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 اهداء 
 

 تبارك الذي اهدانا نعمة العقل و انار سبيلنا بنور العلم و مهد لنا طريق النجاح بكل تقدير و عرفان.

ي و هنائي ، الى الى من سهروا و تعبوا من اجل ارضائ اهدي ثمرة عملي هذا الى قرة عيني ،اعز الناس الى قلبي ،

 اطال هللا في عمرهما. أميو  أبي رصة الوجود الى الوالدين الكريمينمن منحوني ف

 كما اهدي هذا العمل الى جميع افراد اسرتي.

م " حيمور لتحية و التقدير ، و الى الاستاذ الكريسمى اأو الى استاذتي املشرفة " زرواط فاطمة الزهراء " 

العلوم الاقتصادية و طلبة ذة الكرام اعضاء اللجنة املناقشة ، والى جميع  اساتذة اتمصطفى " ، و الى الاس

 تخصص اقتصاد كمي .

 .لو بكلمة طيبة  الى كل من شجعني و 

 و أخيرا نطلب من هللا عز و جل ان يوفقنا الى ما يحبه و يرضاه.

 وشكرا.

 

 



 شكر و تقدير 
 

 بعد حمد هللا تعالىى حق حمده الذي وفقني التمام عملي هذا على هذا النحو .

اتقدم بشكري و امتناني الكبيرين الستاذتي القديرة الدكتورة " زرواط فاطمة الزهراء " على اشرافها على هذا 

 البحث .

قدمه لي من توجيهات قيمة على مستوى  كما اتقدم بالشكر و العرفان الى الاستاذ " مصطفى حيمور " على ما

 املضمون العلمي .

كما اهدي تشكراتي الى ابي و امي لهما الف تحية و كامل اسرتي ، و زمالئي في الدفعة ، و اقدم الشكر الى كل 

 ,من ساعدني في انجاز هذا العمل
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ة العامة :ماملقد   

النمو الاقتصادي من اهم املواضيع التي تشغل كل دول العالم اليوم باعتباره املعيار الاول في تصنيف  يعتبر        

الدول عبر العالم و كونه اقرب مؤشر لقياس الاداء الاقتصادي ، حيث ان ارتفاع معدالت النمو الاقتصادي 

 ك  ، الاستهالت الدخل الفردي يشير بالضرورة الى تحسن املستوى املعيش ي ، و الذي يترجمه تحسن مؤشرا

الاستثمار التشغيل و التضخم و تعتبر السياسات الاقتصادية املتبعة من اهم العوامل التي تؤثر على معدالت 

النمو الاقتصادي و التي تظهر فعالية الدور الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد من خالل قدرتها على توجيه 

 الاقتصاد ككل .

و لقد تطرق الفكر الاقتصادي الى دور الدولة في تعزيز عملية النمو الاقتصادي حيث ان تعدد الازمات         

كانت بمثابة املنعرج الذي  9191الاقتصادية و السياسية التي شهدها العالم على راسها ازمة الكساد العالمي 

صوصا بعد عجز الية السوق في ادى الى اعادة النظر في حجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي خ

تحقيق التوازن الاقتصادي تلقائيا ، و يعتبر التحليل الكينزي من اه الاسهامات التي اقرت باهمية تدخل الدولة 

مساحة واسعة تمكنها من املشاركة في الحياة الاقتصادية باستخدامها للسياسة الانفاقية في الاقتصاد و منحها 

زيادة معدل النمو الاقتصادي باعتباره الهدف الاسمى الي سياسة اقتصادية و  و التي تسعى من خاللها نحو 

 الذي يصطحبه مستوى حياة افضل  .

و من هذا املنطلق بدا التوجه نحو التوسع في الانفاق العام باعتباره من انجع ادوات السياسة املالية في       

لعرض ، و باعتبار ان الانفاق العام يساهم في تنشيط تحريك النمو الاقتصادي انطالقا من مبدا الطلب يخلق ا

من  الناتج املحلي بنسبة اكبر ، و الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره الى رفع الطاقات النتاجية ، ما يساهم في زيادة 

 هذا املنطلق تبرز لنا اشكالية هذا البحث و التي تبرز كما بلي : 

صتقادا ف  ا الائا ؟  ما مدى تاثير الانفاق الحكومي على النمو الا  

 الاسئلة الف؟عية :

 و يتدرج ضمن هذه الاشكالية اسئلة فرعية نوردها كمايلي :       

 ماهي الية تاثير الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر ؟ -9

 ماهي العوامل املحددة للنمو الاقتصادي ؟ -9

 النمو الاقتصادي ؟هل لالنفاق الحكومي اثر ايجابي ام سلبي على  -3

لف؟ضيات : ا  

 و لالجابة على الاسئلة الفرعية برز الفرضيات التالية :    

 يؤثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي عن طريق الانفاق الاستثماري . -9



 املقدمة العامة

 

 
2 

 .لالنفاق الحكومي تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي  -9

اهمية هذه الدراسة :       

تحقيق النمو الاقتصادي في الدول املهمة الاساسية للسلطات الاقتصادية التي تدفعها باستمرار تعتبر مساة  -9

 الى البحث عن سبل زيادته و استمراره .

يلعب الانفاق الحكومي دورا هاما في الدول النامية و من بينها الجزائر ، اذ يساهم في تمويل النشاط  -9

 الاقتصادي و تحقيق النمو .

نمو الاقتصادي مفتاح تطور املجتمع في كل املجاالت فهو مصدر زيادة الدخل ، الاستثمار و الاستهال ك يعد ال -3

 . 

 اهداف البحث :

يهدف البحث الى الاجابة على التساؤالت التي طرحت في الاشكالية و التاكد من الفرضيات املقدمة و باالضافة    

 الى :

 و النمو الاقتصادي . * ابراز الاطار النظري لالنفاق الحكومي

 لى النمو الاقتصادي في الجزائر .* تبيان اثر الانفاق الحكومي ع

  :املنهج املابع  ا الدراسة 

ملعالجة املوضوع تم اتباع املنهج التحليلي في انجاز هذا البحث بغية قياس اثر سياسة الانفاق الحكومي على     

 النمو الاقتصادي في الجزائر .

: حدو  الدراسة     

( و تم اختيار  9192 – 9191يتمثل الاطار املكاني للدراسة في حالة الجزائر ، اما الزماني فيتحدد ما بين )     

هذه الفترة كونها تعتبر كافية و مناسبة الستخدام الطرق الاحصائية و القياسية باالضافة الى توفر املعطيات 

 باملتغرات خالل هذه الفترة .

 الدراسة :هيكل 

عالج هذا البحث من خالل ثالث فصول ، ففي الفصل الاول و الثاني تعرضنا للجانب النظري للموضوع سن    

 ، اما الفصل الثالث فخصصناه للجانب التطبيقي او القياس ي كما هو موضح فيمايلي :

ل ذ تطرقنا في املبحث الاو ، االفصل الاول : الاطار النظري لالنفاق الحكومي قمنا بدراسته من خالل مبحثين 

الى مفهوم و تطور الانفاق الحكومي ، ثم تناولنا في املبحث الثاني الية تاثير الانفاق الحكومي على اهم املتغيرات 

 الاقتصادية .
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مفاهيم عامة حول النمو الاقتصادي و نظرياته ، قمنا بتحليله من خالل مبحثين حيث الفصل الثاني : 

فاهيمي للنمو الاقتصادي و طرق تقديره في املبحث الاول فأهم النماذج و النظريات املفسرة استعرضنا الاطار امل

 له في املبحث الثاني .

الفصل الثالث : خصصناه لدراسة العالقة بين الانفاق الحكومي و الناتج املحلي الاجمالي الذي تم تقسيمه الى 

لنموذج اني تم فيه تحليل امتغيرات الدراسة ، اما املبحث الثتقديم و تحليل ، تضمن املبحث الاول ثالث مباحث 

 . ختبارات الكشف عن مشاكل القياساو  ، املقدر 
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 تمهيد

 

ات دو من امهمة كاداة يعتبر لقد جاء تطور الفكر الاقتصادي مؤثرا بصفة كبيرة على تطور حجم الانفاق و       

الرئيسية للدولة و ذلك من اجل تحقيق اهداف املجتمع و اشباع الحاجات العمومية ، فاالنفاق  السياسة املالية

هداف في سبيل تحقيق الا  الحكومي يعكس لدرجة كبيرة فعالية الحكومة و مدى تاثيرها في النشاط الاقتصادي 

، اين اصبحت من الضروري  9191الاقتصادية ، حيث ازدادت هذه الاهمية خاصة بعد ازمة الكساد الكبير سنة 

 .ع لضمان تفعيل الاداء الاقتصادي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بشكل اوس

تقسيمات و سنحاول في هذا الفصل تقديم عرض نظري ملفهوم الانفاق الحكومي ، من تعريف و تطور      

 التالية :، لذا سنتناول من خالل املباحث ه على اهم املتغيرات الاقتصادية الاسس الى الية تاثير و

 ماهية و تطور الانفاق الحكومي . املبحث الاول :

 ألية تأثير الانفاق الحكومي على اهم املتغيرات الاقتصادية . املبحث الثاني :
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 املبحث الاول : ماهية و تطور الانفاق الحكومي 

ان تطور حجم الانفاق الحكومي و زيادة اهميته كاداة من ادوات السياسة املالية ، جاء نتيجة لتطور الفكر       

الاقتصادي و زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و كذا اهمية السياسة املالية و فعاليتها كسياسة 

 اقتصادية .

 املطلب الاول : تعريف الانفاق الحكومي و تقسيماته 

تعتبر النفقات العامة اداة مهمة و اساسية  في اطار املالية العامة و السياسة املالية للدولة من اجل تحقيق       

 اهدافها ، و هي تعدد في تقسيماتها باختالف اوجه استعمالها و اثارها الاقتصادية و الاجتماعية .

 الفرع الاول : تعريف الانفاق الحكومي 

 الغ النقدية التي يقوم بانفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامة .و يعني كافة املب    

 : 1و هذا التعريف يتضمن العديد من العناصر ، و التي من اهمها مايلي   

ان الانفاق الحكومي يتمثل بما يتم انفاقه نقدا من الشخص العام الذي يتولى مهمة القيام باشباع الحاجة  -9

دمات الالزمة الدائه هذه املهمة ، و هو امر يرتبط بزيادة استخدام النقود في العامة من اجل شراء السلع و الخ

القيام بالنشاطات الاقتصادية ، و في اجراء املعامالت و عقد الصفقات ، حيث اصبحت النقود الوسيلة 

 الاساسية و الهامة في اجراء املبادالت .

تمثلها السلطة املركزية او الاقليمية ، او املحلية ،  الانفاق الحكومي عن جهة عامة و هي الدولة التي صدور  -9

او هيئة عامة اخرى تابعة لها ، و التي تتولى مهمة تلبية و اشباع الحاجات العامة ، و وفقا لهذا العنصر ال يعتبر 

داء خدمة عامة من قبل النفقة العامة الا اذا صدر من شخص عام ، و النفقات املبلغ النقدي الذي ينفق ال 

لتي ينفقها اشخاص خاصة طبيعية او اعتبارية ، ال تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف الى تحقيق نفع عام ا

. 

ان يكون غرض الانفاق العام ملبيا الشباع حاجة عامة ، اي محققا ملنفعة عامة تعود على جميع املواطنين  -3

ناحية عن فكرة ان املصالح العمومية اي اجهزة الدولة ال على فرد او فئة معينة ، و يعتبر هذا الشرط ناتجا من 

لم تنشا لتحقيق مصالح فرد معين ، و من ناحية اخرى الى ان املال املنفق قد تمت جبايته و تحمل عباه الافراد 

 . 2جميعا

 

 

                                                
  1 - فليح حسن خلف.املالية العامة ,عالم الكتاب الحديث و جدارا للكتاب العالمي ,الاردن , 9009 , ص 91 .  

  . 99, ص  9002الخامسة , ديوان املطبوعات الجامعية , الجزائر , حسين مصطفى حسين . املالية العامة , الطبعة  -2 
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 الفرع الثاني : تقسيمات الانفاق الحكومي 

 اوال : التقسيم الاداري لالنفاق الحكومي 

ذا املعيار يتم تصنيف الانفاق الحكومي تبعا للوحدات و الاجهزة الادارية التي تباشر النشاط وفقا له      

) كرئاسة الجمهورية ، الوزارات ، و املصالح املختلفة ( ، حيث تقسم النفقات على اجهزة الدولة الحكومي 

اقية ئه ان ترسم سياستها الانفاملختلفة ، بحيث يتحدد كل منها جزءا معينا من املوارد العامة تستطيع على ضو 

، و هو ما يتيح للمطلع على امليزانية تبيين اتجاهات السياسة الحكومية عن طريق دراسة حجم النفقات 

 . 1املخصصة لكل مصلحة من مصالح الدولة و اجراء املقارنات املناسبة في هذا الخصوص

 ثانيا : التقسيم الاقتصادي لالنفاق الحكومي 

تبويب عمليات الدولة املالية بحسب طبيعتها الاقتصادية ، بحيث يمكن تقديم البيانات الالزمة اين يتم     

 عنها بصورة متناسقة يسهل معها دراسة الاثار الاقتصادية لنشاط الحكومة .

ت اـ النفقات الجارية : و هي تلك التي تكرر بصفة دورية و تهدف لتسيير املرافق العامة بانتظام ، و تشمل نفق9

 ، سداد فوائد الديون العامة على اختالف انواعها ، الاعانات و املدفوعات التحويلية .على السلع و الخدمات 

ـ التقسيمات الراسمالية : و هي تلك التي تخصص لتكوين رؤوس الاموال العينية او بمعنى اخر تلك التي تهدف 9

 التحويالت الراسمالية ، و القروض املباشرة .لتنمية الثورة القومية ، و تشمل : اجمالي الاستثمار ، 

  2ثالثا : التقسيم النظري لالنفاق الحكومي 

 تقسيم الانفاق الحكومي من حيث الدورية ـ 1

 تنقسم النفقات الحكومية من حيث دوريتها الى نفقات عادية و غير عادية      

النفقات العادية : هي التي تجدد كل فترة زمنية معينة ، و ملا كانت مدة امليزانية سنة ، فقد جرت العادة  .1-1

على اعتبار النفقة عادية اذا تكررت كل سنة ، و ال يعني هذا ان كمية او حجم هذه النفقات يجب الا يتغير من 

 وعها .حتى توصف بالعادية ، بل يكفي ان تكرر بنميزانية الى اخرى 

النفقات الغير العادية : يقصد بها تلك التي ال تتكرر بانتظام في ميزانية الدولة فهي تحدث على فترات . 1-2

متباعدة ، و بصورة غير منتظمة ، و مثالها : النفقات الاستثمارية الضخمة ، و النفقات الحربية الناجمة عن 

 لكبرى كالفياضانات و الزالزل .نشوب الحرب ، و النفقات الالزمة ملواجهة الكوارث ا

 تقسيم الانفاق الحكومي من حيث املقابل او الاثار   -2

                                                
 1  - غازي عناية , املالية و التشريع الضريبي , البيارق , عمان , الاردن , 9119 , ص 919 .

 2  - محمد طاقة . هدى العزاوي , اقتصاديات املالية العامة , دار املسيرة , عمان , 9002 ، ص 55 – 55 .
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يمكن تقسيمه الى نفقات حقيقية تستنزف جزءا من املوارد املتاحة لالقتصاد القومي من اجل اداء الخدمات     

صلي بغرض تحقيق هدف العامة ، و نفقات تحويلية تقتصر على تحويل جزء من هذه املوارد من اتجاهها الا 

 معين .

التي تنفقها الدولة من اجل الحصول على السلع و الخدمات الالزمة لسيير النفقات الحقيقية ) الفعلية ( :  .2-1

املصالح العامة مثل رواتب املوظفين و مستخدمي الدولة ، و شراء الاجهزة ، و الفوائد التي تدفعها على القروض 

 العامة .

النفقات التحويلية : و هي اعتمادات تنفقها الدولة دون ان تقابلها خدمة ، و كل ما تبغيه الدول من . 2-2

الاخر دون مقابل ، النفقات هو اعادة توزيع الدخل و الثروة بحيث تاخذ املال من البعض لتوزعه على البعض 

عية املختلفة الضمان الاجتماعي ، و يشمل مثل هه النفقات الاعانات بمختلف انواعها ) املساعدات الاجتما

التامين ضد الشيخوخة و البطالة ، املساعدات الاقتصادية على اختالفها ، الاعانات الخيرية و الثقافية 

 ....الخ ( .......

فالنوع الاول يؤدي الى زيادة الدخل الوطني النه يؤدي الى خلق دخول جديدة تضاف للدخول املكونة للدخل      

 اما النفقات التحويلية فان دورها يتمثل في نقل الدخل من طبقة اجتماعية الى اخرى .القومي ، 
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 املطلب الثاني : تطور الانفاق الحكومي من خالل تطور دور الدولة في الاقتصاد 

الية ، املان النشاط املالي للدولة يرتبط اساسا بدورها ، ذلك ان اتساع دورها يقتض ي توسعا في النفقات       

و من املعلوم ان الدولة لعبت وال زالت تلعب دورا هاما و اساسيا في خدمة املجتمع ، و في عمل الاقتصاد و 

تطوره ، و هذا الدور تزايد و اتسع في كافة الدول ، و بالرغم من انه قد اختلف في مداه ، و في طبيعته من دولة 

 و الظروف و الاوضاع التي تعيشها .جة تطورها ،ماعي ، و در الى اخرى حسب طبيعة نظامها الاقتصادي و الاجت

 الفرع الاول : الانفاق الحكومي في ظل الدولة الحارسة 

حيث تتميز النفقات بضالة حجمها ، اذ تسعى الدولة الى الحد من نطاق الخدمات العامة التي تقدمها     

الانفاق العام في توازن الاقتصاد الوطني او تحديد  لالفراد باقص ى حد ممكن ، باالضافة الى ذلك تسعى الا يؤثر 

 .1اتجاهات نموه او في اسلوب توزيع الناتج الوطني 

 

اذ ال يلقى على عاتق الدولة الا الخدمات العامة التي يقتضيها الدفاع الخارجي و حفظ الامن و القضاء و        

بعض الاشغال العامة ، و ضرورة ان تفسح املجال امام الافراد و تركهم احرارا لزيادة رفاهيتهم ، و هو ما يعبر 

ى ذاتية تمنع استمرار الازمات دون الحاجة الى تدخل عن النظرية الفردية او الكالسيكية التي تعتقد بوجود قو 

اوجه الانفاق الحكومي في اضيق الحدود ، بل نادوا بان الدولة ، و لم تكتف اصحاب هذه النظرية بتحديد 

تكون النفقة محايدة ، فال يجوز ان تتاثر السياسة الانفاقية للدولة باملتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية او 

 السياسية .

و في واقع الامر ، فان الانفاق الحكومي في ظل الدولة الحارسة ، لم تتخلى كليا عن احداث بعض الاثار        

الاقتصادجية و الاجتماعية ، حتى و لو كان ذلك بصورة غير مباشرة ، رغم طابعها غير املنتج ، مما جعل 

 لضمان حيادها .الاقتصاديين و التقليديين يزيدون في الحد من النفقات العامة 

   الفرع الثاني : الانفاق الحكومي في ظل الدولة املتدخلة  

مع تطور الفكر الاقتصادي و تاكيد الاقتصاديين املعاصرين لحتمية وقوع الاثار الاقتصادية و الاجتماعية        

و السياسية الي نوع من النفقات العامة استنادا الى اراء املدرسة الكينزية التي تنادي بحتمية تدخل الدولة في 

ياسية ـ التي واجهتها العديد من البلدان الراسمالية النشاط الاقتصادي ، و يعد تعدد الازمات الاقتصادية و الس

، و التي اثبتت قصور الفكر التقليدي  9191منذ بداية القرن العشرين ، على راسها ازمة الكساد العظيم لسنة 

عن حيادها التقليدي ، و لجات الى التدخل في الحياة و عدم صحة الافتراضات التي يقوم عليها ، تخلت الدولة 

ادية بقصد تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي ، الذي عجز قانون السوق للنظام الفردي الحر عن الاقتص

                                                
 1  - مجدي شهاب . اصول الاقتصاد العام : املالية العامة , دار الجامعة الجديدة , مصر , 9005 , ص 991 .
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تحقيقه تلقائيا ، فقامت الدولة الراسمالية بالكثير من اوجه النشاط الاقتصادي ، و خرجت من نطاق الدولة 

 الحارسة الى نطاق الدولة املتدخلة .

فلم يعد دور الدولة املعاصرة قاصرا على مجرد الاحتفاظ بالتوازن الاقتصادي عالجا لالزمات ، انما تحقيقا      

ناحية ، و لزيادة معدل النمو الاقتصادي القومي ، و هذا ما ادى الى زيادة حجم النفقات العامة و تعددها من 

نفاق الحكومي اداة رئيسية لتدخل الدولة في جميع تغير مفهومها و طبيعة دورها من ناحية اخرى ، و اصبح الا 

 .1املجاالت الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية 

 الفرع الثالث : الانفاق الحكومي في ظل الدولة املنتجة  

و انتشار الفكر الاشتراكي  9192مع ظهور املبادئ الاشتراكية ووضعها موضع التطبيق منذ الثورة في روسيا      

الدولة الحارسة الى املتدخلة ثم الدولة النفقات العامة تطورا هاما ، و تطور معها دور الدولة من  ، تطورت

 املنتجة .

