk   
 ),......,,( 10 pAAAB  ذو البعد )1.(  pkk                       

  




















 1

1

pt

t
t

X

X
Z

ذو البعد 1)1.( pk                                                       

),......,,( 110  TZZZZ  ذو البعد Tpk  )1.(   

 ),......,( 1 TUUU        ذو البعد)( Tk     
    )( XVecx  ).1( ذو البعد                       Tk                                                   

                     )( Vec      ذو البعد 1).( 2  ppk   
                     )(  BVecb     ذو البعد 1).( 2  kpk   
                       )(UVec    ذو البعد)1( kT   

UZBX: باستعمال هته التعريفات يف منوذج االحندار الذايت السابق نتحصل على  . 
  : يصبح النموذج أعاله كما يلي Vecبإدخال املعامل

)().()( UVecZBVecXVec   
:       و تقدير املربعات الصغرى يكون كاآليت   ).( kIZx    

)(: هي Uو مبا أن مصفوفة التباينات املشرتكة لــ   UUE    مع  TI   
  :تصغري الكمية التاليةب يستلزم تقدير شعاع املعامل VAR (p)فتقدير النموذج 

  )..(.).()( 11   TT IIf  

))().(.())(()( 1    
kTk IZxIIZxf  

xZZZxIxf TT )..(2)..()..()( 111      
  :جند بالنسبة إىل  f)(و باشتقاق 

0)..(2)..2()( 11 


  xZZZf 
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  :  الذي يعطى بالعالقة التالية فنحصل على مقدر 
  0..).(ˆ 1   xIZZZ k  

  :1التقدير بطريقة المعقولية العظمى /ثانيا
  :VAR(p)ليكن لدينا النموذج 

tptptt UXAXAAX   ...... 110  
)()0,(ميثل ضجيج أبيض، أي أن شعاع األخطاء العشوائية حيث   TINUVec 

ــ   :على الشكل التايل فتصبح دالة الكثافة ل







 

 






  )..(
2
1exp.).(

)2(

1)( 1
2
1

2
TTkT IIf  

بعد االشتقاق يتحصل على مقدر يتطابق مع مقدر املربعات الصغرى و يتحقق ذلك يف حالة استقرار املسار 
VAR(p) و عندما تكون األخطاء العشوائية موزعة توزيعا طبيعيا تقاربيا.  

  : 2الذاتي االنحدارلمسار شعاع  (p)تحديد درجة التأخير  /ثالثا
              "Akaike"  املعيارين يعتمد يف غالب األحيان على "VAR"النموذج  لتحديد درجة تأخري

باستخدام كل القيم اليت  "VAR " ذجو نمالتقدير يقوم الباحث بدرجة التأخري  ، فالختيارSchwarz"3"و 
   االقتصادية أكرب تأخري مقبول من طرف النظرية  h متثل حبيث(  hإىل  0من ميكن أن تأخذها درجة التأخري 

  :التاليتني بالعالقتني Sc(p) و  Aic(p) تنيلاالد تعطى و) من خالل املعطيات املوجودة و

                      n
hkhAic ..2)ln()(

2

    

n
nhkhsc )ln(..)ln()(

2

    

  ،"Schwarz "هو معيار: Akaike"،           Sc "هو معيار: Aicحيث 

          
n :عدد املشاهدات،                   K :عدد متغريات النموذج،                   

         
h :و                 ،درجة التأخري   : التباينات والتباينات املشرتكة للبواقي ةمصفوف.  

phخيتار التأخري   الذي يعطي أدىن قيمة للمعيارينAic وSc      . 
                                                             

1 Lardic.S, Mignon.V, Op.cit, P 90 -95. 
2 Bourbonnais.R, "Econométrie", Dunod, 2ème edition, Paris, 1998, P 239.    

 .HQو  LR ،FPE: إضافة إىل معايري أخرى مثل 3
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  الذاتي شعاع االنحدار التحليل الديناميكي لنموذج : المطلب الثالث
  : و دراسة السببية" VAR"لديناميكية مناذج سيتطرق هذا املطلب 

  ": VAR"ديناميكية نماذج / أوال
، الصدمات العشوائية حتليلخالل من  االقتصاديةحتليل آثار السياسة الباحث من  هذه النماذج متكن

 .االقتصاديض ثبات احمليط افرت ا مع تباين اخلطأ حتليل

  : االستجابةتحليل الصدمات ودوال  /1
فإذا مت أخذ منوذج شعاع االحندار  ،حتليل الصدمات إىل قياس أثر حدوث صدمة على املتغرياتيهدف 

  :1، فإن هذا النموذج يكتب كما يلي2nو  1pالذايت من الدرجة 
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يكون   tX2و tX1على املتغريات، فإن أثرها مبقدار وحدة واحدة tU1على t)(فإذا حدثت صدمة يف اللحظة
 : يلي كما
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)(بصفة عامة عند الفرتة  ht :          1.ˆ   htht XX   
   .مقدرات منوذج شعاع االحندار الذايتمتثل ̂حيث أن

اليت  "fonction de réponse impulsionnelle" االستجابةتسمى قيم التغيري عند كل فرتة بدالة  و
لكن  و بني األخطاء تستعمل هذه الطريقة يف غياب االرتباط متكن من حساب املضاعفات الديناميكية، كما

موما إىل البحث عن شكل املوجود بني األخطاء يلجأ ع االرتباطو حلل مشكل ة، الفرضيته اه ما تتحققنادرا 
  .2مستقلة فيما بينها "Orthogonales"ألخطاء عمودية 

                                                             
1 Bourbonnais.R, Op.cit, P 262-270.    
2 Hamilton.D.J, Op.cit, P 318-323. 
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ا االستجابةتتميز دوال كما  جمموع العالقات الديناميكية املوجودة حيث تبني رد فعل  االعتبارتأخذ بعني  بكو
  .صدمة يف األخطاءالحدوث  عندنظام املتغريات الداخلية 

  : 1تحليل تباين الخطأ /2
يف  "Innovation" كل جتديدة) وزن(حساب مدى مسامهة يهدف حتليل تباين خطأ التنبؤ إىل 

  .تباين اخلطأ

بداللة تباين اخلطأ اخلاص بكل  hباستعمال تقنية رياضية ميكن كتابة تباين خطأ التنبؤ لفرتة معينة 
  .متغرية على حدى و ملعرفة وزن أو نسبة مشاركة كل تباين نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين التنبؤ الكلي

اخلاص باملتغرية ن كتابة تباين خطأ التنبؤ كميفإنه  ،2nو  1pكانت فإذا مت أخذ النموذج السابق أين  
htX 1 على النحو التايل:  

 )1(...)1()0()( 2
11

2
11

2
11

22
1 1  hmmmh XX 

 ...)1(...)1()0( 2
22

2
22

2
22

2
2  hmmmX  

  .متثل عناصر مصفوفة األثرiim :حيث أن

  :بالعالقة التاليةhيف الفرتةtX1على tX1تعطى نسبة حتليل التباين لتجديدات
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2
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2
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  :بالعالقة التاليةhيف الفرتةtX2على tX1تعطى نسبة حتليل التباين لتجديداتكما 
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2
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    :و تفسر النتائج كما يلي
كمتغرية خارجية tX2مهما كان مدى التنبؤ فإنه ميكن اعتبار tX2على تباين اخلطأ لـ  tU1إذا مل تؤثر صدمة 

جزئيا أو كليا يف تباين  tU1أي إذا أثرت صدمة  و العكس صحيح، tU1تتطور بصفة مستقلة عنtX2ألن
و بالرغم من إظهار هته النتائج ملدى مسامهة كل متغري يف خطأ  تعترب متغرية داخلية،tX2فإنtX2اخلطأ لـ 

  .التنبؤ إالّ أنه يصعب حتديدها بسهولة يف الواقع

                                                             
1 Bourbonnais.R, Op.cit (6ème édition), P 268.    
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ورود مشكل ارتباط األخطاء مثلما هو احلال يف دالة االستجابة و عليه فإن حتليل كما جتدر اإلشارة إىل إمكانية 
  .أثر الصدمة على متغرية ما يستوجب إجراء اختبار حتليل التباين الذي يعطي نتائج متناسقة تبعا لدرجة املتغريات

 :1دراسة السببية/ ثانيا
تعد السببية من أهم املفاهيم اليت لقيت اهتماما كبريا من طرف باحثي القياس االقتصادي خاصة مع 

االقتصادية و من مث وضع توضيح العالقة املوجودة بني املتغريات اية الستينات، ألن معرفة اجتاهها ميكن من 
ذا املوضوع نذكراالقتصادية، و من بني االختبارات اإلحصائية الصياغة صحيحة للسياسة    :يت اهتمت 

  :Granger"2"غرانجر  اختبارات/ 1
و ارتكز مفهوم السببية حسبه كليا على  م بوضع مصطلحي السببية و اخلارجية1969قام غراجنر سنة 

القيمة التنبؤية عند إضافة إذا حتسنت tX1ــل) دافع(مسبب tX2، حبيث تكون املتغريةتوقع السالسل الزمنية
  . التحليل خاللtX2املعلومات املتعلقة بـ

ا سببية إذا احتوت على معلومات تساعد على حتسني التوقع ملتغرية أخرى   .إذن يقال عن متغرية أ

 : tX2وtX1سلسلتني مستقرتنيإىل tXحيث يقسم الشعاع التايل  VAR(p)ليكن منوذج 
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00 :حيث أن
112 ،a،b،a،ba iii2و

ib ).....1( pi  متثل معامل النموذج.  

...0        : إذا كانت الفرضية التالية مقبولةtX1ال تسببtX2تكون 11
2

1
10  pbbbH     

...0       :  إذا كانت الفرضية التالية مقبولةtX2ال تسببtX1تكون 22
2

2
10  paaaH       

، إذن حنن يف حالة حلقة ذات أثر tX2تسببtX1وtX1تسببtX2السابقتني أي أنالفرضيتني  رفضإذا مت 
 ." "Feedback effectإرجاعي

  .الختبار صحة الفرضيات السابقة ميكن اللجوء إىل إحصائية فيشر أو من خالل نسبة أعظم احتمال
لنموذج tX2وضع قيود على معامالت املتغريةميكن tX1ال تسببtX2فمثال الختبار الفرضية القائلة بأن

"VAR" ـحينئذ ب سمىامل "VAR" بـالرمز يرمز له ، املقيد"RVAR" و يعطى بالشكل التايل : 

                                                             
1 Paulrre.B, "La causalité en économie", Economica, 1985, P 147-148. 
2 Bourbonnais.R, "Econométrie", Dunod, 7ème edition, Paris, 2009, P 274- 275.    
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 rRSSيرمز هلا بالرمزيقدر النموذج أعاله و يتحصل على جمموع مربعات البواقي املقيدة و اليت 
  :يقدر بعد ذلك النموذج احلر الذي يعطى بالشكل التايل
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  uRSS يتحصل على جمموع مربعات البواقي غري املقيدة و اليت يرمز هلا بالرمز 

)/1(: إحصائية فيشر املعرفة بـ بعد ذلك تشكل
/)(





pu

ur
c NTRSS

pRSSRSSF  

  ).حجم العينة(عدد املشاهدات : Tعدد املتغريات اليت حيتويها النموذج و: Nحيث متثل
دولةFتقارن ][ا )1( 

pNTtab FF بـ %5أو  1عند مستوى معنويةF احملسوبة][ cF من العالقة
  : السابقة فإذا كانت

- ctab FF  تقبل الفرضية الصفرية و منهtX2ال تسببtX1. 
- ctab FF  تقبل الفرضية البديلة و منهtX2تسببtX1.  

  .أم الtX2تسببtX1تكرر نفس اخلطوات السابقة ملعرفة ما إذا كانت

  :Sims"1" سيمس اختبارات/ 2
يعترب  ، حيث"Granger"بوضع اختبار خيتلف قليال عن اختبار  1990قام هذا الباحث سنة 

"Sims "أن املتغريةtX2 املتغريةسببtX1إذا مسحت القيم املستقبلية للمتغريةtX1 بتفسري القيم احلالية للمتغرية
tX2وميكن ترمجة ذلك بالتمثيل التايل ،:  
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...0    :  إذا كانت الفرضية التالية مقبولةtX2ال تسببtX1تكون 22
2

2
10  pbbbH         

...0    :  إذا كانت الفرضية التالية مقبولةtX1ال تسببtX2تكون 11
2

1
10  pbbbH       

 من أجل القيام باختبار الفرضيات السابقة يلجأ الختبار فيشر مع تتبع نفس اخلطوات املذكورة يف اختبار 
"Granger."  

                                                             
1 Bourbonnais.R, Op.cit (6ème edition), P 272.    
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  و نموذج تصحيح الخطأ المشتركالتكامل : الرابعالمطلب 
مث  1983سنة "Granger"من طرف  "La Cointégration" املشرتكعرض حتليل التكامل 

، و اعتربه الكثري من االقتصاديني كواحد من أهم املفاهيم 1987سنة ""Engel-Grangerمن طرف 
اجلديدة يف ميدان القياس االقتصادي و حتليل السالسل الزمنية، حيث تنطلق هذه التقنية من سالسل زمنية غري 

  .مستقرة يف حني تكون الرتكيبات اخلطية فيما بينها مستقرة
مرتبط باستقرار السالسل الزمنية األحادية، لذلك يعترب القيام باختبارات السكون  املشرتككما أن وجود التكامل 

 املشرتكأمرا ضروريا يسمح بالتحقق من استقرارية السالسل الزمنية املدروسة و من مث الكشف عن عالقة التكامل 
  .فيما بينها

  : االختبارات المرتبطة بالجذور األحادية/ أوال
التقدير البد من إجراء حتليل خلصائص السالسل الزمنية املدروسة، حبيث يتأكد من قبل القيام بعمليات 

استقرارها و بالتايل معرفة درجة تكاملها، ألجل ذلك تستعمل دالة االرتباط الذايت املقدرة و دالة االرتباط الذايت 
  . 1اجلزئية املقدرة، كما تستعمل خصوصا اختبارات اجلذور األحادية

  :2يكي فولرإختبار د/ 1
ال تسمح هذه الطريقة بالكشف عن مركبة االجتاه العام فحسب بل تعمل على حتديد الطرق املناسبة 

  .جلعل السلسلة مستقرة
  :)(لسلسلة أحادية، و بالتايل متيز ثالث حاالت حسب قيم  AR(1)ليكن النموذج التايل من الشكل 

ttt XX   1  

- 1t :السلسلةtXمستقرة و املشاهدات احلالية هلا وزن أكرب من املشاهدات املاضية. 
- 1t :السلسلةtX غري مستقرة، و املشاهدات احلالية هلا نفس وزن املشاهدات املاضية، و بالتايل

 .تكامل السلسلةجيب حتديد درجة 
- 1t :السلسلةtXغري مستقرة، و تباينها يتزايد بشكل أسي مع الزمنt و املشاهدات املاضية هلا

 .وزن كبري مقارنة باملشاهدات احلالية
  :"DF" 3إختبار ديكي فولر البسيط  /أ

، حيث يكشف عن 1979سنة " Dickey and Fuller"قبل  عرّف اختبار جذر الوحدة من
   .استقرار السلسة الزمنية من عدمه و ذلك بتحديد مركبة االجتاه العام سواء كانت حتديدية أو عشوائية

                                                             
1 Bresson.G, Pirotte.A, "Economie des séries temporelles", 1ère edition, Paris, PUF, 1995, P 419.  
2 Bresson.G, Pirotte.A, Op.cit, P 382. 

  ]Bourbonnais.R, Op.cit (6ème edition), P 231[إجراء اختبار ديكي فولر البسيط أنظر  إسرتاتيجيةأكثر على  لإلطالع 3
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  :1و يقرتح ديكي فولر اختبار فرضية العدم التالية





 

1:
1:

1

0




H
H

 

  :الثالثة التالية باستعمال طريقة املربعات الصغرى العاديةالختبار هته الفرضية جيب تقدير النماذج 
AR(1)                                              tttمنوذج): 1(النموذج  - XX   1     
ttt             مع ثابت                    AR(1)منوذج ): 2(النموذج  - cXX   1    
ttt            مع مركبة االجتاه العام AR(1)منوذج ): 3(النموذج  - ctbXX    .1  

        له مسلك عشوائي  tXحيث تعين فرضية العدم أن كثري احلدود حيتوي عل جذر أحادي و املتغري       
  .مستقر، بينما تعين الفرضية البديلة أنه مستقر AR(1)ليس منوذج tX و بالتايل
  :"ADF" 2إختبار ديكي فولر الصاعد  /ب

ttXBA :من الشكل AR(p)ليكن النموذج  ).(           
).(;)0,(                              :    حيث 2

 NUBA tttm            
  :فإنه يكتب على الشكل التايلBA)(لكثري احلدود ميثل أكرب جذر )(فإذا كان

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

2
21


 

 BBBBBA  

  :3و بعد القيام بعمليات حسابية ينتج

tjT
j

jtt XXX 


 


  1
2

1 .).1(  

و بإدخال الثابت و مركبة االجتاه العام يف العالقة السابقة يتحصل على النماذج الثالثة و هذا بعد تقديرها بطريقة 
  ":OLS"املربعات الصغرى 

tjT                  ):                4(نموذج ال -
j

jtt XXX 


 


  1
2

1 .).1(    

tjT                   ):       5(النموذج  -
j

jtt XXtbX 


 


  1
2

1 .).1(.  

                                                             
1 Bourbonnais.R, M.Terraza, "L'analyse des séries temporelles en économie", PUF, 1ère édition, 
Paris, 1998, P 150-152. 

 .]Bourbonnais.R, Op.cit (6ème edition), P 234[لإلطالع أكثر على إسرتاتيجية إجراء اختبار ديكي فولر املدعم أنظر  2
3 Bresson.G, Pirotte.A, Op.cit, P 421. 
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tjT       ):              6(النموذج  -
j

jtt XXtbcX 


 


  1
2

1 .).1(.   

