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 :ملخص
ـــ  5592)هتدف هذه الدراسة إىل حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل الفرتة 

منهجية جوهامسون و  كاختبار استقراريه السالسل الزمنية: باستخدام األساليب القياسية ،(0259
 .املربعات الصغرى الديناميكيةو  املربعات الصغرى املعدلة كلياو  للتكامل املشرتك،

يف االقتصاد اجلزائري، كما  (BARS CURVE)جود منحىن و  وقد توصلت الدراسة إىل
احلكومي يف اجلزائر الذي يساهم يف زيادة النمو االقتصادي إىل إلنفاق أن احلجم األمثل ل توصلت إىل

أن نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل و  ،%(02.5ــ  00.2)أقصى حد له يكون يف اجملال 
قد جتاوزت نقطة احلد األمثل لإلنفاق احلكومي مما انعكس سلبا  ةيف اجلزائر خالل العشر سنوات األخي 

 . لى النمو االقتصاديع
اإلنفاق احلكومي، احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي، كفاءة اإلنفاق احلكومي، النمو  :الكلمات المفتاحية

 .نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، االقتصادي
 .JEL :H51, H53, F43تصنيف 

Abstract: 

The aim of this study is to determine the optimal government spending 
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in Algeria, during the period of 1970 - 2017. The study has used 

econometrics methods, such as Time series stationarity test, Johansen 

cointegration test, Fully modified least squares, and Dynamic least squares. 

The study found that the Algerian economy is characterized by Bars curve. 

It suggested that the optimal government spending in Algeria, which 

contributes in increasing economic growth to achieve its higher level, must 

adjusted between 23.6% - 34.9%. According to the results, the government 

spending to GDP ratio in Algeria has exceeded the optimal point of 

government spending over the last ten years, which affected negatively the 

economic growth. 

Keywords: Government spending, optimal government spending, 

Government spending efficiency, Economic growth, Government spending 

to GDP ratio. 

Jel Classification Codes: H51, H53, F43. 

 مقدمة.6
حتوهلا من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة و  االجتماعيةو  تغي دور الدولة يف احلياة االقتصاديةإن 

إذ يعترب اإلنفاق احلكومي أحد أهم املعايي . بالتايل زيادة نفقاهتا العامةو  توسع مهامها،و  أدى إىل تطور
يف يد احلكومات من أجل زيادة أداة و  املستعملة يف قياس حجم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،

التطور على مستوى اقتصادياهتا، فالدولة تعترب احملرك و  دفع عجلة التقدمو  معدالت النمو االقتصادي
األساسي للنشاط االقتصادي خاصة يف الدول النفطية مثل اجلزائر، إذ تستحوذ الدولة على خمتلف و  الكبي

 .امليزة تعترب األكثر إنفاقا مقارنة باملتعاملني االقتصاديني اآلخرينبالتايل فالدولة هبذه و  الثروات النفطية،
إن دور الدولة يف االقتصاديات املعاصرة سواء املتقدمة أو النامية ال يتوقف عند تقدمي السلع اليت 

إمنا يتجاوز ذلك ليصل إىل حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي الذي و  خيفق نظام السوق يف تقدميها،
من زيادة معدالت النمو االقتصادي إىل أقصى حد هلا، ما دام أن اقتصاديات الدول النامية تعمل عند يض

 .مستوى التشغيل الناقص، عكس الدول املتقدمة
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إن كفاءة اإلنفاق احلكومي تتمثل يف مستوى أو حجم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي 
يساهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي قبل الوصول إىل و  اإلمجايل الذي يعمل يف االقتصاد الوطين

نقطة احلد األمثل لإلنفاق احلكومي، بينما هذا األخي يتمثل يف حجم اإلنفاق احلكومي الذي تكون 
أما . اإلنتاجية احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية للصفرو  عنده معدالت النمو االقتصادي أكرب ما ميكن،

يكون له أثار و  عدمي الكفاءة، هو اإلنفاق احلكومي الذي يتجاوز نقطة احلد األمثلاإلنفاق احلكومي 
بالتايل فإن التحدي الكبي الذي يواجه و  .سلبية على النمو االقتصادي، عكس اإلنفاق احلكومي الكفء

م يف زيادة خمتلف الدول هو كيفية التحكم يف نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل اليت تساه
 .معدالت النمو االقتصادي

 :مشكلة الدراسة .1.6
إن حتديد حجم اإلنفاق احلكومي األمثل يف اجلزائر يتوقف على حتديد املصلحة العامة ألفراد 
اجملتمع، إذ أن املصلحة العامة للمجتمع يف بعض األحيان تتطلب زيادة اإلنفاق احلكومي كنسبة من 

 أحيان أخرى تتطلب تقليص حجم اإلنفاق احلكومي بالنسبة للناتج احمللي يفو  الناتج احمللي اإلمجايل،
اإلمجايل، مع األخذ بعني االعتبار أن اإلنفاق احلكومي ليس وحده العامل الذي يؤثر يف النمو االقتصادي 