و يعتقد اصحاب هذه النظرية ان الدولة اقدر على زيادة رفاهية املجتمع من افراده ، و بالتالي فانها تتحمل     

الفعلية على وسائل الانتاج ، فقد سمح اتساع  مسؤولية النشاط الاقتصادي في مجموعه نتيجة لسيطرتها

نطاق نشاط الدولة الذي يهدف الى توزيع موارد الانتاج بين مختلف الاستخدامات ، و تنسيق اوجه النشاط 

الاقتصادي بما يحقق التوازن بين الانتاج و الاستهالك وفقا لخطة تنموية شاملة ، تملك الدولة سلطات مطلقة 

 حجم الانفاق الحكومي .في تنفيذها بزيادة 

 الفرع الرابع : الانفاق الحكومي في ظل الدور الجديد للدولة في ظل العولة 

افرزت العوملة وضعا جديدا في العالقات الاقتصادية الدولية بشكل تراجعت فيه السيادة القومية للدول      

دماج بين املؤسسات الكبرى ....الخ من املظاهر ، انتقال مراكز القرار الاقتصادي الى مراكز فوق قومية ، زيادة الان

، و ادى مثل هذا الوضع الى تحول في وظائف الدولة باالستغناء عن بعض الوظائف ، و ظهور وظائف جديدة 

 : 2لعل ابرزها 

محاربة الفقر و التخفيف من حدته : بضمان حد ادنى من املعيشة لالفراد ، و هذا من خالل الاهتمام  .1

، و العمل على زيادة معدالت النمو الاقتصادي بتحفيز الاستثمارت و رفع بتاسيس شبكات الحماية الاجتماعية 

 قراء و توجيهها لالهتمام ايضا بالهياكلاملعدالت الانتاجية ، و توجيه الاستثمارات نحو املناطق الاهلية بالف

القاعدية ، و كذلك العمل على زيادة معدالت النمو الاقتصادي بتحفيز الاستثمارت و رفع املعدالت الانتاجية ، 

و توجيه الاستثمارت نحو املناطق الاهلية بالفقراء و توجيهها لالهتمام ايضا بالهياكل القاعدية ، و كذلك العمل 

  روف سوق العمل . على تحسين ظ

                                                
 1  - خالد شحاذة الخطيب , احمد زهير شامية , اسس املالية العامة , الطبعة الثانية , دار وائل للنشر , الاردن , 9005 , ص 59 .

 2 - عبد املجيد قدي . املدخل الى السياسة الاقتصادية الكلية , الطبعة الثالثة , ديوان املطبوعات الجامعية , الجزائر, 9002,ص- ص 99– 95 .
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محاربة الفساد الاقتصادي : باعتباره اليوم احد اهم عوائق الاستثمار الاجنبي املباشر و يعمل على التقليل . 2

من درجة الاستفادة منه ، و يساعد في تفش ي ظاهرة غسيل الاموال و الاقتصاد الخفي ، و ال يمكن ان يتم ذلك 

مصداقية ترصد قضايا الرشوة و الفساد ، و تعمل على زيادة الشفافية الا من خالل اقامة مؤسسات رقابية ذات 

 في شؤون الانفاق العام و الحكم .

حماية املستهلك : من املمارسات التي تستخدمها املؤسسات الكراهه على استهالك بعض املنتجات او طرح . 3

 و زيادة حدة املنافسة بين املؤسسات املنتجات غير املطابقة للمواصفات ، ذلك ان التحرير املتزايد لالسواق

يدفع ببعضها الى البحث عن مختلف الاساليب املوصلة الى املستهلكين بغض النظر عن مدى مشروعيتها ، و 

هذا ال ياتي الا بوضع معايير للسالمة الصحية و الامنية ، و ضبط قواعد الصنع ، مع اقامة املؤسسات املؤهلة 

 رقابة ، مع مراعاة املعايير الدولية املعمول بها في هذا املجال .لذلك و تمكينها من ادوات ال

الاهتمام بتوفير الاموال الالزمة للتكفل بالبحث العلمي الاساس ي : ملا يمكن ان ينتج عنه من نتائج قابلة . 4

املؤسسات للتطبيق ، خاصة وان هذا النوع من البحث ال يغري الخواص لعدم مردوديته ، و العمل على اقامة 

الكفيلة بانجاز و دعم البحوث التطبيقية باعتبارها وسيلة من وسائل البحث عن رفع تنافسية املنتجات و 

 املؤسسات .

يرا وارد و متغحماية البيئة : باعتبار البيئة قد اصبحت اليوم عنصرا من عناصر الاستغالل العقالني للم. 5

ملا يحدثه التلوث من انعكاسات سلبية على املناخ من جهة ، و  ية املستدامة ، نظرامتغيرات التنماساسيا من 

لكون الكثير من املوارد الطبيعية غير متجددة مما يحتم استغاللها وفق قواعد تحافظ على البقاء و ال تؤدي الى 

 الاختالل او كبح النمو من جهة اخرى .

او الاجتماعية و حتى السياسية ، فمثال كما قد تظهر وظائف احرى تتطلبها بعض الظروف الاقتصادية       

بعد التراجع الكبير في معدالن النمو الاقتصادي الناجم عن تقلص الاستثمارت الاجنبية و العائدات السياحية 

في العديد من الدول العربية التي شهدت  مؤخرا اضطرابات سياسية و ثروات شعبية معارضة ، و كذا ارتفاع 

ضطرت حكومات هذه الدول و حكومات الدول الاخرى ، التي خشيت من احتجاجات معدالت البطالة فيها ، ا

    مماثلة ، الى زيادة انفاقها الحكومي في صورة دعم اسعار بعض املواد و زيادات في الاجور ....... 
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 املطلب الثالث : قواعد و اسس الانفاق الحكومي 

املعايير ينبغي مراعاتها عند القيام به ، و التي تمثل مبادئ ، اي يخضع الانفاق الحكومي الى العديد من       

 قواعد و اسس يتم الاسناد اليها في الانفاق العام .

 الفرع الاول : ضوابط و محددات الانفاق الحكومي 

 اوال : ضوابط الانفاق الحكومي    

 . في تحديد نوع و الحجم الامثل لالنفاق التي يتم الاستناد عليهايقصد بضوابط الانفاق الحكومي القواعد       

و يتضمن العمل على تحقيق اقص ى منفعة عامة ممكنة عن طريق النفقات العامة و تكون  . ضابط املنفعة :9

 .1هذه املنفعة مقاسة بالنفقة العامة التي تسهم في توليدها 

حصول اي هدر او تبديد او اسراف  بحيث يتم تالقي. ضابط الاقتصاد : يعني حسن و كفاءة استخدام املوارد 9

في النفقات العامة ، وان يتم ترشيدها و توفير العقالنية فيها بحيث تحقق نفعا عاما يبرر انفاقها ، و مظاهر 

التبذير الحكومية متعددة و ذائعة على الاخص في الدول املتخلفة ، و لهذا فان الحاجة تدعو الى ضبط النفقة 

على اساس مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية ، بحيث ال تتحمل الدولة نفقات الا العامة في شتى القطاعات 

ه تؤدياذا كانت ضرورية تماما ، و بالقدر الالزم ، لتحقيق املنافع الجماعية العامة ، هذا فضال عما يمكن ان 

ي ، الحكومعمليات الانفاق اجهزة الاعالم و الرقابة املختلفة من ادوار مهمة في ايجاد رقابة فعالة و حازمة على 

 : 2هذه الرقابة تاخذ اشكاال ثالثة هي 

أ( الرقابة الادارية : و تتوالها وزارة الخزانة عن طريق موظفيها املحاسبين العاملين في مختلف الهيئات العامة ، 

 املقرر له ، و هذهو مهمتهم عدم السماح بصرف اي مبالغ الا اذا كان وجه وارد في امليزانية و في حدود الاعتماد 

 رقابة سابقة على الانفاق .

ب( رقابة محاسبية مستقلة : و تتولى التاكد من ان جميع عمليات الانفاق قد تمت على الوجه القانوني و في 

 حدود قانون امليزانية و القواعد املالية السارية ، و قد تكون سابقة للتصرف او الحقة عليه.

بها السلطة التشريعية بما لها من حق السؤال و الاستجواب و التحقيق البرملاني و ت( رقابة برملانية : و تقوم 

سحب الثقة من الوزير او الوزراة كلها ، و تظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد امليزانية و عند اعتماد 

 الحساب الختامي.

 

                                                
  1 - فليح حسن خلف , مرجع سبق ذكره , ص 999 .

 . 920, ص9119عادل احمد حشيش, مصطفى رشدي شيحة, مقدمة في الاقتصاد العام, املالية العامة,دار الجامعة الجديدة للنشر,الاسكندرية,  -2 
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جه املحددة لها ، و ما يمكن ان يتاح فعال من : و هي ان يتم استخدام النفقات العامة في الاو . ضابط املرونة 3

 ايرادات لتغطية مثل هذه النفقات ، و كذلك الاخذ في الاعتبار التغيرات التي تحصل خالل عملية الانفاق. 

. ضابط الانتاجية : و التي تعني ضرورة اسهام النفقات العامة في تشجيع التطور في النشاطات الاقتصادية ، 5

الانتاجية منها ، و كذلك الاسهام في تحقيق الكفاءة الانتاجية ، و تبرز اهمية الاخذ بهذا املبدا في الدول و بالذات 

النامية بشكل خاص نظرا لحاجتها املاسة الى زيادة و تطوير نشاطاتها الاقتصادية ، و زيادة درجة تنوعها ، و 

 زيادة كفاءتها الانتاجية.

العامة سواء ما يتعلق بتحقيق العدالة في توزيع عبء من يتحملها ، و كذلك . ضابط العدالة : في النفقات 5

 تحقيق العدالة في توزيع الخدمات و املنافع العامة ، بحيث التتجه الى افادة فئات اجتماعية دون غيرها.

 ثانيا : محددات الانفاق الحكومي 

 : 1نها و هي عوامل تضاف الى جملة الضوابط املذكورة سابقا ، نجد م   

 . العوامل املذهبية : ان تحديد ما يعتبر حاجة عامة ، و من ثم تقوم الدولة باشباعها عن طريق الانفاق 9

العام ، انما يخضع لحد كبير للفلسفة املذهبية او الايديولوجية السائدة في الدول ، فردية ، تدخلية او جماعية 

 ، فهو قرار ذو طابع سياس ي في التحليل الاخير .

. املقدرة املالية للدولة : و تعني قدرة الاقتصاد القومي على تحمل الاعباء العامة بمختلف صورها دون الاضرار 9

بمستوى معيشة الافراد او باملقدرة الانتاجية القومية ، حيث تضع الايرادات التي يمكن للدولة الحصول عليها 

 الحد الاقص ى لالنفاق الحكومي.

و تتوقف املقدرة املالية الوطنية ، و بافتراض ثبات حجم الدخل القومي ، على عدة اعتبارات اقتصادية و       

 اجتماعية و سياسية اهمها : 

مستوى الناتج القومي الصافي و كيفية توزيعه بين الفئات الاجتماعية املختلفة ، حيث ترفع املقدرة املالية أ( 

 قومي ، و بزيادة سوء توزيعه.القومية بارتفاع مستوى الدخل ال

 ب( اعتبارات املحافظة على املقدرة الانتاجية و اعتبارات تنميتها.

 الخاص بالقياس الى النشاط العام و هو ما يتعلق بطبيعة الدولة. مدى اتساع النشاطت( 

 ث( اعتبارات املحافظة على قيمة النقود.

قتصادية التي يمر بها البلد بدورها في حجم و حدود . مستوى النشاط الاقتصادي : حيث تؤثر الظروف الا3

الانفاق الحكومي ، ففي اوقات الكساد مثال ، ووفقا للنظرية الكينزية ، يزداد الانفاق الحكومي الجل احداث 

                                                
 1  - رينب حسين عوض هللا , مبتدئ املالية العامة , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 9009 , ص – ص 51-59 . 
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زيادة في الطلب الكلي و الوصول الى العمالة الكاملة على اساس طاقة الجهاز الانتاجي ، و يحدث العكس في 

 اء لتجنب الارتفاع التضخمي في الاسعار و تدهور قيمة النقود.اوقات الرخ

 الفرع الثاني : تطور الانفاق الحكومي و تزايده 

 اوال: التفسيرات النظرية لتزايد الانفاق الحكومي 

ان من اهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة التزايد املطرد لالنفاق العام     

 .1بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي او الفلسفة الايديولوجية السائدة فيها

أ( قانون فاجنر: يعتبر الاقتصادي الاملاني " فاجنر" اول من لفت الانتباه الى ظاهرة تزايد النفقات العامة بعد 

ان قام بدراسة متعلقة باملوضوع ، ترتب عليها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة املالي مع 

ؤداه انه كلما حقق مجتمع معين معدال من النمو و صاغ ذلك في قانون سمي باسمه مالتطور الاقتصادي ، 

الاقتصادي فان ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة املالي و بالتالي زيادة الانفاق العام بمعدل اكبر من الزيادة 

 الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي.

ة تزايد الانفاق العام في حول ظاهر  9129وايزمان : اجرى بيكوك و ايزمان دراسة سنة  -ب( فرضية بيكوك 

، الحظا فيها ان النفقات الحكومية تزداد في فترات الحروب و الاضطرابات الاجتماعية  9155و  9190بريطانيا بين 

و في فترات التحضير للحروب عنها في فترات السلم ، حيث تكون الدولة مضطرة الى زيادة انفاقها العام ، و 

الت الضريبة غلى الافراد ، و يبقى هذا املستوى من الانفاق مرتفعا حتى بعد باملقابل في استطاعتها رفع معد

انقضاء فترات الاضطرابات تلك ، اي ان مستوى الانفاق العام بعد الاضطرابات كالحروب ينتقل او ينزاح فيرتفع 

 نشاطات و ظهور عنه فيها قبلها لصعوبة العودة الى مستويات الانفاق السابقة ، كما ان زيادة الحاجات و ال

اخرى جديدة يدفع بالدولة الى رفع نفقاتها العامة نظرا لكونها مجبرة على القبول بحاجات املجتمع مهما تزايدت 

 ، و هو ما سمي باثر التفتيش.

 

 

 

 

 

                                                
 1 - سوزي عدلي ناشد , الوجيز في املالية العامة , دار الجامعة الجديدة للنشر , الاسكندرية , 9000 , ص 29 . 
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  ثانيا ، اسباب ظاهرة تزايد الانفاق الحكومي 

الظاهرية في الانفاق الحكومي بانها زيادة في الارقام اسباب الزيادة الظاهرية لالنفاق الحكومي : تعرف الزيادة . 1

املعبرة عنه فحسب ، دون ان يقابل ذلك زيادة في نصيب الفرد من السلع و الخدمات املتحصل عليها ، و من 

 اهم اسباب هذه الزيادة مايلي:

لسلع و الخدمات التي . تدهور قيمة العملة: يقصد بها تدني قدرتها الشرائية ، مما يؤدي الى نقص مقدار ا9-9

يمكن الحصول عليها بنفس الحجم من الوحدات النقدية عن املقدار الذي كان يمكن الحصول عليه من قبل 

، و هي الظاهرة التي يمكن ان تشرح ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ، فيترتب على تدهور قيمة النقود زيادة 

تدفع عددا من وحدات النقد اكبر مما كانت تدفعه من ذي  الانفاق الحكومي ملواجهة هذا التدهور ، فالدولة

 قبل للحصول على نفس املقدار من السلع و الخدمات ، دون ان يترتب على ذلك زيادة في املنفعة الحقيقية.

. اختالف طرق املحاسبة : اذ كان املتبع فيها مض ى ان تخصص بعض الايرادات التي كانت تقوم بتحصيلها 9-9

و املصالح لتغطية نفقاتها مباشرة ، و من ثم لم تكن تظهر نفقاتها او ايراداتها في امليزانية العامة  بعض الادارات

 يجعل النفقات العامة الواردة في امليزانية اقل من حقيقتها.للدولة مما كان 

و مع اتباع مبدا وحدة او عمومية امليزانية العامة الذي يقض ي بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة و ايراداتها      

دون تخصيص في امليزانية العامة ظهرت نفقات عامة كانت تتفق فيما قبل و لم كن تظهر في امليزانية ، و من ثم 

ية في املالظاهرية استدعاها تغيير طرق املحاسبة فان الزيادة في الاتفاق الحكومي في هذه الحالة تعد زيادة 

 امليزانية الحديثة.

زيادة مساحة اقليم الدولة و عدد سكانها : و مثال ذلك قيام الدولة باحتالل دولة اخرى او استرداد جزء  9-3

هرية ها زيادة ظامن اقليمها ، و يترتب على هذه الزيادة ، بطبيعة الحال ، زيادة في حجم الانفاق الحكومي ، الا ان

 نظرا لعدم حدوث زيادة في النفع العام.

. اسباب ادارية : اذ يؤدي سوء التنظيم الاداري ، و كذلك الاسراف في عدد املوظفين و زيادتهم عن حاجة 9-5

 العمل ، و الاسراف في ملحقات الوظائف العامة ، الى زيادة الانفاق الحكومي دون انتاجية.
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 : الحقيقية لالنفاق الحكومي اسباب الزيادة -2

. الاسباب الايديولوجية : و نعني بها الاسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي لدور الدولة في الحياة الاقتصادية 9-9

 و الاجتماعية.

فمياشرة بعد الحرب العاملية الثانية هيمنت افكار مؤيدة لتدخل الدولة ، مما ادى الى زيادة تدخل الدولة      

على مستوى الدول الليبرالية ، على وجه الخصوص ، في الحياة الاقتصادية و اضطالعها بالعديد من الشؤون 

عليه زيادة في حجم الانفاق الحكومي زيادة  الاقتصادية التي كانت تعتبر من باب النشاط الخاص ، مما ترتب

 مطلقة بالنسبة الى الدخل الوطني في ذات الوقت.

و لم يكن الحال مختلفا في الدول الاشتراكية قبل انهيارها ، حيث كانت الايديولوجية الجماعية سائدة ، و      

 ق الحكومي الى درجة تساويه مع الدخلتقوم الدولة بكافة العمليات الانتاجية مما يترتب عليه زيادة في الانفا

 .1الوطني

. الاسباب الاقتصادية : من اهمها زيادة الدخل الوطني ، التوسع في انجاز املشاريع العامة ، و املنافسة 9-9

الاقتصادية ، و الدورة الاقتصادية ) فالكساد مثال يلزم الدولة بتقرير زيادة في النفقات العامة للرفع من مستوى 

و من ثم تحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة بالتناسب مع حجم الطاقة الانتاجية الكلي الفعلي  الطلب

 لالقتصاد الوطني (.

. الاسباب الاجتماعية : فقد ادى ميل السكان في العصر الحديث الى التركز في املدن و الراكز الصناعية ، الى 9-3

 مية و الصحية و الثقافية و الخاصة بالنقل و املواصالت و زيادة النفقات العامة املخصصة للخدمات التعلي

املياه و الغاز و الكهرباء........الخ، و يرجع ذلك الى ان متطلبات و حاجات سكان املدن اكبر و اعقد من حاجات 

على  ةسكان الريف ، باالضافة الى زيادة النفقات العامة للدولة في املجاالت التقليدية للحكومة ، مثل املحافظ

 الامن و تحقيق العدالة.

كما ادى انتشار التعليم الى نمو الوعي الاجتماعي ، فاصبح الافراد يطلبون من الدولة القيام بوظائف لم       

تعرفها في العصور السابقة كاملطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية و باعادة توزيع الدخل و الثروة، و التامين 

 اهم في زيادة الانفاق الحكومي.ضد البطالة و الفقر و املرض و الشيخوخة ......الخ ، مما س

                                                
  1 - عباس محرزي , اقتصاديات املالية العامة , الطبعة الثالثة , ديوان املطبوعات الجامعية , الجزائر , 9009 , 15 .
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. الاسباب السياسية : اذ يترتب على انتشار مبادئ الديموقراطية اهتمام الدولة اكثر بالطبقات محدودة 9-5

و تعيين الدخل ، فضال عن ان النظام الحزبي يدفع الحزب الحاكم الى الاكثار من املشروعات الاجتماعية 

 ي الى تزايد في الانفاق الحكومي.املوظفين ارضاء للتاخبين ، مما يؤد

ا حالي شعبية ، فيما عرف بالريع العربيو مثال ذلك تزايد اهتمام الدولة العربية التي لم تشهد ثروات    

طبقات محدودة الدخل و بفئات الشباب ، عن طريق خلق مناصب شغل جديدة او توفير سكنات ، تفاديا بال

 زاد من انفاقها العام.ملا قد يقع من انتفاضات شعبية ، مما 

و من ناحية اخرى افن اتساع نطاق التمثيب الدبلوماس ي لكثرة عدد الدول املستقلة و زويادة اهميته في    

الحديث ، اضافة الى ظهور منظمات دولية متخصصة و غير متخصصة ، ادى الى زيادة الانفاق الحكومي العصر 

 على هذه املجاالت.

ع تزايد دور الدولة في العصر الحديث ، اتجهت الى التوسع في حجم انفاقها وساعدها . الاسباب املالية : م9-5

على ذلك سهولة الحصول على الايرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات من قروض عامة و اصدار جديد ، حيث 

 ظروف غير العادية ،لم تعد القروض العامة مصدرا استثنائيا لاليرادات العامة ، ال تلجا اليه الدولة الا في ال

 على ايرادات تكفي لتغطية نفقاتها املتزايدة ،بل اصبح للدولة الحق في الالتجاء الى مثل هذا املصر للحصول 

  فقد ادت سهولة الافتراض العام و توسع الدولة فيه الى زيادة النفقات العامة الالزمة لخدمته و استهالكه.

و نتيجة لسوء تقدير النفقات الواجب تغطيتها قد تصل الدولة على مبالغ اكثر مما يتطلبه انفاقها ، ما يؤدي     

 الى  ظهور فائض في الايرادات العامة ، قد ال يكون له هدف خاص و معين ، فيغري القائمين على تبذيره.

ى زيادة الانفاق الحكومي ، و الى دفع هذا الانفاق و هي تعد من اهم الاساب املؤدية ال. الاسباب العسكرية : 9-2

باتجاه التزايد املستمر ، و تتضمن النفقات العسكرية ، النفقات املوجهة الى رواتب و اجور العاملين من 

عسكريين و فنيين و معاشات املحاريين املتقاعدين و تعويضات ملنكوبي ضحايا الحرب .......الخ، و الى قيمة الاالت 

عدات و نفقات الصيانة ، سواء في فترة الحرب او في فترة السلم ، و ما تدفعه الدولة سدادا للديون الخارجية و امل

 و الداخلية التي ترتبت بذمتها نتيجة الحرب ، و كذلك ما تقدمه من مساعدات لالقتصاد الوطني في وقت الحرب.
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 ةهم املتغيرات الاقتصادياملبحث الثاني : الية تاثير الانفاق الحكومي على ا   

يتم التطرق في هذا املبحث الى الانفاق الحكومي باعتباره احد مكونات الطلب الكلي ، و الى اثره على اهم        

 املتغيرات الاقتصادية في اطار السياسة املالية.