  :على ثالثة مراحل هي" DF"اختبار ري جي: 1إستراتجية اختبارات ديكي فولر/ جـ
و اختبار معنوية معامل االجتاه العام اعتمادا على جداول ديكي  2)6(أو ) 3(تقدير النموذج : املرحلة األوىل

 : يتنيفولر، حسب احلالتني التال
  .ننتقل لدراسة املرحلة الثانية) b(حالة عدم معنوية االجتاه العام  يف /1
)1(خنترب فرضية العدم ) b(اه العام يف حالة معنوية االجت/ 2   مبقارنةcalculét  دولة مع قيمتها ا

  :أين يتم التمييز بني حالتني
 ."DS"قبول فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة املدروسة غري مستقرة من النوع  -
 ."TS"مستقرة من النوع غري رفض فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة املدروسة  -

، فيقدر يف النموذج السابق )b(يف حالة عدم معنوية االجتاه العام إالّ يتم اللجوء إىل هته املرحلة ال : املرحلة الثانية
 : اعتمادا على جداول ديكي فولر، حسب احلالتني التالتني) c(معنوية احلد الثابت  ختتربو  )5(أو ) 2(النموذج 
  .ننتقل لدراسة املرحلة الثالثة) c(عدم معنوية احلد الثابت يف حالة / 1
)1(خنترب فرضية العدم) c(يف حالة معنوية احلد الثابت / 2  مبقارنة calculét  دولة أين مع قيمتها ا

  :يتم التمييز بني حالتني
 ."DS"املدروسة غري مستقرة من النوع قبول فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة  -
 . رفض فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة املدروسة مستقرة -
، فيقدر يف النموذج السابق )c( احلد الثابتيف حالة عدم معنوية إالّ يتم اللجوء إىل هته املرحلة ال : الثالثةاملرحلة 

)1(ترب فرضية العدمختو ) 4(أو ) 1(النموذج   مبقارنة calculét  دولة أين يتم التمييز بني مع قيمتها ا
  :حالتني

 ."DS"قبول فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة املدروسة غري مستقرة من النوع / 1
  .رفض فرضية العدم و بالتايل تكون السلسلة املدروسة مستقرة/ 2

و بالتايل ميكن الرجوع "DF"هي نفسها اخلاصة بنماذج " ADF"مناذج توزيعات قوانني مقدرات : مالحظة
 .لنفس اجلدول من أجل احلصول على القيم النظرية لإلحصائيات احملسوبة

 

                                                             
 ].Bourbonnais.R, Op.cit (6ème edition), P 231[إجراء اختبار ديكي فولر أنظر  إسرتاتيجيةأكثر على  لإلطالع 1
 ."Schartz"و  "Ackaike"حسب درجة التأخري املختارة اعتمادا على معياري  2
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  KPSS1":2"اختبار / 2
، الذي "KPSS"اجلذر األحادي لتطبيق اختبارات أخرى منها اختبار   3يؤدي ضعف اختبارات

  :السلسلة و يقرتح تقدير النموذج التايليأخذ كفرضية صفرية استقرار 
ttt try   .  

  .مستقر ميثل اخلطأ العشوائي و هو: tحيث أن
tr :و مسار عشوائيه)( 1 ttt urr    0.(مع( 2

ut BBu .  

:                           مث ختترب الفرضية
 

 

0:
0:

2
1

2
0

u

u

H
H




  

  .ثابت rمع 
  .مستقرة بينما تكون غري مستقرة حتت الفرضية البديلة tyحتت الفرضية الصفرية تكون السلسلة

على الثابت و االجتاه العام من أجل حساب سلسلة البواقي  tyإلجراء هذا االختبار نقوم باحندار للسلسلة
)( te .  

TteS:        تكون بعد ذلك اإلحصائية
t

t ,......,1/
1




     

:        حيث"LM"حتسب بعدها اإلحصائية 



T

t
tS

S
LM

1

2
2ˆ

1
     

2Ŝ : متثل مقدر تباين األخطاءte.  
2S :تباين األجل الطويل للبواقي  متثل)( te  :، و يعطى بالعالقة التالية4

T
SES T

t

)(lim
2

2


  

  .و هي تأخذ بعني االعتبار كل االرتباطات الذاتية للبواقي 

                                                             
1 KPSS: Kwiatkowski, Philips, Schmidt et Shin.  
2 Cadoret.I et autres, Op.cit, P 341.  

 .تتمثل قوة اختبار يف احتمال أن يؤدي إىل رفض صحيح لفرضية صفرية خاطئة 3
: تباين األجل القصري يعطى بالعالقة التالية 4
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أكرب من قيمتها احلرجة اليت تعطى " KPSS"الختبار " LM"عندما تكون اإلحصائية ترفض فرضية االستقرار 
  : باجلدول التايل

  "KPSS"القيم احلرجة الختبار ): 06- 03(اجلدول رقم 
  10%  5% 1%  االختبارات

  0.347  0.463  0.739  بوجود اجتاه عام
  0.119  0.146  0.216  بدون اجتاه عام

  .Cadoret.I et autres, Op.cit, P 342:املصدر
  : مفهوم التكامل المشترك/ ثانيا

إن استخدام سلسلتني زمنيتني غري مستقرتني يف تقدير عالقة ما ال يرتتب عنه بالضرورة احلصول على 
ما قد يتمتعان خباصية التكامل املشرتك، لذلك ستتناول ه ته النقطة بعض املفاهيم املرتبطة ااحندار زائف أل

  .و اختباراته املشرتكبالتكامل 

  :مفاهيم حول تكامل السالسل الزمنية/ 1
يقال أن هذه ) d(مستقرة بعد احلصول على عدد من الفروق ) Yt(إذا أصبحت سلسلة زمية ملتغري ما 

 .I(d  ~Yt: (أي أن) d(السلسلة متكاملة من الرتبة 

  :كما أنه توجد بعض اخلصائص املتعلقة بتكامل السالسل الزمنية أمهها
، I(1  ~Yt(و  0  ~Xt)I: (متكاملة من الرتبة األوىل أيYtمستقرة و   Xtإذا كانت هناك سلسلتان  -

ا متثل جمموع ) متكاملة من الرتبة األوىل(اليت تشري إىل جمموعهما تكون غري مستقرة  Ztفإن السلسلة  أل
 I(1) ~   .Zt = (Xt +Yt)سلسلتني إحدامها غري مستقرة 

قيمتني ثابتتني         a،bإن إضافة حد ثابت أو ضربه يف سلسلة زمنية ال يؤثر يف رتبة تكاملها، فإذا كانت  -
 .I(d)  ~Zt=(a+bYt) : فإنI(d  ~Yt(و 
إن طرح سلسلتني متكاملتني من رتبة واحدة يؤدي إىل احلصول على سلسلة جديدة متكاملة من نفس الرتبة  -

 .I(d)  ~Zt=(Yt - aXt) : ثابت فإن aو I(d  ~Xt  ،)I(d  ~Yt: (أي إذا كانت
ما يتصفان خباصية  - إن وجود سلسلتني زمنتني متكاملتني من نفس الرتبة كل على حدى ال يعين بالضرورة أ

 . التكامل املتزامن

  :1 تعريف التكامل المشترك/ 2
                                                             

1 Cadoret.I et autres, Op.cit, P 343.  
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أو أكثر، حبيث تؤدي التقلبات يف ) tYو tX(يعرف على أنه تصاحب بني سلسلتني زمنيتني 
   .إحدامها إىل إلغاء التقلبات يف األخرى بطريقة جتعل النسبة بينهما ثابتة عرب الزمن

  :1إذا حتقق الشرطان التاليان بالتزامنمتكاملتني tY وtXو نقول أن السلسلتني
 .متكاملتني من نفس الرتبة كل على حدىtY وtXتكون كال السلسلتنيأن / 1
  .التوفيق اخلطي هلاتني السلسلتني يسمح باحلصول على سلسلة ذات رتبة فرق أقل/ 2

,..)(/0:        أي إذا كان
)(
)(

21 







bdbdIYX
dIY
dIX

tt
t

t 
  

: مع 21 ميثل شعاع التكامل املشرتك. 
  كل على حدى و كانت بواقي منوذج االحندار) 1(من الرتبة متكاملتني tY وtXفمثال إذا كانت السلسلتني

).( ttt XbaYU  نقول أن السلسلتني) 0(متكاملة من الرتبةtXو tY بالتزامنمتكاملتني.  
من املالحظ أن احلد العشوائي ممثال يف البواقي يقيس احنراف العالقة املقدرة يف األجل القصري عن اجتاهها التوازين 

  .يف األجل الطويل
تغريان بصفة مبثابة التعبري اإلحصائي لعالقة التوازن طويلة األجل، فإذا اتصف م املشرتككما يعترب التكامل 

فإن العالقة بينهما تتجه حنو وضع التوازن يف األجل الطويل رغم إمكانية وجود احنرافات عن هذا  املشرتكالتكامل 
).(التوازن يف األجل القصري و تنعكس تلك االحنرافات يف البواقي ttt XbaYU  و عليه ميكن القول ،

)0(م البواقيأن النظام يكون يف وضع التوازن عندما تنعد tU و يكون يف حالة عدم التوازن إذا اختلفت عن
)0(الصفر tU .  

  :2بين متغيرين المشتركللتكامل  ""Engel-Grangerاختبار / 3
كل على حدى، اختبار اجنل و غراجنر يتطلب ) 1(من الرتبة متكاملتني tY وtXلتكن السلسلتني

  :                املرور مبرحلتني
OLS:"ttt"تقدير عالقة األجل الطويل باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية  - XY   .   

teنرمز بـ   .لبواقي التقدير  
 :بتقدير الصيغة التاليةteاختبار مدى سكون السلسلة -

                                                             
1 Bourbonnais.R, Op.cit (6ème edition), P 279.  
2 Cadoret.I et autres, Op.cit, P 343.  
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1 .).1(  

)(حتدد *t  احملسوبة و تقارن بالقيمة احلرجة املوجودة جبدول أعّده"Engel  وYoo " سنة
)(، فإذا كانت1997 *t احملسوبة أكرب من القيمة احلرجة ترفض فرضية العدم و تكون السلسلةte  و  مستقرة

و يكون االحندار املقدر غري زائف، أما إذا حدث  املشرتكخباصية التكامل tY وtXبالتايل تتصف السلسلتني
دولة(العكس    . يكون االحندار املقدر زائفا) القيمة احملسوبة أقل من القيمة ا

  : و نموذج شعاع تصحيح الخطأ نموذج تصحيح الخطأ/ ثالثا
فإن النموذج األكثر مالئمة  املشرتكإذا كانت املتغريات املكونة لظاهرة ما تتصف خباصية التكامل 

لتقدير العالقة بينهما هو منوذج تصحيح اخلطأ، حيث يستخدم هذا النموذج للتوفيق بني سلوك األجلني القصري 
و الطويل، فمن املفرتض أن املتغريات االقتصادية تتجه يف األجل الطويل حنو وضع التوازن رغم احنرافها عن مساره 

  .ألسباب مؤقتة
  :Engel-Granger"2"باستخدام طريقة " ECM1"نموذج تصحيح الخطأ تقدير / 1

ttt:     باستعمال طريقة املربعات الصغرى العاديةاملدى الطويل عالقة إذا قدرت  XY   .     

 ميكن احلصول على متغري جديد يعرف حبد تصحيح اخلطأ متمثال يف البواقي tt XYte .ˆˆ   الذي ،
يضاف كمتغري مستقل مؤخر لفرتة واحدة يف منوذج عالقة املدى القصري إىل جانب فروق املتغريات األخرى غري 

  :على النحو التايلالساكنة 
tttt UeXY  121 ..   

  .ضجيج أبيض: tUحيث
2:  مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة احنراف املتغري املفسر يف متثل معامل سرعة التعديل الذي يشري إىل

األجل القصري عن القيمة التوازنية يف األجل الطويل مبقدار وحدة واحدة، و يتوقع أن يكون هذا املعامل سالب          
  .و معنوي ألنه يشري للمعدل الذي تتجه به العالقة قصرية األجل حنو العالقة طويلة األجل

  :VECM"3"نموذج شعاع تصحيح الخطأ / 2

                                                             
1 Error Correction Model. 
2 Bourbonnais.R,Op.cit (6ème edition), P 282. 
3 Cadoret.I et autres, Op.cit, P 346. 
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 بني املتغريات املدروسة يلجأ لتمثيل تلك العالقة يف املشرتكيف حالة وجود أكثر من عالقة تكامل 
يره و من مث تقد "Vector Error Correction Model" شكل منوذج شعاع تصحيح اخلطأ

  .  يتم عرض هذا النموذج" VECM"، لكن قبل املرور لطريقة تقدير باستخدام طريقة أعظم  احتمال

غري املقيد   ) شعاع االحندار الذايت"(VAR"متغرية داخلية، النموذج Nاملكون منtZنعترب الشعاع
  :التايل، يكتب بالشكل tZتأخري املتعلق بالشعاع k و املتضمن لــ

tktktt ZAZAZ   ..... 11         ).0(/ Nt  

),(مصفوفة ذات البعدN،kA),1(شعاع ذو البعد : tZحيث NN وt  1(شعاع ذو البعد,(N.  
يسمح بتقدير العالقات الديناميكية بني املتغريات الداخلية دون وضع قيود مسبقة على  "VAR"النموذج 

  :على الشكل التايل"VECM"املعلمات، و ميكن كتابة املعادلة السابقة يف شكل منوذج شعاع تصحيح اخلطأ  
ttktktt ZZZZ    1)1(111 .....  

,1,....,1 :حيث
1

 


kiA
k

ij
ji IAA    و      k  ....1  

إن هذا النموذج يوفر معلومات حول التعديل القصري األجل و الطويل األجل ملتغريات النموذج 
  .على التوايل   وiاملوجودة باملصفوفتني 

Bفيما يتعلق بالعالقة الطويلة األجل نضع .  متثلحيثسرعة التعديل و متثلB مصفوفة
.1املعامالت الطويلة األجل، حيث تعطي   tZB  1على األكثرN  ضامنة بذلك تقارب  مشرتكعالقة تكامل 

tZ  حنو توازنه يف األجل الطويل أي جيب أن تكون رتبة املصفوفة ــ            0حمصورة بني rو اليت يرمز هلا ب
تكون مستقرة يف مستواها  tZذات رتبة تامة فإن املتغريات احملتواة يف الشعاع   ، فإذا كانت املصفوفة1Nو 

يف مستواه، أما إذا كانت " VAR"و بالتايل تستبعد مشكلة التقدير املزيف و ميكن تقدير منوذج  I)0(أي 
بعد إجراء الفروقات  "VAR"و يقدر النموذج  مشرتكفإنه ال توجد عالقة تكامل  0تساوي   رتبة املصفوفة

  .من الدرجة األوىل باستبعاد العالقة الطويلة األجل

  :جيب املرور باملراحل التالية" VECM"و لتقدير منوذج  
 .Scو  Aicباالعتماد على املعيارين  "VAR"يف النموذج  pحتديد درجة التأخري  -
 .شرتكاملالذي يسمح مبعرفة عدد عالقات التكامل  "Johansen"إجراء اختبار  -
 .حتديد عالقة التكامل املتزامن أي العالقة الطويلة األجل بني املتغريات -
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التقدير بطريقة املعقولية العظمى لنموذج تصحيح اخلطأ و التحقق مما إذا كانت سلسلة البواقي متثل  -
  "."Ljung-Boxاختبار  أبيضا باستعمال ضجيجا

 على معطيات الجزائر" VAR"تطبيق تقنية شعاع االنحدار الذاتي  :المبحث الثالث
سوف حناول ضمن هذا املبحث تطبيق تقنية شعاع االحندار الذايت على معطيات االقتصاد اجلزائري 

خالل ) نفقات التسيري و نفقات التجهيز(بشقيها بغرض دراسة العالقة بني النمو االقتصادي و النفقات العمومية 
 خالل نفس الفرتة، العموميةإمجايل النفقات دراسة العالقة بني النمو االقتصادي و مث ، 2012- 1970الفرتة 

و دراسة  ، تقدير النموذج املفسر لتأثري النفقات العمومية على النمو االقتصاديانطالقا من عرض املتغريات
 يناالحندار الذايت و وصوال إىل الدراسة الديناميكية هلذ يسل الزمنية مرورا بتقدير منوذجاستقرارية السال

 . نيالنموذج

  عرض المتغيرات و دراسة استقرارية السالسل الزمنية: المطلب األول
إن القيام بدراسة أي ظاهرة اقتصادية يتطلب اإلملام جبوانبها النظرية و اإلطالع على الدراسات السابقة 

  .اليت تعرضت هلا قصد اختيار املتغريات املعربة عنها

كما أن التحليل السليم للعالقات االقتصادية و التوصل إىل نتائج دقيقة و واقعية يفرض اللجوء إىل   
أساليب قياسية حديثة يف معاجلة السالسل الزمنية، أي استخدام اختبارات االستقرارية، التكامل املشرتك، مناذج 

" Spurious Regression"جتنبا لظهور مشكلة االحندار الزائف أ على البيانات املستعملة، تصحيح اخلط
  .Fو tداللة إحصائية لكل من  و قيم ذات R2رغم احلصول على قيمة مقبولة لـ 

  :عرض المتغيرات و البيانات/ أوال
  :تتمثل متغريات الدراسة يف

 .LPIB)( الناتج الداخلي اخلام و يرمز له بـ -
 .(LGF)نفقات التسيري و يرمز هلا بـ  -
 ).LGE(نفقات التجهيز و يرمز هلا بـ  -
 ).LG(إمجايل النفقات العمومية و يرمز هلا بـ  -

سالسل زمنية ملعطيات سنوية خاصة باالقتصاد املعربة عن متغريات الدراسة إذ متثل مجيع البيانات 
، مت احلصول عليها من الديوان 2012و  1970اجلزائري معرب عنها مباليني الدينارات للفرتة املمتدة بني سنيت 

، بالنسبة لبيانات نفقات التسيري(و وزارة املالية ) بالنسبة لبيانات الناتج الداخلي اخلام(الوطين لإلحصائيات 
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ملتغريات يف شكل اللوغاريتم قصد تقليص اقيم كما استخدمت   ،)و إمجايل النفقات العمومية جهيزالتنفقات 
  .تباين السالسل، ختفيض أثر املشاهدات الشاذة و احلصول على تقديرات مباشرة للمرونات

الفترة تقدير النموذج المفسر لتأثير النفقات العمومية على النمو االقتصادي بالجزائر خالل / ثانيا
1970-2012:  

من نفقات التسيري و التجهيز على الناتج الداخلي اخلام انطالقا من فرضية  لكلبإجراء احندار نقوم 
  .1، مث نقوم بالتعليق على النتائجباجلزائر التأثري االجيايب للنفقات العمومية على النمو االقتصادي

  

  

  :من خالل نتائج التقدير نالحظ ما يلي
التسيري و التجهيز بالنمو االقتصادي و هو ما يتوافق مع النظرية العالقة االجيابية اليت تربط كل من نفقات  -

 .االقتصادية
من التغريات احلاصلة يف متغرية النمو االقتصادي مفسرة بكل  %99,6أن أي  ،جودة توفيق النموذج املقدر -