أن هلا معوقات و  اجتماعية أخري مع النمو االقتصادي،و  أن للحكومات أهداف اقتصاديةو  من جهة،
 .من جهة أخرى مالية أيضا مثل العجز املوازين

ما هو جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر الذي : وبالتايل فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا
اليت و  يضمن وصول نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل نقطة احلجم األمثل لإلنفاق

 ؟( 0259ــ  5592)قتصادي عند حده األقصى خالل الفرتة يكون عندها النمو اال
 :تنطلق هذه الدراسة من فرضيتني أساسيتني مها: فرضية الدراسة 0.5
  نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر جتاوزت احلد األمثل لإلنفاق ـ

 .احلكومي
  نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر إىل احلد األمثل ـ مل تصل بعد
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 .لإلنفاق احلكومي
 :هدف الدراسة .4.6

 :هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها
نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر قد جتاوزت احلد  معرفة فيما إذا كانت −
 .مثل لإلنفاق احلكومي أم الاأل
 .معرفة فيما إذا كان اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كفؤ مبا فيه الكفاية خالل فرتة الدراسة −
باستخدام نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر صياغة منوذج يقيس لنا و  بناء −

 املربعات الصغرى املعدلة كلياو  التكامل املشرتك،و  األساليب اإلحصائية احلديثة كاختبار اإلستقرارية
 .الديناميكيةو 
اليت و  ،(نقطة احلجم األمثل)معرفة جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  −

 .لإلنفاق احلكومي تأثي إجيايب على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ن خالهلايكومن
 .على االقتصادي اجلزائري يف هذا اجملال(Barro, 1990)تطبيق منهجية  حماولة −

  :أهمية الدراسة .3.6
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا جاءت لتحديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كنسبة من 

معدالت النمو االقتصادي حتديد جمال كفاءته الذي يساهم من خالهلا يف زيادة و  الناتج احمللي اإلمجايل،
احلد من حجم اإلنفاق و  املسطر من قبل وضعي السياسات االقتصادية الكلية،و  إىل املستوى املرغوب

 .ت النمو االقتصادي يف اجلزائراحلكومي، الذي يكون له أثار سلبية على معدال
 :الدراسات السابقة .1.6

عاجلت كيفية حتديد احلجم األمثل لإلنفاق عرض يف هذا اجلزء ألهم الدراسات السابقة اليت تن
 :أهم هذه الدراسات جندو  احلكومي،

حول حتديد احلجم الكلي لإلنفاق احلكومي كنسبة  ،(Abounoor & Nademi, 2010) دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم و  ،(0222ـ  5515)من الناتج احمللي اإلمجايل يف إيران خالل الفرتة 
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خالل فرتة %02.9احلكومي يف إيران كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود األمثل لإلنفاق 
 .الدراسة

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي حول  ،(Turan, 2014)دراسة −
 قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاقو  ،(0250ـ  5512)اإلمجايل يف تركيا خالل الفرتة 

، أما خالل الفرتة %(5.5 – 0.0)احلكومي يف تركيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود 
فإن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف تركيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو ( 0250ـ  5592)

توصلت الدراسة إىل أنه ينبغي على احلكومة الرتكية ختفيض نفقاهتا  ، كما%(59 – 51.2)يف حدود 
 .من أجل تعظيم النمو االقتصادي

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي  حول ، (Chobanov & Mladenova, 2009) دراسة −
ـ  5592)التنمية خالل الفرتة و  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف دول منظمة التعاون االقتصادي

قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول منظمة التعاون و  ،(0229
أن املستوى و  ،%01التنمية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل جيب أال يتجاوز نسبة و  االقتصادي

اخلدمات النهائية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف و  األمثل لالستهالك احلكومي على السلع
 .%52.2حدود 

حول حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج (0259العدينات، و  احلجايا)دراسة  −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل و  ،(0252ـ  5501)احمللي اإلمجايل يف األردن خالل الفرتة 

، خالل %(00 – 02)ومي يف األردن كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل هو يف حدود لإلنفاق احلك
 .فرتة الدراسة

، حول النمذجة القياسية للتنبؤ باحلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر (0259كمال، )دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن القيمة اإلنتاجية احلدية لإلنفاق و  ،(0202ـ  5502)خالل الفرتة 

من إنتاجية اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، كما أن احلجم األمثل  %05االستهالكي احلكومي بلغ 
 .%52بلغ ( 0251ـ  5502)، كما أن املتوسط منه خالل الفرتة %50لإلنفاق االستهالكي بلغ 
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حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من ل حو  ،(Mihai & Marius, 2009)دراسة  −
قد توصلت الدراسة و  ،(0220ـ  5555)الناتج احمللي اإلمجايل يف دول االحتاد األورويب خالل الفرتة 

كنسبة من   51بالضبط يف جمموعة و  إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول االحتاد األورويب
فقد بلغ احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي   50، أما جمموعة %02.20الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  نسبة 
 . %09.22كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 

حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل حول ،(Jaka, 2016)ـدراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق و  ،(0252ـ  5592)ة يف اندونيسيا خالل الفرت 

، كما توصلت الدراسة إىل %50.1احلكومي يف اندونيسيا كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بلغ  نسبة 
 .على االقتصاد االندونيسي (BARS Curve)انطباق منحىن 

الناتج احمللي اإلمجايل و  حول حتديد العالقة بني اإلنفاق االستهالكي احلكومي ،(0220اجلاين، )دراسة −
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق االستهالكي و  ،(0222ــ  5505)يف العراق للفرتة 

 .%00.1احلكومي يف العراق كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل خالل فرتة الدراسة بلغ  نسبة 
حتديد احلجم األمثل حول ، (Hok, Prapatchon, Piyaluk, & Roengchai, 2014)دراسة  −

ـ  5551)لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف دول جنوب شرق أسيا خالل الفرتة 
قد توصلت الدراسة إىل أن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف دول جنوب شرق أسيا  و  ،(0255

 . %00.1كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، بلغ نسبة 
 :الجانب النظري للدراسة .1

 .تحديد كفاءة اإلنفاق الحكومي في الفكر االقتصادي. 6.1
خيدم جعله وفق نسق و  مييز اإلنفاق احلكومي أهنال يتمتع باملرونة الكافية اليت تضمن التحكم فيه ما

فعلى الرغم من تلك التعقيدات اليت تتعلق بصعوبة . حتقيق أهداف التنمية االقتصاديةو  النمو االقتصادي،
على النمو االقتصادي وحتقيق  املنفعة املرتتبة على اإلنفاق احلكومي، إال أن انعكاس هذا اإلنفاق قياس

منه  و  يبقى هو األساس املعتمد لتحديد حجم اإلنفاق احلكومي األمثل معدالت منو اقتصادي مرغوبة
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أهم مؤشرات الرفاهية االجتماعية هي معدالت النمو االقتصادي  ه منكفاءة هذا اإلنفاق،خاصة وأن
جم األمثل احل ر أهم املعايي اليت حتدديف هذا اإلطا Barroوقد أوضحت أعمال االقتصادي .املتحققة

اإلنتاجية احلدية لإلنفاق العام مساوية للصفر، وقد قام كل  لإلنفاق احلكومي، حيث يتحدد عندما تكون
بدراسات ، (Barro, 1990) ,(Armey & Rahn, 1995),(Scully, (1998 - 2003)) :من

احلكومي،حيث توصلوا لنتيجة مفادها أن العالقة بني اإلنفاق نظرية وتطبيقية لتحديد احلد األمثل لإلنفاق 
،وعرف هذا املنحىن مبنحىن Uوالنمو االقتصادي هي على شكل منحىن مبقلوب احلرف  احلكومي

BARS Curve حجم التدخل  األوىل للباحثني أعاله حيث أن احملور األفقي يعرب عن نسبة إىل احلروف
 للناتج احمللي اإلمجايل واحملور العمودي يعرب عن معدالت نفاق احلكومياحلكومي من خالل متغي نسبة اإل

النمو االقتصادي، فاإلنفاق احلكومي يساهم يف البداية برفع معدالت النمو االقتصادي حىت يصل 
 احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية للصفر، حيث تكون معدالت النمو للمرحلة اليت تكون فيها اإلنتاجية

. تراجع معدالت النمو االقتصادي أكرب ما ميكن، بعد ذلك فإن اإلنفاق احلكومي يسبباالقتصادي 
 :كما يوضحه الشكل البياين األيت

 يحدد كفاءة اإلنفاق الحكومي (BARS)منحنى :6 الشكل

 
Source : Dimitar.CH., Adriana.M., (2009), What is the Optimum Size of 

Government, Institutefor Market Economics, Bulgaria, p 9. 

احلكومي على زيادة معدل النمو  من خالل املنحىن أعاله، نالحظ أنه يف البداية يعمل اإلنفاق
ملعدالت النمو  يستمر حتفيز اإلنفاق احلكوميو  ،Bباجتاه النقطة  Aاالقتصادي حبيث يتحرك من النقطة 
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باحلجم األمثل لإلنفاق واليت عندها يكون معدل تسمى  وهي ما Bاالقتصادي حىت يصل إىل النقطة 
للصفر، ولكن بعد ذلك فإن مزيدا  من  االقتصادي يف أقصى حاالته والناتج احلدي لإلنفاق مساويا   النمو

 .تناقص معدالت النمو االقتصادي اإلنفاق سيعمل على
 الدول النامية، و قد أثبتت الكثي من الدراسات أن اإلنفاق احلكومي يعمل بشكل إجيايب يف 

االقتصادي هلذا األمر  والتفسي. و بشكل سليب، أو ال يكاد يكون له أي أثر يذكر يف الدول املتقدمة
حالة  يتنخفض يف الدول املتقدمة نظرا  القرتاب اقتصادياهتا من يكمن يف أن معدالت النمو االقتصاد