 املطلب الاول : الانفاق الحكومي كاحد مكونات الطلب الكلي 

 اوال: الطلب الكلي 

ند شرائها عيقصد باصطالح الطلب الكلي مجموع من السلع و الخدمات التي يرغب و يستطيع املشترون      

مختلف املستويات العامة لالسعار، او بعبارة اخرى هو مجموع السلع و الخدمات النهائية التي يطلبها املستهلكون 

، و يمكن التعبير عنه باملعادلة  1معينة و املؤسسات الانتاجية و الحكومة و العالم الخارجي خالل فترة زمنية

 التالية : 

Y= AD = C + I + G +   )X – M ( 

 C . : هي طلب القطاع العائلي اي الانفاق الاستهالكي الخاص 

  I: هي طلب قطاع الاعمال اي الانفاق الاستثماري الخاص. 

 G: هي طلب القطاع الحكومي اي الانفاق الحكومي العام. 

 X-M: هي صافي الطلب الخارجي على السلع و الخدمات. 

 اي ان الطلب الكلي يتكون من اربعة عناصر هي :   

الاستهالك الكلي : و يعد العنصر الرئيس ي من عناصر الطلب الكلي ، و يتمثل في طلب افراد املجتمع على  -9

 السلع و الخدمات املختلفة.

احد املكونات الرئيسية للطلب الكلي ، و بالتالي فان اي تغير في حجمه يؤثر  الاستثمار الكلي : يعتبر الاستثمار  -9

في مستوى الطلب الكلي ، و في مستوى الناتج القومي و مستوى العمالة ، كما يمكن ان يؤثر على رصيد السلع 

 الطويل.الراسمالية ، و من ثم الطاقة الانتاجية لالقتصاد القومي و معدل النمو الاقتصادي في الاجل 

الطلب الحكومي : و يعبر عن جميع املشتريات الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة في الاقتصاد املحلي،  -3

و قد اعطى كينز اهمية كبيرة لالنفاق الحكومي كاحد مكونات الطلب الكلي الفعال ، الهميته في تنشيط الاقتصاد 

 في اطار السياسة املالية التوسيعية.

الطلب الاجنبي: اي صافي الصادرات ، و يتوقف اوال على الدخل الوطني للبلد املعني و مثيله بالخارج ، صافي  -5

 و ثانيا على الاسعار النسبية للسلع و الخدمات في البلد و في الخارج.

                                                
  1 - حسام داود و اخرون , مبادئ الاقتصاد الكلي , دار املسيرة , عمان , الاردن , 9000 , ص 953 .
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 و الطلب الكلي М  – ISثانيا : نموذج 

بتمثيل توازن الاقتصاد انطالقا من من طرف " جون هيكس " و هو يسمح  9132قدم هذا النموذج سنة     

سوقين هما سوق السلع و الخدمات و سوق النقود ، و كذا الفعالية النسبية لكل من السياسة النقدية و 

) توازن العرض و الطلب(، حيث يبين مجموع يشير الى التوازن في سوق السلع و الخدمات  ISاملالية، املستقيم 

 ستويات الدخل.التوفيقات من اسعار الفائدة و م

 

 IS: منحنى   ( 1 -1 )الشكل

  

 . 922, ص  9001: تومي صالح , مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي , دار اسامة , الجزائر ,  املصدر

 

فيشير الى التوازن في سوق النقد ، و هو ايضا يمثل توفيقات السعار الفائدة و مستويات   МLاما املستقيم     

موجبا اذ ان الزيادة في سعر الفائدة تقلل من الطلب على الارصدة الحقيقية ، و للمحافظة  الدخل ، و يكون ميله

على الطلب على الارصدة الحقيقية عند مستوى العرض الثابت فان مستوى الدخل يجب ان يزداد ، اذ يستلزم 

 لدخل.التوازن في السوق النقدية ان تتبع الزيادة في معدالت الفائدة زيادة في مستويات ا
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 МL: منحنى (  2 -1)الشكل 

 
 . 929تومي صالح , مرجع سبق ذكره , ص  :ملصدرا

 

و يكون سوق السلع في توازن عندما يكون الطلب على السلع مساويا ملستوى الانتاج ، و يكون سوق النقود      

 Eفي توازن عندما يكون الطلب على النقود مساويا لعرضها ، اما الاقتصاد ككل فيكون متوازيا عند النقطة 

 املوضحة في الشكل املوالي ، و هي نقطة التوازن الالي في السوقين.

 

 МL ISتوازن  : (3  -1 ) الشكل

 

  

 999: تومي صالح , مرجع سبق ذكره , ص  املصدر
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 املطلب الثاني : مضاعف الانفاق الحكومي و اثر الازاحة 

 1اوال : املضاعف الكينزي لالنفاق الحكومي 

تقوم الحكومة املركزية و السلطات املحلية بالنفاق على السلع و الخدمات الاستهالكية منها و الراسمالية     

بغية تامين الحاجات العامة لالفراد ، و كذلك دفع كثير من املصروفات و غيرها ، و يمثل الانفاق الحكومي احد 

ملحلي و الدخل التوازني بزيادتهما بمقدار عناصر الطلب الكلي و الذي ينعكس مباشرة على مستوى الناتج ا

 الزيادة في الانفاق الحكومي مضروبة في مضاعف الانفاق.

و حسب كينز ، فانه عندما تزيد النفقات العامة فان جزء منها يوزع في شكل اجور و مرتبات و فوائد و      

اسعار للمواد الاولية او ريع ملصالح الافراد ، و هؤالء يخصصون جزء من هاته الدخول النفاقه على املواد 

على  ستهالك و الادخار ، و الدخول التي تتفقالاستهالكية املختلفة و يقومون بادخار الباقي وفقا للميل الحدي لال 

الاستهالك تؤدي الى انشاء دخول جديدة لفئات اخرى ، و تقسم مابين الاستهالك و الادخار ، و الدخل الذي 

يوجه الى الادخار ينفق جزء منه في الاستثمار ، و بذلك تستمر دورة توزيع الدخول من خالل ما يعرف بدورة 

الانتاج ، الدخل ، الاستهالك ، الانتاج ، مع مالحظة ان الزيادة في الانتاج و الدخل ال يتم  الدخل التي تتمثل في

 بنفس مقدار الزيادة في الانفاق و لكن بنسبة مضاعفة و لذلك سمي باملضاعف.

 

 اثر املضاعف على الطلب الكلي :(  4  -1)  الشكل

 
 . 910 تومي صالح , مرجع سبق ذكره , ص :  ر املصد

 

 

                                                
  1 - حسام داود و اخرون , مرجع سبق ذكره , ص 995 .
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 و تعطى عالقة  املضاعف الكينزي  بالصيغة التالية :  

 

       ∆𝑦 =
1

1−𝑏
× ∆𝐺           اي ان 𝑀 =

1

1−𝑏
 

 

 حيث :      

      YΔ =الدخل في التغير . 

     GΔالتغير في الانفاق الحكومي = . 

         bامليل الجدي لالستهالك =  . 

 

وحسب كينز فان امليل الحدي لالستهالك هو الذي يؤثر بشكل كبير على حجم املضاعف ، فهو يمثل نسبة        

الزيادة في الاستهالك نتيجة الزيادة في الزيادة  في الدخل ، اي كلما ارتفع امليل الحدي لالستهالك كلما زادت 

ثابتا بل يختلف من قطاع الى اخر و من قيمة املضاعف ، و بطبيعة الحال فان امليل الحدي لالستهالك ليس 

فئة الخرى ، فمثال بالنسبة الصحاب املرتبات و الاجور و الاعانات ) ذوي الدخل املحدود ( فامليل الحدي 

 لالستهالك لديهم مرتفع و بالتالي يرتفع اثر املضاعف مع زيادة النفقات العامة املوجهة لهؤالء.

املضاعف يرتبط بمدى مرونة و توسع الجهاز الانتاجي و هذا يرتبط بدوره اضافة الى ان الاثر الذي يحدثه    

 بدرجة النمو الاقتصادي.

 ثانيا : اثر الازاحة 

يقصد به اي انخفاض في استهالك او استثمار القطاع الخاص الناتج عن تزايد النفاق العام ، اذ ان ارتفاع        

من القطاع الخاص الى القطاع العام نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة  النفاق العام يؤدي الى تحول املوارد النادرة

 الناتجة بدورها عن زيادة الطلب على النقود ، مما يؤدي الى اقصاء و ازاحة القطاع الخاص.

طالة الى الحد من البفحسب النظرية الكينزية فان الزيادة في الانفاق العام قصد تحفيز الاقتصاد ، تؤدي        

املستهلكين يحسون بارتفاع دخولهم ، و كنتيجة لذلك يرتفع الطلب على النقود بشكل يؤدي الى ارتفاع و جعل 

 معدالت الفائدة و من ثم ينخفض الاستثمار مشكال ما يسمى باثر الازاحة.
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في حالة ما اذا كان النفاق العام مموال عن طريق الضرائب ، فان الارتفاع في معدالت الفائدة سيكون       

طفيف واما اذا مول عن طريق زيادة املعروض النقدي فلن تتغير اسعار الفائدة ، اما اذا مول عن طريق طرح 

نفاق الخاص بنفس مقدار زيادة سندات حكومية فان ذلك سيؤدي الى ارتفاع معدالت الفائدة و انخفاض الا 

  .الانفاق العام

 املطلب الثالث : مدى فعالية السياسة املالية من خالل الانفاق الحكومي 

 1اوال : تعريف السياسة املالية

يمكن تعريف السياسة املالية بانها مجموعة من القواعد و الاساليب و الوسائل و الاجراءات و التدابير التي     

 و تتخذها الدولة الدارة النشاط املالي لها باكبر كفاءة ممكنة ، لتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية 

ية  هي الطريق الذي تنتجه الحكومة في تخطيط الاجتماعية و السياسية خالل فترة معينة ، اي ان السياسة املال

 الانفاق العام و تدبير وسائل تمويله كما يظهر في املوازنة العامة للدولة.

 و تهدف السياسة املالية الى اهداف رئيسية هي :   

 ة.ملتاحزيادة الدخول و التكوين الراسمالي و النمو الاقتصادي اي الاستغالل الامثل للموارد و الامكانات اأ( 

 ب( تحقيق التوظيف الكامل عن طريق اقامة مشاريع مختلفة من قبل املؤسسات العامة و الخاصة.

 ت( تحقيق استقرار الاسعار.

 ث( اعادة توزيع الدخول ، اي العدالة الاقتصادية و الاجتماعية في استغالل املوارد.

 

   2ثانيا : اثر الانفاق الحكومي على اهم املتغيرات الاقتصادية 

لقد ركز الفكر املالي الذي كان محصلة  الفكار كينز على الانفاق العام باعتباره اهم ادوات السياسة املالية و    

 اكثرها فعالية ، ندرج فيمايلي اثر الانفاق العام على مختلف املتغيرات الاقتصادية .

يمكن للنفقات العامة ان تزيد الاستهالك من السلع و الخدمات التي  اثر الانفاق الحكومي على الاستهالك :-9 

او من خالل تدعمها الحكومة ، كما  يمكن ان يزيد استهالك املجتمع من جراء اعانات البطالة و املعاشات 

 الانفاق على مشاريع تستوعب عماال يتقاضون اجورا يذهب جزء كبير منها الى زيادة الاستهالك.

قدار التغير في الاستهالك يعتمد على كيفية توزيع الدخل و الثروة بين ايناء املجتمع ، فاالنفاق العام كما ان م    

الذي يرفع مستوى دخل الفقراء سوف يزيد من مستوى الاستهالك اكثر من الانفاق الذي يستفيد منه اصحاب 

 الدخول املرتفعة.

                                                
  1 - عبد املطلب عبد املجيد , النظرية الاقتصادية , تحليل جزئي و كلي للمبادئ , الدار الجامعية , مصر , 9009 , ص 595 .

  2 - محمود حسين الوادي , زكرياء احمد عزام , مبادئ املالية العامة , دار املسيرة , عمان , الاردن , 9002 , ص 955 .



ماهية و تطور الانفاق الحكومي                                              الفصل الاول           

 

 
24 

ي و التدة الانفاق على الخدمات العامة كالتعليم و الصحة من خالل زيااثر الانفاق الحكومي على الانتاج :  -9

تؤدي الى زيادة كفاءة الفرد الانتاجية ، تقديم املعونة و الدعم للمنتجين يؤدي الى زيادة الانتاج ، الانفاق على 

 نتاج.الا  البنية التحتية يؤدي الى تشجيع الاستثمار كتوفير مواصالت سهلة و كهرباء و مياه اتصاالت و امن فيزيد

 و يكون تاثير الانفاق الحكومي على الانتاج وفقا للعوامل التالية : 

تكون هناك مرونة عالية في أ( الحالة الاقتصادية السائدة : اذ في حالة الكساد الاقتصادي او الركود حيث 

جهازالانتاج اي يكون في الاقتصاد طاقات انتاجية غير مستغلة ، فان الزيادة في حجم الانفاق العام سوف تزيد 

من مستوى الطلب الكلي ، و بالتالي تتولد ظروف مناسبة لدى السوق مما يرفع من مستوى الانتاج ، اما في 

ية استغالل مواردها الاقتصادجمود في حركة الانتاج و عدم الكفاءة في الاقتصاديات املختلفة فانها تتميز ب

املتاحة و نقص في التكوين الراسمالي و ضعف البنية الاساسية ووجود الكثير من القيود التي تمنع الاستجابة 

 للتغيرات في الطلب الكلي الفعال.

ارد افراد املجتمع عن طريق الضرائب او ب( مصدر تمويل الانفاق العام : يتم تمويل الانفاق العام من مو 

الاقتطاعات املالية بصفة عامة، و هذه املوارد اما تكون معدة لالستهالك او لالستثمار ، و الحكومة عن طريق 

الاقتطاع الضريبي فانها تحول جزءا من هذه املوارد الى الاستعمال العام ، فذا اقتطعت الدولة من موارد الافراد 

ت على الناتج القومي ، اما اذا استخدمالك ووجهتها في مجال الاستهالك فانه ال يكون تاثير يذكر املعدة لالسته

الدولة تلك املوارد املقتطعة في مجال استثماري فان هذا يوسع الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، اما اذا اقتطعت 

، فان ذلك يؤدي الى تخفيض مستوى  الدولة من الاموال املعدة لالستثمار و استخدمتها في مجال الاستهالك

الانتاج النها تخفض من حجم الاستثمار املتاح للقطاع الخاص ، اما اذا استعملتها في مجال الاستثمار فاالثر 

 هنا يعتمد على مدى كفاءة استخدام تلك املوارد.

ذا نفاق يكون اكبر عما ات( كيفية استخدام الانفاق : فاذا استخدم الانفاق على املنتجات املحلية فان اثر الا 

انفق على الواردات، فاالنفاق على شراء سلع و خدمات محلية سوف يرفع  مستوى الطلب الكلي و يزيد مستوى 

النشاط الاقتصادي القومي و يساعد في نمو الصناعات املحلية و من ثم يزيد مستوى العمالة ، كذلك فان 

الاقتصادية بين النشاطات املختلفة و تؤدي الى تخفيف الفوارق  سياسة الانفاق العام تعمل على توجيه املوارد

 الاقليمية.

حيث ان النفقات على مشاريع و خدمات تستفيد منها طبقات ذوي اثر الانفاق الحكومي على توزيع الدخل :  -3

 ائبالدخول املتدنية تعمل على تحقيق اهداف العدالة في توزيع الدخول ، حيث تمول هذه النفقات من ضر 

 ذوي الدخول املرتفعة.

يرتبط الادخار طرديا بمستوى الدخل ، و الانفاق العام يؤثر على الادخار  الانفاق الحكومي و مستوى الادخار : -5

عن طريق تاثيره على مستوى الدخل ، و من ثم على امليل الحدي لالدخار ، و مدى تاثير الانفاق العام على 

توزيع الدخل و الثروة بين ابناء املجتمع ، و اثر الانفاق العام على الادخار  قف على كيفيةمستوى الادخار يتو 

 يكون كبيرا اذا استفاد من الانفاق العام اصحاب الدخول املرتفعة الن ميلهم الحدي لالدخار مرتف.
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يؤثر الانفاق الحكومي على مستويات الاسعار عن طريق تاثيره على قوى  الانفاق الحكومي و مستوى الاسعار : -5

ظيمية الاجراءات التنالعرض و الطلب للسلع و الخدمات التي يتم تبادلها في الاسواق املحلية ، و كذلك من خالل 

سلع دة عرض الالتي تتخذها الدولة في هذا الخصوص كسياسة مالية احيانا، فاذا كان اثر زيادة الانفاق على زيا

و الخدمات اكبر من الاثر على زيادة الطلب الكلي تكون نتيجة انخفاض مستوى الاسعار و ذلك لزيادة العرض 

 اكثر من الطلب و العكس.

فاالنفاق العام يؤثر على مستويات الاسعار اما يخفضها او يرفعا ... و هناك امكانية لتثبيت املستوى العام      

 دمات.السعار السلع و الخ

 1ثالثا : اثر الانفاق الحكومي من خالل اتجاهات السياسة املالية 

الركود او و يظر هذا الاتجاه عندما يعاني الاقتصاد من حالة الاتجاه التوسعي ) سياسة مالية توسعية( : -9

لى ا الكساد ، حيث يكون هناك انخفاض في مستوى التوظيف ، و تراجع في معدل النمو الانتاج و يعزي ذلك

قصور الطلب الكلي ، لذا يتطلب الامر اتباع سياسة مالية توسعية تهدف الى زيادة الطلب الكلي ، و بالتالي زيادة 

مستوى تشغيل املوارد العاطلة و رفع مستوى الطلب مما يترتب على ذلك زيادة في مستوى الانتاج و الدخل ، و 

 بالتالي ارتفاع في مستوى النمو في الدخل.

 ذلك من خالل : زيادة الانفاق الحكومي ، اوتخفيض الضرائب ، او املزج بين الاداتين.و يتم    

اي تعمل الحكومة على احداث عجز مقصود بامليزانية و يمول هذا من خالل الاقتراض اما من الجمهور او      

 الجهار املصرفي ، او البنك املركزي من خالل التوسع في الاصدار النقدي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  1 - محمد السيري , علي عبد الوهاب نجا , مبادئ الاقتصاد الكلي , مؤسسة رؤية , 9009 , ص 999 .
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 : اثر الزيادة في الانفاق الحكومي ( 5 -1)   الشكل

 

 

  

 . 993تومي صالح , مرجع سبق ذكره , ص   :  ملصدرا

 

يبين الشكل  اعاله ان التوسع املالي يزيد من الدخل التوازني و سعر الفائدة التوازني ، فعند اسعار الفائدة     

ₒi   الحكومي من مستوى الطلب الكلي تزيد املستويات العالية لالنفاقAD لع ، و لتلبية الطلب الجديد على الس

 .ISو الخدمات يجب ان يرتفع الانتاج بواسطة تحرك منحى 

قي ) اذا ب    Eننتقل الة "، ثم ارتفع الانفاق الحكومي ، سوف  Eفاذا كان الاقتصاد مبدئيا عند نقطة التوازن  

i  ثابتا (، فعند هذه النقطة تكون السوق السلعية في توازن ) اي ان الانفاق املخطط يساوي الانتاج (، لكن

ناك هالسوق النقدية تصبح في حالة اختالل ، الن الدخل ارتفع ، و بالتالي يزداد الطلي على النقود باعتبار ان 

حقيقية ، مما يجعل سعر الفائدة يرتفع ، و كنتيجة لذلك تقلل املؤسسات من فائض في الطلب على الارصدة ال

 انفاقها الاستثماري عند املستويات العالية لسعر الفائدة ، لينخفض الطلب الكلي كمحصلة لذلك .

، و السبب  Eفقط اي عند نقطة التوازن ' ₒYيزداد الى مستوى ' Yفعوضا عن ارتفاع مستوى الدخل الى "      

 هو ارتفاع الفائدة الذي قلص من مستوى الانفاق الاستثماري نتيجة الثر الازاحة.
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و يظهر هذا التجاه عندما يعاني الاقتصاد من ارتفاع في الاتجاه الانكماش ي ) سياسة مالية انكماشية (:  -9

ثلة ثار السلبية املتماملستوى العام لالسعار اي ارتفاع معدل التضخم ، و ما يترتب على ذلك من العديد من الا

ختالل ، و ا في اختالل توزيع الدخل و الثروة بين فئات املجتمع ، و سوء توجيه الاستثمار و انخفاض معدالته

في معدالت النمو الناتج فيمابين القطاعات املختلفة و غيرها من الاثار السلبية الاخرى ، و يكون ذلك ناتج عن 

الامر تدخل الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية الزالة فائض الطلب زيادة الطلب الكلي ، و لذا يتطلب 

 الكلي و الحد من التضخم في املجتمع .

نفاق العام في ذلك ، و تقوم الدولة بتقليص انفاقها الحكومي ، و بالتالي يتقلص الطلب و باتبا ساسية الا     

 كما هو مبين في الشكل املوالي :الكلي و تنخفض نقطة التوازن على عكس الحالة السابقة ، 

 

 : اثر الانخفاض في الانفاق الحكومي(  6  -1 )  الشكل

 

 

 

 

 . 922تومي صالح , مرجع سبق ذكره , ص املصدر: 
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 خالصة

 

لقد ساهم تطور دور الدولة في النشاط الاتصادي و ازدياد وظائفها ، في ازدياد حجم النفقات العامة ،        

 مما استدعى وضع جملة من الضوابط و املحددات تجنبا لعدم الرشادة و نقص الفعالية.