 .من نفقات التسيري و التجهيز
ألن  متغرييت نفقات التسيري و التجهيزمعنوية احلد الثابت و معلميت املعلمات جمتمعة، فضال عن  معنوية -

دولة  tإحصائية   . (N0.05=1,96)احملسوبة جلميع املعلمات جاءت أكرب من قيمتها ا
39,10(   لوجود مشكل االرتباط الذايت لألخطاءDwتشري إحصائية  - LDDw.( 

2RDw(سبق نستنتج وجود مشكل االحندار الزائف لتضارب املقاييس  امم  ( بالرغم من توافق
    tداللة إحصائية لكل من  و قيم ذات R2احلصول على قيمة مقبولة لـ نتائج التقدير مع النظرية االقتصادية و 

  . و إجراء اختبارات التكامل املشرتك دراسة استقرارية السالسل الزمنيةل، لتفادي ذلك سنعمد 2Fو 

  :دراسة استقرارية السالسل الزمنية/ ثالثا
") ADF"و ديكي فولر املدعم " DF"ديكي فولر (سوف يتم االعتماد على اختبارات جذر الوحدة 

) العاماجلذر األحادي و مركبة االجتاه (باستعمال النماذج الست املذكورة سابقا لدراسة سكون السالسل الزمنية 
  .اخلاصة مبتغريات الدراسة

                                                             
 .)01-02(أنظر امللحق رقم  1
 .)02-02(أنظر امللحق رقم  على الناتج الداخلي اخلام احندار إلمجايل النفقات العمومية إجراءنفس النتائج مت التوصل إليها عن  2

 

LPIB = 2,908  + 0,742  LGF + 0,211 LGE 
                                    (13,38)        (11,76)           (3,36) 

R2  = 0,996       Dw=0,88         Fstat = 6607,38        N = 43        (.):t-statistics     
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ال بد من مالحظة التمثيل البياين لدوال االرتباط الذايت لكل سلسلة " DF"قبل تطبيق اختبارات  
)Correlogram ( و االعتماد على املعيارين"Akaike " و"Schwarz " لتحديد درجة التأخري املناسبة

  .يف السلسلة حمل الدراسة و الكشف عن اجلذر األحادي و مركبة االجتاه العام

  : LPIBدراسة استقرارية السلسلة / 1
تقع خارج  (AC)الذايت الكلية  االرتباطيتضح أن معامالت دالة ) 02- 03(من خالل امللحق رقم 
تنعدم بسرعة بعد ف (PAC)الذايت اجلزئية  االرتباطعامالت دالة مأما  P=10جمال الثقة إىل غاية درجة التأخري 

، ديكي فولر و لتأكيد ذلك نقوم بإختبار LPIBسلسلة المما يدل على عدم إستقرارية ، P=1درجة التأخري 
 .أوال LPIBالسلسلة  نقوم بتحديد درجة التأخريحيث 

  .1Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  LPIBدرجة تأخري ):07- 03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  1,666-  1,729-  1,657-  1,613-  
Sc  1,54 -  1,562-  1,446-  1,357-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=1 و مبا أن ، p0 يستخدم اختبار ديكي فولر املدعم"ADF"و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل ، :  

 .LPIBللسلسة " ADF"نتائج اختبارات ):08- 03(اجلدول رقم 

  احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج
دولة " t"قيمة  ا

)(=0,05 

  )6(النموذج 
  2,79  1,858  االجتاه العام
  3,11  2,092  احلد الثابت

  -3,523  -2,006  اجلذر األحادي

  )5(النموذج 
  2,54  2,156  احلد الثابت

  -2,935  - 1, 612  اجلذر األحادي
  -1,949 4,131  اجلذر األحادي  )4(النموذج 

 ).03أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

                                                             
  .معا "Sc"و " Aic"اليت توافق أقل قيمة للمعيارين  pيتم حتديد درجة التأخري  1
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 )6(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

    :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -







0:
0:

1

0

bH
bH

                         

tcalculé=1,858ttabulé=2,79 
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )5(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):    احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=2,156ttabulé=2,54  
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية 

  )4(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثالثة

    :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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1:

1
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tcalculé =4,131ttabulé=-1,949 

غري مستقرة  LPIBإذن السلسلة  %5العدم أي وجود جذر أحادي عند مستوى معنوية  نقبل فرضية
، و أحسن طريقة جلعلها مستقرة هي إجراء الفروق من الدرجة األوىل 1مع عدم وجود احلد الثابت DSمن النوع 

 .DLPIB=LPIB-LPIB  (1-): عليها مبعىن

  :DLPIBدراسة استقرارية السلسلة / 2
تتذبذب حول وسط حسايب  DLPIB سلسلة النالحظ أن ) 06-03(رقم  امللحقمن خالل 

بإتباع نفس اخلطوات ف اإلحصائية االختباراتإجراء  ذلك ال بد منمن ، و للتأكد استقرارهاثابت ما يدل على 
  .السابقة نقوم بتحديد درجة التأخري مث إجراء االختبار

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  DLPIBدرجة تأخري ):09- 03(اجلدول رقم 

  P=0  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  1,675-  1,601-  1,554-  1,595-  

                                                             
  ).01-03(بامللحق رقم  LPIBأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1



116 
 

Sc  1,550-  1,432-  1,341-  1,479-  
  .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=0 إذن يستخدم اختبار ديكي فولر ،"DF "و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل:  

 .DLPIBللسلسة " DF"نتائج اختبارات ):10-03(اجلدول رقم  

دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )3(النموذج 
  2,79  1,427-  االجتاه العام
  3,11  4,013  احلد الثابت

  -3,523  -5,520  اجلذر األحادي

  2,54  4,461  احلد الثابت  )2(النموذج 
  -2,935  - 5, 287  اجلذر األحادي

  -1,949 -2,339  اجلذر األحادي  )1(النموذج 
 ).03أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )3(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

      :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )2(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):      احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=4,461ttabulé=2,54  
  . %5نقبل الفرضية البديلة أي وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية 

      :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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tcalculé =-5,287ttabulé=-2,935 
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  . %5نقبل الفرضية البديلة أي عدم وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 
غري مستقرة يف  LPIB، و عليه السلسلة 1مستقرة مع وجود احلد الثابت DLPIBو منه السلسلة 

 ).1(املستوى لكنها مستقرة عند حساب فرقها األول إذن هي متكاملة من الدرجة 

  

  :LGF  دراسة استقرارية السلسلة/ 3
تقع خارج  (AC)الذايت الكلية  االرتباطيتضح أن معامالت دالة ) 02- 04(من خالل امللحق رقم 
تنعدم بسرعة بعد ف (PAC)الذايت اجلزئية  االرتباطعامالت دالة مأما  P=10جمال الثقة إىل غاية درجة التأخري 

، ديكي فولر و لتأكيد ذلك نقوم بإختبار LGFسلسلة المما يدل على عدم إستقرارية ، P=1درجة التأخري 
  .أوال LGFالسلسلة  نقوم بتحديد درجة التأخريحيث 

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  LGFدرجة تأخري ):11- 03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  -1,115  1,145-  1,102-  1,124-  
Sc  987,0 -  0,977-  0,891-  0,868-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي " Schwarz"و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=0 إذن يستخدم اختبار ديكي فولر ،"DF "و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل :  

 .LGFللسلسة " DF"نتائج اختبارات ):12- 03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )3(النموذج 
  2,79  1,833  االجتاه العام
  3,11  1,984  احلد الثابت

  -3,520  -1,891  اجلذر األحادي

  )2(النموذج 
  2,54  1,206  احلد الثابت

  -2,933  - 0, 590  اجلذر األحادي
  -1,948 7,740  اجلذر األحادي  )1(النموذج 

                                                             
  ).06-03(بامللحق رقم  DLPIBأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1
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  ).04أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )3(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

      :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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tcalculé=1,833ttabulé=2,79 
 . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )2(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):     احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=1,206ttabulé=2,54  
  . %5العدم أي عدم وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية نقبل أي فرضية 

  )1(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثالثة

    :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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tcalculé =7,740ttabulé=-1,948 

غري مستقرة من  LGFإذن السلسلة  %5نقبل فرضية العدم أي وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 
، و أحسن طريقة جلعلها مستقرة هي إجراء الفروق من الدرجة األوىل 1مع عدم وجود احلد الثابت DSالنوع 

 DLGF=LGF-LGF (-1)   :   عليها مبعىن

  :DLGFدراسة استقرارية السلسلة / 4
تتذبذب حول وسط حسايب  DLGF  سلسلة النالحظ أن ) 06- 04(رقم  امللحقمن خالل 

بإتباع نفس اخلطوات ف اإلحصائية االختباراتإجراء  ذلك ال بد منمن ، و للتأكد استقرارهاثابت ما يدل على 
  .السابقة نقوم بتحديد درجة التأخري مث إجراء االختبار

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  DLGFدرجة تأخري ):13- 03(اجلدول رقم 

                                                             
  ).01-04(بامللحق رقم  LGFأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1
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  P=0  P=1  P=2  P=3  اراملعي
Aic  1,111-  1,145-  1,102-  1,124-  
Sc  0,987-  0,977-  0,891-  0,868-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي " Schwarz"و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=0 إذن يستخدم اختبار ديكي فولر ،"DF "و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل :  

 .DLGFللسلسة " DF"نتائج اختبارات ):14- 03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )3(النموذج 
  2,79 0,440-  االجتاه العام
  3,11  865,2  احلد الثابت

  -3,523  - 123,5  اجلذر األحادي

  )2(النموذج 
  2,54  064,4  احلد الثابت

  - 935,2  - 5, 158  اجلذر األحادي
  -1,949 - 1,090  اجلذر األحادي  )1(النموذج 

  ).04أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )3(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

         :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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tcalculé=-0,440ttabulé=2,79 
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )2(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):   احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=4,064ttabulé=2,54  
  . %5نقبل الفرضية البديلة أي وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية 
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       :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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tcalculé =-5,158ttabulé=-2,935 

غري مستقرة يف املستوى  LGF، و عليه السلسلة 1مستقرة مع وجود احلد الثابت DLGFو منه السلسلة 
  ).1(لكنها مستقرة عند حساب فرقها األول إذن هي متكاملة من الدرجة 

  :LGE  دراسة استقرارية السلسلة/ 5
تقع خارج  (AC)الذايت الكلية  االرتباطيتضح أن معامالت دالة ) 02- 05(من خالل امللحق رقم 

تنعدم بسرعة بعد ف (PAC)الذايت اجلزئية  االرتباطعامالت دالة مأما  P=9جمال الثقة إىل غاية درجة التأخري 
، ديكي فولر و لتأكيد ذلك نقوم بإختبار LGEسلسلة المما يدل على عدم إستقرارية ، P=1درجة التأخري 

 .أوال LGEالسلسلة  نقوم بتحديد درجة التأخريحيث 

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  LGEدرجة تأخري ):15- 03(ل رقم اجلدو 
  P=0  P=1  P=2  P=3    املعيار
Aic  -0,833  1,221-  1,193-  1,120-  
Sc  709,0 -  1,054-  0,982-  0,864-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=1 و مبا أن ، p0 يستخدم اختبار ديكي فولر املدعم"ADF"و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل ، :  

  .LGEللسلسة " ADF"نتائج اختبارات ):16- 03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )6(النموذج 
  2,79  3,461  االجتاه العام
  3,11  3,644  احلد الثابت

  -3,523  -3,577  اجلذر األحادي

  2,54  1,229  احلد الثابت  )5(النموذج 
  -2,935  - 0, 956  اجلذر األحادي

                                                             
  ).06-04(بامللحق رقم  DLGFأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1
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  -1,949 2,383  اجلذر األحادي  )4(النموذج 
 ).05أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )6(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

        :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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  . %5نقبل الفرضية البديلة أي وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

      :اجلذر األحادي اختبار وجود -
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tcal=-3,577ttabulé=-3,523 
  ). ttabulé=-3,523( %5نقبل الفرضية البديلة أي عدم وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 

 )tcal=-3,577ttabulé=-4,198 ألن ( %1لكن ال ميكن رفض الفرضية البديلة عند مستوى معنوية 
و بالتايل يصبح من الضروري إجراء اختبار االستقرارية على  1ما يعين قبول فرضية العدم أي وجود اجلذر األحادي

  .  LGEسلسلة  الفرق من الدرجة األوىل ملعرفة درجة تكامل السلسلة
  DLGE=LGE-LGE (-1): بالعالقة LGEحيث يعطى الفرق من الدرجة األوىل للسلسلة 

 :DLGEدراسة استقرارية السلسلة / 6
  .نقوم بتحديد درجة التأخري مث إجراء االختباربإتباع نفس اخلطوات السابقة 

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  DLGEدرجة تأخري ):17- 03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  0,973-  0,934-  0,903-  0,865-  
Sc  0,847-  0,765-  0,689-  0,607-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر
يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 

p=0 إذن يستخدم اختبار ديكي فولر ،"DF "و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل :  
  . DLGEللسلسة " DF"رات نتائج اختبا):18- 03(اجلدول رقم 

                                                             
ا بامللحقني LGEأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1   .على التوايل )02- 05(و  )01-05( و دالة االرتباط الذايت اخلاصة 
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دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )3(النموذج 
  2,79 0,522-  االجتاه العام
  3,11  184,1  احلد الثابت

  -3,523  - 649,3  اجلذر األحادي

  )2(النموذج 
  2,54  523,2  احلد الثابت

  - 935,2  - 3, 654  اجلذر األحادي
  -1,949 - 2,489  اجلذر األحادي  )1(النموذج 

 ).05أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
  )3(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

       :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )2(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):    احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=2,523ttabulé=2,54  
  . %5احلد الثابت عند مستوى معنوية نقبل فرضية العدم أي عدم وجود 

  )1(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثالثة

       :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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tcalculé =-2,489ttabulé=-1,949 

  ). ttabulé=-1,949( %5نقبل الفرضية البديلة أي عدم وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 
 )tcal=-2,489ttabulé=-2,622 ألن ( %1لكن ال ميكن رفض الفرضية البديلة عند مستوى معنوية 
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و بالتايل يصبح من الضروري إجراء اختبار االستقرارية على  1ما يعين قبول فرضية العدم أي وجود اجلذر األحادي
.                                         LGEسلسلة الفرق من الدرجة الثانية ملعرفة درجة تكامل السلسلة

  DDLGE=DLGE-DLGE (-1) : بالعالقة LGEحيث يعطى الفرق من الدرجة الثانية للسلسلة 

  :DDLGEسلة دراسة استقرارية السل/ 7
تتذبذب حول وسط حسايب DDLGE سلسلة النالحظ أن ) 11-05(رقم  امللحقمن خالل 
بإتباع نفس اخلطوات ف اإلحصائية االختباراتإجراء  ذلك ال بد من، و للتأكد استقرارهاثابت ما يدل على 

 .السابقة نقوم بتحديد درجة التأخري مث إجراء االختبار

  

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  DDLGEدرجة تأخري ):19- 03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  0,664-  0,602-  0,603-  0,574-  
Sc  0,537-  0,431-  0,388-  0,313-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"املعيارين باالعتماد على اجلدول و استنادا على 
p=0 إذن يستخدم اختبار ديكي فولر ،"DF "و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل : 

 .DDLGEللسلسة " DF"نتائج اختبارات ):20- 03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )3(النموذج 
  2,79 0,056-  االجتاه العام
  3,11  1- ,102  احلد الثابت

  -3,526  - 784,6  اجلذر األحادي

  2,54  0-,114  احلد الثابت  )2(النموذج 
  - 936,2  - 6, 875  اجلذر األحادي

  -1,949 - 6,966  اجلذر األحادي  )1(النموذج 
 ).05أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

                                                             
ا بامللحقني DLGEأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1  .على التوايل) 07-05(و  )06-05( و دالة االرتباط الذايت اخلاصة 



124 
 

  )3(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

      :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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tcalculé=-1,102ttabulé=2,79 
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )2(نتائج تقدير النموذج : الثانيةاملرحلة 

):   احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=-0,114ttabulé=2,54  
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية 

  )1(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثالثة

       :اجلذر األحادياختبار وجود  -
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tcalculé =-6,966ttabulé=-1,949 

)            ttabulé=-1,949( %5نقبل الفرضية البديلة أي عدم وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 
  .(tcalculé =-6,966ttabulé=-2,624) %1و مستوى معنوية 
غري مستقرة يف املستوى  LGE، و عليه السلسلة 1مستقرة مع عدم وجود الثابت DDLGEو منه السلسلة 

 ).2(لكنها مستقرة عند حساب فرقها الثاين إذن هي متكاملة من الدرجة 

  :LG  دراسة استقرارية السلسلة/ 8
تقع خارج  (AC)الذايت الكلية  االرتباطيتضح أن معامالت دالة ) 02- 06(من خالل امللحق رقم 
تنعدم بسرعة بعد ف (PAC)الذايت اجلزئية  االرتباطعامالت دالة مأما  P=10جمال الثقة إىل غاية درجة التأخري 

، حيث ديكي فولر و لتأكيد ذلك نقوم بإختبار LGسلسلة المما يدل على عدم إستقرارية ، P=1درجة التأخري 
 .أوال LGسلة السل نقوم بتحديد درجة التأخري

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  LGدرجة تأخري ):21-03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3    املعيار

                                                             
ا بامللحقني DDLGEأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1  .)12-05(و  )11-05( و دالة االرتباط الذايت اخلاصة 
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Aic  -1,331  1,491-  1,437-  1,451-  
Sc  206,1 -  1,323-  1,226-  1,262-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"استنادا على املعيارين باالعتماد على اجلدول و 
p=1 و مبا أن ، p0 يستخدم اختبار ديكي فولر املدعم"ADF"و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل ، :  

  .LGللسلسة " ADF"نتائج اختبارات ):22-03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )6(النموذج 
  2,79  2,856  االجتاه العام
  3,11  3,02  احلد الثابت

  -3,523  -2,947  اجلذر األحادي

  )5(النموذج 
  2,54  1,346  احلد الثابت

  -2,935  - 0, 915  اجلذر األحادي
  -1,949 343,3  اجلذر األحادي  )4(النموذج 

 ).06أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )6(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل

        :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -
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1

0

bH
bH

                     

tcalculé=2,856ttabulé=2,79 

  . %5نقبل الفرضية البديلة أي وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

      :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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1:

1

0




H
H

                       

tcal=-2,947ttabulé=-3,523 
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غري مستقرة من  LGFإذن السلسلة  %5نقبل فرضية العدم أي وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 
   :     ، و أحسن طريقة جلعلها مستقرة هي إجراء الفروق من الدرجة األوىل عليها مبعىنDS1النوع 

DLG=LG-LG (-1) 

  :DLG  دراسة استقرارية السلسلة/ 8
تتذبذب حول وسط حسايب ثابت  DLG  سلسلة النالحظ أن ) 06-06(رقم  امللحقمن خالل 

بإتباع نفس اخلطوات السابقة ف اإلحصائية االختباراتإجراء  ذلك ال بد منمن ، و للتأكد استقرارهاما يدل على 
  .نقوم بتحديد درجة التأخري مث إجراء االختبار

  .Schwarzو  Akaike باالعتماد على املعيارين  DLGدرجة تأخري ):23-03(اجلدول رقم 
  P=0  P=1  P=2  P=3    املعيار
Aic  -1,293  1,324-  1,276-  1,267-  
Sc  112,1 -  1,155-  1,063-  1,008-  

 .(Eviews 07)أعد باالعتماد على برنامج : املصدر

يالحظ أن درجة التأخري هي  Schwarz""و " Akaike"باالعتماد على اجلدول و استنادا على املعيارين 
p=1 و مبا أن ، p0 يستخدم اختبار ديكي فولر املدعم"ADF"و النتائج ملخصة يف اجلدول التايل ، :  

  .DLGللسلسة " ADF"نتائج اختبارات ):24-03(اجلدول رقم 
دولة " t"قيمة   احملسوبة" t"قيمة   مركبات النموذج  النموذج  =0,05)(ا

  )6(النموذج 
  2,79  -0,875  االجتاه العام
  3,11  3,101  احلد الثابت

  -3,523  -4,542  اجلذر األحادي

  )5(النموذج 
  2,54  3,835  احلد الثابت

  -2,935  - 4, 472  اجلذر األحادي
  -1,949 1-,972  اجلذر األحادي  )4(النموذج 

 ).06أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  )6(نتائج تقدير النموذج : املرحلة األوىل
                                                             

  ).01- 06(بامللحق رقم  LGأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1
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      :اختبار وجود مركبة االجتاه العام -







0:
0:

1

0

bH
bH

                       

tcalculé=-0,875ttabulé=2,79 
  . %5نقبل فرضية العدم أي عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية 

  )5(نتائج تقدير النموذج : املرحلة الثانية

):      احلد الثابت(اختبار مركبة الدورات االقتصادية  -
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tcalculé=3,835ttabulé=2,54  
  . %5أي وجود احلد الثابت عند مستوى معنوية نقبل الفرضية البديلة 

      :اختبار وجود اجلذر األحادي -
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1
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H
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tcalculé =-4,472ttabulé=-2,935 
  . %5نقبل الفرضية البديلة أي عدم وجود اجلذر األحادي عند مستوى معنوية 

غري مستقرة يف  LG، و عليه السلسلة 1مستقرة مع وجود احلد الثابت DLGو منه السلسلة 
  ).1(املستوى لكنها مستقرة عند حساب فرقها األول إذن هي متكاملة من الدرجة 

 :و كخالصة ملا سبق
 . LPIB I(1)متكاملة من الدرجة األوىل، أي  LPIBمستقرة و منه السلسلة  DLPIBالسلسلة  -
 .LGF  I(1)متكاملة من الدرجة األوىل، أي  LGFمستقرة و منه السلسلة  DLGFالسلسلة  -
 .LGE  I(2)متكاملة من الدرجة الثانية، أي  LGEمستقرة و منه السلسلة  DDLGEالسلسلة  -
 .LG  I(1)، أي األوىلمتكاملة من الدرجة  LGمستقرة و منه السلسلة  DLGالسلسلة  -

 األول ودراسته الديناميكيةتقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي : المطلب الثاني
لدراسة العالقة بني النمو االقتصادي و النفقات العمومية بشقيها التجهيز و التسيري سيتم تقدير منوذج 

  .جهيز و نفقات التسيريالناتج الداخلي اخلام، نفقات الت: شعاع االحندار الذايت األول الذي يضم املتغريات التالية

                                                             
  ).06-06(بامللحق رقم  DLGأنظر الشكل اخلاص بالسلسلة  1
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قبل القيام بعملية التقدير ال بد من العودة إىل نتائج دراسة استقرارية السالسل الزمنية اليت لكن 
ما يعين إمكانية  I(1)متكاملتني من الدرجة األوىل  LGFو  LPIBاستخلص من خالهلا أن كال السلسلتني 

رتني آنفا عالقة مستقرة و ذا كان للمتغريتني املذكب اختبار ما إ، األمر الذي يستوجاملشرتكمتيزمها خباصية التكامل 
  ".Johansen-Juselius "يف األجل الطويل و هلذا الغرض يلجا الستخدام اختبار 

 ":Johansen-Juselius "وفق طرقة جوهانسون جسلس  المشتركاختبار عالقة التكامل / أوال
 باالعتماد على جمموعة من املعايري" VAR"املسار قبل إجراء االختبار جيب حتديد درجة تأخري 

  :هو مبني يف اجلدول التايل كما" Schwarz"و  "Akaike"و خصوصا  LR، FPE ،HQ:   كمعايري

 املعيارين ىباالعتماد عل درجة تأخري مسار منوذج شعاع االحندار الذايت األول): 25- 03(اجلدول رقم 
Akaike   وSchwarz.  

  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  -4,517 -4,29  -4,227  
Sc  -3,995 -3,376  -2,921  

  ). 07أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

"                 Akaike"أعاله و بأخذ التأخري الذي يوافق أقل قيمة للمعيارين من خالل اجلدول 
، فيطبق بعد حتديد عدد التأخريات اختبار =1pهي  1يالحظ أن درجة التأخري املناسبة Schwarz""و 

الذي حيدد بدرجة معنوية VAR(1). على النموذج " Johansen-Juselius "التكامل املشرتك املتعدد لـ 
 "Trace Test"ر  اختبار األث: عدد عالقات التكامل املشرتك بني املتغريات املدروسة استنادا على اختبارين مها

  ". Max Eigenvalue"و اختبار القيمة الكامنة العظمى 
 :يل نتائج االختبار يف ظل الفرضية التاليةو تلخص يف اجلدول التا

i: 
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rH
rH

               

  LPIBبني " "Johansen-Juseliusنتائج اختبار التكامل املشرتك وفق طريقة ): 26- 03(اجلدول رقم 
 LGFو 

القيمة احلرجة   
القيمة احلرجة عند   Trace Statisticعند املستوى 

  Max-Eign Statistic % 5املستوى 

                                                             
 ).07أنظر امللحق ( LRعيار للمأكرب قيمة بالنسبة و FPE  رياأقل قيمة بالنسبة للمع لتوافقه مع VAR(1)منوذج  اختيار يتم 1
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5 % 
  i 15, 494  9,737  14,264  8,4الفرضية 

  ).08أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

  ختبار األثر استنادا ال %5معنوية  عند مستوى) i(من خالل اجلدول تقبل فرضية العدم يف 
"Trace Test "اختبار القيمة الكامنة العظمى  و"Max Eigenvalue" جوهنسون ، ألن إحصائية

  .على التوايل) 14,264و  15,494(أقل من القيمة احلرجة هلما ) 8,4و  9,737(لالختبارين 
و عليه ميكن تطبيق منوذج شعاع . LGF و LPIBو بالتايل ال توجد عالقة تكامل مشرتك بني املتغريتني 

  .عند التقدير" VAR"اإلحندار الذايت 
  :نموذج شعاع االنحدار الذاتي األول تقدير/ ثانيا

ميكن التمييز بني طرق خمتلفة لتقدير شعاع االحندار الذايت غري أن لكل واحدة منها نقائص و عيوب  
املتغريات عند اللجوء للتقدير بعد حذف اجلذور األحادية، أو كفقدان بعض املعلومات املتواجدة على مستوى 

و احلصول على تقديرات تقاربية عند تطبيق ) Erreurs de spécification(التأثر بأخطاء التخصيص 
األسهل تطبيقا " OLS"طريقة أعظم احتمال مبعلومات كاملة، لذلك تبقى طريقة املربعات الصغرى العادية 

 .منوذج االحندار الذايت حيث تستعمل لتقييم

لتحديد Log Likelihood" و  Aic، Sc"مثلما متت اإلشارة إليه سابقا مت االعتماد على معايري 
أكرب  و" Scو Aic "حيث تأخذ درجة التأخري اليت توافق أقل قيمة للمعيارين  عدد تأخريات النموذج األمثل،

 اختري النموذجباستعمال طريقة املربعات الصغرى بعد عدة حماوالت تقدير ، ف"Log Likelihood"قيمة للمعيار 
VAR(1)1، و فيما يلي حماولة حتليل نتائج تقدير النموذج من خالل دراسة كل معادلة على حدى : 

  :معادلة الناتج الداخلي الخام/ 1

 

 

 

لكل من نفقات التسيري  تشرح املعادلة أعاله الناتج الداخلي اخلام بداللة قيمته السابقة و القيم املؤخرة 
  :و نفقات التجهيز، حيث ميكن استخالص النتائج التالية

                                                             
 .)09(أنظر امللحق رقم  1

DLPIB = 0,141 + 0,388 DLPIB(-1) - 0,275 DLGF(-1) + 0,078 DDLGE(-1) 
               (4,52)         (2,00)                      (-1,86)                    (0,74) 

R2  = 0,124          N = 40            (.):t-statistics           Fstat = 1,709 
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فرتة (و معلمة متغرية الناتج الداخلي اخلام  عدم معنوية املعلمات املكونة لنموذج االحندار الذايت ما عدا الثابت -
دولة )إبطاء أوىل  ).Ttab=N0.05=1,96(، ألن إحصائية ستيودنت احملسوبة أقل من قيمتها ا

عدم معنوية املعلمات جمتمعة، أي أن املعنوية الكلية للنموذج غري مقبولة حيث جاءت إحصائية فيشر احملسوبة  -
دولة  ، و على ذلك ميكن اعتبار املعادلة الشارحة للناتج )Fstat = 1,709Ftab = 2,63(أقل من قيمتها ا

  .%5الداخلي اخلام غري مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية 
عدم قدرة النموذج على شرح التغريات اليت تطرأ على الناتج الداخلي اخلام، إذ تشري القيمة املتدنية ملعامل  -

من تغريات الناتج الداخلي اخلام مفسرة بقيمته السابقة و القيم 12,5% إىل أن ) R2 = 0,124(التحديد 
يعود لألخطاء أو إىل ) %87,5(التجهيز، و الباقي املؤخرة لكل من نفقات التسيري و نفقات ) املشاهدات(

 .متغريات أخرى مل تدرج يف النموذج
العالقة الطردية اليت تربط الناتج الداخلي اخلام بقيمته السابقة و نفقات التجهيز املؤخرة لسنة واحدة، حيث  -

يادة ناتج السنة املاضية     ما يعين أن ز ) 0,38(جاءت مرونة الناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة موجبة 
، يف حني قدرت مرونة نفقات التجهيز املؤخرة لسنة % 0,388ينجم عنه زيادة الناتج الداخلي احلايل بـ  %1بـ 

يزداد الناتج الداخلي اخلام احلايل بـ  %1أي كلما ارتفعت نفقات جتهيز السنة املاضية بـ  0,078واحدة 
0,078 %. 

بط الناتج الداخلي اخلام بنفقات التسيري املؤخرة لسنة واحدة، حيث جاءت مرونة العالقة العكسية اليت تر  -
تراجع الناتج  %1أي كلما ارتفعت نفقات تسيري السنة املاضية بـ ) - 0,275(املتغرية املذكورة بإشارة سالبة 

 .%0,275الداخلي اخلام هلاته السنة بـ 

 :معادلة نفقات التسيير/ 2

  
  
  
  

التسيري بداللة قيمتها السابقة و القيم املؤخرة لكل من الناتج الداخلي اخلام   تشرح املعادلة أعاله نفقات 
  :و نفقات التجهيز، حيث ميكن استخالص النتائج التالية

فرتة إبطاء (يف حني تبقى معلمة نفقات التسيري ) فرتة إبطاء أوىل(معنوية معلمة متغرية الناتج الداخلي اخلام  -
مع الثابت غري معنوية، ألن إحصائية ستيودنت احملسوبة أقل من قيمتها ) ة إبطاء أوىلفرت (و نفقات التجهيز ) أوىل

دولة   ).Ttab=N0.05=1,96(ا

DLGF = 0,069 + 0,910 DLPIB(-1) - 0,257 DLGF(-1) + 0,128 DDLGE(-1) 
              (1,91)          (4,06)                     (-1,50)                   (1,06) 

R2  = 0,358          N = 40            (.):t-statistics           Fstat = 6,698 
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معنوية املعلمات جمتمعة، أي أن املعنوية الكلية للنموذج مقبولة حيث جاءت إحصائية فيشر احملسوبة أكرب من  -
دولة  منه تعترب املعادلة الشارحة لنفقات التسيري مقبولة ، و )Fstat = 6,698Ftab = 2,63(قيمتها ا

  .%5إحصائيا عند مستوى معنوية 
فقط من تغريات نفقات  %35أن  ميكن القول) R2 = 0,35(من خالل القيمة املتواضعة ملعامل التحديد  -

و نفقات التجهيز، املؤخرة لكل من الناتج الداخلي اخلام ) املشاهدات(التسيري مشروحة بقيمتها السابقة و القيم 
 .يعود لألخطاء أو إىل متغريات أخرى مل تدرج يف النموذج) %65(و الباقي 

العالقة السلبية اليت تربط نفقات التسيري بقيمتها السابقة، حيث وردت مرونة نفقات التسيري املؤخرة املؤخر  -
لتسيري بقيمتها املاضية، أي   ما يدل على العالقة العكسية اليت تربط نفقات ا) 0,275-(لسنة واحدة سالبة 

 . % 0,275تراجعت نفقات تسيري السنة احلالية بـ  %1كلما ارتفعت نفقات تسيري السنة املاضية بـ 
العالقة االجيابية اليت تربط نفقات التسيري بالناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة و نفقات التجهيز املؤخرة  -

ما يعين أن ) 0,91(الناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة موجبة لسنة واحدة كذلك، حيث جاءت مرونة 
ة ، كما بلغت مرون%0,91يقود الرتفاع نفقات التسيري اخلاصة بالسنة احلالية بـ  %1زيادة ناتج السنة املاضية بـ 

 .0,128التجهيز املؤخرة لسنة واحدة نفقات 

  

  :معادلة نفقات التجهيز/ 3 

  
ها السابقة و القيم املؤخرة لكل من الناتج الداخلي تالتجهيز بداللة قيمتشرح املعادلة أعاله نفقات 

  :و نفقات التسيري، حيث ميكن استخالص النتائج التالية اخلام  
-  

تشرح املعادلة أعاله نفقات التجهيز بداللة قيمتها السابقة و القيم املؤخرة لكل من الناتج الداخلي 
 :استخالص النتائج التاليةاخلام و نفقات التسيري، حيث ميكن 

فرتة إبطاء (تغرييت نفقات التسيري م اتغري أن معلم) فرتة إبطاء أوىل(معنوية معلمة متغرية الناتج الداخلي اخلام  -
غري معنوية، ألن إحصائية ستيودنت احملسوبة جاءت الثابت إضافة إىل ) أوىلفرتة إبطاء (و نفقات التجهيز ) أوىل

دول  ).Ttab=N0.05=1, 96(ة أقل من قيمتها ا

DDLGE = - 0,050 + 0,801 DLPIB(-1) - 0,477 DLGF(-1) - 0,092 DDLGE(-1) 
                  (-1,05)         (2,71)                      (-2,12)                   (-0,58) 

R2  = 0,189          N = 40            (.):t-statistics           Fstat = 2,813 
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معنوية املعلمات جمتمعة، أي أن املعنوية الكلية للنموذج مقبولة حيث جاءت إحصائية فيشر احملسوبة أكرب من  -
دولة  ، و منه تعترب املعادلة الشارحة لنفقات التجهيز مقبولة )Fstat = 2,813Ftab = 2,63(قيمتها ا

  .%5إحصائيا عند مستوى معنوية 
فقط من تغريات  %18,9تشري إىل أن ) R2 = 0,189(معامل التحديد معامل التحديد  ضعف قيمة -

املؤخرة لكل من الناتج الداخلي اخلام و نفقات ) املشاهدات(نفقات التجهيز مفسرة بقيمتها السابقة و القيم 
 . التسيري

لسنة واحدة حيث قدرت املرونة   كما يالحظ أن نفقات التجهيز تتأثر مباشرة بالناتج الداخلي اخلام املؤخر  -
                  ارتفعت نفقات التجهيز  %1أي كلما زاد الناتج الداخلي اخلام  املؤخر لسنة واحدة بـ  0,80بـ 
 . ، الشيء الذي يدل على العالقة االجيابية بينهما%0,80بـ 
أن تراجع نفقات تسيري السنة املاضية      العالقة السلبية بني نفقات التجهيز و قيمتها املبطأة لسنة واحدة إذ  -
          ، كما أن العالقة بني نفقات التجهيز  %0,092ينجر عنه ارتفاع نفقات جتهيز السنة احلالية بـ  %1 بـ

ينجم عنه  %1و نفقات التسيري املؤخرة لسنة واحدة عكسية حيث أن اخنفاض نفقات تسيري السنة املاضية بـ 
 .%0,47ز السنة احلالية بـ ارتفاع نفقات جتهي

  :1شعاع االنحدار الذاتي ألول نموذجدراسة صالحية / ثالثا
  :بعد القيام بعرض منوذج شعاع االحندار الذايت ال بد من اختبار صالحيته، من خالل ما يلي

  :األول يدراسة استقرارية نموذج شعاع االنحدار الذات/ 1
تطبيق اختبار اجلذور املتعددة، حيث تعترب نتائج شعاع االحندار للتأكد من مدى استقرارية النموذج يتم 

  :و اجلدول أدناه يبني نتائج هذا االختبار) 1(الذايت مستقرة إذا كانت كل اجلذور أقل من الواحد 
 منوذج شعاع االحندار الذايت األولاستقرار نتائج اختبار ): 27- 03(اجلدول رقم 
Modulus  Root 
0,429527  0,117979 – 0,413006i  
0,429527  0,117979 + 0,413006i  
0,197341  - 0,197341   

  ).01- 10أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
                1من قراءة اجلدول أعاله يتبني أن مجيع اجلذور أقل من الواحد، أي تقع داخل الدائرة األحادية