فات إجيابية ملعدالت النمو االقتصادي، التشغيل الكامل وبالتايل ال يؤدي اإلنفاق احلكومي إىل إضا
األوىل لتطورها االقتصادي  النامية واليت حتقق معدالت منو عالية ألهنا ما تزال يف املراحل بعكس الدول

 .كس إجيابا  على النمو االقتصاديوبالتايل فإن اإلنفاق احلكومي ينع
احلجم األمثل لإلنفاق آخرون من حيث حتديد و  (Barro, 1990)كما أثبتت دراسات كل من 

من حجم  %(02 - 51)احلكومي، أن مستوى اإلنفاق احلكومي األمثل يف الدول املتقدمة يرتاوح ما بني 
 احلجايا). %02الناتج احمللي اإلمجايل، بينما زاد معظم اإلنفاق احلكومي يف الدول النامية عن حاجز 

 (591-590 ،0259، العديناتو 
 .في الجزائركفاءة اإلنفاق الحكومي   تحديد. 1.1

من أجل التأكد فيما إذا كان هناك حجم أمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، مت استعراض نسب 
، (0259ــ  5592)معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة و  اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل

مقلوب يف االقتصاد  Uعلى شكل حرف  (BARS CURVE)من أجل التأكد من وجود منحىن 
 : كما يوضحه الشكل البياين األيت.اجلزائري
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 معدل النمو االقتصادي في الجزائر و  العالقة بين نسب اإلنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي: 1الشكل 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

 .تقارير خمتلفة لبنك اجلزائر −
 ONS.اإلحصاء و  املركز الوطين للتخطيطبيانات  −
 .تقارير خمتلفة لصندوق النقد العريب −
 .بيانات البنك العاملي −

من خالل الشكل أعاله مت وضع ترتيب اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل من األدىن إىل 
 .االعتبار السنوات النمو االقتصادي على حمور العينات دون األخذ بعنيو  األعلى على حمور السينات،

 ما يالحظ من خالل الشكل أعاله هو أن العالقة بني اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل
رغم وجود بعض الغموض فيها خالل ، (BARS CURVE)النمو االقتصادي، تتناسب مع منحىن و 

النمو و  الناتج احمللي اإلمجايلاإلنفاق احلكومي إىل الكثي من الفرتات، لكن االجتاه العام للعالقة بني 
االقتصادي، يبني أن املستويات املتدنية لنسب اإلنفاق احلكومي تقبلها مستويات متدنية للنمو 

. املستويات املرتفعة لنسب اإلنفاق احلكومي تقبلها مستويات مرتفعة للنمو االقتصاديو  االقتصادي،
مي إىل الناتج احمللي اإلمجايل حىت يصل إىل حده فالنمو االقتصادي يزداد بارتفاع نسب اإلنفاق احلكو 

بعدها يبدأ النمو االقتصادي يف االخنفاض مع زيادة اإلنفاق  %01الذي يكون يف حدود و  األقصى،
 .ومي إىل الناتج احمللي اإلمجايلاحلك



 
  (7109 ـــ 0791)خالل الفترة  الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائرتحديد بوالكور نور الدين،            

 

62 

مع البيانات اخلاصة  (BARS CURVE)من خالل الشكل أعاله يتأكد لنا بأن منحىن 
كان   %00.0اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل  لفرتات اليت كانت فيها نسبة، ففي اباجلزائر

ازداد معدل  %02.0و %02.0مع ازدياد نسب اإلنفاق احلكومي إىل و  %0معدل النمو االقتصادي 
إىل أن وصل معدل النمو االقتصادي إىل أعلى  على الرتتيب، % 4.8و %7.3النمو االقتصادي إىل 

يف الفرتات اليت جتاوزت و  بعد ذلك. %02.9مقابل نسبة إنفاق حكومي بلغت %1.2نسبة له بلغت 
بدء معدل النمو االقتصادي يف  %01فيها نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل حاجز 

االخنفاض حىت وصل مستوى صفر عندما كانت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف 
 .%22.5حدود 

هو أن احلد األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر   كذلك ما ميكن استنتاجه من خالل الشكل أعاله
احلدية لإلنفاق احلكومي مساوية  حيث تكون الكفاءة، %01احمللي اإلمجايل تساوي  كنسبة من الناتج

 .معدل النمو االقتصادي للصفر، ويتم عند هذه النقطة تعظيم
خالل  اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل كذلك أشارت البيانات املنشورة، إىل أن نسب

ما يعىن أن اإلنفاق احلكومي خالل تلك السنوات مل  %01التسع سنوات األخية، قد جتاوزت حاجز 
يكون يعمل بكفاءة فهو هبذا الشكل ال يساهم يف زيادة معدالت النمو االقتصادي، األمر الذي يفرض 