تحسين الوضعية  الا ان ذلك لم يمنع من زيادة حجم النفقات العامة خاصة الاجتماعية منها ، و ذلك بغرض   

الاقتصادية بصفة عامة ، حيث ان الانفاق العام اصبح يمثل احد اهم مكونات الطلب الكلي ، و بالتالي فانه 

         بال شك يؤثر في الناتج القومي عبر الية مضاعف الانفاق العام.
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 تمهيد

 

يعتبر النمو الاقتصادي اهم املؤشرات الاقتصادية و هدف اي سياسة اقتصادية كانت ، انه من جهة        

الوضعية الاقتصادية ، الامر الذي يمكن من توضيح يعكس حقيقة الاداء الاقتصادي بصفة عامة و من ثم يبرز 

، و من جهة اخرى يعبر عن مدى تحسن رفاهية افراد في اي اتجاه يسير الاقتصاد الرؤى الاقتصادية و يبرز 

 املجتمع و بالتالي فالنمو الاقتصادي من هذا املنطلق له مدلول اقتصادي و اجتماعي.

هتمامات العديد من الاقتصاديين تماشيا و تطور الفكر الاقتصادي ، اذ و ياتي النمو الاقتصادي في صدر ا     

كان الاهتمام يدور حول العوامل املفسرة له و املحددات التي يتحدد من خاللها ، و بحكم تطور الوقائع 

 الاقتصادية فان ذلك ساهم في انقالب عديد املفاهيم و الاطر التي استندت عليها بعض النظريات من قبل في

تفسير عملية النمو الاقتصادي ، اذ بحكم ان النمو الاقتصادي يعني بصفة مباشرة بعملية الانتاج ، فقد 

 تشابكت املفاهيم و العالقات بشكل يجعل من النمو الاقتصادي نتيجة عوامل عديدة و متنوعة.

 تطرقنا على املبحثين التالين :و على هذا الاساس       

 : النمو الاقتصادي و طرق تقديره . ملبحث الاول ا 

 املبحث الثاني : عوامل و نظريات النمو الاقتصادي .
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 املبحث الاول : النمو الاقتصادي و طرق تقديره

يبرز النمو الاقتصادي كاحد اهم املواضيع الاقتصادية خاصة مع انتقال التحليل الاقتصادي من املستوى      

الجزئي الى املستوى الكلي ، اين زاد الاهتمام بدراسة مختلف العالقات و التفاعالت على مستوى التغيرات 

 وضاع الاقتصادية و من ثم تحسين الاداءالاقتصادية الكلية ، باعتبار ان ذلك هو السبيل الامثل لفهم سير الا 

 الاقتصادي .

 النمو الاقتصادي تعريف املطلب الاول : 

 :   1تعددت التعاريف الخاصة بالنمو الاقتصادي و سنتدرج بعضها فيما يلي     

فرد من ال_ يعرف النمو الاقتصادي على انه " الزيادة السنوية الحقيقية في الناتج القومي الاجمالي ) او حصة 1

الناتج القومي ( اي الزيادة في حجم السلع و الخدمات التي ينتجها الاقتصاد في سنة معينة و التي يمكن قياسها 

 بالتغير السنوي في متوسط املستوى املعيش ي للفرد".

الناتج او  NNN_ او يعرف على انه " تلك الزيادة السنوية املعبر عنها بالنسب املئوية للناتج الوطني الصافي 2

مقاسا بالنسبة للفرد و يعكس هذا املعيار الحقيقي مستوى التقدم الاقتصادي و  PINاملحلي الاجمالي الحقيقي 

 الرفاه ".

عن الاالتفاع املستمر للدخل الحقيقي و الذي يعتمد على معدل  "_ من ناحية اخرى يعبر النمو الاقتصادي3

 ." الانتاج او معدل استهالك السلع و الخدمات

_ كما يعرف النمو الاقتصادي " بالزيادة في القدرات الانتاجية لبلد ما نتيجة استخدام املوارد الاقتصادية او 4

 تطور التقنية املستخدمة في الانتاج ".

_ و ايضا يشير النمو الاقتصادي " الى زيادة كمية السلع و الخدمات التي ينتجها اقتصاد معين و هذه السلع 5

، العمل ، راس املال و التنظيم ( و تكون هذه الزيادة استخدام عناصر الانتاج الرئيسة ) الارض انتاجها بيتم   

يرة نسبيا قصلفترة طويلة من الزمن ، ذلك لتمكن من التمييز بين النمو و التوسع الاقتصادي الذي يتم لفترة 

املستدام الذي يقوم على استدامة  ، اذ هدف اي اقتصاد في العالم هو الوصول الى ما يسمى بالنمو الاقتصادي

 مستدامة مع املحافظة على البيئة و حقوق الاجيال القادمة.املوارد و الدخل بخلق صناعات تولد قيمة مضافة 

و بصفة عامة فالنمو الاقتصادي مفهوم ضيق ، كمي و قابل للقياس يحدث بتلقائية و يعكس حدوث "          

زيادة مستمرة في اجمالي الناتج املحلي او اجمالي الناتج الوطني بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من 

تغيرات الناتج الوطني ، الا ان  الدخل الحقيقي " و مع ان هناك عوامل اقتصادية و غير اقتصادية تكمن وراء

النمو الفعلي يبقى ذا طبيعة اقتصادية صافية اي يمكن تحقيقه بدون تحوالت اساسية في هيكلة و موقع القوى 

                                                
 محمد مدحت مصطفى , سهير عبد الظاهر احمد , النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصادية , مكتبة و مطبعة الاشعار الفنية , مصر , - 1 

 . 41 – 31ص  –, ص  1111
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الاجتماعية و السياسية او في القيم و التوجهات باختصار دون تبدل جذري في القوى غير الاقتصادية ذات 

 العالقة بالنشاط الاقتصادي.

 ب الثاني : املفاهيم املرتبطة بالنمو الاقتصادياملطل

يرتبط مفهو النمو الاقتصادي بعدد من الظواهر الاقتصادية و التي ينبغي لنا التفريق بينها و بين النمو    

 الاقتصادي مثل : 

مع ، جتتمثل التنمية عملية شاملة ، مستمرة ، موجهة و واعية تمس كافة جوانب امل*_ التنمية الاقتصادية :  

محدثة تغيرات كمية و كيفية و تحوالت هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى املعيشة لكل افراد املجتمع و التحسن 

لتحسن ، حيث انها تشير الى ا املستمر لنوعية الحياة فيه ، و ذلك باالستخدام الامثل للموارد و الامكانات املتاحة

لضرورة الا زيادات في السكان و تركيباتهم و كمية و اسعار السلع و الحياة املرافقة للتغيرات و ليس بانوعية في 

الخدمات املنتجة محليا حيث انها عملية تغيير هيكلي الذي يرتكز على قضايا الهيكل الاقتصادي و هوا ما يؤثر 

 على املستوى الكمي لالقتصاد و استقراره.

دي الذي يمثل كما سبق الذكر مقياس كمي للتغير في فالتنمية الاقتصادية مختلفة اذن عن النمو الاقتصا      

حجم النشاط الاقتصادي نتيجة للتغير التدريجي عبر الزمن بسبب التغير في كمية املوارد ، اما التنمية فهي 

تخطيط للنمو الاقتصادي بما يتضمن ذلك الخطط و السياسات و البرامج و الاجراءات التي تهدف الى تحقيق 

 .1و زيادة معدالته و بالتالي فان عملية التنمية هيا اشمل و اوسع من النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 1 - محمد صالح القرش ي , علم اقتصاد التنمية , الطبعة الاولى , اثراء للنشر و التوزيع , الاردن , 2001 , ص 41 .  
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 و يوضح الجدول املوالي اهم اوجه الاختالف و التشابه بين الاصطالحين:   

 : الفرق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية(  1 -2)الجدول 

 

 . 41, ص  1111القريش ي , مقدمة في اقتصاد التنمية , دار الكتاب للطباعة و النشر , جامعة املوص , العراق سالم النجمي , محمد  املصدر:
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التطور لغة هو الحركة الى الامام ، و اقتصاديا يعني تقدم الاقتصاد نحو اهداف محددة  التطور الاقتصادي :*_ 

مسبقا كزيادة حجم او نوعية الانتاج تحقيق توزيع افضل للمداخيل العمومية و غالبا ما يستخدم للداللة على 

نة ي الوطني خالل فترة معيالحالة الاثتصادية لبلد ما او لقطاع اقتصادي معين ، فيقال مثال : التطور الصناع

و بالتالي فان التطور ليس مرادفا للنمو الاقتصادي و يمكن ان يكون النمو مصاحبا للتطو الاقتصادي اذا كان 

نمو الناتج الوطني اكبر من معدل نمو السكان او ان يكون غير له اذا كان معدل نمو الناتج مساويا ملعدل نمو 

و السكان اكبر من معدل نمو الناتج الوطني فان النمو حين اذن يكون مصجوبا السكان ، بينما اذا كان معدل نم

 .1بتراجع اقتصادي

 2املطلب الثالث : قياس النمو الاقتصادي 

ففي الاقتصاد ، من الامثلة على … تستخدم معدالت النمو في جميع مجاالت الاقتصاد ، العلوم ، املالية        

سنويا هذا يعني ان املستوى العام لالسعار  %3معدالت النمو نذكر معدل التضخم اذا كان معدل التضخم 

في الاقتصاديات املتقدمة  %1ن بنسبة سنويا ، معدل النمو السكاني هو مثال اخر يتزايد عدد السكا %3يرتفع 

الاقتصادي   كمقياس لالداء  GDP  في العالم ، في هذه املذكرة نهتم بقياس معدالت نمو نصيب الفرد من 

 .للبلدان 

و  tبين فترة البداية  yعلى انه نسبة التغير في  y) او غيره ( ليكن GDP يعطى معدل نمو نصيب الفرد من        

في الزمن املتصل )مجال بطول محدود كشهر او سنة( او في الزمن املتصل  yyع اعتبار معدل النمو م t+1الفترة 

 ) مجال بطول ال نهائي ( 

بلد ما ) الواليات املتحدة ( لتسهيل استيعاب حسابات   GDPيتم استخدام بيانات ملسار نصيب الفرد من       

قنيات البسيطة ضروري للتعامل مع نماذج النمو ) التي سنتطرق معدالت النمو املختلفة ببساطة ، اتقان هذه الت

 اليها الحقا ( و ايضا عند دراسة اي بيانات لسالسل زمنية اقتصادية .

 

 

 

                                                
 1  - محمد صالح القرش ي , مرجع سبق ذكره , ص 50 .

تخصص اقتصاد التنمية ، جامعة ابن خلدون ،   LMDامين حواس. ، محاضرات في النمو  الاقتصادي ، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة  -2

 .111-102ص -، ص  2012 تيارت ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، 
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 .2011و  1150بين عامي الحقيقي في الواليات املتحدة لسنوات مختارة GDPيبين الجدول نصيب الفرد من   

 

 2011-1150في الواليات املتحدة GDPنصيب الفرد من  :(  2 –2 ) الجدول 

 . 102مرجع سبق ذكره ص  امين حواساملصدر : 

  

 معدالت النمو السنوية :

 السنوي باستخدام الصيغة التالية :في الزمن املنفصل يحسب معدل النمو   

طريق عن  2011و  2010ما بين عامي  GDPلنصيب الفرد من يمكننا الان حساب معدل النمو السنوي      

 ادراج الارقام الواردة في الجدول في هذه الصيغة :

      

من املفيد مالحظة انه عندما تقوم وكاالت الاحصاء الدولية او الوطنية ) البنك العالمي مثال ( باصدار بيانات      

و يشير عنوانه الرئيس ي الى النمو السنوي ، فانه بهذه  GDPاو نصيب الفرد من GDPالحسابات الوطنية حول 

الحقيقي  في الواليات املتحدة GDPالطريقة تقوم بحسابه ، فعلى سبيل املثال ، بلغ معدل نمو نصيب الفرد من  

 . % 0,15نسبة  2011عام 

 معدالت النمو السنوية :  طريقة فروق اللوغاريتم لحساب  

يمكن في غالب الاحيان التعامل بشكل اسهل مع الاحصائيات الاقتصادية و ذلك بتحويل السالسل الزمنية       

الى لوغاريتمات طبيعية ، في الوهلة الاولى تبدو خطوة غير مهمة او معقدة غير ضرورية ، لكن بمجرد التحكم 

 وعة مفيدة من الادوات ، و من الامثلة بالخصائص الرياضية الاساسية للوغاريتم فانها تفتح الابواب امام مجم
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 :  كما هو مبين في الصيغة التاليةم لتقريب معدالت النمو السنوية ،على ذلك استخدام طريقة فروق اللوغاريت

 

 

  معدالت النمو السنوي :يمكننا الان مرة اخرى استخدام بيانات الجدول لحساب        

 

املئوية ،على هذا تعطى   يتطابق معدل النمو املتحصل عليه تماما مع املعدل املحسوب بطريقة النسبة    

 .اتكون معدالت النمو الصغيرة نسبيطريقة فروق اللوغاريتم تقريبا جيدا ملعدل النمو السنوي خصوصا عندما 

 

 : معدل النمو املركب 

يسمح معدل النمو السنوي املركب باظهار اتجاه معدل النمو على مدى فترات زمنية متعددة ، فمن        

في سنة GDP) اي مستوى نصيب الفرد من    y0الضروري ان توجد صيغة تاخذ بعين الاعتبار حقيقة ان 

حساب ثر املركب و قمنا بالاساس لحساب معدل النمو على السنوي ( يرتفع في كل فترة فاذا ما تجاهلنا تعديل الا

و العينة ، فان هذا سيبالغ في قيمة معدل النم النسبة املئوية للنمو للفترة باكملها و قسمناها على عدد سنوات

 السنوي سنقدم مثاال على ذلك : 

 

 لدينا :
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 تعطى صيغة معدل النمو السنوي املركب ) او متوسط معدل النمو خالل فترة زمنية ( وفقا لالتي :    

    

يمثل قيمة  y0او السنة النهائية للسالسل الزمنية و  tفي الفترة GDP يمثل قيمة نصيب الفرد من  ytحيث    

ي عدد السنوات ) الفترات ( فtللسالسل الزمنية ، و في الفترة الابتدائية او السنة الاولى GDPنصيب الفرد من  

 السالسل الزمنية .

يمكننا الان استخدام البيانات املوجودة في الجدول لحساب اتجاه معدل نمو نصيب الفرد الامريكي       

 : 2011 – 1150ما بين  GDPمن

  

، مما يعني %2,4نموا بنسبة GDPشهد نصيب الفرد الامريكي من  2011و  1150في املتوسط ما بين عامي       

كان اقل بكثير من معدل الاتجاه العام ما بعد الحرب ، و يمكن  % 0,15بنسبة  2011ان النمو املحقق في عام 

كان ال يزال في طور التعافي من الازمة  الى ان الاقتصاد الامريكي 2011ارجاع هذا املعدل املنخفض املحقق عام 

، كان النمو في هذه املرحلة ما بعد الركود ، و على نحو غير عادي كان  2001-2001املالية العاملية خالل الفترة 

 ابطأ من معدل الاتجاه العام .

م للنمو دون من السهل استخدام بيانات الواليات املتحدة لتوضيح عدم دقة حساب معدل الاتجاه العا      

هو  2011و  1150 عامي بين GDPان يؤخذ املركب بعين الاعتبار ، الحظ ان التغير املئوي في نصيب الفرد من 

فاذا قمنا بتقسيم هذا العدد على عدد فترات العينة ، نحصل على معدل الاتجاه  233%=1-(12102/42242) 

ذجة لحساب معدل اتجاه النمو جوابا ما يقارب ، تعطي هذه الطريقة السا % 4,2=  % 51/233العام للنمو 

 ضعف الاجابة الصحيحة ، مما يدل على املخاطر املرتبطة باستخدام صيغة خاطئة تتجاهل اثر املركب .
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 الطريقة الاسية لحساب معدالت النمو املركب :  

هناك طريقة اخرى لحساب معدالت النمو املركب التي تنطوي على استخدام الاس ي و اللو غاريتم ، هذا       

الاسلوب مفيد بشكل خاص عندما نتعامل مع الزمن املتصل ) املستمر ( و ليس الزمن املنفصل كما هوا الحال 

 في القسم السابق . 

 

املتصل لدينا معدل نمو في الزمن يعطى ، فاننا نصل الى الزمن  ∆t→0اذا اصبح طول كل فترة قصيرة فان   

 وفقا لالتي :

 نحصل على : ∆tو مع اخذ نهاية بداللة 
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 اذن معدل النمو في الزمن املتصل يساوي : 
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 من العالقة التالية :يمكن اشتقاق صيغة حساب معدل النمو املركب في الزمن املتصل

  

 او 

الارقام الواردة في الجدول الظهار ان من خالل هذه الصيغة يمكن الحصول على نفس يمكننا استخدام     

معدل الاتجاه النمو الاقتصاد الامريكي املتحصل عليه في القسم السابق ، نحتاج اوال الى اخذ اللوغاريتم في 

 رى : بداللة املتغيرات الاخاملعادلة ثم اعادة ترتيب عناصرها للحصول على 

 

 

 

 املبحث الثاني : عوامل و نظريات النمو الاقتصادي

 1املطلب الاول : العوامل الاقتصادية املحددة للنمو الاقتصادي

يرتبط مستوى الحياة في اي اقتصاد باملقدرة الانتاجية لالقتصاد من السلع و الخدمات ، و هذه الانتاجية       

 مرتيطة بكمية راسمال املادي و راسمال البشري و مجموع املعارف التكنولوجية املتاحة عند العمال.

 . عوامل الانتاج : 1

 يساهم في زيادة الانتاج ، و مع افتراض غياب عامل التكنولوجيا ان زيادة الحجم املتاح من عوامل الانتاج    

 نستنتج معادلة الانتاج بالعالقة التالية :

Y = F ( K ; L ) 

 حيث :

 y  الانتاج : 

                                                
 1 - عبد املطلب عبد املجيد , الاقتصاد الكلي النظرية و السياسات , الدار الجامعية الاسكندرية , الطبعة الاولى , الاسكندية , 2010 , ص 272 .
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K راسمال : 

L العمل : 

 حجم راسمال و العمل.في هذه الحالة فان حجم الانتاج ال يتغير الا بتاثير تغير     

 هناك العديد من العوامل املحددة للنمو الاقتصادي و التي تعمل على احداث النمو من اهمها :   

العمال اكثر انتاجية اذا توفر لديهم مجموعة من الوسائل للعمل و الانتاج و التي يكون عنصر راس املال :  -أ 

و ينتج سلعا اخرى كاالالت و املعدات  تتمثل في راسمال املادي ، و ينطوي راس مال املادي على كل اصل منتج ،

الانتاجية سواء زراعية ام صناعية ام باالضافة الى التجهيزات و البنية الاساسية الازمة لقيام املشروعات 

 الصورة العينية في الاساس ، و عند اعطاء قيمة فيتحول الى شكل نقدي.ال املخدماتية ، و يتخذ راس 

اي اقتصاد ، هو عبارة عن كمية راس املال في تلك الدول او الاقتصاد في لحظة  و راس املال الي دولة او       

معينة ، اي يعبر عن ما تملكه تلك الدولة من مباني و معدات و الات في تلك اللحظة ، و هذا املوجود من راس 

 املال ال يثبت عبر الزمن.

املال يطلق عليها ايضا ) التكوين الراسمالي ( و من جانب اخر نجد ان عملية الاضافة على املوجود من راس     

ثمار الخرى و هي تشكل الاستثمار ، فاالست، و بالتالي يشكل التكوين الراسمالي عملية تراكمية ، تضاف من سنة 

هو املرادف لعملية التكوين الراسمالي ، و الذي يبين الزيادة في راس مال املجتمع ، و الذي يعبر عن الفرق بين 

 اس املال في نهاية العام عما كانت عليه في بداية العام .دات من ر املوجو 

 KΔ  التغير في مخزون راسمالي : 

KМN الانتاجية الحدية لراسمال : 

تساهم الانتاجية الحدية لراسمال في قياس نسبة الزيادة في الانتاج اذا ارتفع عامل راسمال بوحدة واحدة       

 . KМN(. KΔبمقدار ) يؤدي الى زيادة حجم الناتج  KΔ، حيث ان زيادة مخزون راسمال باملقدار 

F (  k + 1 , L ) – F ( K + L ) = PMK 

كل وحدة اضافية من راسمال تسمح معناه  1/5على سبيل املثال نفترض ان الانتاجية الحدية لراسمال      

وحدات فان الكمية الاضافية املنتجة تحسب  10وحدة ، اذا زاد عامل راسمال ب  1/5بزيادة الكمية املنتجة ب 

 كاالتي : 

KΔ.KМN=PΔ 

  = 1/5  * ( unités de production / unités de capital ) * 10 unités de capital 

  = 02 unités de production  
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 وحدات من عامل راسمال تؤدي الى زيادة الانتاج بوحدتين . 10اذن زيادة   

الى جانب الراس املال املادي يوجد نوع اخر من راسمال و الذي يعتبر ضروري في عملية  عنصر العمل : -ب  

يعتبر عنصر العمل  الانتاج  و الذي يكون ملموس بنسبة اقل من راسمال املادي و هو راسمال البشري ، حيث

كان و نوعية هؤالء الس من اهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي كما ان اهم عنصر في تكوينه هو السكان

، و الهرم السكاني ، و زيادة السكان في هذه الحالة تعني زيادة عرض العمل ، مع الاخذ بعين العتبار اثر النمو 

 و السكاني على مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي ، حبث يعتبر ذلك مصدرا لزيادة النشاط الاقتصادي 

بتدريب العنصر البشري ، و تنمية املهارات الفنية الاساسية الن  النمو الاقتصادي و من هنا وجب الاهتمام

     مجموع هذه املهارات تؤدي الى زيادة الانتاجية و بالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.