  .مستقر] VAR(1)[منوذج شعاع االحندار الذايت و عليه يعترب 
                                                             

 ).10(أنظر امللحق رقم  1
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  :األول االرتباط الذاتي لبواقي معادالت النموذجدراسة / 2
، "Box-Pierce"و " LM"للتأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي يلجأ الختباري 

  :أدناهو النتائج ملخصة يف اجلدولني ) عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي: الفرضية الصفرية(
  للنموذج األول" LM Test"نتائج اختبار ): 28- 03(اجلدول رقم 

6 5  4  3  2  1  Lags 
3,941  6,122  7,713  6,985  10,412  8,597  LM stat  
0,915  0,727  0,562  0,638  0,318  0,475  Prob  

  ).03- 10أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
 للنموذج األول "Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار ): 29- 03(اجلدول رقم 

6  5  4  3  2  1  Lags 
32,036  28,641  23,770  16,452  10,044  2,279  Q-stat  
0,986  0,954  0,904  0,900  0,864  NA*  Prob  
35,131  31,137  25,570  17,439  10,511  2,337  Adj Q-stat  
0,964  0,910  0,850  0,865  0,838  NA*  Prob  

 ).04-10أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

إىل قبول فرضية العدم أي غياب االرتباط الذايت بني البواقي ) 29-03(و ) 28-03(يشري اجلدولني 
 .%5لكال االختبارين أكرب من مستوى املعنوية ) Prob(ألن القيمة االحتمالية 

  :األول الطبيعي لبواقي معادالت النموذجاختبار التوزيع / 3
للكشف ) سلسلة البواقي هلا توزيع طبيعي: الفرضية الصفرية" (Jarque-Bera"يستخدم اختبار 

  :، و اجلدول أدناه يظهر نتائج هذا االختبار)La normalité(عن طبيعية السالسل الزمنية 
  للنموذج األول "Jarque-Bera "للبواقي نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ): 30- 03(اجلدول رقم 

Joint  3  2  1  Compoment 
12,529  1,372  0,080  11,076  Jarque-Bera  

6  2  2  2  df  
0,051  0,503  0,960  0,0039   Prob  

                                                                                                                                                                                              
 ).02-10(رقم أنظر امللحق  1
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  ).05-10أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

جلميع البواقي أقل من " Jarque-Bera"إحصائية يستنتج أن ) 30- 03(من خالل اجلدول رقم 
دولة إلحصائية  2)6(59.12القيمة ا

95.0  و منه تقبل فرضية العدم أي البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند ،
  .%5مستوى معنوية 

يستنتج أن سلسلة انطالقا من االختبارات السابقة و خاصة اختباري االرتباط الذايت و التوزيع الطبيعي للبواقي، 
 VAR(1)، و عليه ميكن القول أن النموذج )bruit blanc gaussien(البواقي عبارة عن صخب أبيض 

  . املقدر ذو جودة إحصائية مقبولة و بالتايل ميكن اإلقرار بصالحيته

  األولالدراسة الديناميكية لنموذج شعاع االنحدار الذاتي  /رابعا
االستجابة يسمح بالتعرف على طبيعة العالقات اليت متيز متغريات  إن حتليل التباين و دراسة دوال

يتطلب ترتيب املتغريات إذ " Cholesky"الدراسة يف األجل القصري، غري أن القيام بذلك اعتمادا على معيار 
غريات مؤثرا يتأثر كل متغري بشكل متزامن باملتغريات السابقة له و ليس باملتغريات اليت تليه لذلك يعترب ترتيب املت

يف نتائج حتليل التباين و دراسة دوال االستجابة، و لتفادي ذلك يتم ترتيب املتغريات استنادا إىل اختبارات السببية 
  .حيث حتدد هذه األخرية اجتاه العالقة بني متغريات الدراسة

  :دراسة السببية/ 1
   املمكنة بني متغريات الدراسة، على كل الثنائيات" Granger"للقيام بذلك يطبق اختبار السببية لـ 

  :و اجلدول التايل يبني النتائج املتوصل إليها

       LPIB ،LGF : بني كل من" Granger" لـ  لسببيةانتائج اختبار ): 31- 03(اجلدول رقم 
  LGEو 

  )Prob(القيمة االحتمالية   )F-stat(إحصائية فيشر   فرضية العدم  الرقم
01 LGF  ال تسببLPIB 1,545  0,227  
02 LPIB  ال تسببLGF 9.347  0,0005  
03 LGE  ال تسببLPIB 0,144  0,866  
04 LPIB  ال تسببLGE 10,889  0,0002  
05 LGE  ال تسببLGF 0,262  0,770  
06 LGF  ال تسببLGE 2,228  0,122  

  ).11أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
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،     )0,05(أكرب من مستوى املعنوية ) Prob(الصفرية إذا كانت القيمة االحتمالية تقبل الفرضية 
  :فمن اجلدول أعاله يستنتج ما يلي

أي أن كل من نفقات التسيري و التجهيز ال تفسران الناتج الداخلي اخلام، مبعىن  03و  01تقبل الفرضيتني  -
التسيري إىل الناتج الداخلي اخلام و ال من نفقات التجهيز راجنر من نفقات ال توجد سببية حسب مفهوم غ آخر

 .إىل الناتج الداخلي اخلام
راجنر من نفقات التجهيز إىل نفقات التسيري   غأي ال توجد سببية حسب مفهوم  06و  05تقبل الفرضيتني  -

 .قات التجهيزو ال من نفقات التسيري إىل نفقات التجهيز، إذن ال توجد سببية بني نفقات التسيري و نف
، أي أن الناتج الداخلي اخلام يفسر كل من نفقات التسيري و التجهيز، إذن 04و  02ترفض الفرضيتني  -

راجنر من الناتج الداخلي اخلام إىل نفقات التسيري و من الناتج الداخلي اخلام إىل غتوجد سببية حسب مفهوم 
 .نفقات التجهيز

اخلي اخلام يؤثر يف كل من نفقات التسيري و التجهيز يف يستخلص من دراسة السببية أن الناتج الد
حني ال تؤثر هاتني األخريتني فيه، إضافة إىل غياب العالقة بني نفقات التسيري و التجهيز إذ ال تؤثر أي منهما 

  .على األخرى

  ):دوال االستجابة(تحليل الصدمات / 2
حيث يسمح هذا النوع من التحليل ، "VAR"تعرب ظاهرة دوال االستجابة عن ديناميكية مناذج 

مبعرفة سلوك خمتلف متغريات النموذج نتيجة الصدمات اليت قد يتعرض هلا، فمن خالل هذا االختبار ميكن 
  .توضيح مقدرة املتغريات املدرجة يف النموذج على تفسري سلوك بعضها البعض

على حدى مث يدرس أثرها  و هلذا الغرض سوف تطبق صدمات يف الفرتة األوىل بالنسبة لكل متغري 
 :يف النقاط التالية 1على باقي املتغريات خالل عشر سنوات، و تلخص أهم النتائج املتوصل إليها

)116.0(عند إحداث صدمة على نفقات التسيري باملقدار - DLGF  يالحظ عدم استجابة باقي
تالحظ االستجابة املوجبة جلميع املتغريات حيث املتغريات يف السنة األوىل، لكن و انطالقا من السنة الثانية 

)076.0(يستجيب كل من الناتج الداخلي اخلام باملقدار DLPIB نفقات التجهيز باملقدار ، 
)018.0( DDLGE024.0(و نفقات التسيري بـ( DLGF،  كما تالحظ عودة الناتج الداخلي اخلام

سنوات يف حني تنعدم استجابة نفقات التجهيز للصدمة األوىل يف نفقات التسيري بعد  6إىل قيمته األصلية بعد 
 .السنة اخلامسة

                                                             
 ).01-12(أنظر امللحق رقم  1
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)15.0(عند إحداث صدمة على نفقات التجهيز باملقدار - DDLGE  تالحظ االستجابة الفورية املوجبة
)029.0(لنفقات التسيري باملقدار DLGF  عدم استجابة الناتج الداخلي يف السنة األوىل، غري أنه ابتداء و

)067.0(من السنة الثانية تالحظ االستجابة املوجبة للناتج الداخلي اخلام باملقدار  DLPIB  و السالبة لكل
)14.0(باملقدارينو نفقات التسيري من نفقات التجهيز  DDLGE013.0(و( DLGF  على

التوايل، لتنعدم استجابة الناتج الداخلي اخلام بعد السنة اخلامسة و استجابة نفقات التسيري بعد ثالث سنوات من 
 .إحداث الصدمة األوىل يف نفقات التجهيز

)084.0(كما أن تطبيق صدمة على الناتج الداخلي اخلام يف السنة األوىل باملقدار - DLPIB تؤدي
)055.0(التسيريمباشرة إىل التأثري باإلجياب و يف نفس السنة على نفقات  DLGF نفقات بالسلب على و

)001.0(التجهيز DDLGE يف كليهما يتالشى بعد أربع سنوات من إحداث الصدمة ، إال أن هذا التأثري
 .األوىل يف الناتج  الداخلي اخلام

اعتبار كل الصدمات مؤقتة، ألن مجيع املتغريات تعود إىل نقطة التوازن يف املدى الطويل بصفة عامة ميكن  -
  .1مثلما تبينه األشكال البيانية املتعلقة بدوال االستجابة

ات املطبقة،       صدمال ملختلفمن املالحظ عموما أن مجيع متغريات الدراسة تستجيب بصفة قوية 
و عليه ميكن القول أن أي تغري يف الناتج الداخلي اخلام بالزيادة أو بالنقصان يؤثر على متغريات الدراسة كذلك 
ا تؤثر على الناتج الداخلي اخلام، لذلك تعترب دراسة  األمر بالنسبة للصدمات املطبقة عل املتغريات األخرى فإ

  . ج االحندار الذايت و تكشف عن العالقات املوجودة بني املتغرياتدوال االستجابة وسيلة متيز مناذ 

  

  :تجزئة تباين خطأ التنبؤ/ 3
إن الغرض من تفكيك التباين هو معرفة مدى مسامهة كل جتديدة يف تباين خطأ التنبؤ أو حتديد نسبة 

  :فيما يلي 2م النتائج املتوصل إليهاالتباين اليت يسببها متغري ما يف نفسه و يف املتغريات األخرى، إذ ميكن إمجال أه
فرتة تنبؤ واحدة (عن قيمته السابقة يف املدى القصري  %69,49تباين خطأ تنبؤ نفقات التسيري ناتج بنسبة  -

من تباين خطأ تنبؤ نفقات التسيري،   %1,66، يف حني تساهم نفقات التجهيز يف تفسري ما نسبته )يف املستقبل
يف  %30كما تالحظ املسامهة الكبرية للناتج الداخلي اخلام يف تفسري تباين خطأ تنبؤ نفقات التسيري إذ تبلغ 

يف فرتة تنبؤ لسنتني، األمر الذي يدل أن الصدمات يف الناتج  %28,24سنوات بعدما كانت متثل  10فرتة تنبؤ 

                                                             
 ).02-12(أنظر امللحق رقم  1
 ).13(أنظر امللحق رقم  2
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تفسري تباين خطأ تنبؤ نفقات التسيري يف األجل الطويل بشكل أكرب منه يف األجل  الداخلي اخلام تساهم يف
 .القصري و يدل هذا االرتفاع على قوة تأثري الناتج الداخلي اخلام على نفقات التسيري

عن قيمته السابقة يف املدى القصري، يف حني تساهم  %80,43تباين خطأ تنبؤ نفقات التجهيز ناتج بنسبة  -
من تباين خطأ تنبؤ نفقات التجهيز، كما تبلغ مسامهة الناتج  %3,60نفقات التسيري يف تفسري ما نسبته 

، و عليه فإن نفقات التجهيز تتأثر %16,88الداخلي اخلام يف تفسري تباين خطأ تنبؤ نفقات التجهيز ما نسبته 
 . يف الناتج الداخلي اخلام أكثر من تأثرها عند إحداث تلك الصدمة يف نفقات التسيري عند إحداث صدمة

عن قيمته السابقة يف املدى القصري، عن نفقات  %71,09تباين خطأ تنبؤ الناتج الداخلي اخلام ناتج بنسبة  -
لى املدى ، و عليه فإن إحداث صدمة و خصوصا ع %27,77و عن نفقات التسيري بـ  %1,13التجهيز بـ 

 .البعيد يف نفقات التسيري تؤثر بشكل أكرب على الناتج الداخلي اخلام من إحداثها يف نفقات التجهيز

 الثاني ودراسته الديناميكيةتقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي : المطلب الثاني
شعاع االحندار لدراسة العالقة بني النمو االقتصادي و إمجايل النفقات العمومية سيتم تقدير منوذج 

  .الذايت الثاين الذي يضم متغرييت الناتج الداخلي اخلام و إمجايل النفقات العمومية

قبل القيام بعملية التقدير ال بد من العودة إىل نتائج دراسة استقرارية السالسل الزمنية اليت لكن 
ما يعين إمكانية  I(1) متكاملتني من الدرجة األوىل LGو  LPIBاستخلص من خالهلا أن كال السلسلتني 

رتني آنفا عالقة مستقرة و ذا كان للمتغريتني املذك، األمر الذي يستوجب اختبار ما إاملشرتكمتيزمها خباصية التكامل 
  ".Johansen-Juselius "يف األجل الطويل و هلذا الغرض يلجا الستخدام اختبار 

 ":Johansen-Juselius "وفق طرقة جوهانسون جسلس  المشتركاختبار عالقة التكامل / أوال
 باالعتماد على جمموعة من املعايري" VAR"قبل إجراء االختبار جيب حتديد درجة تأخري املسار 

  :هو مبني يف اجلدول التايل كما" Schwarz"و  "Akaike"و خصوصا  LR، FPE ،HQ:   كمعايري

 املعيارين ىباالعتماد عل شعاع االحندار الذايت الثاينمسار منوذج درجة تأخري ): 32- 03(اجلدول رقم 
Akaike   وSchwarz.  

  P=1  P=2  P=3  املعيار
Aic  -3,587 -3,811  -3,625  
Sc  -3,329 -3,380  -3,022  

  ). 14أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
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"                 Akaike"يوافق أقل قيمة للمعيارين أعاله و بأخذ التأخري الذي من خالل اجلدول 
، فيطبق بعد حتديد عدد التأخريات اختبار =2pهي  1يالحظ أن درجة التأخري املناسبة Schwarz""و 

الذي حيدد بدرجة معنوية VAR(2). على النموذج " Johansen-Juselius "التكامل املشرتك املتعدد لـ 
 "Trace Test"اختبار األثر  : بني املتغريات املدروسة استنادا على اختبارين مها عدد عالقات التكامل املشرتك

  ". Max Eigenvalue"و اختبار القيمة الكامنة العظمى 

 :يل نتائج االختبار يف ظل الفرضية التاليةو تلخص يف اجلدول التا

i: 


 

0:
0:

1

0

rH
rH

               

    LPIBبني " "Johansen-Juseliusنتائج اختبار التكامل املشرتك وفق طريقة ): 33- 03(اجلدول رقم 
 LGو 

القيمة احلرجة   
عند املستوى 

5 % 
Trace Statistic   القيمة احلرجة عند

  Max-Eign Statistic % 5املستوى 

  i 15, 494  12,806  14,264  10,537الفرضية 
  ).15أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

 Trace"ختبار األثر استنادا ال %5عند مستوى معنوية ) i(من خالل اجلدول تقبل فرضية العدم يف 
Test "اختبار القيمة الكامنة العظمى  و"Max Eigenvalue" جوهنسون لالختبارين ، ألن إحصائية

  .على التوايل) 14,264و  15,494(أقل من القيمة احلرجة هلما ) 10,537و  12,806(
و عليه ميكن تطبيق منوذج شعاع اإلحندار . LGو  LPIBو بالتايل ال توجد عالقة تكامل مشرتك بني املتغريتني 

  .عند التقدير" VAR"الذايت 

  :شعاع االنحدار الذاتي الثانيتقدير نموذج / ثانيا
لتحديد Log Likelihood" و  Aic، Sc" مثلما متت اإلشارة إليه سابقا مت االعتماد على معايري

أكرب و " Scو Aic "حيث تأخذ درجة التأخري اليت توافق أقل قيمة للمعيارين  عدد تأخريات النموذج األمثل،

                                                             
 ).14أنظر امللحق ( LRعيار للمأكرب قيمة بالنسبة و FPE  رياأقل قيمة بالنسبة للمع لتوافقه مع VAR(2)منوذج  اختيار يتم 1
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 اختري النموذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى بعد عدة حماوالت تقدير ، ف"Log Likelihood"قيمة للمعيار 
VAR(2) 1حماولة حتليل نتائج تقدير النموذج من خالل دراسة كل معادلة على حدى، و فيما يلي : 

 :معادلة الناتج الداخلي الخام/ 1

 

  

 

 

 
نفقات ال إلمجايلو القيم املؤخرة  يه السابقتنيتشرح املعادلة أعاله الناتج الداخلي اخلام بداللة قيمت

  :، حيث ميكن استخالص النتائج التاليةالعمومية
عدم معنوية املعلمات املكونة لنموذج االحندار الذايت ما عدا الثابت، ألن إحصائية ستيودنت احملسوبة أقل من  -

دولة   ).Ttab=N0.05=1,96(قيمتها ا
الكلية للنموذج غري مقبولة حيث جاءت إحصائية فيشر احملسوبة  عدم معنوية املعلمات جمتمعة، أي أن املعنوية -

دولة  ، و على ذلك ميكن اعتبار املعادلة الشارحة للناتج )Fstat = 0,762Ftab = 2,63(أقل من قيمتها ا
  .%5الداخلي اخلام غري مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية 

لى الناتج الداخلي اخلام، إذ تشري القيمة املتدنية ملعامل عدم قدرة النموذج على شرح التغريات اليت تطرأ ع -
ه السابقة و القيم الناتج الداخلي اخلام مفسرة بقيممن تغريات 8% إىل أن ) R2 = 0,080(التحديد 

يعود لألخطاء أو إىل متغريات أخرى مل تدرج ) %92(، و الباقي إلمجايل النفقات العموميةاملؤخرة ) املشاهدات(
 .النموذجيف 
، حيث جاءت مرونة الناتج الداخلي اخلام تنيه السابقيالعالقة الطردية اليت تربط الناتج الداخلي اخلام بقيمت -