 . التقليل منه إىل احلدود املثلىو  على احلكومة اجلزائرية تعديله
 :الجانب التطبيقي.5

 :نموذج الدراسة. 6.5
من أجل تعظيم  (Barro, 1990)ا الدراسة املنهجية اليت اعتمده سوف نستخدم يف هذه

منه حتديد احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، حيث قام بوضع منوذج و  معدالت النمو االقتصادي
 اليت تعظم معدالت النمو االقتصادي وتصل به إىليقيس نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 :يأخذ هذا النموذج الشكل األيتو  .اليت تسمى باحلد األمثل لإلنفاق النقطة
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معدالت  (T)اإلنفاق احلكومي، بينما ميثل (G)و الناتج احمللي اإلمجايل، (Y)حيث ميثل 
 .هذا دائما حتت قيد امليزانية املتوازنةو  الضرائب،

اليت ميكن و  هذا النموذج يقيس احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي انطالقا من فرضية امليزانية املتوازنة،
 : التعبي عنها بالعالقة اآلتية

 
ال ميكن بأي حال من األحوال أن و  و اليت تعين بأن العجز املوازين يتم متويله عن طريق الضرائب،

 .يكون هناك عجز موازين
 :نتحصل على( 5)يف املعادلة رقم  (G=YT) و بتعويض العالقة

 
نتحصل على شروط  (T)بالنسبة للمتغي  (Y)املشتقة الثانية  للمتغي و  و بأخذ املشتقة األوىل

 :فق العالقة اآلتيةو  تعظيم اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ملعدل النمو االقتصادي،

 
)و حىت نقوم بتحديد قيميت  مث بعد ذلك نقوم ( 0)نأخذ اللوغريتم الطبيعي للمعادلة  (

 :بعمل احندار هلا كما يلي

 
:لدينا  

 
 :و بوضع

 
 :كما يلي( 0)تصبح املعادلة رقم 
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العدينات، و  احلجايا) .نقوم باختبارات اإلستقرارية بالنسبة ملتغيات املعادلة( 2)ولتقدير املعادلة رقم 
0259، 590) 

 :إجراءاتهاو  منهجية الدراسة .1.5
، (Y)الناتج احمللي اإلمجايل )مت مجع البيانات البحثية حول متغيات الدراسة  :مصادر البيانات. 6.1.5

من اجلهات املتخصصة مثل صندوق النقد العريب، املركز الوطين اجلزائري لإلحصاء ( (G)اإلنفاق احلكومي
(ONS)، (.0259ــ  5592)وقد غطت هذه الدراسة الفرتة . تقارير بنك اجلزائر، البنك العاملي 

 :حدود الدراسة .7.7.2
، (Y)الناتج احمللي اإلمجايل : املتمثالن يفو  اقتصرت هذه الدراسة على مؤشرين لالقتصاد اجلزائري

ــ  5592)خالل الفرتة كما اقتصرت الدراسة على بيانات هذين املؤشرين . (G)اإلنفاق احلكومي
0259(. 
ملعاجلة  (EVIEWS10)لقد مت االعتماد على احلاسوب باستخدام برنامج  :معالجة البيانات .5.1.5

 (. 2)املعادلة رقم  البيانات املنشورة من أجل تقدير
 :نتائج تقدير نموذج الدراسة .5.5

 : اختبار استقراريه متغيرات النموذج .6.5.5
وتعد . باختبار استقرار السالسل الزمنية وهو شرط من شروط التكامل املشرتككمرحلة أوىل نقوم 

اختبارات جذور الوحدة أهم طريقة يف  حتديد مدى استقراريه السالسل الزمنية، ومعرفة اخلصائص 
لقد مت استخدام . اإلحصائية وكذا معرفة خصائص السالسل الزمنية حمل الدراسة من حيث درجة تكاملها

فوللر املطور واختبار فيليب ــبيون،الختبار وجود جـذر الوحدة أو اإلستقرارية يف متغيي ــ  يكىاختبار د
حمل الدراسة، هذا االختبـار يفحص فرضية العدم بأن املتغي املعين حيتوي على جذر الوحدة أي انه غي 

، كما هو دة أي انه مستقرمستقر، مقابل الفرضية البديلة بأن املتغي املعين ال حيتوي على جذر الوح
 :موضح يف اجلدول األيت
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 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة :6الجدول
 اخلصائص

ADF  Intercept Pr 
Trend and 

intercept 
Pr None Pr 

 املتغيات

 

I(0) t 1.369189 - 0.1559 0.909595- 0.9461 2.693973 0.9979 

I(1) t 5.115961 -0.0001 5.795670- 0.0001 2.567419- 0.0114 

 

I(0) t -1.655980 0.4466 -1.247632 0.8884 2.477956 0.9962 

I(1) t -5.363212 0.0000 -5.629091 0.0002 -2.333029 0.0205 

 

I(0) t -1.792649 0.3796 -0.659622 0.9702 7.173702 0.9994 

I(1) t -6.288556 0.0000 -6.627244 0.0000 -3.778210 0.0003 

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
رفض فرضية العدم القائلة بالنسبة للمتغيين حمل أنه ال ميكن ( 25)يتضح من خالل اجلدول رقم 