 و تظهر اهمية عنصر العمل في عملية الانتاج من خالل مايلي :  

 LМN  :الانتاجية الحدية للعمل 

PML = F ( K , L+1 ) – F ( K , L ) 

على سبيل املثال  LΔ*LМNيؤدي الى زيادة حجم الناتج باملقدار  LΔان ارتفاع عنصر العمل بالنسبة          

معناه كل وحدة اضافية من العمل تسمح بزيادة الكمية املنتجة  02نفترض ان الانتاجية الحدية للعمل تساوي 

 الكمية الاضافية املنتجة تحسب كاالتي : وحدات فان 10وحدة ، اذا زاد عامل العمل ب  02ب 

ΔY = PML * ΔL 

      = 2 * (unités de production / unités de capital) *10 unités de travail 

      = 20 unités de production 

 وحدة. 20وحدات من عامل العمل تؤدي الى زيادة الانتاج  10اذن زيادة   

، في هذه الحالة فان لدينا مصدرين الرتفاع الناتج في حالة تغير عاملين من عوامل الانتاج العمل و راس املال    

و هما العمل و راسمال ، و من املمكن تقسيم هذا الارتفاع في الناتج بين العمل و راسمال باستخدام الانتاجية 

 الحدية للعمل و راسمال على التوالي : 

ΔY = ( PMK*ΔK)+(PML+ΔL) 

 .اي ان التغير في حجم الناتج هو مجموع التغير في مساهمة عنصر العمل و مساهمة عنصر راسمال   

𝑃М𝐾∗𝐾

𝑌
 : تشير الى نسبة انتاجية راسمال الى حجم الناتج     

 
𝑃М𝐿∗𝐿

𝑌
 : تشير الى نسبة انتاجية العمل الى حجم الناتج  

𝛥𝑌

𝑌
 تشير الى معدل التغير في الناتج : 
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𝛥𝐾

𝐾
 تشير الى معدل التغير في راسمال  : 

𝛥𝐿

𝐿
 تشير الى معدل التغير في العمل  : 

𝛥𝐾

𝐾
+ ( 1 − 𝛼 )

𝛥𝐿

𝐿
 𝛼  =P/ PΔ 

 : نسبة انتاجية عنصر راسمال الى الناتج    𝛼حبث 

 (𝛼 – 1 نسبة انتاجية عنصر العمل الى الناتج : ) 

: حتى الان في حليلنا ملصادر النمو الاقتصادي كنا نفترض ان دالة الانتاج ال تتغير مع عنصر التكنولوجيا  -ج

مرور الوقت ، و لكنفي الواقع  و مع اعتبار عتصر التقدم التكنولوجي فان دالة الانتاج تتغير و بالتالي الكمية 

الامس ، حيث يظهر تاثير التقدم  املعطاة من كل عامل من عوامل الانتاج ، و اصبح من املمكن ان ننتج اكثر من

 التكنولوجي في التحليل بفضل معادلة الانتاج التالية : 

Y = AF ( K , L ) 

 A  يمثل مستوى التكنولوجيا : 

لتحسن " حيث ان الناتج ال يرتفع ملجرد ارتفاع حجم عنصر العمل و عنصر راسمال فقط و لكن نتيجة   

 الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج ".

 و بشمل عامل التقدم التكنولوجي يصبح معدل النمو الاقتصادي على الشكل التالي :  

𝛥𝑌

𝑌
=  𝛼 

𝛥𝐾

𝐾
+ ( 1 −  𝛼 )

𝛥𝐿

𝐿
+  

𝛥𝐴

𝐴
 

 K/KΔان معدل النمو الكلي هو مجموع مساهمة كل عامل من عوامل الانتاج ، مساهمة عامل راسمال )    

)𝛼 ( مساهمة العمل ،L/LΔ(*)𝛼-1 و مساهمة ، ) ( عامل التكنولوجياA/AΔ و هو ما يعرف باالنتاجية الكلية )

 . لعوامل الانتاج
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 .1111-1150يبين مصادر النمو الاقتصادي في الواليات املتحدة الامريكية  :(  3 –2 )جدول 

 

طاوش قندوس ي . تاثير النفقات العمومية على النمو الاقتصادي ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراة ، تلمسان ، جامعة ابي بكر بلقايد ، :  املصدر

 . 14، ص  2013-2014

   

 من خالل الجدول اعاله يمكن ابراز مالحظتين اساسيتين :   

 املالحظة الاولى : 

و التكونولوجيا في حجم ة عوامل الانتاج ، العمل ، و راس املال تشير الى وجود حالة توازن عامة في مساهم   

نجد تقارب بين مساهمة كل عامل حيث يبلغ متوسط مساهمة  1111 – 1150الناتج ، اذ انه خالل الفترة 

 . % 1,1و مساهمة العامل التكنولوجي  % 1,2، مساهمة عنصر راس املال  % 1,3عنصر العمل 

 : املالحظة الثانية

تبرز الانخفاض في مساهمة العامل التكنولوجي في حجم الناتج ، من خالل انخفاض قيمة " الانتاجية الكلية      

 و ذلك لالسباب التالية : 1170لعوامل الانتاج " ابتداء من سنة 

~ مشكلة القياس : اذ يؤكد العديد من الاقتصاديين ان " الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج " لم تنخفض في 

 الحاسوب مقارنةالحقيقة عكس ما تدل عليه الارقام اذ شهدت العملية الانتاجية تطورا كبيرا بتطور اجهزة 

رغم انخفاض الكمية الا انهم يرون بما كانت عليه من قبل و لكن هذا لم يعبر عنه لصعوبة القياس ، اذ انه 

 ان الجودة ارتفعت و هو امر ضروري و هام .
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و هو الامر الذي اثر على تكاليف املؤسسات و زاد من ارتفاعها  1173ل : ابتداءا من سنة ~ ارتفاع اسعار البترو

ملا انخفضت  1112و انخفاض نفقات البحث العلمي و التطور التكنولوجي في املخابر و ذلك تاكد بعد سنة 

 الى انخفاض التكاليف .  اسعار البترول عاودت " الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج " الارتفاع مجددا النها ادت

د العديد من الاقتصادين ان تراجع الافكار الانتاجية الجديدة من الناحية التكنولوجية ساهم في الحد كيؤ      

من قيمة " الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج " اذ انها استقرت بعد الحرب العاملية الثانية و هو الامر الذي تطلب 

 العلمي قصد ابتكار اساليب انتاجية و تقنيات تكولوجية متطورة . زيادة التوجه نحو البحث 

 الثاني : نظريات النمو الاقتصادي  طلبامل

 النمو الاقتصادي في الفكر التقليدي الفرع الاول :  

يعتبر الفكر التقليدي بشقيه : الكالسيكي و النيوكالسيكي من اهم اوائل اتجاهات الفكر الاقتصادي تطرقا        

للنمو الاقتصادي ، اذ ابرز املعالم الاولى لقيام نظرية النمو الاقتصادي و تطورها ، وفتح مجاال واسعا امام بروز 

 اتجاهات جديدة لنظرية النمو الاقتصادي.

 النمو الاقتصادي لدى الكالسيك :_  ❶

، " 1772ترجع اسهامات الفكر الكالسيكي في نظرية النمو الاقتصادي الى كل من " ادم سميث " سنة       

و  1121ى كل من " فرانك رامزي " سنة وصوال ال 1711، " طوماس مالتوس " سنة  1117دافيد ريكاردو " سنة 

لنظريات النمو الاقتصادي رجع لهم الفضل في ابراز املفاهيم الاساسية ، و الذي ي 1144" فرانك نايت " سنة 

في الفكر الاقتصادي الحديث : كقانون تناقص غلة الحجم و اثر ذلك على عملية تراكم راس املال املادي و 

يرها من غالبشري ، دور العامل التكنولوجي في عملية الانتاج ، فعالية الاحتكار في تطوير العامل التكنولوجي و 

 .1املفاهيم و املبادئ التي اعتبرت نقطة انطالق ملدارس فكرية اخرى في تطوير نظرية النمو الاقتصادي

يرى ان اساس عملية النمو الاقتصادي يكمن في تقسيم العمل الذي تبرز اهميتة نظرية " ادم سميث " :  -1

كال شكال من اشاج ، كما ان تقسيم العمل يعد الاساسية في انه يحد من تناقص الانتاجية الحدية لعوامل الانت

 الادارة و التنظيم في قيام عملية الانتاج و هو ما يعتبر عامال ايجابيا ، حيث يعتبر ادم سميث ان مسالة النمو

الاقتصادي هي مسالة تراكمية ، و هو بذلك يستند الى التحليل الديناميكي في عملية التوازن ، اذ ان تراكم 

عتبر يرؤوس الاموال املنتجة و الذي يعنبر كفائض في الانتاج يزيد من حجم الاستثمارات الجديدة ، و هو بذلك 

لك و الكالسيك بذلك يدعون الى ترشيد ان سر التقدم الاقتصادي هو فائض الادخار الذي يستثمر بعد ذ

 .2الاستهالك قصد الابقاء على مستوى متقدم من الادخار يساهم في الدفع من الاستثمار

                                                
,  2014 – 2013ماصمي اسماء , اثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي , مذكرة لنيل شهادة ماجستير , تخصص اقتصاد كمي , جامعة تلمسان ,  - 1

  . 100- 11ص  –ص 

  . 101, ص  1111فتح هللا و لعلو , الاقتصاد السياس ي , مدخل للدراسات الاقتصادية , دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع , لبنان ,  - 2 
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ادم سميث انه و قصد اعطاء الفعالية الكافية لخاصية " تقسيم العمل " وجب تسويق فائض الانتاج و يرى     

من الانتاجية التي تؤدي بشكل مباشر الى زيادة الدخل الوطني الى الخارج و من ثم بعث حافز اضافي على الرفع 

و من ثم زيادة عدد السكان ، و هذا الاخير مرهون بزيادة الدخل ، و هو يعتبر امرا ايجابيا و بحكم انه يساعد 

 على توسيع الاسواق و انخفاض معدل تكلفة عوامل الانتاج.

و حسب " ادم سميث " فان العمل هو املعيار الوحيد للقيمة ، في حين ان عملية الانتاج تقوم على ثالث    

 عناصر رئيسية : الارض ، العمل و راس املال ، و لذلك تكون دالة الانتاج حسبه كما يلي : 

Y = f (  K , L ,N )……..(01) 

 حيث : 

P  الانتاج : 

K راس املال : 

L  العمل : 

N الارض : 

و يرى  "ادم سميث" ان معدل النمو السنوي لناتج الاقتصاد الوطني هو مجموع النتاجية الحدية لجميع     

 ( كمايلي :tبالنسبة للزمن ) ( 01تفاصيل للمعادلة ) عوامل الانتاج و يمكن الوصول اليه باجراء عملية 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=  

𝑑𝑓

𝑑𝐿
∗  

𝑑𝐿

𝑑𝑡
+ 

𝑑𝑓

𝑑𝐾
∗  

𝑑𝐾

𝑑𝑡
+

𝑑𝑓

𝑑𝑁
∗  

𝑑𝑁

𝑑𝑡
…………(02) 

 حيث : 

: معدل نمو الناتج السنوي  
𝑑𝑌

𝑑𝑡
 

 : الانتاجية الحدية للعمل  
𝑑𝑓

𝑑𝐿
 

: الانتاجية الحدية لراس املال  
𝑑𝑓

𝑑𝐾
 

: الانتاجية الحدية لالرض  
𝑑𝑓

𝑑𝑁
 

و يشير ادم سميث الى مسالة تراكم النمو الاقتصادي بانه نتيجة لتقسيم العمل ترتفع الانتاجية لجميع      

عوامل الانتاج ، ال سيما عند توافر قدر كاف من الطلب و الحجم املناسب من راس املال ، و ارتفاع الناتج يزيد 

من الطلب الاجمالي في السوق الذي اتساعه ، و  للنمو ، مما يزيدمن الدخل و يرفع من املعدالت السكانية  

 نلخص تصورات و افكار ادم سميث في الشكل التالي : 
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 : تصورات ادم سميث حول النمو الاقتصادي ( 1 –2الشكل ) 

     

 . 21سالم النجفي و محمد القريش ي , ص  املصدر :

 

" حول النمو الاقتصادي اقل شانا منها لدي ال يعتبر افكار " طوماس مالتوس :  1نظرية " طوماس مالتوس " -2

" ادم سميث " ، اذ ابرز اثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي و بين انه وجب ان يزيد نمو الناتج في الاقتصاد 

املحلي على نمو عدد السكان حتى يكون هناك نمو ايجابي حقيقي و ليس مجرد نمو ظاهري لو زاد معدل نمو 

 نمو الناتج في الاقتصاد املحلي.السكان على معدل 

و يعتبر " طوماس مالتوس " اول من ادرج النواحي الاخالقية و العوامل الدينية ضمن عوامل النمو ، حيث      

لعمل ، او بالتالي ارتفاع انتاجية عنصر ان التمسك بتعاليم الدين يؤثر على الافراد و يدفعهم الى العمل و الجد 

عامل الاستقرار السياس ي في الدولة ، و بحكم انه يخلق الامان و الاطمئنان لدى الافراد و كما يؤكد على اهمية 

 ينصب تركيزهم على العمل فقط.

و يؤكد ان النمو السكاني يكون تاثيره ايجابيا على النمو الاقتصادي اذا كان يخلق زيادة في الطلب الفعال       

قتصادي يبرز " مالتوس " انه يوجد معدل لالدخار الذي ال يؤثر ، و للوصول الى معدالت عالية من النمو الا

سلبا على الاستهالك من جهة ، و يعتبر مقابل اقص ى مستوى لالستثمار من جهة اخرى و هو " املعدل الامثل 

لالدخار " لكن زيادة معدل الادخار عن هذا املستوى تؤدي الى الحد من الانفاق الاستهالكي بشكل يحول من نمو 

 العرض و بالتالي الحيلولة دون تطور مستوى الاستثمار.جانب 

كما انه يشير انه بحكم ان عامل الارض ثابت ، فان الزيادة السكانية تؤدي الى انخفاض الانتاجية الحدية       

ذا ه لعنصر العمل بحكم زيادة اليد العاملة في الاراض ي الزراعية و بالتالي انخفاض الانتاج الزراعي  ، و على

                                                
  . 21, ص  2007عائشة مسلم , اتجاهات النمو الاقتصادي , رسالة ماجستير , جامعة الجزائر ,  - 1
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يدعو الى استغالل العامل التكنولوجي الذي من شانه تحسين و رفع انتاجية عنصر العمل ، و الاساس فهو 

 بالتالي تواصل عملية الانتاج رغم ارتفاع عدد السكان.

و يعتبر " مالتوس " بافكاره السابقة الذكر من ابرز مساهمي الفكر الكالسيكي في نظرية النمو الاقتصادي ،     

اذ اضاف ان زيادة عدد السكان ترفع من عرض العمل الذي يؤدي الى خفض الاجور الى مستوى الكفاف ، هذا 

وذج " و يلخص نملتكلفة عنصر العمل ، الاخير الذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي بحكم انه يعتبر تخفيضا 

 مالتوس " في الشكل التالي : 

 : نموذج "طوماس مالتوس " حول النمو الاقتصادي (  2 –2 الشكل )

 . 23سالم النجفي و محمد القريش ي , مرجع سبق ذكره , ص  املصدر :

الاساس اي نمو اقتصادي ، و انطالقا من : يعتبر " دافيد ريكاردو " ان الارض هي  1نظرية " دافيد ريكاردو " -3

ذلك يرى ان القطاع الزراعي هو مكمن اهم نشاط اقصادي و هو الزراعة ، النه يعتبر بمثابة الدعامة التي توفر 

 موارد العيش للسكان.

و اهتم ركاردو بمبدا تناقص الغلة في القطاع الزراعي ، و راى بان الانسان قادر على تعويض تناقص الغلة ،     

و من هذا املنطلق فكر في كيفية استخدام تقنيات حديثة في عملية الانتاج ، لكنه راى ان ذلك يكون ممكنا في 

 منه القطاع الفالحي. القطاع الصناعي اكثر 

 ( طبقات رئيسية و هي : 03اردو املجتمع الى ثالث )و قسم ريك   

 الراسماليون . -

 العمال . -

 مالك الاراض ي . -

                                                
 . 24, ص  1117شعباني اسماعيل , مقدمة في اقتصاد التنمية , دار هومة , الجزائر ,  -   1
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فحسب ريكاردو فان الراسماليين يلعبون الدور الرئيس ي في عملية النمو الاقتصادي بصفة عامة ، اذ انه    

لى النمو الاقتصادي من خالل اعادة يتولون البحث عن اسواق واسعة و زيادة الاالرباح ، مما ينعكس ايجابيا ع

استثمار هذه الارباح في مشاريع جديدة ، اما العمال فهم الاداة و الوسيلة  التي من خاللها تقوم عملية الانتاج 

لكنهم حسب ريكاردو اقل اهمية من الراسماليين، اما مالك الاراض ي فتكمن اهميتهم في كونهم يوفرون اساس 

 رض.عملية الانتاج و هي الا 

 : 1اقسام و هي  03الوطني الى ثالث و قسم ريكاردو الدخل    

 ارباح الراسماليين . -

 اجور العمال . -

 ريوع مالك الاراض ي . -

و بما ان الارباح هي اعظم هذه الدخول فقد ركز ريكاردو على الراسماليين كون ان تحقيق الارباح يسمح    

 باعادة استخدامها في العملية الانتاجية و هكذا يستمر التوسع الانتاجي و يزيد التراكم الراسمالي.

بشكل اكبر يؤدي ال استعمال الاراض ي  و طور ريكاردو نظرية الريع و التي تنص على ان تزايد النمو السكاني   

الاقل خصوبة في عملية الانتاج ، و هذا ما يؤدي الى تناقص الدخل املكون من ارباح ، اجور و ريع و هذا ما يؤثر 

 سلبا على عملية الانتاج و بالتالي النمو الاقتصادي هو ما يؤثر التاثير السلبي لنمو السكان املتزايد لدى الكالسيك.

  : و الاقتصادي لدى النيوكالسيكالنم _❷

على غرار الكالسيك لم يتولن الاقتصاديون النيوكالسيك في محاولة تفسير كيفية سير الية النمو الاقتصادي      

، فانطالقا مما جاء به سابقوهم من الكالسيك ، طور النيوكالسيك اليات جديدة للنمو الاقتصادي تخلت عن 

، حيث ادخلوا بالخصوص العامل التكنولوجي الجمود و النطاق الضعيف الذي كانت تدور فيه افكار الكالسيك 

 و الابتكارات في سير العملية الانتاجية.

يصنف شومبيتر حول النمو الاقتصادي من ضمن املساهمات النيوكالسيكية ، اذ :  1112 شومبيتر جوزيف -

 ذلك انطالقا من يرى ان املنظم له دور كبير و هام جدا في عملية النمو الاقتصادي من خالل عملية الانتاج ، و 

 .2التجديد الذي يقوم به للحصول على افضل النتائج

 

 

                                                
 . 24شعباني اسماعيل , مرجع سبق ذكره , ص  - 1  

جامعة ، مذكرة ماجستير في النقود و املالية ،  2001-2001.اثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائربودخدخ كريم  -2  

 . 112, ص  2010دالي ابراهيم الجزائر،
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 و يتلخص تحليل شومبيتر للنمو الاقتصادي في النقاط التالية :   

 و تاخذ هذه التجديدات و الابتكارات التي يقوم بها املنظم عديد من الاشكال مثل : الابتكارت و التجديدات : -أ

 ادخال و انتاج بضائع جديدة لم يتعود عليها املستهلكون. -  

 ادخال طرق و تقنيات انتاج جديدة. - 

 البحث عن اسواق جديدة لتصريف الانتاج و بالتالي توفير حافز اضافي لعملية الانتاج. - 

 اعادة تنظيم و هيكلة الجهاز الاداري بشكل يزيد من فعالية العملية الانتاجية. - 

: ان الدافع الرئيس ي الي نشاط اقتصادي هو تحقيق الارباح ، و بالتالي فان هدف املنظم ال يخرج رحا  الا  –ب 

عن هذا النطاق ، لذا يرى شومبيتر انه في ظل املنافسة الكاملة فان الوسيلة الوحيدة لتحقيق الارباح هي في 

ي لذلك املشروع محل الابتكار مقارنة بباق الابتكارات ، و التي تؤدي الى تغييرات ديناميكية تعطي الافضلية

 املشاريع.

ملشاريع ا: يرى شومبيتر ان الابتكار الجديد ملشروع ما ال يلبث ان يصبح في حوزة باقي كسر التدفق الدائري  –ج 

، و هذا ما يؤدي الى انخفاض مردودية املشروع محل الابتكار ، لهذا تظهر ضرورة تجديد و ابتكار منتوج اخر 

ذ الافضلية عن باقي املشاريع و بالتالي كسر ذلك الترابط الحاصل بين املشاريع و الذي يتجلى من خالل انتاج الخ

 نفس املنتوج.

و يشرح شومبيتر تحليله من خالل الربط بين هذه الافكار ، حيث ان لجوء املنظم الى الائتمان املصرفي      

رباحه نتيجة ظهور املنتجات الجديدة التي يزيد الطلب عليها في لدعم عملية الابتكار و التجديد يزيد من حجم ا

مقابل انخفاض الطلب على املنتجات القديمة ، و عند بداية تسديد القروض تنخفض الارباح و التي يواكبها 

 تحول املنتوج الجديد الى منتوج قديم.