ينجم عنه زيادة الناتج الداخلي  %1ما يعين أن زيادة ناتج السنة املاضية بـ ) 0,326(املؤخر لسنة واحدة موجبة 
 ناتج أي كلما ارتفع 0,171تني بـ ج الداخلي اخلام املؤخر لسن، يف حني قدرت مرونة النات%0,326احلايل بـ 

 .% 0,171يزداد الناتج الداخلي اخلام احلايل بـ  %1بـ  السنتني املاضيتني

                                                             
 .)16(أنظر امللحق رقم  1

DLPIB = 0,127 + 0,326 DLPIB (-1) + 0,171 DLPIB (-2) - 0,246 DLG (-1) 
               (3,18)         (1,60)                      (0,73)                    (-1,18) 

- 0.047  DLG(-2) 
                                                    (-0.296) 

R2  = 0,080          N = 40            (.):t-statistics           Fstat = 0,762 
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املؤخرة لسنة واحدة، حيث جاءت بإمجايل النفقات العمومية العالقة العكسية اليت تربط الناتج الداخلي اخلام  -
السنة املاضية املتعلقة ب إمجايل النفقات العمومية أي كلما ارتفع) -0,246(ارة سالبة مرونة املتغرية املذكورة بإش

و األمر نفسه بالنسبة إلمجايل النفقات العمومية  .%0,246تراجع الناتج الداخلي اخلام هلاته السنة بـ  %1بـ 
 .املؤخرة لسنتني

 :عموميةنفقات الإجمالي المعادلة / 2

  
  
  
  
  
  
 

لناتج الداخلي لو القيم املؤخرة  تنيها السابقيبداللة قيمت إمجايل النفقات العموميةتشرح املعادلة أعاله 
  :اخلام، حيث ميكن استخالص النتائج التالية

يف حني تبقى معلمة متغرية الناتج الداخلي اخلام ) فرتة إبطاء أوىل(معنوية معلمة متغرية الناتج الداخلي اخلام  -
مع الثابت غري معنوية، ألن ) و ثانية فرتة إبطاء أوىل( العموميةنفقات متغرية إمجايل ال يتمعلمو ) ثانيةفرتة إبطاء (

 ).Ttab=N0.05=1,96(دولة إحصائية ستيودنت احملسوبة أقل من قيمتها ا
معنوية املعلمات جمتمعة، أي أن املعنوية الكلية للنموذج مقبولة حيث جاءت إحصائية فيشر احملسوبة أكرب من  -

دولة   العموميةنفقات مجايل ال، و منه تعترب املعادلة الشارحة إل)Fstat = 6,483Ftab = 2,63(قيمتها ا
  .%5مقبولة إحصائيا عند مستوى معنوية 

إمجايل فقط من تغريات  %42,5أن  ميكن القول) R2 = 0,425(قيمة معامل التحديد من خالل  -
، و الباقي للناتج الداخلي اخلاماملؤخرة ) املشاهدات(و القيم  تنيها السابقيمشروحة بقيمت العموميةنفقات ال
 .أخرى مل تدرج يف النموذج يعود لألخطاء أو إىل متغريات) 57,5%(
املؤخرة لسنتني و كذا بقيمة الناتج الداخلي اخلام بقيمتها اإلمجالية  العموميةنفقات الالعالقة السلبية اليت تربط  -

 ، أي  كلما ارتفع)0,037-(سالبة  املؤخر لسنتني الناتج الداخلي اخلام، حيث وردت مرونة املؤخر لسنتني
 احلالية             بالسنة  لكلية اخلاصةا العموميةنفقات التراجعت  %1بـ  خر لسنتنياملؤ  الناتج الداخلي اخلام

 . % 0,037ــ بـ

DLG = 0,058 + 0,759 DLPIB(-1) - 0,037 DLPIB(-2) + 0,058 DLG (-1) 
                  (1,51)           (3,85)                     (-0,16)                     (0,28) 

-  0,085 DLG (-2) 
                                                     (-0,55) 

R2  = 0,425          N = 40            (.):t-statistics           Fstat = 6,483 
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الداخلي اخلام املؤخر لسنة بالناتج بقيمتها السابقة و  العموميةنفقات إمجايل الالعالقة االجيابية اليت تربط  -
ما يعين أن زيادة ناتج ) 0,759(واحدة موجبة ، حيث جاءت مرونة الناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة

، كما بلغت مرونة %0,759اخلاصة بالسنة احلالية بـ  إمجايل النفقات العموميةيقود الرتفاع  %1السنة املاضية بـ 
 . 0,058املؤخرة لسنة واحدة الكلية  العموميةنفقات ال

  :1دراسة صالحية شعاع االنحدار الذاتي الثاني/ ثالثا
  :القيام بعرض منوذج شعاع االحندار الذايت ال بد من اختبار صالحيته، من خالل ما يليبعد 

  :يدراسة استقرارية نموذج شعاع االنحدار الذات/ 1
للتأكد من مدى استقرارية النموذج يتم تطبيق اختبار اجلذور املتعددة، حيث تعترب نتائج شعاع االحندار 

  :و اجلدول أدناه يبني نتائج هذا االختبار) 1(أقل من الواحد الذايت مستقرة إذا كانت كل اجلذور 

 منوذج شعاع االحندار الذايت الثايناستقرار نتائج اختبار ): 34- 03(اجلدول رقم 
Modulus  Root 
0,427744  0,144746 – 0,402508i  
0,427744  0,144746 + 0,402508i  
0,350862   0,350862   
0.256327 -0.256327 

  ).01- 17أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

          2من قراءة اجلدول أعاله يتبني أن مجيع اجلذور أقل من الواحد، أي تقع داخل الدائرة األحادية
  .مستقر] VAR(2)[و عليه يعترب منوذج شعاع االحندار الذايت 

  :الثاني معادالت النموذجاالرتباط الذاتي لبواقي دراسة / 2
، " Box-Pierce"و " LM"للتأكد من عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي يلجأ الختباري 

  :و النتائج ملخصة يف اجلدولني أدناه) عدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي: الفرضية الصفرية(
  

  للنموذج الثاين" LM Test"نتائج اختبار ): 35- 03(اجلدول رقم 

                                                             
 ).17(أنظر امللحق رقم  1
 ).02-17(أنظر امللحق رقم  2
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6 5  4  3  2  1  Lags 
5,515  7,423  0,416  5,725  7,870  6,405  LM stat  
0,238  0,115  0,981  0,220  0,096  0,170  Prob  

  ).03- 17أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

 للنموذج الثاين "Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار ): 36- 03(اجلدول رقم 
6  5  4  3  2  1  Lags 

19,199  14,845  8,128  7,720  4,012  0,267  Q-stat  
0,444  0,462  0,701  0,357  NA*  NA*  Prob  
21,477  16,355  8,678  8,225  4,216  0,274  Adj Q-stat  
0,311  0,358  0,651  0,313  NA*  NA*  Prob  

 ).04-17أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
إىل قبول فرضية العدم أي غياب االرتباط الذايت بني البواقي ) 36-03(و ) 35-03(اجلدولني يشري 

 .%5لكال االختبارين أكرب من مستوى املعنوية ) Prob(ألن القيمة االحتمالية 

  :الثاني اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي معادالت النموذج/ 3
للكشف ) سلسلة البواقي هلا توزيع طبيعي: الصفريةالفرضية " (Jarque-Bera"يستخدم اختبار 

  :، و اجلدول أدناه يظهر نتائج هذا االختبار)La normalité(عن طبيعية السالسل الزمنية 

  للنموذج الثاين "Jarque-Bera "نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ): 37- 03(اجلدول رقم 
Joint  2  1  Compoment 
8,772  0,354  8,418  Jarque-Bera  

4  2  2  df  
0,0670  0,8377  0,0149  Prob  

  ).05-17أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر
جلميع البواقي أقل من " Jarque-Bera"يستنتج أن إحصائية ) 37- 03(من خالل اجلدول رقم 

دولة إلحصائية  2)4(488.9القيمة ا
95.0  تقبل فرضية العدم أي البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند ، و منه

  .%5مستوى معنوية 
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انطالقا من االختبارات السابقة و خاصة اختباري االرتباط الذايت و التوزيع الطبيعي للبواقي، يستنتج أن سلسلة 
 VAR(2)، و عليه ميكن القول أن النموذج )bruit blanc gaussien(أبيض  ضجيجالبواقي عبارة عن 

  . املقدر ذو جودة إحصائية مقبولة و بالتايل ميكن اإلقرار بصالحيته

  الدراسة الديناميكية لنموذج شعاع االنحدار الذاتي  /رابعا
يتطلب ترتيب " Cholesky"تحليل التباين و دراسة دوال االستجابة اعتمادا على معيار القيام بإن 

نادا إىل اختبارات السببية حيث حتدد هذه األخرية اجتاه العالقة بني يتم ترتيب املتغريات است عليهو املتغريات 
  .متغريات الدراسة

  :دراسة السببية/ 1
   على كل الثنائيات املمكنة بني متغريات الدراسة،" Granger"للقيام بذلك يطبق اختبار السببية لـ 

  :و اجلدول التايل يبني النتائج املتوصل إليها
  LGو  LPIBبني " Granger"  لـ السببية نتائج اختبار ):38- 03(اجلدول رقم 

  )Prob(القيمة االحتمالية   )F-stat(إحصائية فيشر   فرضية العدم  الرقم
01 LG  ال تسببLPIB 0,642  0,4277 
02 LPIB  ال تسببLG 14,545  0,0005 

  ).18أنظر امللحق رقم ) (Eviews 07(أعد باالعتماد على برنامج  : املصدر

،     )0,05(أكرب من مستوى املعنوية ) Prob(الفرضية الصفرية إذا كانت القيمة االحتمالية تقبل 
  :فمن اجلدول أعاله يستنتج ما يلي

ىن آخر ال توجد سببية الناتج الداخلي اخلام، مبع إمجايل النفقات العمومية ال تفسرأي أن ، 01 تقبل الفرضية -
 .إىل الناتج الداخلي اخلامالنفقات العمومية الكلية راجنر من حسب مفهوم غ

النفقات العمومية الكلية، إذن توجد سببية حسب ، أي أن الناتج الداخلي اخلام يفسر 02ترفض الفرضية  -
 .النفقات العمومية الكليةراجنر من الناتج الداخلي اخلام إىل مفهوم غ

  ):دوال االستجابة(تحليل الصدمات / 2
االختبار ميكن توضيح مقدرة املتغريات املدرجة يف النموذج على تفسري سلوك بعضها من خالل هذا 

و هلذا الغرض سوف تطبق صدمات يف الفرتة األوىل بالنسبة لكل متغري على حدى مث يدرس أثرها  على  .البعض
  :يف النقاط التالية 1باقي املتغريات خالل عشر سنوات، و تلخص أهم النتائج املتوصل إليها

                                                             
 ).01-19(أنظر امللحق رقم  1
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)083.0(باملقدار إمجايل النفقات العموميةعند إحداث صدمة على  - DLG ستجابة الفورية االالحظ ت
)057.0(للناتج الداخلي اخلام بـاملوجبة  DLPIB ،قبل السنة الثانية يف  لرتتفع استجابة الناتج الداخلي اخلام

كما تالحظ عودة . تصبح سالبة خالل السنتني الرابعة و اخلامسةأن تبدأ يف الرتاجع انطالقا من السنة الثالثة ل
 .إمجايل النفقات العموميةلصدمة األوىل يف من إحداث اسنوات  6الناتج الداخلي اخلام إىل قيمته األصلية بعد 

)105.0(باملقدارالناتج الداخلي اخلام عند إحداث صدمة على  - DLPIB  تالحظ عدم استجابة
إلمجايل  السالبةيف السنة األوىل، غري أنه ابتداء من السنة الثانية تالحظ االستجابة  العمومية الكلية النفقات

)020.0(باملقدار  النفقات العمومية DLG مث تستمر تلك االستجابة السلبية إىل غاية السنة الرابعة ،
 .الناتج الداخلي اخلاممن إحداث الصدمة األوىل يف سنوات  مخسبعد  النفقات العمومية الكليةلتنعدم استجابة 

بصفة عامة ميكن اعتبار كل الصدمات مؤقتة، ألن مجيع املتغريات تعود إىل نقطة التوازن يف املدى الطويل  -
 .1مثلما تبينه األشكال البيانية املتعلقة بدوال االستجابة

  :تجزئة تباين خطأ التنبؤ/ 3
معرفة مدى مسامهة كل جتديدة يف تباين خطأ التنبؤ أو حتديد نسبة  إن الغرض من تفكيك التباين هو

  :فيما يلي 2التباين اليت يسببها متغري ما يف نفسه و يف املتغريات األخرى، إذ ميكن إمجال أهم النتائج املتوصل إليها
فرتة تنبؤ (عن قيمته السابقة يف املدى القصري  %96,43ناتج بنسبة  الناتج الداخلي اخلامتباين خطأ تنبؤ  -

من تباين خطأ تنبؤ  %3,56يف تفسري ما نسبته  النفقات العمومية الكلية، يف حني تساهم )واحدة يف املستقبل
 .الناتج الداخلي اخلام

فرتة ( عن قيمته السابقة يف املدى القصري %67,52ناتج بنسبة إمجايل النفقات العمومية تباين خطأ تنبؤ  -
تالحظ حني سنوات، يف  10فرتة تنبؤ يف  %  42,12لترتاجع تلك النسبة إىل ) تنبؤ واحدة يف املستقبل

يف  %  57,88النفقات العمومية الكلية إذ تبلغيف تفسري تباين خطأ تنبؤ  املسامهة الكبرية للناتج الداخلي اخلام
األمر الذي يدل أن الصدمات يف . ؤ لسنة واحدةيف فرتة تنب 32,48%بعدما كانت متثل  سنوات 10فرتة تنبؤ 

يف األجل  ه منإمجايل النفقات العمومية يف األجل الطويل أكربخطأ تنبؤ تساهم يف تفسري الداخلي اخلام الناتج 
 .على إمجايل النفقات العمومية الداخلي اخلامالقصري ما يدل على قوة تأثري الناتج 

 
  
  

                                                             
 ).02-19(أنظر امللحق رقم  1
 ).20(أنظر امللحق رقم  2
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  :الفصل خالصة
خصص هذا الفصل للقيام بدراسة حتليلية قياسية للعالقة بني النفقات العمومية و النمو االقتصادي يف 

، حيث مت التطرق يف الشق األول من هذا الفصل إىل حتليل تطور النفقات 2012 -1970اجلزائر خالل الفرتة 
نفقات التسيري و التجهيز من إمجايل تطور نسبة ، )بشكل عام و بشقيها أي نفقات التسيري و التجهيز(العمومية 

، إضافة إىل توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها و نفقات التجهيز حسب القطاعات، كما مت النفقات العمومية
     1990استعراض النمو العام و حتليل منو أهم القطاعات االقتصادية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

  :ىل النتائج التالية، فتم التوصل إ2012و 
 .2012و  1999التزايد املستمر حلجم اإلنفاق العام وتسارع هذا التزايد خاصة بني سنيت  -
أخذت نفقات التسيري و التجهيز نفس املنحى الذي عرفته النفقات العمومية يف شكلها العام حيث تزايد  -

 .1999حجم كل منهما بعد سنة 
يف حني ال متثل  %63إمجايل النفقات العامة حيث تبلغ أكثر  تشكل نفقات التسيري النسبة األكرب من -

 .من النفقات العمومية %34نفقات التجهيز سوى 
تستحوذ التعويضات و النفقات املتعلقة بالنشاطات االقتصادية و االجتماعية على حصة األسد من  -

من وسائل التجهيز و منح نفقات التسيري، متبوعني بكل من إعانات التسيري و الدين العمومي لتأيت كل 
اهدين يف املرتبة األخرية  .ا

حيتل اإلنفاق العام على البىن التحتية االقتصادية و اإلدارية الصادرة يف نفقات التجهيز، متبوعا بالعمليات  -
 برأس مال، قطاع السكن، الفالحة و الري، قطاع الرتبية و التكوين، املخططات البلدية للتنمية، البىن التحتية

 .االجتماعية و االقتصادية لتحل خمصصات القطاعات املنتجة و الصناعة يف آخر الرتتيب
معدالت منو عام سلبية أو ضعيفة ما انعكس على منو  1994و  1990شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت  -

   1995القطاعات االقتصادية خاصة يف قطاعات الفالحة، الصناعة و األشغال العمومية، ليتحسن بني سنيت 
يف حني شهد النمو خارج قطاع احملروقات خالل تلك الفرتة  2009و  2007لكنه تراجع بني سنيت  2004و 

سواء يف مستواه  2009حتسنا ضئيال سيما يف قطاع البناء و األشغال العمومية، ليعرف النمو حتسنا بعد سنة 
 .العام أو يف قطاعي الصناعة خارج احملروقات و الفالحة

وى هذا الفصل يف شقه الثاين على دراسة تطبيقية على حالة اجلزائر، اهلدف منها معرفة كما احت
و كذا العالقة بني النفقات  و النمو االقتصادي )بشقيها نفقات التسيري و التجهيز(النفقات العمومية العالقة بني 

ير منوذجني استخدمت يف من خالل تقد، )2012-1970(العمومية الكلية و النمو االقتصادي خالل الفرتة 
النموذج األول متغرية نفقات التسيري، نفقات التجهيز و الناتج الداخلي اخلام، أما يف النموذج الثاين فقد 

فاستخدمت ألجل ذلك تقنية شعاع االحندار .  استعملت متغرية النفقات العمومية الكلية و الناتج الداخلي اخلام
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و تكشف عن إمكانية  مجيع متغريات الدراسة دون إقصاء ناميكية اليت تعاملالذايت باعتبارها من النماذج الدي
، تسمح مبعرفة اجتاه السببية، كما متكن )التكامل املشرتك(تغريات يف األجل الطويل املوجود عالقات مستقرة بني 

متغرية، فجاءت من حتليل استجابة خمتلف املتغريات لصدمات عشوائية و تعطي تفكيكا لتباين خطأ التنبؤ لكل 
 :    النتائج املتوصل إليها كما يلي

 .نتائج التقدير مقبولة عموما و هذا ما أثبتته االختبارات اإلحصائية -
و إمجايل  تأثري النمو االقتصادي على كل من نفقات التسيري و التجهيزالنموذجني تقدير فسرت نتائج  -

 .النفقات العمومية
 .اإلحصائية املقبولة ماجلود ني األول و الثاينصالحية النموذج -
 .وجود عالقة سببية باجتاه واحد من الناتج الداخلي اخلام إىل كل من نفقات التسيري و التجهيز  -
  .من الناتج الداخلي اخلام إىل إمجايل النفقات العمومية وجود عالقة سببية باجتاه واحد -
استجابتها القوية و املؤقتة للصدمات العشوائية  مجيع املتغريات تعود إىل نقطة التوازن يف املدى الطويل بعد -