ميكن رفض هذا الفرض بالنسبة للفرق األول هلذين املتغيين، مما يعين أن و  الدراسة بأن هلا جذر الوحدة
، ومنه ميكن إجراء اختبار التكامل املشرتك باستخدام منهج I(1)من الرتبةهذين املتغيين متكاملني 

 .جوهانسون
 :اختبار التكامل المشترك باستعمال منهج جوهانسون .0.0.0

 طويل توازن وجود إىل اإلحصائية، الناحية من أكثر أو متغيين بني املشرتك التكامل مفهوم يشي
املدى  عالقات فيها تؤثر اليت احلاالت يف خاص بشكل يستعمل وأصبح املتغيين، هذين املدى بني

 املتغيات بني السببية العالقة دراسة يف يستخدم وكان دراسته، يتم الذي للمتغي احلالية القيمة يف الطويل
 األجل الطويلة العالقات يدرس استقرار وجراجنر التكامل املشرتك بأنه لأجن من كل عرف وقد. االقتصادية

 تفرتض االقتصادية النظرية أن أساس على األسلوب هذا ويعتمد .معني لنموذج الساكنة  غي املتغيات بني
 الطويل، األجل إىل األثر ذلك وميتد .القصي األجل يف البعض بعضها مع املرتبطة املتغيات من كثي وجود
 .الصادرات وحجم الصرف سعر يف والتغي واألسعار، األجوريف  فالتغي االقتصادية، األزواج ذلك ومثال

 أن أي ذلك، لعالج احلكومة تتدخل أن ميكن القصي، األجل يف املتغيات هذه يف اختالل حدث وإذا
 .الطويل األجل يف خصوصا الدراسة، متغيات بني دينامكية عالقة هناك كانت إذا ما خيترب األسلوب هذا
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 خطية، بصورة معا جتميعها ومت ساكنة، غي زمنية سالسل هناك كانت لو بأنه األسلوب هذا يتميز
 دون من االحندار حتليل يف استخدامها ميكن متكاملة، جديدة زمنية سلسلة تعطي فإهنا نفسه، وبالرتتيب

 املستخدم، إجراء النموذج متغيي بني مشرتك تكامل وجود اختبار ويتطلب .املرتتبة النتائج من اخلوف
 .العظمى اإلمكانية واختبار ثر،األ اختبار: مها اختبارين،

 :جند بني متغيات النموذج املشرتك التكامل اختبار وبتطبيق
 منهج جوهانسون وفق نتائج اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج :1 الجدول

Hypothesized   Trace 0.05  

No. of CE(s)  Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

      
      None *  0.451876 42.14027 29.79707 0.0012 

At most 1  0.184915 14.48256 15.49471 0.0706 

At most 2 *  0.104502 5.077288 3.841466 0.0242 

      
      Hypothesized   Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s)  Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

      
      None *  0.451876 27.65771 21.13162 0.0052 

At most 1  0.184915 9.405271 14.26460 0.2540 

At most 2 *  0.104502 5.077288 3.841466 0.0242 

      
 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر     

هو أكرب من القيمة و  20.14027فمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اختبار األثر يساوي 
من جهة أخرى جند أن اختبار اإلمكانية  ،0.0012باحتمال قدره و 22.79707: احلرجة املقدرة بـ

 باحتمال قدرهو  21.13162: هو أكرب من القيمة احلرجة املقدرة بـو  23.6577العظمى يساوي 

مبأن و  ، يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة،،  ، :مما يدل على وجود تكامل مشرتك بني كل من ،0.0052
( 2)هناك عالقة تكامل مشرتك بني متغيات الدراسة فإن هذا يفتح لنا اجملال لتقدير املعادلة رقم 

، من (DOLS)املربعات الصغرى الديناميكية و  ،(FMOLS)باستخدام املربعات الصغرى املعدلة كليا 
أجل الوصول إىل حدود احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، فاملربعات 

من خالهلا نصل إىل احلد األدىن لإلنفاق احلكومي األمثل كنسبة من  (FMOLS)الصغرى املعدلة كليا 
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حتدد لنا احلد األقصى لإلنفاق احلكومي (DOLS)الصغرى الديناميكية املربعات و  الناتج احمللي اإلمجايل ،
الناتج و  اليت يكون عندها النمو االقتصادي يف أقصى حاالتهو  األمثل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل،

 . احلدي لإلنفاق يساوي الصفر
 :(FMOLS)المربعات الصغرى المعدلة كليا باستخدام  (4)تقدير المعادلة رقم . 5.5.5

باستخدام املربعات الصغرى املعدلة كليا ( 2)يف هذه اخلطوة سوف نقوم بتقدير املعادلة 
(FMOLS)،  هذا من أجل حتديد احلد األدىن الذي ال جيب أن ينخفض دونه نسب اإلنفاق احلكومي و