 : النمو الاقتصادي في الفكر الحديث  الفرع الثاني

النمو الاقتصادي في الفكر الحديث تطورات عديدة ، ساهمت الى حد كبير في مسايرة الواقع عرفت نظريات    

الاقتصادي و تفسير عملية النمو الاقتصادي ، لكن ذلك لم يمنع من اقتباس بعض الافكار التقليدية بحكم 

 .1اهميتها في ارسال تصور سليم لعملية النمو الاقتصادي

 ينزيين :النمو الاقتصادي لدى الك_  ❶

شكلت النطرية الكينزية قاعدة هامة من حيث املفاهيم و ادوات التحليل استغلت من طرف العديد من      

الاقتصاديين في تحليلهم لعملية النمو الاقتصادي ، و يعتبر التحليل على املستوى الكلي من اهم ما جاء به 

 كان يقوم على املستوى الجزئي.التحليل الكينزي عكس ما كان عليه التحليل التقليدي الذي 

                                                
 . 112- 113ص  –بودخدخ كريم , مرجع سبق ذكره , ص  -1  
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اعتمد كينز بشكل كبير على دراسة افكار التقليديين و معرفة مكمن الخلل فيها مقارنة : 1131جون مانيار كينز  -

بالواقع الاقتصادي ، اذ توصل الى ان الاقتصاد يقوم على مبدا " الطلب يخلق العرض " و بالتالي فمشكلة 

 و ليس العرض.الاقتصاد تكمن في جانب الطلب 

عن و في هذا الاطار اكذ كينز على ان " الطلب الفعلي " هو اساس عملية النمو الاقتصادي ، اذ انه يصدر      

مؤسسات او حكومات ، و هو بذلك يشير الى امكانية تدخل جميع املتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا افراد ، 

رة حتمية ال مناص منها في اطار سياستها املالية بحكم عجز الدولة في النشاط الاقتصادي و الذي اعتبره ضرو 

الية السوق عن الادارة التلقائية لالقتصاد ، اذ يؤكد كينز على اهمية دور الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي 

 ، و هو بذلك يبرز تحوال كبيرا في الفكر الراسمالي الذي يرفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

 : 1_ النمو الاقتصادي في الفكر املعاصر  ❷ 

استفاد الاقتصاديون في الفكر املعاصر بشكل كبير من افكار التقليديين حول النمو الاقتصادي و كذا اغكار       

الكينزيين ، اذ كانت بمثابة القاعدة الصلبة التي انطلقت منها نظريات و ابحاث النمو الاقتصادي في الفكر 

ان القاسم املشترك فيها هو عدم الفصل بين املفاهيم و الاسس السابقة حول النمو الاقتصادي املعاصر ، و ك

التي تعد كمنطلق في بناء نظريات جديدة ، و بين الواقع الاقتصادي املعاش و ذلك قصد اعطاء قيمة اكبر و 

 داللة اوضح لهذه النظريات و الابحاث.

لت روستو " حول النمو الاقتصادي و ذل ان اهمية ما جاء به " وا:  نظرية مراحل النمو لوالت روستو – 1  

، و هو تقسيم عملية النمو الاقتصادي الو خمس مراحل  1120في كتابه " مراحل النمو الاقتصادي " سنة 

 اساسية و ذلك كما يوضحه الشكل التالي : 

 املراحل الخمسة للنمو الاقتصادي عبر الزمن : (  3 –2 الشكل ) 

 

 . 117بودخدخ كريم , مرجع سبق ذكره , ص املصدر : 

                                                
 . 122 – 117ص –بودخدخ كريم , مرجع سبق ذكره , ص  - 1  
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و جاءت ابحاث روستو على هذا الشكل حول النمو الاقتصادي لتقدم على حد سواء الى الدول املتقدمة و      

الدول النامية ، و جاءت لتفسر الى حد كبير الاختالفات املوجودة بين الدول فيما يخص النمو الاقتصادي و 

 ساس الى وضعية كل دولة بالنسبة لهذه املراحل الخمسة.التي ترجع باال 

 : و تتميز هذه املرحلة اساسا بمايلي : أ _ مرحلة املجتمع التقليدي

 محدودية الانتاج نتيجة الاعتماد على وسائل بدائية. -   

 الاعتماد بشكل كلي على الناتج الزراعي و الذي يوجه جزء كبير منه لالستهالك العائلي . -  

 تركز القوة في يد الاقطاعيين املدعمين من السلطة املركزية . -  

 كثرة الحروب و الصراعات القبلية . -  

 : و هي مرحلة انتقالية تتميز بمايلي : مرحلة التهيؤ لالنطالق ب _ 

 ظهور تحوالت هيكلية في القطاعات الغير الزراعية كقطاع التجارة و قطاع النقل . - 

 العلمية التي تسمح بادخال تقنيات حديثة في عملية الانتاج تسمح بتطور القطاع الصناعي . تطور املعرفة - 

 بداية التوسع نحو اسواق خارجية مما يشكل حافزا لعملية الانتاج . - 

 ظهور السلطة الفعالة للدولة . -

كما ان اهم ما يميز هذه املرحلة هو ظهور و تنامي عمليات الادخار و التي تسمح بتزايد الاستثمارات نتيجة      

 ظهور البنوك و املؤسسات املالية.

: تعتبر مرحلة الانطالق ذات اهمية كبيرة في عملية النمو الاقتصادي ، بحكم انها تعتبر  ج _ مرحلة الانطالق

ادي نحو حالة تقدم اقتصادي ، و تعتبر مرحلة قصيرة نسبيا مقارنة باملراحل الاخرى تحوال من حالة تاخر اقتص

 و تتميز بما يلي : 

 ظهور روح الابتكار و التجديد و التي تتجلى في بداية ظهور منتوجات جديدة و متطورة . - 

 ارتفاع الناتج الحقيقي للفرد. -

 حدوث تغيرات كبيرة في تقنيات الانتاج. -

 ر القطاع الصناعي بشكل يصبح ركيزة الاقتصاد املحلي .ازدها -

 سنة الانطالق و تتميز بمايلي : 20و تظهر هذه املرحلة تقريبا بعد  :د_ مرحلة السر نحو النضوج 

 ظهور تكنولوجيات حديثة تسمح باقامة صناعات اكثر تطورا. - 

 ارتفاع حجم الناتج بشكل اكبر من نمو السكان . - 
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 تنوع الانتاج بين سلع استهالكية و سلع راسمالية تسمح بتجديد الطاقة الانتاجية و تراكم راس املال. - 

 ارتفاع معدالت الاستثمار سواءا في راس املال البشري او املادي. - 

و يعتبر النضوج بانه قدرة الاقتصاد على الثبات في املستويات املرتفعة من التقدم في القطاعات املتعددة و      

 خاصة الصناعية منها و ذلك حسب " روستو " .

حجم الاستهالك بشكل كبير ، اذ تتحول قطاعات و تتميز هذه املرحلة بارتفاع  : ه _ مرحلة الاستهالك العالي 

لى انتاج السلع الاستهالكية خاصة مع تحول املجتمعات من النمط الريفي الحضري املتمدن ، اضافة الاقتصاد ا

اهتمام املجتمعات بالرفاهية و هذا ما زاد في التوجه نحو الاستهالك ، و يرى روستو ان كل من الو.م.أ ، الى 

ثالث فقسم منها يتواجد في املرحلة الثالثة اليابان و اوروبا الغربية قد دخلت هذه املرحلة ، اما بلدان العالم ال

ا ، بعة : اندونيسيكالصين ، البرازيل و الهند ، و قسم اخر يتواجد في املرحلة الرابعة كالنمور الاسيوية الار 

سنغافورة ، تايلندا و ماليزيا ، و قسم اخر يشكل كل الاغلبية مازال يتراوح في املرحلة الثانية ، كما انه تجدر 

الى ان عديد دول العالم الثالث تتميز باالزدواجية في املراحل ، اذ انها تتواجد في املرحلة الرابعة مثال  الاشارة

بحكم تقدمها التقني في القطاع الصناعي بشكل كبير ، و لها من خصائص املرحلة الاولى واو الثانية بحكم تخلف 

 الاوضاع. و بدائية القطاع الزراعي و غياب سلطة الدولة و تحكمها في

 املطلب الثالث : نماذج النمو الاقتصادي 

لقد اهتمت النظرية الكالسيكية في تحليلها على املدى الطويل اما النظرية الكينزية فقد اهتمت في تحليلها          

للظواهر الاقتصادية من منظور املدى القصير الى انها وسعت مجال اهتمامها بقضية النمو الاقتصادي من 

 :  1القصير الى املدى الطويل بسبب مايلي املدى

 الازمات الاقتصادية في البلدام الصناعية الراسمالية في عالم ما بعد الحرب العاملية الثانية . -

 تعاظم نمو النظام الاشتراكي عامليا ، و مقدرته على حل املشكالت الاقتصادية .  -

 حديثة الاستقالل .طرح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبالد النامية  -

نتيجة لهذه العوامل بدات مرحلة جديدة عرفت باسم مرحلة نماذج النمو التي اعطت للبعد الزمني اهمية    

 في تحليل الظاهرة الاقتصادية و يمكن ان نقسم هذه النماذج الى ثالثة اقسام :

 نموذجين هما : ~ نماذج النمو الكينزية بحث عرفت الادبيات الكينزية عدة نماذج نذكر منها

 نموذج هارود و دومار -    

 نموذج كالدور  -    

                                                
 . 71، ص  1117رمزي زكي . الاقتصاد السياس ي و البطالة ، سلسلة عالم املعرفة ، الكويت ،  -1 
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 ~ نماذج النمو النيوكالسيكية و تتكون من عدة نماذج نذكر منها اربعة نماذج و هي :

 AKنموذج   -     

 نموذج رومر  -     

 نموذج لوكس  -     

 نموذج بارو  -     

 1125~ نماذج النمو الامثل لكاس و كوبمنس 

 نماذج النمو الامثل بدون تقدم تقني  -    

 نماذج النمو الامثل بوجود تقدم تقني  -    

 ~ نموذج النمو مع النفقات العمومية 

 :1_ نموذج هارود و دومار 1

ينتمي هذا النموذج الى كل من الاقتصادي البريطاني و الاقتصادي الامريكي ، بحيث عمل كل منهما بمفرده     

لى تطوير الفكر الكينزي في مجال النمو الاقتصادي ، و بعد الحرب العاملية الثانية قام بنقل نموذج و بالتزامن ع

كينز من التحليل القصير الاجل الى التحليل الطويل الاجل بحيث كان هدفهما تطوير نظرية النمو الاقتصادي 

قتصادي ، كانت املشكلة الاساسية من خالل ايجاد نمو اقتصادي متوازن بين التشغيل الكامل و الاستقرار الا

لهاورد البحث في ذلك املعدل الذي يتعين ان ينمو به الدخل املحلي على املدى الطويل حتى يمكن املحافظة 

تالية :
ّ
 على التوظيف الكامل و تجنب حدوث البطالة و الكساد و قد انطلق من الفرضيات ال

 الادخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل املحلي  - 

الاستثمار هو التغير في مستوى الدخل و ان التغير في الدخل يعتمد على املعجل الذي يوضح تلك العملية التي  - 

 يموجبها يتغير الطلب على السلع الاستهالكية الى تغيرات بنسبة اكبر في الطلب على املعدالت الانتاجية .

تباره شرطا للتوازن ، و اذا اختل هذا التطابق يختل هناك تطابق بين الاستثمار املحقق و الادخار املحقق باع - 

التوازن الاقتصادي حيث تضخم اذا زاد الاستثمار على الادخار و تحدث البطالة و الركود اذا زاد الادخار على 

 الاستثمار .

 

 

                                                
عماد الدين احمد املصبح . محددات النمو الاقتصادي في سوريا ، اطروحة دكتوراة في فلسفة العلوم الاقتصادية ، كلية الاقتصاد ، جامعة  -1 

 .  102 – 11، ص ص  2001دمشق ، 
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 النمو في الدخل يساوي الادخار مقسوم على املعجل . - 

و الذي يسمى بمعدل النمو الطبيعي او معدل النمو  nعرض العمل من املفروض ان يزيد بمعدل ثابت  - 

 الديمغرافي  وال يوجد تفرقة بين الزيادة العاملة للسكان و زيادة اليد العاملة .

 حدد كل من هاورد و دومار ثالثة انواع من النمو الاقتصادي و هي : 

 ي و املحقق في الاقتصاد النمو الفعلي او الحقيق - 

 النمو املرغوب فيه او معدل النمو التوازني  - 

 معدل النمو الطبيعي الذي يحقق التشغيل الكامل  - 

 Lو العمل  Kباستخدام راس املال  yحيث توصل هاورد الى نموذج انطالقا من اقتصاد ينتج ناتج حقيقي 

 

 بحيث :

u  وv  ثوابت موجبة 

 يمكن استخراج معدلة الطلب لعوامل الانتاج :من املعادلة الاولى 

 

 يكمن اختصار شروط النمو املتوازن كاالتي :

التغير في السلع الراسمالية ما هو الى استثمار الذي سيتعادل مع الادخار و ذلك لتحقيق التوازن في سوق راس  -

 املال .

 

 بما ان الادخار جزء من الدخل املحلي فان : 
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 ( نجد :5( و من تم في )2( في )4املعادلة )بتعويض 

 

 بالتالي يمكن كتابة معادلة النمو على الشكل التالي : 

 

 بحيث :

 النمو الاقتصادي ) املرغوب فيه  : معدل 

s  امليل الحدي لالدخار : 

                    v ) متوسط راس املال الى الانتاج ) املعجل : 

في جميع الفترات و ذلك لتحقيق التوازن في سوق    على ثابت املعامل تساوي عرض العمل اعتماد -

 العمل .

 ( يمكن استخالص دالة الطلب على العمل .1من املعادلة ) 

 

و في حالة اقتصاد يتسم بالنمو املستمر  yهو  ytو الارتفاع في الناتج  nبما ان الارتفاع في عرض العمل هو      

 ل يكون كاالتي :فان التوازن في سوق العم

 

اي ان معدل النمو الطبيعي يساوي معدل النمو املرغوب فيه وال يوجد اي سبب فعلي لتحقيق هذه املساواة     

 الا اذا كانت هناك مصادفة و عليه فان الاقتصاد يكون في حالتين :

كبر من سرعة عرض العمل و ( فان سرعة نمو الناتج و راس املال تكون ا y > n~ الحالة الاولى : عندما يكون ) 

 بالتالي فان الاستثمارت ستقض ي على البطالة .

( فان سرعة نمو عرض العمل تكون اكبر من سرعة نمو الناتج و راس املال y < n~ الحالة الثانية : عندما تكون )

 و بالتالي فان الاستثمارات تكون غير كافية لتجهيز العمال الجدد و عليه تزيد البطالة .
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يقودنا الى اما  nو  yالن التغير في قيمة  rio ar fdslifيطلق على هذه الحاالت بمجوعة الاسالك املشتركة       

 للبطالة او التشغيل الكامل .

يتحقق الاستقرار عندما تتساوى املعدالت الثالثة و في املدى القصير هناك نوعان من عدم التوازن اين       

 عف معا :يتفاعل تاثير املعجل و املضا

الاول عندما يكون معدل النمو يكون معدل النمو الحقيقي اكبر من معدل النمو املرغوب فيه ، في هذه       

الحالة نحن في اقتصاد موسع و هناك تحفيز لالستثمارت ) اثر املعجل ( و هذا ما يؤدي على انعاش و زيادة 

 الطلب ) تاثير املضاعف ( .

اما الثاني عندما يكون معدل النمو الحقيقي اقل من معدل النمو املرغوب فيه ،  في هذه الحالة يكون       

الطلب اقل من املتوقع و بالتالي الاستثمارات تقل بسبب كساد العرض و تفاعل املضاعف مع املعجل يؤدي الى 

 املرغوب فيه ، و عليه فانه من الصعب تخفيض معدل النمو الحقيقي و بالتالي يزيد الفارق بينه و بين النمو 

 تحقيق النمو الاقتصادي املتوازن بالتشغيل الكامل و اذا تحققت لن يكون مستمر .

 لقد وجهت لنموذج هارود و دومار عدة انتقادات نذكر منها :

يل مع الطو _ افتراض ثابت نسبة الادخار من الناتج املحلي غير واقعية و ذلك المكانية تغيره خاصة في الاجل 

 تغير الفن الانتاجي و طرقه و زيادة او نقصان دخول الافراد .

 _ عدم اهتمام النموذج بتغير اسعار السلع و الفائدة .

فرضية ثابت نسبة استخدام العمل و راس املال غير واقعية بسبب امكانية الاحالل بين راس املال و العمل      

 باالضافة لتاثير التقدم التكنولوجي .

 : 1_ نموذج كالدور 2

تتميز  بحث كانت nlst nrynrsirnشكلت افكار كالدور ما اصطلح عليه نظرية النمو و التوزيع ملا بعد الكينزية   

نظريته من خلوها من افكار النيوكالسيك التي كانت تشير الى ان النمو يتحدد بمجرد و فرة املوارد و سرعة 

اهمية كبيرة لتراكم راس املال و امليل الحدي و عالقة ذلك يتوزيع  التقدم التكنولوجي ، بحيث اعطت نظريته

الدخل لتفسير النمو الاقتصادي ، حيث امطلق كالدور من مقولة اساسية تقول ان معدل النمو يتراكم على 

 ثمعدل التراكم و هذا الاخير يتوقف على الادخار الذي يتحدد بدوره بناء على ميل طبقات املجتمع لالدخار بحي

 بحيث : nو الارباح  wاعتبر كالدور ان الدخل يمكن ان نقسمه الى قسمين الاجور 

 

                                                
 .  120 – 114عماد الدين احمد املصبح ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -1 
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و فرض كالدور ان املجتمع يتكون من طبقتين اجتماعيتين هما العمال ) الاجور ( و الراسماليين ) الارباح (    

 بحيث امليل الحدي لالدخار الراسماليين اكبر من امليل الحدي للعمال :

 

 ل الادخار على الشكل التالي :تكون دوا

 

 Iو الاستثمار  sيحصل التوازن عن طريق تساوي الادخار الكلي 

 

 

من املعادلة الاخيرة نستنتج ان حصة الاجور من الدخل ليست مرتبطة فقط بنسبة الاستثمار من الدخل   

 بحيث تعتبر متغير مستقل ، و لقد استعمل كالدور دالة الانتاج هاورد و دومار :

 

θ  تمثل معدل اهتالك راس املال : 

 تصادي بالشكل التالي : يمكن كتابة نسبة الاستثمار من الانتاج عن طريق النمو الاق
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 ( نجد: 4( في املعادلة )1بتعويض املعادلة )

 

 ( نجد معادلة النمو الاقتصادي التي تحقق التشغيل الكامل :3( في املعادلة )5بتعويض املعادلة )

 

 

3 

 :1_نموذج سولو 

املتوازن بمعنى ان اي انحراف دومار هو عدم استقرار النمو  –من الانتقادات التي وجهت الى نموذج هاورد     

عن مسار معدل النمو املحدد سيؤدي الى انحرافات طويلة الاجل عن املسار الصحيح و قد اخذ هذه النتيجة 

الناتج ليس  –كل من روبرت سولو و تريفور سوان بعدهما جيمس ميد ، حيث افترضوا ان معدل راس املال 

الناتج ما هو الا عن معدل  –وذجا يعتبر ان معدل راس املال متغير خارجيا وفي الحقيقة فانهم اقتحروا نم

 –التعديل الهيكلي للعودة الى معدل النمو الطبيعي ولقد اصبح هذا النموذج الجديد يعرف بنموذج سولو 

،وكان هدف سولو تقديم حال للمشكلة التي واجهت هاورد 1152سوان وذلك بعد ابحاثهما التي نشرت في سنة 

يقول سولو ":في الخمسينات سعيت الى تتبع الخط فقد بدا مسالة النمو بواسطة كل من هاورد دومار، اذ  –

ودومار انهما يجيبان عن سؤال مباشر " متى يكون الاقتصاد القومي قادرا على تحقيق النمو املتواصل عند 

دخار القومي = معامل معدل ثابت ؟ "حيث وصال بطرق مختلفة الى اجابة تقليدية بسيطة مؤداها ان: معدل الا 

 راس املال الناتج *معدل نمو القوى العاملة.
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 يقوم هذا النموذج على مجموعة من الفرضيات :  

_ الاقتصاد مغلق و ينتج سلعة واحدة و بالتالي فالدخل يساوي الناتج و الاستثمار يساوي الادخار ، وال وجود 

 للتجارة الدولية .

قطاع العائالت و قطاع املؤسسات و تسوده املنافسة الكاملة بين املتعاملين  _ الاقتصاد متكون من قطاعين :

 الاقتصاديين .

 _ ثبات عوائد الانتاج .

 _ ثبات معدل نمو السكان ، و اعتبار معدل الادخار ثابت .

ولو س_ تكنولوجيا الانتاج متغير خارجي وال تستطيع املؤسسات تغييره بنفقاتها للبحث و التطوير حيث ادخل 

نمط انتاجي اضافي و هو متغير مستقل ثالث هو املستوى التكنولوجي ملعادلة النمو ، و حاول سولو تطوير 

النموذج لتفسير النمو الاقتصادي في الدول الراسمالية املتقدمة حيث قام باختبار الفرضية التي اعتقد بها 

ادة انتاجية ساعة العمل ، و انه مع تراكم راس معظم الاقتصاديين بان تراكم راس املال هو السبب الرئيس ي لزي

 املال ترتفع حصة كل عامل من راس املال مع مرور الوقت .

قد قام سولو باختبار هذه الفرضية بناء على التغيرات السنوية في الانتاج الاجمالي لساعة العمل في الواليات     

 االتي :( و جاءت النتائج ك 1141 – 1101املتحدة ما بين اعوام ) 

في تغير الانتاجية على املدى الطويل يعود لتغير راس مال العامل اما التغير الباقي فارجعه سولو الى متغير  12,5% 

التقدم التقني و بالتالي فان التغير في النمو الاقتصادي ال يعزى فقط ملتغير راس املال و العمل فقط و انما يعزى 

 كذلك للتقدم التكنولوجي .

 الزيادة في النمو الاقتصادي ترجع الى ثالث عوامل هي : عليه فان

 ~ الزيادة في الكمية و النوعية للعمل 

 ~ الزيادة في راس املال عن طريق تحفيز الاستثمار

 ~ الابتكارت التكنولوجية 

 من هذه العوامل يمكن كتابة معادلة الانتاج لنموذج سولو :
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 حيث :

 

 هي تتميز بالخصائص التالية :

_ تعتبر دالة  مستمرة متزايدة بمعدل متناقص اي ان املشتقة الاول موجبة واملشتقة الثانية سالبة 

 

 _تتميز بثبات الغلة اي في حالة تغير عوامل الانتاج في ان واحد بمقدار فان الناتج يتغير بنفس املقدار.