 .املطبقة عليها
   التجهيزنفقات  ين خطأ تنبؤ كل من نفقات التسيري،يساهم الناتج الداخلي اخلام بنسبة ملحوظة يف تبا -

 .مبا يتوافق مع نتائج اختبارات السببيةو إمجايل النفقات العمومية 
إال أن النتائج املتوصل إليها تبقى رهينة " VAR" منوذج االحندار الذايت رغم أمهية التقنية املستعملة متمثلة يف

  . املعطيات املستعملة يف الدراسةصحة و مصداقية 
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حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة طبيعة العالقة بني النفقات العمومية و النمو االقتصادي يف اجلزائر 
، ألجل ذلك مت االعتماد على التحليل الوصفي مدعما بالطرق الكمية، 2012 -1970الفرتة خالل 

   :فاشتملت الدراسة على ثالثة فصول كما يلي
، عالقتها بالسياسة الفكر االقتصاديالذي تضمن مفهوم النفقات العمومية، تطورها يف  الفصل األول -

او أمنو النفقات العمومية شري خالل هذا الفصل إىل ظاهرة أاالقتصادية كما  النفقات فتم التوصل إىل أن . سبا
و السياسية  خمتلف مناحي احلياة االجتماعية يشملاإلنفاق العام ألن  داة إلشباع احلاجات العامةتعترب كآالعامة 

فشل قوى  إضافة إىلتطور دور الدولة و انتقاهلا من احلارسة إىل املتدخلة لنتيجة ف ،اجلانب االقتصاديفضال عن 
أضحت النفقات العمومية من أهم وسائل السياسة املالية استخداما بغية تفعيل النشاط  السوق يف حتقيق التوازن

سواء يف شكلها املطلق أو نسبة إىل  امستمر  احجم النفقات العامة يف تزايد ، لذلك عرفاالقتصادي و توجيهه
 .الدخل الوطين

                   أهم النظريات إضافة إىل فاهيم املتعلقة بالنمو االقتصاديخمتلف املالفصل الثاين املشتمل على  -
أمجعت تعاريف النمو االقتصادي على ، إذ و النماذج اليت تستند عليها التيارات الفكرية يف حتليلها الكمي للنمو

وسط نصيب الفرد يضمن منو متالزيادة الكمية يف إمجايل الناتج الوطين مبا مفهوم خاص من التنمية يعرب عن أنه 
الرتاكم الرأمسايل املسبب الرئيسي للنمو حسب الكالسيك، غري أن كينز أشاد بدور  تربعكما ا.من الدخل احلقيقي

إدراج ب مفكروا املدرسة النيوكالسيكيةاالستثمار كسبيل أمثل لتحقيق النمو من خالل أثر املضاعف، يف حني قام 
أثار روستو فكرة انتقال االقتصاد من مرحلة ألخرى حىت يصل كما  رأس املال،  عالقة اإلحالل بني العمل و 

دراسة خاصية و بناء مناذج على املدى الطويل بالنماذج النيوكالسيكية  اهتمتو  .النمو لتحقيق أقصى درجات
وليفة الفنية بني العمل و من أمهها منوذج سولو الذي أرجع التوازن يف النمو على املدى الطويل إىل تغيري الت التقارب

أوعزت النمو ألسباب و عناصر اليت اية الثمانينات و  يفمناذج النمو الداخلي  رو ظهإىل  إضافة. و رأس املال
تدفق  حسب لوكاس أو تراكم رأس املال البشريحسب رومر، داخلية يف النموذج كالتمرن عن طريق التطبيق 
 .حسب بارو النفقات العامة املوجهة لتمويل املنشآت القاعدية

الفصل الثالث الذي احتوى على دراسة وصفية و حتليلية لتطور النفقات العمومية يف اجلزائر خالل الفرتة  -
 فلوحظ التزايد املستمر للنفقات العمومية إن يف شكلها العام أو بشقيها أي نفقات التجهيز     2012- 1970

نتيجة ارتفاع إيرادات البرتول الرتفاع أسعاره يف األسواق العاملية، كما استولت  1999و التسيري خاصة بعد سنة 
على حصة األسد التعويضات و النفقات املتعلقة بالنشاطات االقتصادية و االجتماعية نفقات التسيري مبا يف ذلك 

من النفقات العمومية مع احتالل  %34جهيز ما نسبته من إمجايل النفقات العمومية، يف حني شكلت نفقات الت
للمرتبة األوىل فيها، إىل جانب استعراض النمو العام و منو أهم البىن التحتية االقتصادية و اإلدارية اإلنفاق على 

، حيث عرف النمو العام معدالت ضعيفة وسلبية 2012و  1990القطاعات االقتصادية يف اجلزائر بني سنيت 
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و تردي األوضاع األمنية، ليتحسن خالل الفرتة  1986بسبب األزمة النفطية سنة  1994-1990فرتة خالل ال
لقيام السلطات العمومية بإصالحات عميقة سعيا منها الستئناف النمو مدعومة يف ذلك من  2005و  1995

القيمة املضافة، غري أن  هيئات دولية كصندوق النقد الدويل إضافة إىل اإلسهام الكبري لقطاع الفالحة يف خلق
ا يف الطلب على  2009و  2007معدالت النمو تراجعت بني سنيت  تزامنا مع تداعيات األزمة العاملية و تأثريا

 حني شهد النمو خارج ، يفالبرتول حيث اخنفضت أسعاره و بالتايل سجل قطاع احملروقات معدالت منو سالبة
ملواصلة الدولة تنفيذ ، و األشغال العمومية حوظا سيما يف قطاع البناءحتسنا مليف نفس الفرتة قطاع احملروقات 

الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة لذلك عرف النمو العام حتسنا ضئيال بني برناجمها القاضي بتدعيم البىن التحتية 
ذج شعاع ، كما عرض ضمن هذا الفصل اجلانب النظري للتقنية املستعملة متمثلة يف منو 2012و  2009سنيت 

االحندار الذايت لتطبق على معطيات االقتصاد اجلزائري، انطالقا من دراسة استقرارية السالسل املستخدمة يف 
الدراسة، مرورا باختبار التكامل املشرتك فتقدير النموذج األمثل و وصوال إىل اختبارات السببية، حتليل دوال 

 .االستجابة و تفكيك تباين خطأ التنبؤ

مي خمتلف العناصر اليت تعرضت إليها هذه الدراسة، سيتم فيما يلي ذكر أهم النتائج             و بعد تقد 
  :اليت ميكن استخالصها منها

و منوها من سنة  بنفقات التسيري أو التجهيز ما تعلق منهاهامة سواءا  انفاقيةربامج اجلزائر لختصيص  -
  . ألخرى
من  %60لتمويل النفقات العمومية باجلزائر، حيث تغطي ما نسبته متثل اجلباية البرتولية املصدر الرئيس  -

 .اإلنفاق العام
معدالت منو عام متذبذبة رغم حتسنها عموما مقارنة مبا عرفته  2012و  1995شهدت اجلزائر بني سنيت  -

ا تبقى رهينة ما حيدث بقطاع احملروقات إذ يالحظ تأثرها 1995قبل سنة   .زمة برتوليةبعد كل أ) السليب(، إال أ
، جاءت )2000بعد سنة خاصة (الدولة يف السنوات األخرية  املخصصات املالية اهلامة اليت ضختهارغم  -

معدالت منو قطاع الصناعة خارج احملروقات متواضعة، ما يؤكد هشاشته و عدم استفادته من الظروف االجيابية 
ا السوق احمللية تزامنا مع تطبيق خمطط دعم اإل نعاش االقتصادي و الربنامج التكميلي لدعم النمو، حيث  اليت وفر

 .كان البديل اللجوء إىل االسترياد
أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة احتواء مجيع متغريات الدراسة على جذر الوحدة، ما تطلب حساب  -

العمومية و الفرق الثاين الفرق األول لكل من سالسل الناتج الداخلي اخلام، نفقات التسيري و إمجايل النفقات 
 .لسلسة نفقات التجهيز

عن غياب عالقة التكامل املشرتك بني متغرية الناتج " Johansen-Juselius"كما أبانت نتائج اختبار  -
الداخلي اخلام و نفقات التسيري بالنسبة للنموذج األول، و كذا بني متغرية الناتج الداخلي اخلام و إمجايل النفقات 
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نسبة للنموذج الثاين و بالتايل يصبح منوذج تصحيح اخلطأ غري صاحل لدراسة العالقة بني املتغريات العمومية بال
 .املذكورة يف كال النموذجني

و جود عالقة سببية أحادية االجتاه من الناتج الداخلي اخلام إىل كل من نفقات التسيري، نفقات التجهيز    -
 .الناتج الداخلي اخلام يؤدي إىل االنفاق العام يف اجلزائر و ليس العكسو إمجايل النفقات العمومية، أي أن منو 

جاءت مرونة  حيث بالناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة، تربط نفقات التسيرياليت  االجيابيةالعالقة  -
 الرتفاع يقود %1 بـ املاضية السنةما يعين أن زيادة ناتج ) 0,91(واحدة موجبة  لسنةالناتج الداخلي اخلام املؤخر 

 .%0,91 بـ ةاحلالياخلاصة بالسنة  نفقات التسيري
ؤخر لسنة واحدة حيث قدرت املرونة           تتأثر نفقات التجهيز مباشرة بالناتج الداخلي اخلام املكما  -

، %0,80بـ  ارتفعت نفقات التجهيز %1أي كلما زاد الناتج الداخلي اخلام  املؤخر لسنة واحدة بـ ، 0,80بـ 
 . الشيء الذي يدل على العالقة االجيابية بينهما

العالقة االجيابية اليت تربط إمجايل النفقات العمومية بالناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة، حيث  -
    ما يعين أن زيادة ناتج السنة املاضية) 0,759(جاءت مرونة الناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة واحدة موجبة 

 . %0,759قود الرتفاع إمجايل النفقات العمومية اخلاصة بالسنة احلالية بـ ي %1بـ 
بناءا على دراسة دوال االستجابة و جتزئة تباين خطأ التنبؤ يالحظ تأثري تقلبات الناتج الداخلي اخلام على   -

و النفقات ، حيث تتأثر نفقات التسيري و إمجايل النفقات العمومية التجهيز ، نفقاتكل من نفقات التسيري
بشكل كبري عند إحداث صدمة يف الناتج الداخلي اخلام، كما يساهم الناتج الداخلي اخلام بنسبة العمومية الكلية 

نسبة  و كذا إمجايل النفقات العمومية، إذ تبلغالتجهيز نفقات  ،معتربة يف تفسري تباين خطأ تنبؤ نفقات التسيري
 10فرتة تنبؤ يف  57,88%النفقات العمومية الكلية اين خطأ تنبؤ الناتج الداخلي اخلام يف تفسري تبمسامهة 
 . سنوات

ا بعض النقائص و متثل سبيال لفتح  يف األخري ميكن القول أن هذه الدراسة ال متثل سوى حماولة تشو
ال واسعا للبحث و اإلثراء ال أمام حبوث أخرى ألن أمهية هذا املوضوع ترتك ا    .ا
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  ات الدراسةـــيطـعم): 01(الملحق رقم 
  2012-1970خالل الفرتة  )بشقيها التجهيز و التسيري(تطور النفقات العمومية ): 01(اجلدول رقم 

  مليون دينار جزائري: الوحدة

النفقات   السنوات
  العامة

نفقات 
  التسيري

نفقات 
نفقات   النفقات العامة  السنوات  التجهيز

  التسيري
نفقات 
  التجهيز

1970  5876 4253 1623 1992  420131 276131 144000 
1971  6941 4687 2254 1993  476627 291417 185210 
1972  8197 5365 2832 1994  577603 330403 247200 
1973  9989 6270 3719 1995  759617 473694 285923 
1974  13408 9406 4002 1996  883300 590500 292800 
1975  19068 13656 5412 1997  940900 665200 275700 
1976  20118 13170 6948 1998  970700 725000 245700 
1977  25473 15282 10191 1999  1034400 768600 265800 
1978  30106 17575 12531 2000  1199910 880970 318940 
1979  33515 20090 13425 2001  1471780 1037720 434060 
1980  44016 26789 17227 2002  1540940 1038630 502310 
1981  57655 34205 23450 2003  1730920 1163420 567500 
1982  72445 37996 34449 2004  1860030 1241240 618790 
1983  84825 44391 40434 2005  2105080 1232540 872540 
1984  91597 50271 41326 2006  2543350 1451970 1091380 
1985  99841 54660 45181 2007  3194910 1642730 1552180 
1986  101817 61154 40663 2008  4188400 2290416 1897984 
1987  103977 63761 40216 2009  4199680 2255130 1944550 
1988  119700 76200 43500 2010  4657620 2736180 1921440 
1989  124500 80200 44300 2011  5853569 3879206 1974363 
1990  136000 90400 45600 2012  7058173 4782634 2275539 
1991  232800 158000 74800 

  .وزارة املالية، املديرية العامة للتقدير و السياسات :املصدر
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   2012-1970اجلباية البرتولية خالل الفرتة الناتج الداخلي اخلام و تطور ): 02(اجلدول رقم 
  مليون دينار جزائري: الوحدة

الناتج الداخلي   السنوات
  *اخلام 

اجلباية 
الناتج الداخلي   السنوات  **البرتولية

  * اخلام
اجلباية 
  **البرتولية

1970  24072 1350 1992  1074696 193800 
1971  24923 1648 1993  1189725 179218 
1972  30413 3278 1994  1487404 222176 
1973  34593 4114 1995  2004995 336148 
1974  55561 13399 1996  2570029 496200 
1975  61574 13462 1997  2780168 570800 
1976  74075 14237 1998  2830491 378700 
1977  87241 18019 1999  3238198 560100 
1978  104832 17365 2000  4123514 720000 
1979  128223 26516 2001  4227113 840600 
1980  162507 37658 2002  4521773 916400 
1981  191469 50954 2003  5247483 836100 
1982  207552 41458 2004  6135917 862200 
1983  233752 37711 2005  7543965 899000 
1984  263856 43841 2006  8460500 916400 
1985  291597 46786 2007  9408287 973000 
1986  296551 21439 2008  11042838 1715400 
1987  312706 20479 2009  10225479 1927000 
1988  347717 24100 2010  11991652 1501700 
1989  422043 45500 2011  14519834 1529400 
1990  554388 74400 2012  15843013 1519040 
1991  862133 161600 

  .الديوان الوطين لإلحصائيات *: املصدر                                                     
  .وزارة املالية، املديرية العامة للتقدير و السياسات          **
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   2012-1970توزيع نفقات التسيري حسب طبيعتها خالل الفرتة ): 03(اجلدول رقم 

  مليون دينار جزائري: الوحدة

وسائل التجهيز   التعويضات  
  و الصيانة

الدين 
  العمومي

منح 
اهدين   ا

إعانات 
  التسيري 

النشاطات 
  االقتصادية

  نفقات التسيري

2000  282500 61500 204000 59800 58970 214200 880970 
2001  326900 66600 243800 56120 73200 271100 1037720 
2002  336200 68800 139600 77330 88400 328300 1038630 
2003  374500 63400 161220 62100 102100 400100 1163420 
2004  442300 71640 177600 74400 113300 362000 1241240 
2005  452600 76000 81600 74100 125740 422500 1232540 
2006  490840 95700 107200 91030 142100 525100 1451970 
2007  584120 93900 91100 102410 165200 606000 1642730 
2008  780816 111700 89100 99900 209400 999500 2290416 
2009  829200 112500 86500 115730 236500 874700 2255130 
2010  1138900 121800 50700 148280 316000 960500 2736180 
2011  1443225 186283 47687 163192 562128 1476691 3879206 
2012  1770272 199152 44925 205328 614114 1948843 4782634 

  .وزارة املالية، املديرية العامة للتقدير و السياسات :املصدر
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  2012-1970توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات خالل الفرتة ): 04(اجلدول رقم 

  مليون دينار جزائري: الوحدة

  
  .العامة للتقدير و السياساتوزارة املالية، املديرية  :املصدر

    الفالحة  الصناعة
 و الري

القطاعات 
المنتجة

  البنى التحتیة    
   اإلقتصادیة    

 و اإلداریة
التربیة و التكوین

 البنى التحتیة 
  اإلجتماعیة 
  و الثقافیة

المخططات غیر ذلكالسكن
عملیات برأس المجموع الفرعيالبلدیة للتنمیة

مال
مجموع نفقات 

التجھیز

20007 30043 1002 00063 80038 80012 30069 50022 50030 900290 20028 740318 940
20016 40059 6007 50084 60053 50015 90078 00027 10036 100368 70065 360434 060
20027 600102 4008 60094 20056 00027 40088 40022 60041 100448 30054 010502 310
20035 90083 50012 400102 30060 00031 50074 90027 40043 100441 000126 500567 500
200420097 5009 900101 20061 80030 80065 90039 20027 900434 400184 390618 790
2005100138 50012 100185 20084 50035 60067 50066 80037 200627 500245 040872 540
2006100181 60011 600263 90084 10032 90089 70079 50051 100794 500296 8801 091 380
2007200199 00015 000434 800126 20041 800184 70096 60079 3001 177 600374 5801 552 180
20080247 40023 400619 600135 70054 900187 60093 30078 9001 440 800457 1841 897 984
2009100282 30017 200484 200144 90068 500230 800119 90077 6001 425 500519 0501 944 550
2010200294 50015 300495 400153 50071 200293 500119 60065 3001 508 500412 9401 921 440
2011166204 18627 098704 599137 90289 198271 419321 46264 4501 820 480153 8831 974 363
2012622185 01124 189628 509146 936112 156614 065455 64461 8602 228 99246 5472 275 539
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  لوغاريتم معطيات الدراسة): 05(اجلدول رقم 