يف اجلزائر يعمل يف للناتج احمللي اإلمجايل، حىت يبقى اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
 :نتائج التقدير موضحة يف اجلدول األيتو  .إطار الكفاءة

 (FMOLS)المعدلة كليا نتائج التقدير باستخدام المربعات  :5 الجدول
Dependent Variable : Log (Yt) 

Method : (FMOLS) 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob 

Log(St) 0.759207 0.076635 9.906735 0.0000 

Log(Gt-1) 0.234149 0.071288 3.284550 0.0020 

Log(a) 0.321606 0.042673 7.536449 0.0000 

 0.997    

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
 :كما يلي( 2)و من خالل اجلدول أعاله ميكن كتابة املعادلة رقم 

 
كنسبة من ميكن التوصل إىل احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي  ( 2)املعادلة من خالل نتائج تقدير 

 :يف حده األدىن، كما يلي( 0259ــ  5592)يف اجلزائر خالل الفرتة  الناتج احمللي اإلمجايل

 
 .%00.2: أي أن احلد األدىن للحجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يساوي إىل

 :(DOLS)المربعات الصغرى الديناميكية باستخدام ( 4)تقدير المعادلة رقم  .4.5.5



 
  (7109 ـــ 0791)خالل الفترة  الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائرتحديد بوالكور نور الدين،            

 

68 

باستخدام املربعات الصغرى الديناميكية ( 2)يف هذه اخلطوة سوف نقوم بتقدير املعادلة 
(DOLS)،  هذا من أجل حتديد احلد األقصى الذي ال جيب أن يتجاوزه نسب اإلنفاق احلكومي للناتج و

اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يعمل يف إطار الكفاءة، هذا من جهة، احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، حىت يبقى 
من جهة أخرى، هذه اخلطوة سوف تسمح لنا بتحديد نقطة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة من 

الناتج احلدي و  الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر، اليت يكوم عندها النمو االقتصادي عند أقصى حد له
 :نتائج التقدير موضحة يف اجلدول األيتو  .ي صفرلإلنفاق يساو 

 (DOLS)الديناميكية نتائج التقدير باستخدام المربعات  :4 الجدول
Dependent Variable : Log (Yt) 

Method : (DOLS) 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Prob 

Log(St) 0.650507 0.010126 64.24435 0.0000 

Log(Gt-1) 0.349499 0.009586 36.46056 0.0000 

Log(a) 0.283184 0.005004 56.59100 0.0000 

 0.999    

 EVIEWS10 من إعداد الباحث بناء على برنامج: المصدر
 :كما يلي( 2)و من خالل اجلدول أعاله ميكن كتابة املعادلة رقم 

 
كنسبة من الناتج   األمثل لإلنفاق احلكوميميكن التوصل إىل احلجم ( 2)من خالل نتائج تقدير املعادلة 

نقطة احلجم األمثل لإلنفاق )يف حده األقصى ( 0259ــ  5592)يف اجلزائر خالل الفرتة  احمللي اإلمجايل
 :، كما يلي(يكون عندها الناتج احلدي لإلنفاق يساوي صفرو  احلكومي الذي يعظم النمو االقتصادي

 
الذي يعظم النمو كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل،   احلكوميأي أن نقطة احلجم األمثل لإلنفاق 

 .%02.5: يكون عندها الناتج احلدي لإلنفاق يساوي صفر يف اجلزائر تساوي إىلو  االقتصادي
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 :نتائجتحليل ال. 4
نستطيع أن نقول بأن احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي كنسبة  من خالل نتائج الدراسة القياسية،

بالتايل و  (.%02.5 - %00.2)من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة، يرتاوح مابني 
ساهم و  كان يعمل يف إطار الكفاءة( 5555 - 5592)فإن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 معدالت النمو االقتصادي، حيث بلغ كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بشكل مقبول يف حتسني
فإن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر كان يعمل خارج جمال ( 5551 - 5550)أما خالل الفرتة . 05.2%

مل يساهم يف حتسني معدالت النمو االقتصادي، إذ بلغ كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل و  الكفاءة
00.0%. 

، اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر عاد من جديد ليعمل يف إطار (0229 - 5552)الفرتة  خالل
زيادة معدالت النمو االقتصادي، حيث بلغ كنسبة من الناتج و  ساهم بشكل كبي يف حتسنيو  الكفاءة

، عاد اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر ليعمل (0259 - 0220)لكن خالل الفرتة . %02.0احمللي اإلمجايل 
مل تكن له اآلثار اإلجيابية و  مل يساهم حتسني معدالت النمو االقتصادي،و  ن جديد خارج جمال الكفاءةم

املرجوة على معدالت النمو االقتصادي، إذ بلغ خالل هذه الفرتة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
22.0%. 