 

ادي التقدم التكنولوجي في النمو الاقتص نظرا لصعوبة قياس التقدم التكنولوجي يمكن الاستدالل بمساهمة     

في النمو الاقتصادي من خالل النمو املتبقي في الناتج بعد استبعاد مساهمة العمل و راس املال في نمو الناتج و 

 ( كاالتي :1عليه يمكن ترتيب املعادلة )

 

ن كنولوجي في الناتج املحلي م( يتضح انه يمكن الوصول الى املساهمة النسبية للتقدم الت2من املعادلة )      

   خالل ايجاد باقي طرح معدل نمو املخرجات من معدل املدخالت و لذلك يطلق عليها ايضا بواقي سولو و يتضح 

 و التطوير و العليم  مثل البحث   يتحدد من خالل عناصر اخرى   ايضا ان التقدم التكنولوجي هو متغير خارجي

 …….و التدريب ،
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 : KA 1ريبيلو _ نموذج 4

يعتبر هذا النموذج من ابسط نماذج النمو الداخلي ، في بداية تحليله بين ريبيلو كيف ان القضاء على تناقص    

الغلة من شانه ان يقودنا الى النمو الداخلي حتى في غياب التقدم التقني ، و اشتق هذ النموذج من نموذج 

 نموذج عدة فرضيات نذكر منها :و لهذا افترض هذا ال α=1سولو بدون تقدم تقني 

 ~ معدل الادخار ثابت و هو متغير خارجي 

 ~ مردود سلمي ثابت 

 : nخطية لعنصر واحد من عناصر الانتاج هو راس املال  yانطلق من دالة الانتاج 

 

 : معدل ثابت يمثل مستوى التقدم التكنولوجي  Aبحيث 

 انتاج الفرد يكون مساوي للمعادلة التالية :

 

، و يرجع ريبيلو اختياره لهذه املعادلة ) عامل واحد  Aبالتالي فان الانتاجية الحدية لراس املال تكون تساوي   

فقط هو راس املال ( الن تعتبر ان استثمار راس املال يكون في الجانب املادي و البشري ، في نموذج سولو بدون 

 : تقدم تقني تكون معادلة تغيير مخزون راس املال كاالتي
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 : Anالرسم التالي يبين الحاالت التي يكون فيها الاقتصاد وفق نموذج 

 KA: يبين نموذج  (  4 –2)الشكل 

 

 

 . 121، ص مرجع سبق ذكره طاوش قندوس ي .  :ملصدر ا

( فان الاقتصاد يحقق نمو مرتفع بعبارة اخرى انه كلما  sA ( < n+θمن الرسم نستنتج انه كلما كان ) )      

كان امليل الحدي كبير كلما كان راس مال الفرد اكبر و بالتالي يرتفع انتاج الفرد و ذلك بغض النظر ما اذا كان 

 العامل التقني خارجي او داخلي ، و عليه فان نمو راس مال الفرد يعتمد على معدل الادخار بااليجاب و على

معدل النمو السكاني بالسلب اضافة الى ذلك يجب تبني سياسة اقتصادية تسمح برفع معدل الادخار و ذلك 

 الستمرار النمو في التحسن .

يمكن القول ان هذا النموذج قد حقق اهمية في نقطة لم يحققها نموذج سولو و هي يمكن لهذا النموذج      

 الطويل مستقل عن التقدم التقني يعتمد على معدل الادخار .تحقيق راس مال للفرد موجب على املدى 

لقد وجهت لهذا النموذج عدة انتقادات اهمها ان النموذج ليس قوي بما فيه الكفاية و انه اعتمد على      

 عامل واحد و هو راس املال الا انه هناك عوامل اخرى ال تدخل في استثمار راس املال .

 : 1_ نموذج رومر5

النسبة لرومر الاستثمار في الراس املال املادي هو احد عوامل النمو الداخلي النه يمارس تاثيرا مباشرو غير ب      

مباشر على الاقتصاد من خالل التاثيرات الخارجية للتقدم التكنولوجي ، و يعتبر هذا النموذج نقطة البداية 

رومر بالتاثيرات الخارجية للتكنولوجيا ) املعرفة (  لنظرية النمو الداخلي ، و تحديد من هذا املفهوم تميز نموذج

 الناجمة عن تراكم راس املال بمفهومه الواسع .
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كام هدف رومر هو عملية تراكم املعرفة الا انه ادرك انه سيكون من الصعب تحقيقه في سياق اقتصاد       

ي و جعل التراكم املعرفي منتجا ثانويا ليهتم باالستثمار التكنولوج 1110تنافس ي ، و لقد قام بتحديث عمله سنة 

 لتراكم راس املال .

( حول التدريب عن طريق  1122لقد اعتمد رومر في عمله على العمل الذي قام به كل من كينت و آرو )      

 التمرن ، بحيث فرض رومر مايلي :

 بكفاءة وجودة عالية ، هذا ~ ان املؤسسة التي تستثمر في راس املال العادي مع مرور الزمن تتعلم كيف تنتج

التاثير املوجب للخبرة اكتسبته املؤسسة مع مرور الوقت و بالتمرن و هذا ما اسماه رومر بالتدريب عن طريق 

 الاستثمار .

~ ان اي معرفة تكسبها املؤسسة تعد سلعة عامة من حق اي مؤسسة الاستفادة منها بدون اي تكلفة ، بمعنى 

 ينتشر و يوزع في السوق .ان اي ابتكار يجب ان 

التي تنتج سلع متجانسة و كانت دالة الانتاج كاالتي  n~ وجود اقتصاد تسوده املناقسة بين عدد من املؤسسات 

 : 

 

 حيث ان:

 

 

 قد فرض رومر بان دالة املعرفة تاخذ الصيغة التالية :
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A ككل بقيمة  : مخزون املعرفة الذي يفترض ان يكون متناسب مع راس مال الاقتصادβ  كما يمكن ان يعبر

 عنه بقدرة املؤسسة بجلب املعارف الجديدة .

 ( نجد : 2( في املعادلة )1بتعويض املعادلة )

 

 على مستوى الاقتصاد الكلي نعلم ان :

 

 دالة الانتاج الكلية تساوي :

 

 

 ( بالنسبة لراس املال نجد العائد الحدي الخاص لراس املال : 1من اشتقاق املعادلة )

 

 ( نجد مجموع العوائد الحدية الخاصة :2بقيمتها في املعادلة ) Atبتعويض 
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 ( بالنسبة لراس املال نجد العائد الاجتماعي لراس املال :3من اشتقاق املعادلة )

 

( نستنتج ان العائد الاجتماعي لراس املال اكبر من العوائد الحدية الخاصة و هذا ما 4( و )5بمقارنة املعادلة )  

يبين وجود تاثيرات خارجية موجبة اخرى ، و تكمن حدود هذا النموذج في ما يعرف بمشكل الشروط املعيارية 

كون النمو غائب ) ال يوجذ نمو او نمو ضعيف و ي β=11، بحيث يكون موجب و بمعدل ثابت عندما تكون قيمة 

في هذه الحالة يحذث تفجر في معدالت النمو ، و  β<1، اما عندما تكون قيمة  β>1جدا ( عندما تكون قيمة 

 تقودنا اما للسكون او الانفجار . βهذا ما يعرف بمشكلة الاسالك الشائكة لهاورد بحيث اي تغير لقيمة 

 

 لك عقالني فاننا نحصل على معدل النمو الاقتصادي التوازني في اقتصاد المركزي :ان املستهو  β=1بافتراض  

 

 : تمثل معدل التفضيل او املنفعة الحالية و يكون ثابت و موجب . ρبحيث 

في الاخير يمكن القول ان نموذج رومر الاول بين ان املعرفة تنتج بالتزامن مع النشاط الانتاجي للمؤسسة    

م بالتمرن ) الذاتي ( ، بحيث بين الاثار الخارجية لتكنولوجيا مؤسسة معينة على باقي املؤسسات بواسطة التعل

، و هذا ما يضمن الاستمرارية على املدى الطويل كما بين ان الدول التي تحقق وتيرة سريعة للنمو على املدى 

 الطويل هي التي اكتسبت معرفة و استفادت منها .

 :   1( 1111_ نموذج لوكس ) 1

املصدر  الثاني لنظرية النمو الداخلي قدمت من طرف لوكس في نموذجه الذي عالج الاستثمار في الراس        

املال البشري ، حيث اعتمد في دراسته على اعمال اقتصاديين سبقوه ، و ما يميز نموذج لوكس عنهم هو انه 

، كما رفض فرضية تناقص العوائد الحدية لتراكم جعل متغير راس املال البشري متغير داخلي ياتي من التراكم 

الراس املال البشري و اعتبره على الاقل ثابت مما يسمح باستمرار النمو الاقتصادي ، و بين انه يمكن النتاجية 

الافراد ان تزيد اذا زاد عدد الافراد الاكفاء في الاقتصاد و بالتالي فان اي فرد مهما كان راسه ماله الخاص ستزيد 

 عاليته اذا احيط بافراد فعالين يتميزون بكفاءة.ف
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عرف لوكس الاستثمار في الراس املال البشري بمجموعة القدرات و املهارات التي لها تاثير ذو كفاءة انتاجية    

على الافراد ، و يمكن التعبير على هذا املتغير بالوسائل املتوفرة لنشاط التعليم و التكوين و التطوير و بالتالي 

 يمكن القول ان هذا التغير يتنج من تلقاء نفسه .

 يعتمد هذا النموذج على فرضيتني هما : 

دو  ة كوب~ يتركب الاقتصاد من قطاعين ،الاول هو قطاع انتاج السلع و الخدمات و تكون دالته ممثلة في دال

 غالس بالصيغة التالية :
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تتميز هذه الدالة بثبات غلة الحجم بالنسبة ملقدار تغير راس املال البشري و هي خاصية مميز لضمان تحقيق    

 النمو الداخلي ، و ان العائد الحدي لراس املال ثابت .

~ وجود تاثيرين خارجيين موجبين مرتبطين بالراس املال البشري ، الاول خاص بقطاع تراكم راس املال البشري 

ضروري للنمو الاقتصادي اما الثاني خاص بقطاع انتاج السلع والخدمات و هو ليس ضروري بدرجة التاثير  و هو 

 الاول لكنه مهم.

 :1 (1111_ نموذج بارو )1 

في هذا النموذج اهتم بارو بدور النفقات العمومية ) نشاط الدولة ( كعامل للنمو الاقتصادي الداخلي        

من خالل الاستثمار في راس املال العام في البنية التحتية ، و اعتمد بارو في دراسته على دراسة كل من اشوي 

ة ( تاثيرات راس املال العام ) البنية التحتيفي اواخر الثمانينات و كذا مينل في اوائل التسعينات التي تضمنت 

على اداء الاداء الخاص الامريكي ، حيث وجد انخفاض في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج وذلك بسبب انخفاض 

الاستثمار العام ، ويعتبر بارو من الاوائل الذين عالجوا الاستثمار العام للبنية التحتية و التاثيرات الخارجية ، و 

لق بارو من فكرة بسيطة مفاده ان النفقات املوجهة للبنية التحتية مثل بناء طريق سريع او خلق طريق انط

 للسكة الحديدة او شبكة لالتصاالت تجعل النشاط الانتاجي اكثر فاعلية .

ميع جفي نموذجه يعتمد بارو ان السلع العامة تتميز بخاصية عدم التنافس انها قابلة لالستعمال من طرف       

افراد املجتمع ، و هذا يثير مشكلة التمويل من قبل القطاع الخاص فالنشاط الخاص ليست بديال  لتمويل 

الدولة ، لهذا تفرض الدولة ضريبة من اجل انتاج هذا النوع من السلع ، املؤسسات الخاصة تستعمل نوعان 

 من عوامل الانتاج : راس املال الخاص و راس املال العام .

اس املال الخاص لديه خصائه املعتادة : انه يعاني من تناقص الغلة ، مع وجود انفاق عام ثابت و انتاجية ر       

 حدية متناقصة ، اما راس املال العام هو في ممول من طرف الدولة ، و النفقات تمول بالكامل من الضرائب .

ين ، الاول هو ان راس املال العام يجعل راس بالنسبة لبارو فان النفقات العمومية تفرض تاثيرين متعاكس       

املال الخاص اكثر انتاجية ، و يحد من تناقص انتاجية الحدية تدريجيا عندما يزيد الدخل ، اما الثاني فهو تاثير 

مصدر تمويل النفقات العمومية و هي الضريبة بحيث لها تاثير سلبي على انتاجية راس املال الخاص ، النها تقلل 

 ها الخاص و تقتطع جزءا من دخلها . من عائد
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 املقدمة من Gفي هذا النموذج دالة الانتاج التقليدية توسعت بادخال متغير ثالث هو النفقات العمومية    

 و تكون بالصيغة التالية : Lو العمل  nطرف الدولة اضافة الى متغير راس املال الخاص 

 

   

العمومية و الاقتطاعات الجبائية و التوازن في سوق السلع و  يكون تدخل الدولة هنا عن طريق النفقات   

 الخدمات يكون كاالتي :

 

 يمكن كتابتها على الشكل التالي :   
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( يمكن استخراج معادلة تطور مخزون راس املال 2من معادلة التوازن املطور هذه و تعويضها في املعادلة )   

 بالطريقة التالية :

 

الضريبة املثلى الذي تفرضه الدولة لتمويل النفقات العمومية لتعظيم النمو الاقتصادي عليه فان معدل    

 يعطى بالصيغة التالية :

 

منه يجب على الدولة لتعظم نموه الاقتصادي ان تنفق جزءا من دخلها على البنية التحتية و ذلك بالصيغة     

 التالية :

 

النفقات العمومية املنتجة و النمو الاقتصادي في املدى الطويل  كان هدف هذا النموذج نمذجة العالقة بين   

بحيث تضمن دور الدولة من خالل السياسة الاقتصادية املوجهة نحو التاثيرات الخارجية لتحقيق النمو الامثل 

 الذي عجز عن تحقيقها القطاع الخاص .
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 : 1 _ نماذج النمو الامثل بوجود تقدم تقني1

حاولو ان يعرفو الطرق التي تساعد املستهلك او الفرد غلى تحسين مستوى معيشية و  1125كاس و كوبمنس    

ذلك من خالل طرق نماذج باخذ بعين الاعتبار تاثير التغيرات الجبائية او النفقات العمومية على معدل الادخار 

 انه يدرس الاستهالل الامثل .و على النمو الاقتصادي و يحتلف هذا النموذج على نموذج سولو ب

 ينطلق هذا النموذج من املنفعة التي يتحصل عليها الفرد خالل فترة زمنية غير محددة .

 

 نحصل على : t، و في الوقت  L)0(=1كل عائلة يتزايد حجمها عبر مرور الزمن بمعدل ثابت مع 

 

 و بالتالي دالة الهدف للعائلة تكتب على الشكل العائلة املثلى هي التي تامن الاستهالك لجميع افراد العائلة   

 التالي :

 

                                                
 . 131 – 135  قندوس ي .مرجع سبق ذكره ، ص ص طاوش -1 
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β – n  الخصم الحقيق مع افتراض ان :β<n  الن املسالة تتعلق بالحاضر و املستقبل ، و منه املنفعة الكلية

 للعائلة تكتب على الشكل التالي :

 

 لي دالة الانتاج تكون كاالتي :يفترض النموذج ان اسواق السلع و عوامل الانتاج تتميز باملنافسة و بالتا

 

يفترض هذا النموذج نفس فرضيات نموذج سولو مثل ثبات  املردود السلمي و بالتالي نستطيع كتابة دالة    

 الانتاج الفردية كاالتي :

 

 بما ان الاسواق في حالة منافسة يجب التاكد من :

 

( ، و مع مرور الزمن فان اصول العائلة تتغير وفق A)tتملك العائلة املثلى مستوى معين من الاصول  tفي الفترة   

 القاعدة التالية : 
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 ( و منه نجد :d)t(=A)t(/L)tيمكن كتابة الاصول الفردية على الشكل التالي : 

 

 

( و سندات الخزينة و اذا لم n)tزون راس املال هنا يجب ان نذكر ان اصول العائلة يمكن ان تتكون من مخ    

 ناخذ هذه السندات بعين الاعتبار نجد : 

 

   

 فان معدل الفائدة يكون كاالتي :  δبما ان مخزون راس املال يهتلك مع مرور الزمن بمعدل 

 

 .ال يجب تطبيق هذا الشرط الا في املال نهاية النه ال يمكن للفرد ان يحصل على ثروة سالبة 

 :  1_ النمو الامثل بوجود تقدم تقني11

 لنفرض انه لدينا دالة الانتاج التالية : 

 

، و تعتبر دالة الانتاج هذه متجانسة من الدرجة  yيمثل التقدم التقني و يتزايد بمرور الزمن بمعدل  Aبحيث     

 الاولى و بالتالي نستطيع ان نستخرج متوسط انتاج العامل الكفء :

 

 

 

                                                
 . 131طاوش قندوس ي .مرجع سبق ذكره ، ص  - -1 
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 ان نستخرج كل من راس مال العامل الكفء و كذا الاستهالك الفردي على التوالي :  نستطيع

 

 يمكن تحديد استهالك العامل الكفء كاالتي : 

 

منه نقول ان معدل النمو الاستهالك للعامل الكفء هو الفرق بين معدل النمو الاستهالك للفرد و معدل      

 نمو التقدم التقني اي :

 

 : 1النمو مع النفقات العمومية_ نماذج  11

ان الدول تشتري سلع و ذلك بتمويل من مصادر ايراداتها كالضرائب مثال ، لتقدمها كخدمات عمومية مجانية    

ان النفقات املوجهة للبنية التحتية تؤثر تاثير ، راس املال و العمل لكل مؤسسة للمجتمع ، مما يحسن انتاجية 

موجبا خارجيا على النمو الاقتصادي الن البنية التحتية تسهل الكثير من العمليات التي تكلف املؤسسات اموال 

، و يعتمد انتاج كل مؤسسة على مخزون راس املال و كذا العمل املستعمل و ايضا …..( طائلة ) النقل ، الشحن 

 العمومي عائق لالستثمار الخاص .ت العمومية لكي ال يصبح تمويل الاستثمار على النفقا

في هذا النموذج نفرض ان العائلة املثلى هي التي تعظم منفعتها في مجال غير محدد ، و تكون دالة املنفعة     

 كاالتي : 

 

 ة ( و يكتب على الشكل التالي :يكون دخل العائلة من راس املال الخاص و العام ) النفقات العمومية املنتج   

 

                                                
 . 142 – 131  طاوش قندوس ي .مرجع سبق ذكره ، ص ص - -1 
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 نستطيع كتابتها في شكل دالة كوب دوغالس :

 

 

 ( و في شكلها املكثف يمكن ان تكتب على الشكل التالي :d+b=1مع )

 

( نحصل على نموذج  b=1-d( نحصل على نموذج للنمو الخارجي ) نموذج سولو ، و اذا كان )  b=0اذا كان )    

 للنمو الداخلي .

على دخل العائلة ، و بالتالي معادلة تراكم  πممولة عن طريق ضريبة نسبية  yنفترض ان النفقات العمومية    

 راس املال الخاص تصبح كاالتي :

 

δ . اهتالك راس املال الخاص : 

 منها نستطيع تعظيم املنفعة الاستهالكية في الزمن لالقتصاد و ذلك تحت قيد راس املال الخاص :

 

 :تحت قيد 

 

 

 منه املشكلة الهاملوتونية تكتب على الرسم التالي :
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 شروط التوازن هي :

 

 بحل هذه الشروط نستطيع الحصول على معادلة النمو الاتية :

 

يظهر في هذه العبارة ملعدل النمو تاثيرين مهمين ، الاول تاثير سلبي و هو الاقتطاع الجبائي املطبق ، اما الثاني    

جب و هو النفقات العمومية املنتجة ، و الكمال النموذج نفترض ان ميزانية الدولة متوازنة اي : فهو تاثير مو 

y=πy . 

 ( تصبح دالة الانتاج كاالتي : b=0~ اذا كان ) 

 

 في حالة نظام ثابت نحصل على :

 

 يمكن تحديد حجم الايرادات الجبائية كاالتي: 
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 الايرادات الجبائية نشتق املعادلة و نسويها بالصفر نجد :للحصول على معدل الضريبة الذي يعظم 

 

 

 ( فان دالة الانتاج تصبح كاالتي : b=1-d~ اذا كان ) 

 

 ( نجذ :y)tو بحل هذه املعادلة نسبة ل 

 

 باشتقاق املعادلة نحصل على :

 

 في هذه الحالة نحصل على :

 

على النمو الاقتصادي يجب ايجاد الحجم الامثل لتدخل لكي تكون النفقات العمومية املنتجة لها اثر ايجابي 

 الدولة .
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 خالصة

 

ان لدراسة النمو الاقتصادي اهمية كبيرة في تحليل الواقع الاقتصادي لكل بلد على اعتباره مؤشر يعكس     

اتجاه تطور النشاط الاقتصادي ، و بالتالي فهو يمدنا بنظرة عامة حول باقي املتغيرات الاخرى التي تربط به و لو 

 بشكل نسبي .

مية لتفاعل جملة من العوامل الاقتصادية و غير الاقتصادية كما يمكن اعتبار النمو الاقتصادي كنتيجة حت   

اهمها عوامل الانتاج ، العمل ، راس املال ، التكنولوجيا ، اضافة الى عوامل مالية ، سياسية و حتى بيئية تؤثر 

 على حجم الناتج الوطني و من ثم على النمو.