  LPIB LG LGF LGE 
1970 23,9043152 22,4941421 22,1708905 21,2075421 
1971 23,9390569 22,6607117 22,2680586 21,5359723 
1972 24,138136 22,8270341 22,4031622 21,764249 
1973 24,2669172 23,0247503 22,5590422 22,0367207 
1974 24,7407474 23,3191174 22,9646136 22,1100601 
1975 24,8435055 23,6712774 23,3374448 22,4118845 
1976 25,0283439 23,7248808 23,3012074 22,6617197 
1977 25,1919402 23,9608849 23,4499415 23,0447708 
1978 25,3756249 24,1279903 23,5897433 23,2514714 
1979 25,5770368 24,2352589 23,723488 23,3203845 
1980 25,8139869 24,507819 24,0112572 23,5697438 
1981 25,9779918 24,7777428 24,2556377 23,8781363 
1982 26,0586477 25,0060935 24,3607467 24,2627458 
1983 26,1775266 25,1638561 24,5163026 24,4229369 
1984 26,2986693 25,2406644 24,6406942 24,4447577 
1985 26,3986385 25,3268448 24,724398 24,5339425 
1986 26,415485 25,3464429 24,8366611 24,4285844 
1987 26,4685293 25,3674356 24,8784076 24,4175308 
1988 26,5746548 25,5082544 25,0566273 24,4960268 
1989 26,768373 25,5475716 25,1077894 24,5142505 
1990 27,0411306 25,6359207 25,2275101 24,5431736 
1991 27,4826754 26,1734456 25,7858609 25,0380837 
1992 27,7030589 26,7638324 26,3441412 25,6930791 
1993 27,8047433 26,8900001 26,3980211 25,9447562 
1994 28,0280534 27,0821526 26,523579 26,2334636 
1995 28,3266627 27,3560802 26,8838274 26,3789884 
1996 28,5749383 27,5069307 27,1042355 26,4027556 
1997 28,6535325 27,5701027 27,2233536 26,3425792 
1998 28,6714713 27,6012833 27,3094375 26,2273771 
1999 28,8060381 27,6648427 27,3678365 26,30601 
2000 29,0477268 27,8132677 27,5042894 26,4882688 
2001 29,0725404 28,0174937 27,6680471 26,7964486 
2002 29,1399253 28,0634137 27,6689237 26,9424833 
2003 29,2887696 28,1796742 27,7823851 27,0645066 
2004 29,4451807 28,2516137 27,847132 27,1510318 
2005 29,651769 28,3753746 27,8400982 27,4946743 
2006 29,7664294 28,5645032 28,0039424 27,7184641 
2007 29,872612 28,79258 28,1273806 28,0706815 
2008 30,0328032 29,0633399 28,4597546 28,2718134 
2009 29,9559037 29,0660294 28,4442287 28,2960517 
2010 30,1152319 29,1695257 28,6375839 28,284096 
2011 30,3065367 29,3980727 28,9866516 28,3112669 
2012 30,3937497 29,5852074 29,1960126 28,4532381 
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 الخام على الناتج الداخلي النفقات العموميةانحدار نتائج ): 02(الملحق رقم 
 اخلام على الناتج الداخلي التسيري و نفقات التجهيزاحندار نفقات نتائج ): 01-02(امللحق 

  
 اخلام على الناتج الداخلي احندار إمجايل النفقات العموميةنتائج ): 02-02(امللحق 
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 DLPIBو  LPIB دراسة استقرارية السلستين): 03(الملحق رقم 
  : LPIBالسلسلة / أوال

 LPIBشكل السلسلة ): 01-03(امللحق 

  
 LPIBدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة ): 02-03(امللحق 
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 -)06(النموذج  – LPIBللسلسلة اختبار ديكي فولر املدعم ): 03-03(لحق امل

  
  -)05(النموذج  – LPIBللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 04-03(امللحق 
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  -)04(النموذج  – LPIBللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 05-03(امللحق 

  
  : DLPIBالسلسلة / ثانيا

 DLPIBشكل السلسلة  ): 06-03(امللحق 
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  DLPIBلسلسلة لدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية ): 07-03(امللحق  
  

  
 -)03(النموذج  – LPIBDللسلسلة  فولراختبار ديكي ): 08-03(امللحق 
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 -)02(النموذج  – LPIBDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 09-03(امللحق 

 
 -)01(النموذج  – LPIBDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 10-03(امللحق 
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 DLGFو  LGF دراسة استقرارية السلستين): 04(الملحق رقم 
  : GFLالسلسلة / أوال

 LGFشكل السلسلة ): 01-04(امللحق 

 
 LGFدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسللة ): 02-04(امللحق 
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 -)03(النموذج  – GFLللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 03-04(امللحق 

 
 -)02(النموذج  – GFLللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 04-04(امللحق 

 



164 
 

 -)01(النموذج  – GFLللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 05-04(امللحق 

 
  :DLGFالسلسلة / ثانيا

 DLGFشكل السلسلة ): 06-04(امللحق 
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 DLGFدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسللة ): 07-04(امللحق 

 

 
 -)03(النموذج  – GFLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 08-04(امللحق 
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 -)02(النموذج  – GFLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 09-04(امللحق 

 

 -)01(النموذج  – GFLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 10-04(امللحق 
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 DDLGEو  LGE ،DLGE دراسة استقرارية السالسل): 05(الملحق رقم 
    : LGEالسلسلة / أوال

 LGEشكل السلسلة ): 01-05(امللحق 

 
 LGEدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسللة ): 02-05(امللحق 
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 -)06(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 03-05(امللحق 

  
 -)05(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 04-05(امللحق 
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 -)04(النموذج  – LGEللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 05-05(امللحق 

  
  : DLGEالسلسلة / ثانيا

 DLGEشكل السلسلة ): 06-05(امللحق 
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 DLGEدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسللة ): 07-05(امللحق 

 

 
 -)03(النموذج  – DLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 08-05(امللحق 
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 -)02(النموذج  – DLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 09-05(امللحق 

  
 -)01(النموذج  – DLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 10-05(امللحق 
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  : DDLGEالسلسلة / ثانيا
 DDLGEشكل السلسلة ): 11-05(امللحق 

 
 DDLGEدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسللة ): 12-05(امللحق 
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 -)03(النموذج  – DDLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 13-05(امللحق 

  
 -)02(النموذج  – DDLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 14-05(امللحق 
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 -)01(النموذج  – DDLGEللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 15-05(امللحق 
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 DLGو  LG دراسة استقرارية السلستين): 06(الملحق رقم 
    : GLالسلسلة / أوال

 LGشكل السلسلة ): 01-06(امللحق 

  
 GLدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية للسلسلة ): 02-06(امللحق 
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 -)06(النموذج  – GLللسلسلة اختبار ديكي فولر املدعم ): 03-06(لحق امل

  

  
 -)05(النموذج  – GLللسلسلة املدعم  اختبار ديكي فولر): 04-06(امللحق 
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  -)04(النموذج  – LGللسلسلة املدعم  ديكي فولر اختبار): 05-06(امللحق 

  
  : GDLالسلسلة / ثانيا

 DLGشكل السلسلة  ): 06-06(امللحق 
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  DLGلسلسلة لدالة االرتباط الذايت الكلية و اجلزئية ): 07-06(امللحق  

  

  
 -)06(النموذج  – GLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 08-06(امللحق 
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 -)05(النموذج  – GLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 09-06(امللحق 

 
 -)04(النموذج  – GLDللسلسلة  اختبار ديكي فولر): 10-06(امللحق 
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 درجة تأخير مسار نموذج شعاع االنحدار الذاتي األولتحديد ): 07(الملحق رقم 

 
           LPIBالمشترك بين للتكامل  "Johansen-Juselius "اختبار نتائج ): 08(الملحق رقم 

 LGFو 
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 نتائج تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي األول ): 09(الملحق رقم 
 

  



182 
 

 دراسة صالحية نموذج شعاع االنحدار الذاتي األول ): 10(الملحق رقم 

  األول استقرار النموذجاختبار نتائج ): 01-10(امللحق 

 

  

 )1VAR( مقلوب جذور ): 02-10(امللحق 
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  للنموذج األول" LM Test"نتائج اختبار البواقي ): 03-10(امللحق 

  
  للنموذج األول "Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار البواقي ): 04-10(امللحق 
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  للنموذج األول "Beara-Jarque" التوزيع الطبيعي للبواقي نتائج اختبار): 05-10(امللحق 

 

  
  LGEو  LPIB ،LGF : بين كل من "Granger"لـ سببية لانتائج اختبار ): 11(الملحق رقم 
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  دراسة دوال االستجابة و أشكالها البيانية بالنسبة للنموذج األول): 12(الملحق رقم 

  بالنسبة للنموذج األول نتائج الصدمات العشوائية): 01-12(امللحق رقم 
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 بالنسبة للنموذج األول األشكال البيانية للصدمات العشوائية): 02-12(امللحق رقم 
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  تحليل تباين خطأ التنبؤ و أشكاله البيانية بالنسبة للنموذج األول): 13(الملحق رقم 

  بالنسبة للنموذج األول نتائج حتليل تباين خطأ التنبؤ): 01-13(امللحق رقم 
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  بالنسبة للنموذج األول أشكال حتليل تباين خطأ التنبؤ): 02-13(امللحق رقم 
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 الثانيدرجة تأخير مسار نموذج شعاع االنحدار الذاتي تحديد ): 14(الملحق رقم 

 
         LPIBالمشترك بين للتكامل  "Johansen-Juselius "نتائج اختبار ): 15(الملحق رقم 

 LGو 
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 نتائج تقدير نموذج شعاع االنحدار الذاتي الثاني ): 16(الملحق رقم 
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 دراسة صالحية نموذج شعاع االنحدار الذاتي الثاني ): 17(الملحق رقم 

  الثاين استقرار النموذجاختبار نتائج ): 01-17(امللحق 

 

  

 )2VAR( مقلوب جذور ): 02-17(امللحق 

 



192 
 

  للنموذج الثاين" LM Test"نتائج اختبار البواقي ): 03-17(امللحق 

  
  للنموذج الثاين "Box-Pierce/Ljung-Box"نتائج اختبار البواقي ): 04-17(امللحق 
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  للنموذج الثاين "Beara-Jarque" التوزيع الطبيعي للبواقي نتائج اختبار): 05-17(امللحق 

 

  
 LGو  LPIBبين  "Granger"سببية لـ النتائج اختبار ): 18(الملحق رقم 

  
  بالنسبة للنموذج الثانيدراسة دوال االستجابة و أشكالها البيانية ): 19(الملحق رقم 

  بالنسبة للنموذج الثاين نتائج الصدمات العشوائية): 01-19(امللحق رقم 
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 بالنسبة للنموذج الثاين األشكال البيانية للصدمات العشوائية): 02-19(امللحق رقم 

   
  الثانيتحليل تباين خطأ التنبؤ و أشكاله البيانية بالنسبة للنموذج ): 20(الملحق رقم 

  بالنسبة للنموذج الثاين نتائج حتليل تباين خطأ التنبؤ): 01-20(امللحق رقم 
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  بالنسبة للنموذج الثاين أشكال حتليل تباين خطأ التنبؤ): 02-20(امللحق رقم 
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 المـراجـع
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  قـائمـة المراجــع
I - المراجع باللغة العربية:  
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 .1975، دار النهضة العربية، بريوت، )1ج( "علم املالية العامة"أمحد جامع،  -
 .1985، دار الكتاب املصري، القاهرة، "معجم املصطلحات االقتصادية"أمحد زكي بدوي،  -
 .1997، دار هومه للطباعة و النشر، اجلزائر، "مقدمة يف اقتصاد التنمية"إمساعيل شعباين،  -
 ،، دار وائل، عمان"مفاهيم أساسية يف علم االقتصاد"عريقات،  حريب حممد موسى –إمساعيل عبد الرمحن -

1999. 
 .2008، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، "املالية و التشريع الضرييب"أعاد محود القيسي،  -
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  الكلمات الدالة

 منهجية شعاع االحندار الذايت –النمو االقتصادي  -النفقات العمومية 

  الملخص

العالقة بني النفقات العمومية و النمو االقتصادي يف طبيعة  واجتاه معرفة من خالل هذا البحث  حاولنا
، ألجل ذلك مت اللجوء إىل التحليل الوصفي و الطـرق الكميـة، كمـا اعتمـد 2012-1970اجلزائر  خالل الفرتة 

حيــث مت تقــدير  ،)VAR(منهجيــة شــعاع االحنــدار الــذايت مــن خــالل تطبيــق  أدوات القيــاس االقتصــاديعلــى 
نفقــــات التســــيري و نفقــــات (ول العالقــــة بــــني النمــــو االقتصــــادي و النفقــــات العموميــــة بشــــقيها منــــوذجني درس األ

، يف حــني كشــف النمــوذج الثــاين عــن طبيعــة العالقــة بــني النمــو االقتصــادي و إمجــايل النفقــات العموميــة، )التجهيــز
يــة وجــود عالقــات مســتعينني يف ذلــك مبختلــف االختبــارات للتأكــد مــن صــالحية النمــوذجني، الكشــف عــن إمكان

التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة،  حتديد اجتـاه السـببية بـني متغـريات النمـوذجني، كمـا متـت يف األخـري دراسـة 
مقــدرة املتغــريات املدرجــة يف النمــوذجني علــى تفســري ســلوك للــتمكن مــن توضــيح  دوال االســتجابة و حتليــل التبــاين

 .بعضها البعض

   ) نفقات التسيري و نفقات التجهيز(التزايد املستمر حلجم النفقات العمومية بشقيها  مالحظة تفتم
رهينة و تغطية اجلزء األكرب منها اعتمادا على اجلباية البرتولية، يف حني تبقى معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر 

ببية أحادية االجتاه من الناتج  كما كشفت الدراسة القياسية عن وجود عالقة س ما حيدث بقطاع احملروقات،
 إذ أبان تقدير النموذج األول عنالداخلي اخلام إىل نفقات التسيري، نفقات التجهيز و إمجايل النفقات العمومية، 

زيادة ناتج السنة املاضية فسنة واحدة، للناتج الداخلي اخلام املؤخر با نفقات التسيري و نفقات التجهيزكل من تأثر  
يف  ،%0,80بـ  و ارتفاع نفقات جتهيز السنة احلالية  %0,91رتفاع نفقات تسيري السنة احلالية بـ يقود ال %1بـ 

العالقة االجيابية اليت تربط إمجايل النفقات العمومية بالناتج الداخلي اخلام املؤخر لسنة حني أظهر النموذج الثاين 
يقود الرتفاع إمجايل  %1ما يعين أن زيادة ناتج السنة املاضية بـ ) 0,759(موجبة  تهواحدة، حيث جاءت مرون

و جتزئة تباين خطأ    كما مسح حتليل دوال االستجابة   ،%0,759النفقات العمومية اخلاصة بالسنة احلالية بـ 
عند إحداث صدمة يف الناتج التنبؤ مبعرفة التأثر الكبري الذي تشهده نفقات التسيري و النفقات العمومية الكلية 

الداخلي اخلام، فضال عن نسبة مسامهة هذا األخري يف تفسري تباين خطأ تنبؤ إمجايل النفقات العمومية اليت تبلغ 
 . سنوات 10يف فرتة تنبؤ  %57,88
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                                                        Mots clés 

Dépenses publics – croissance économique - méthodologie du vecteur autorégressif  

Résumé 
Nous avons essayé à travers cette recherche de connaitre la nature et la direction 

de la relation entre les dépenses publiques et la croissance économique en Algérie pendant            
la période 1970-2012, en utilisant l'analyse descriptive, les techniques quantitatives                  
et les outils économétriques par l'application de la méthodologie du vecteur autorégressif 
(VAR). Pour cela, on a estimé deux modèles: le premier étudie la relation entre la croissance 
économique, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement. Tandis que                
le deuxième décrit la nature de la relation entre la croissance économique et le total                      
des dépenses publiques. Nous avons mis en œuvre les différents tests pour vérifier                    
la validité des deux modèles et pour déterminer la direction de causalité entre les variables            
du modèle. Enfin, nous avons étudié les fonctions de réponse impulsionnelle et analyser               
la décomposition de la variance. 

De ce qui précède, nous avons remarqué une augmentation permanente du volume 
des dépenses publiques et une grande partie de ces dépenses est couverte par la fiscalité 
pétrolière, au moment où la croissance économique en Algérie reste tributaire du secteur      
des hydrocarbures. 

L'étude économétrique a révélé l’existence d’une relation de causalité 
unidirectionnelle du PIB aux: dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement et le total 
des dépenses publiques. 
Bien que le premier modèle a montré la dépendance des dépenses de fonctionnement             
et d'équipement du PIB retardé d'une année, car l’augmentation du PIB de l'année précédente 
de 1% conduit à une augmentation des dépenses de fonctionnement et d'équipement actuelle 
de 0.91% et de 0.80% respectivement. 
D’ailleurs le deuxième modèle a montré une relation positive entre le total des dépenses 
publiques et le PIB retardé d'une année, car son l'élasticité est positive (0.759), ce qui signifie 
qu'une augmentation du PIB de l'année précédente de 1% entraine une hausse de la totalité 
des dépenses publiques de cette année de 0.759%. 

De même, l'étude des fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition           
de la variance ont permis de savoir que les dépenses de fonctionnement et la totalité des 
dépenses publiques s’affectent grandement lorsque le PIB reçoit un choc, en plus ce dernier a  
contribué dans l'explication de l'erreur de prévision de la totalité des dépenses publiques qui 
atteind 57.88% pour une période de prévision de 10 ans. 
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Abstract 

We have try trough this research to know the nature and the direction of the 
relationship between public spending and economic growth in Algeria for the period 1970-
2012, by using descriptive analysis, quantitative techniques and econometrics tools by the 
application of VAR methodology. For that, we have estimated two models: the first one study 
the link between the economic growth, fonctionnement spending and equipment spending, 
while the second describes the nature of the relationship between the economic growth and 
the total public spending. We have used different tests for checking the validity of the two 
models and for determining the direction of causality between the variables of model. Finally, 
we have studied variance decompositions and impulse response function. 

We have noticed a continuous increasing of the public spending and the great part 
of public spending is covered by the oil tax revenue, while the economic growth in Algeria 
remains tributary of oil sector.  

The econometric study has shown the existence of causal relationship running 
from GDP to fonctionnement spending, equipment spending and all the public spending.   
Although, the first model has shown the dependency of fonctionnement and equipment 
spending of GDP lagged of one period, for the 1% increase of GDP lagged of one period led 
to the increase of fonctionnemnt and equipment spending by 0.91% and 0.8% respectively. 
Moreover, the second model has shown a positive relationship between a whole public 
spending and GDP delayed of one time period, because its elasticity is positive (0.759), which 
means a 1% increase of GDP of the last period cause an increase of 0.759% in the actual  
entire public spending. 

The study of impulse response function and variance decomposition has enabled 
us to known that the fonctionnement spending and all public spending are affected heavily 
when the GDP get a shock, in addition, the GDP contributes to the explanation of forecast 
error variance decomposition of the total of public spending which reach a 57.88% for 10 
years forecast period.                        

 