 :خاتمة .3
 :إىل النتائج اآلتية التحليل القياسي للدراسة توصلناو  من خالل الدراسة النظرية

 االقتصادية حمل الدراسة املتغيات أن الوحدة، جذر اختبار باستخدام االستقرار اختبارات نتائج بينت -
أهنا أصبحت مستقرة عند أخذ الفرق األول هلا، كما أن تكاملها املشرتك فتح  إال املستوى، يف مستقرة غي

 .املربعات الصغرى الديناميكيةو  املربعات الصغرى املعدلة كليااجملال الستخدام 
توصلت دراستنا إىل أن جمال كفاءة اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل  -

 .، يف ظل سياسة امليزانية املتوازنة(%02.5 - %00.2)يرتاوح ما بني ( 0259ــ  5592)الفرتة 
لإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كما توصلت دراستنا إىل أن نقطة احلجم األمثل  -



 
  (7109 ـــ 0791)خالل الفترة  الحجم األمثل لإلنفاق الحكومي في الجزائرتحديد بوالكور نور الدين،            

 

70 

يكون و  ، اليت تساهم يف زيادة النمو االقتصادي إىل حده األقصى،(0259ــ  5592)اجلزائر خالل الفرتة 
 .%02.5عندها الناتج احلدي لإلنفاق احلكومي مساوي للصفر هي 

جانب التحليل القياسي مما يبني  قوة ما ميز دراستنا هذه هو تطابق اجلانب الوصفي اإلحصائي مع  -
جمال كفاءة هذا و  النتائج املتوصل إليها فيما خيص نقطة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر

 .اإلنفاق
بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي ( 0259 - 0220)خالل العشر سنوات األخية  -

بالتايل فهو و  ، ما يعين أن اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر يعمل خارج جمال الكفاءة،%22.0اإلمجايل 
يساهم بشكل سليب يف حتسني معدالت النمو االقتصادي، فهذه السنوات قد جتاوز فيها نسبة اإلنفاق 

 ألوىلهذا ما يثبت صحة الفرضية او  .احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل احلد األمثل لإلنفاق احلكومي
 .ينفي الفرضية الثانيةو 
اليت ساهم من خالهلا يف زيادة معدالت النمو و  املراحل الذهبية لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، -

، حيث بلغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج (5555 - 5592)االقتصادي، كانت خالل الفرتة 
لغت نسبة اإلنفاق احلكومي إىل ، حيث ب(0229 - 5552)خالل الفرتة و  ،%05.2احمللي اإلمجايل 

 .، أما باقي الفرتات األخرى فكان له أثر سليب على النمو االقتصادي%02.0الناتج احمللي اإلمجايل 
 ، هي مرتفعة%02.5نسبة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر هي  -
إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول املتقدمة املقدر يف أعلى من نسبة احلجم األمثل لإلنفاق احلكومي و 

 . %02حدود 
 :من خالل النتائج السابقة ميكن وضع التوصيات اآلتية

ختليص و  العمل بسياسة توازن امليزانية العامة،و  التخلص من مشكلة العجز يف امليزانية العامة للدولة، -
 .التمويل للجباية البرتوليةامليزانية العامة من تبعيتها الكبية يف 

ـوضع االسرتاتيجيات الكفيلة بضمان االعتماد سبه الكلي على اجلباية العادية يف متويل امليزانية، سواء  -
 .على املدى املتوسط أو املدى الطويل
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ختفيض نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل إىل احلد األمثل الذي حيقق أقصى معدالت  -
 .قتصادي ممكنةمنو ا

إن السبيل الوحيد للوصول باإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي إىل احلد األمثل، يكون عن طريق  -
الدين العام و  اليت يف مقدمتها العجز املوازينو  التخلص من املشاكل املالية اليت تعاين منها احلكومة اجلزائرية،

 .الداخلي
املوارد العامة املتاحة، يتطلب إخضاع اإلنفاق احلكومي ملعايي الفعالية يف استخدام و  إن حتقيق الكفاءة -

 .اجلدوى االقتصادية
توجيه اإلنفاق احلكومي إىل املشاريع االستثمارية املرحبة، من أجل تغطية العجز الناتج عن زيادهتا  -

 . بإرادات هذه املشاريع
اليت يف مقدمتها و  على التحكم يف سياسة اإلنفاق احلكومي مبا يكفل حتقيق األهداف التنموية، العمل -

العمل و  هذا من خالل توجيهها حنو القطاعات املنتجة من جهةو  حتقيق أقصى معدل منو اقتصادي ممكن،
 .مببدأ إنتاجية النفقة من جهة أخرى

:قائمة المراجع  .6  
 :العربيةاللغة المراجع ب .0.6
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جملة ، النمذجة القياسية للتنبؤ باحلجم األمثل لإلنفاق احلكومي يف اجلزائر، (0252)سي حممد كمال، 

 .، اجلزائر0، جامعة البليدة 5عدد ، ال9التنمية البشرية، اجمللد و  االقتصاد
النمو االقتصادي و  ، حتليل العالقة بني اإلنفاق االستهالكي احلكومي(0220)هيثم عبد القادر اجلاين، 
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