اختلفت في نظرتها و تفسيرها لعملية النمو ، حيث انطالقا من تطور نظريات و نماذج النمو الاقتصادي و التي   

اعزت النظريات التقليدية النمو الاقتصادي الى عملية التراكم الراسمالي ، و نفس الامر بالنسبو لبعض الكينزيين 

دومار " الا آن التحليل الكينزي و من ثم نظريات الفكر املعاصر اكدت على اهمية  –ممثلين في نموذج " هاورد 

 ر الذي تلعبه الدولة في عملية النمو و ذلك من خالل سياستها املالية في شكل الانفاق العام .الدو 
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 تمهيد

 

لقد تناولنا في الفصلين السابقين مفاهيم حول الانفاق الحكومي و الية تاثيره على اهم املتغيرات       

الاقتصادية و تطرقنا الى بعض النظريات و النماذج  للنمو الاقتصادي ، و سوف نسعى من خالل هذا الفصل 

الاقتصادي عن طريق توصيف نموذج الى تبيان اثر الانفاق الحكومي على الناتج املحلي الاجمالي كمؤشر للنمو 

تم تحليل النتائج املستخرجة .  6102الى غاية  0891 قياس ي خالل الفترة من   

يتضمن الاول تحديد املتغيرات و دراسة تطوراتها خالل فترة ثالث مباحث حيث تناول هذا الفصل     

ض الاختبارات الاحصائية و تحليل الدراسة ثم تحديد النموذج و قياسه ، و يتضمن املبحث الثاني اجراء بع

تضمن اختبارات الكشف عن مشاكل القياس .و  .النتائج   
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 املبحث الاول : تحديد النموذج املستخدم و تحليل تطور املتغيرات خالل فترة الدراسة 

على مدى الفترة تحليل املؤشرات الاقتصادية املستعملة كمتغيرات في النموذجسيتم من خالل مايلي         

(  ، ثم صيغة و تقدير النموذج املستخدم . 6102 – 0891)    

 

 املطلب الاول : توصيف متغيرات الدراسة القياسية  

اي ان حجم العينة  6102الى غاية  0891عن مشاهدات سنوية للفترة املمتدة من  املتغيرات عبارة   

الجزائري و فيمايلي التعريف باملتغيرات .مشاهدة و ذلك بالنسبة لالقتصاد  73املستعملة هي   

: ملتغير التابع ا  

. BIPالناتج املحلي الاجمالي كمؤشر للنمو الاقتصادي مقاسا باملليار دوالر و نرمز له بالرمز   

:املتغير املستقل   

. Gالانفاق الحكومي مقاسا باملليار دوالر و نرمز له بالرمز    

الناتج املحلي املتغير املستقل و املتغير التابع ، سنقوم اوال بدراسة تطور  و لغرض تحليل هذه العالقة بين    

، ثم دراسة تطور املتغير املستقل في نفس الفترة ، و الجدول  6102 – 0891الاجمالي في الجزائر خالل الفترة 

 التالي يبين املتغيرات الاقتصادية املستعملة في النموذج.
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 6102-0891: جدول املتغيرات الاقتصادية املستعملة في النموذج في الفترة  ( 0 – 7)   الجدول 

املتغير املستقل : الانفاق 

 الحكومي ) مليار دوالر (

املتغير التابع : الناتج املحلي 

 الاجمالي ) مليار دوالر (

 السنوات 

11102 

53255 

36115 

91965 

80583 

88910 

010903 

017833 

008311 

061511 

072511 

606011 

161070 

132263 

522768 

358203 

361218 

915082 

935378 

16.75 

11.75 

15.60 

19.91 

57.31 

53.81 

27.31 

22.31 

58.18 

55.27 

26.15 

15.36 

19 

18.85 

16.51 

10.32 

12.81 

19.09 

19.08 

0891 

0890 

0896 

0897 

0891 

0895 

0892 

0893 

0899 

0898 

0881 

0880 

0886 

0887 

0881 

0885 

0882 

0883 

0889 
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820296 

0039066 

0760169 

0551212 

0278625 

0999871 

6156173 

6157101 

7019228 

1080157 

1612771 

1122811 

5370113 

3159061 

2161011 

2885911 

3252711 

3891011 

19.21 

51.38 

55.09 

53.15 

29.16 

95.76 

017.61 

003.61 

075.9 

030 

079.01 

026 

611 

618.01 

618.9 

607.91 

025.91 

058 

0888 

6111 

6110 

6116 

6117 

6111 

6115 

6112 

6113 

6119 

6118 

6101 

6100 

6106 

6107 

6101 

6105 

6102 
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 اوال : تمثيل تطور متغيرات الدراسة 

 _ الناتج املحلي الاجمالي :

 

( 6102 – 0891: تطور الناتج املحلي الاجمالي في الجزائر خالل الفترة ) (  0 –3الشكل )  

  

 

 

(1-3الجدول )باالعتماد على  sweiVE 8من اعداد الطالبة باستخدام برنامج    :املصدر   

 

مليار دوالر و هو في تزايد مستمر  16,75بلغ  0891من خالل الشكل نالحظ ان الناتج املحلي الاجمالي  سنة    

مليار دوالر  58,18بحجم  0899مليار دوالر ، كما شهد انخفاض سنة  22,31بلغ  0893طيلة الفترة حتى سنة 

حصل انخفاضا  6118مليار دوالر ، سنة  030وصل الى قيمة  6119غاية سنة  بدا يتزايد الى 0882لحين سنة 

مليار دوالر ، و هذا التزايد ناتج عن  058الى  6102مليار دوالر ليصل سنة  026الى  6101ليعاود الارتفاع سنة 

رة الى خلق زيادة معدل النمو السكاني الذي ينجم عنه قوة العمل بمعدالت اكبر ، الامر الذي يؤدي بالضرو 

 مناصب عمل جديدة .
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 _ الانفاق الحكومي :

 

( 6102 – 0891( : تطور معدل الانفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري للفترة )  6–7الشكل )  

 

 

 

  (1-3الجدول ) باالعتماد على sweiVE 8: من اعداد الطالبة باستخدام برنامج  املصدر 

 

من خالل الشكل البياني يظهر لنا التزايد املستمر لحجم الانفاق الحكومي من سنة الى اخرى على طول      

( ، غير ان نسبة الزيادة تختلف من سنة الى اخرى فاحيانا ترتفع و احيانا  6102 – 0891الفترة املدروسة ) 

ي تنتجها الدولةاخرى تنخفض ، و ذلك بحسب الظروف الاقتصادية السائدة و السياسية الت  
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املطلب الثاني : صياغة و تقدير النموذج    

دراسة كيفية تاثير املتغير املستقل على املتغير التابع و لغرض اثبات فرضية البحث املمثلة في  من خالل       

وجود اثر ايجابي لالنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي استخدمنا اسلوب  الانحدار الخطي البسيط 

و الصيغة الرياضية للنموذج كالتالي :  sweiVE 8 باالعتماد على برنامج   

 

PIBt = ß0 + ß1Gt + ut 

 حيث :

ß0  ,ß1 . تمثل معلمات النموذج :  

ut . يمثل املتغير العشوائي و حد الخطأ :  

  تقدير النموذج :

تم تطبيق نموذج الانحدار البسيط لدراسة    sweiVE 8اعتمادا على البيانات الواردة و باستخدام برنامج    

 املتغيرات في حالة الجزائر ، و قد توصلنا الى النتائج املتمثلة في الجدول التالي : 

 

: نتائج تقدير النموذج(  6 – 3 الجدول )  

 

 

  sweiVE 8من اعداد الطالبة باستخدام برنامج  املصدر : 
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من خالل الجدول اعاله يمكن كتابة النموذج كالتالي :   

Piß  =  45.302 + 2.16 G 

 tc :   ( 10.234 )        ( 15.656 )  

  :   ( 4.426 )       ( 1. 38 ) 

= 14884.25     = 0. 875    = 0. 8714 

DW = 0.552          Fc = 245. 11          n = 37 

 حيث :

tc  : هي قيم احصائية ستودنت املحسوبة للمعالم املقدرة ، و تحسب وفق العالقة التالية :  

 

: الانحرافات املعيارية للمعالم املقدرة .     

: مجموع مربعات الاخطاء .     

: تمثل معامل التحديد و الذي يوضح لنا نسبة تاثير املتغيرات املستقلة في املتغير التابع .     

معامل التحديد املصحح . : يمثل  

تمثل احصائية ديرين واتسون تستخدم للكشف عن الارتباط الذاتي لالخطاء . :    DW 

Prob.احتمال الخطأ : 

SCR  .مجموع مربعات الاخطاء : 

fc: تمثل احصائية فيشر املحسوبة و تتناول معنوية التموذج ككل و تحسب وفق العالقة التالية : 
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 حيث : 

m . عدد املتغيرات املستقلة :  

n  . عدد املشاهدات :  

 

  الدراسة التحليلية للنموذج: املبحث الثاني 

قمنا بتقديره و في هذا املبحث سوف نتطرق الى تحليل النتائج احصائيا و   عد قيامنا بتحديد النموذج ب     

 اقتصاديا .

الدراسة الاحصائية و الاقتصادية للنموذج املقدر املطلب الاول :   

التحليل الاحصائي اوال :  

 اختبار املعنوية الاحصائية للمعالم : 

الجراء هذا الاختبار نستخدم احصائية ستودنت و ذلك لتقييم معنوية معالم النموذج و من ثم تقييم       

التالي يوضح معنوية كل معلمة في النموذج :و الجدول تاثير املتغير املستقل على املتغير التابع   

 

( :  جدول مساعد يوضح معنوية كل معلمة في النموذج  3 – 3 الجدول )  

 

prob Ttab Tcal  املقدرات  املعلمات 

 

101111 

 

101111 

 

 

60131 

 

010631 

 

10162 

 

ß0 

 

ß1 

 

 الحد الثابت
 

G 

 

  (6-3)  املصدر : من اعداد الطالبة باالعتماد على الجدول 

 

،  % 5و الجراء هذا الاختبار نقوم بمقارنة احصاءة ستودنت املحسوبة مع املجدولة عند مستوى معنوية       

حيث قيمة احصاءة ستيودنت املحسوبة تعتمد على القيمة املقدرة للمعلمة و انحرافها املعياري ، نستخرجها 
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 5، اما قيمة احصاءة ستيودنت املجدولة تعتمد على مستوى معنوية    sweiVE 8من نتائج التقدير ببرنامج  

 عدد املعلمات وفقا للفرضية التالية : kعدد املشاهدات ،  n، حيث  n-k، و درجات الحرية  %

 

 

حيث :   

H0 . تمثل فرضية العدم و تعني  املعلمة ليس لها معنوية احصائية :  

H1 . تمثل الفرضية البديلة و تعني املعلمة لها معنوية احصائية :  

:  01أ _ اختبار معنوية   

 

و  H0و بالتالي نرفض فرضية العدم  BrP  <  ,0,5كما ان قيمة  tact > tctمن خالل الجدول نالحظ ان    

لها معنوية احصائية .  ß0، و منه  H1نقبل الفرضية البديلة   

 

 

:  00ب _ اختبار معنوية   
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و  H0و بالتالي نرفض فرضية العدم  BrP  <  ,0,5كما ان قيمة  tact > tctمن خالل الجدول نالحظ ان     

لها معنوية احصائية اي الانفاق الحكومي يشرح الناتج املحلي  ß1، و منه  H1نقبل الفرضية البديلة 

 الاجمالي .

  اختبار املعنوية الكلية للنموذج: 

حيث نقوم بمقارنة القيمة املحسوبة الحصاء فيشر الختبار املعنوية الكلية للنموذج نستخدم اختبار       

 فيشر مع القيمة الجدولية وفقا للفرضية التالية :

 

H0 ملستقلة  .: تمثل فرضية العدم و تعني  انعدام العالقة بين املتغير التابع و املتغيرات ا  

H1 .  تمثل الفرضية البديلة و تعني يوجد على الاقل متغير مستقل واحد له تاثير على املتغير التابع :  

لدينا من خالل الجدول احصائية فيشر املحسوبة :        

Fcal = 245 .11 

هي كمايلي : %5اما احصائية فيشر املجدولة عند مستوى معنوية   

Ftab =  

 ، و بالتالي H1و نقبل  H0فاننا نرفض   BrPtb1,1,,,<,0,5و كذلك قيمة   lact>ltctبما ان     

 النموذج له معنوية كلية .

التفسير الاقتصادي للنموذج ثانيا:  

  نالحظ من خالل نتائج التقدير في الجدول اعاله ان معامل التحديد 6R  اعطى قوة تفسيرية عالية للنموذج ، 

حيث ان b 6R 1،935  تمثل 93،5 % من املتغيرات الحاصلة في الناتج املحلي الاجمالي BtP مشروحة من طرف 

يعود سببها الى عوامل و مؤشرات اخرى لم يتضمنها النموذج . % 06،5الانفاق الحكومي و الباقي اي نسبة   

جمالي ، و كما يتبين لنا ايضا من خالل النموذج ان املتغير املستقل يمارس تاثيرا ايجابيا على الناتج املحلي الا    

هذا يتوافق مع النظرية الاقتصادية ، فزيادة الانفاق الحكومي بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة الناتج املحلي 

. %6،02الاجمالي ب   
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من خالل الدراسة الاحصائية و الاقتصادية للنموذج  الخطي البسيط املقدر وجدنا ان النموذج معنوي     

، و املعلمات املقدرة كانت معنوية . B(l b )1،111حيث  % 85بدرجة ثقة  %5عند مستوى معنوية   

 

  ختبارات الكشف عن مشاكل القياس: ا املطلب الثاني

صالحية النموذج من الناحية الاحصائية و الاقتصادية ، سنقوم باختباره من بعد ما تاكدنا من مدى     

 الناحية القياسية ملعرفة مدى انسجامه و تطابقه مع الفرضيات الخاصة به . 

 

: اختبار التجانس و الارتباط الذاتي لالخطاء  اوال   

  اختبار الكشف عن الارتباط الذاتي لالخطاء 

و تتلخص فكرة هذا الاختبار على وجود عالقة بين الاخطاء ، و اختبار الفرضية التالية :     

 

  اختبارBreusch-Pagan-Godfrey   : 

يصلح هذا الاختبار عندما يكون الارتباط من  الدرجة الثانية فاكثر و عندما يكون املتغير التابع املبطئ      

 pضمن املتغيرات املستقلة ، و يكتب النموذج العام الذي يحتوي على الارتباط الذاتي لالخطاء من الدرجة 

 كمايلي :
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 بالتالي نختبر الفرضية التالية :

 

0 H : . تمثل الفرضية الصفرية و تعني عدم وجود ارتباط ذاتي لالخطاء 

1H  :. تمثل الفرضية البديلة و تعني وجود ارتباط ذاتي لالخطاء 

 و باسقاط هذا الاختبار على نموذج الدراسة نتحصل على الجدول التالي :   

 

 Breusch-Pagan-Godfreyالختبار نتائج التقدير  :(  1 – 7الجدول ) 

 

 

sweiVE 8املصدر : من اعداد الطالبة باستخدام برنامج    

يوجد ارتباط ذاتي ال  ، و بالتالي  1H قبلو ن 0Hرفض ، ن 1,15من  اكبر  1,5698تساوي   prob (LM )بما ان     

 لالخطاء . 



6102-0891دراسة قياسية الثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة             الفصل الثالث  

 

 
93 

  تجانس تباين الاخطاء الكشف عن عدم اختبار 

للكشف اذا كان هناك تجانس او عدم تجانس الاخطاء ، و الذي   Whiteسيتم الاعتماد على اختبار وايت      

 .يعتمد على مجموع مربع البواقي و املتغيرات املستقلة على مربعاتها 

 

 : حالة تجانس تباين الاخطاء(  5 – 7)  الجدول 

 

 

 

 sweiVE 8املصدر : من اعداد الطالبة باستخدام برنامج  
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 نكتب الصيغة الرياضية للنموذج كما يلي :  1من خالل الجدول 

27.86G + 3.69G –= 183.6815  t2U 

=0.52                n =372 =  0.55                         R 2R 

= 20.49  2 = 21.11                           n.Rc F 

 الفرضية :

 

,H . ال يوجد مشكل عدم تجانس تباين الاخطاء : 

1H . يوجد مشكل عدم تجانس تباين الاخطاء : 

بالتالي وجود مشكل عدم  و  1Hو نقبل  0H، نرفض  1,15اي اقل من  1,111هي  prob ( LM )بما ان       

 . تجانس تباين الاخطاء

 

  اختبار التوزيع الطبيعي لالخطاءJarque-Bera 

من اهم فرضيات طريقة املربعات الصغرى هي ان الاخطاء يجب ان تتبع التوزيع الطبيعي و في حالة عدم       

تحقق هذا الشرط يعد خرق للفرضية و بالتالي مشكل في القياس و الختبار هذه الفرضية سنعتمد على اختبار 

Jarque-Bera  : الذي يسمع باختبار الفرضية التالية 

 

0H  التوزيع الطبيعي : النموذج يتبع 

1H   النوزيع ال يتبع التوزيع الطبيعي : 
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 تحصلنا على النتائج التالية :   Eveiwsو باالعتماد على برنامج  

 

 لتوزيع الاخطاء العشوائية Jarque-Bera توضيح اختبار  : (3-3) الشكل 

 

 

 sweiVE 8املصدر : من اعداد الطالبة باستخدام برنامج  

 

معناه ان النموذج ال يتبع  1,15اي هذه القيمة اصغر من   1,163يساوي   prob ( J-B)من الشكل نالحظ ان 

 توزيع طبيعي .
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  اختبار قدرة النموذج على التنبؤ 

معامل عدم التساوي لتايل و ذلك من خالل اختبار اختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ سوف نقوم ب     

Theil   حيث كلما اقتربت قيمة هذا املعامل من الصفر كان للنموذج قدرة تنبؤية جيدة و ياستخدام برنامج

Eveiws ة التالي تحصلنا على النتائج : 

 

 Theil اختبار معامل : ( 1-3)  الشكل

 

 

 sweiVE 8املصدر : من اعداد الطالبة باستخدام برنامج  

  

حيث انه يقترب من  Theilمن خالل الشكل نالحظ ان النموذج املقدر له مقدرة و هذا من خالل معامل    

 b ما يفسر على ان النموذج له مقدرة تنبؤية تكون مقبولة . 1,185661الصفر ، 
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 خالصة

هذا الفصل الى دراسة تطور الانفاق الحكومي و تاثيره على الناتج املحلي الاجمالي كمؤشر  لتطرقنا من خال    

، و ذلك  6102الى  0891فترة املمتدة من للنمو الاقتصادي في الجزائر ، حيث قمنا بدراسة قياسية خالل ال

ة ذج قياس ي يفسر العالقباستخدام أدوات و طرق الاقتصاد القياس ي و هذا قصد التوصل الى بناء و تحديد نمو 

 املوجودة بين الانفاق الحكومي كمتغير مستقل و الناتج املحلي الاجمالي كمتغير تابع .

ثر باالنفاق الحكومي وفقا لعالقة طردية ، و عليه اسة ان الناتج املحلي الاجمالي يتأو لقد اظهرت الدر          

 و الاقتصادي .تطور النم ور الانفاق الحكومي يؤدي حتما الىفان تط
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 الخاتمة 

بديهي ال جدل فيه ، غير ان النقاش يدور في الوقت اصبح تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي امر      

الراهن حول حجم هذا التدخل و املجاالت التي يشغلها ومدى فعاليته في تحقيق الاهداف الاقتصادية و 

الاجتماعية و في مقدمتها النمو الاقتصادي الذي يعد مؤشر يعكس الوضعية الاقتصادية ملختلف البلدان ، و 

تناولنا في هذه ي تحديد جل العوامل املؤثرة فيه و من بينها الانفاق الحكومي ، لذا من هنا كان من الضرور 

اثر الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي معبرا عنه  الدراسة و التي تصب في اطار الدراسات الاقتصادية الى

. BlPبالناتج املحلي الاجمالي   

ول ، ففي الفصلين الاولين تطرقنا الى الجانب النظري و حيث تناولنا في هذه الدراسة من خالل ثالثة فص   

الى تحليل كال من ظاهرتي الانفاق الحكومي و النمو الاقتصادي من خالل التطرق الى اهم النظريات و النماذج 

، اما الفصل الثالث التطبيقي  فخصصناه للتحليل القياس ي الثر الانفاق الحكومي على الناتج املحلي الاجمالي 

تحليلها و ذلك باستعمال الطرق الاحصائية شر للنمو الاقتصادي في الجزائر ، ثم عرضنا نتائج الدراسة و كمؤ 

 و النموذج القياس ي الانسب الى غاية تحديد العالقة بين الانفاق الحكومي و الناتج املحلي الاجمالي .

لالشكالية املطروحة و فرضيات البحث توصلنا في هذه الدراسة و كاجابة و على ضوء النتائج املتوصل اليها     

 الى مايلي :

تعد سياسة الانفاق الحكومي أداة فعالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية . -  

الناتج مي على النمو الاقتصادي  مقاسا بمن خالل املحاولة التي قمنا بها في مجال قياس اثر الانفاق الحكو  - 

وجد عالقة ايجابية بين الانفاق الحكومي و النمو الاقتصادي . املحلي الاجمالي تبين انه ت  

يمكننا تحديد حجم القطاع الحكومي و تاثيره على النمو الاقتصادي من خالل عدة متغيرات نذكر منها  - 

الانفاق الاستهالكي للحكومة ، الايرادات العمومية ، حجم اليد العاملة في القطاع الحكومي ، كل هذه 

تعتبر متغيرات تمثل حجم القطاع الحكومي . املتغيرات  

 التوصيات : 

الن اي تراجع في اسعار النفط التقليل من الاعتماد على الجباية البترولية كمصدر لتمويل الانفاق الحكومي  -

سيجعل الجزائر ورشة كبيرة من املشاريع غير املكتملة ، و تنويع مصادر النمو الاقتصادي بتحفيز قطاعات 

ة كالصناعة ، الزراعة من اجل تقليل تاثير العوامل الخارجية على التوازنات في الاقتصاد الكلي .انتاجي  

تشجيع أصحاب املدخرات الخاصة بالتوجه نحو الانفاق الاستثماري بدال من الانفاق الاستهالكي .  -  

ذي من شانه ان يكون ضرورة اعطاء الاهمية الكافية للدراسات القياسية بما يخص الانفاق الحكومي ال -

.ارضية خصبة التخاذ القرارات املستقبلية   
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 -  , 9002تومي صالح , مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي , دار اسامة , الجزائر. 
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 امللخص :

الاقتصاد الوطني الذي يسعى لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية  يعد الانفاق الحكومي أحد أبرز محركات        

على رأسها النمو الاقتصادي ، و هدفت هذه الدراسة الستعراض أهم النظريات و النماذج التي توضح أثر الانفاق 

لنمو ل الحكومي على النمو الاقتصادي ، و من اجل قياس أثر الانفاق الحكومي على الناتج املحلي الاجمالي كمؤشر 

و ذلك  هاتحليل عرضنا النتائج و  ثم( 6102 – 0891خالل الفترة ) قتصادي قمنا بتويي  نموذج قياي ي الا

 .و النموذج القياي ي الانسب باستخدام الطرق الاحصائية

لناتج االنمو الاقتصادي مقاسا بأن الانفاق الحكومي يؤثر على  القياسية التي قمنا بها تبين و من خالل الدراسة     

 وفقا لعالقة طردية ، وعليه فان زيادة الانفاق الحكومي يؤدي الى زيادة في النمو الاقتصادي.املحلي الاجمالي 

 

 

 ال 

 

الناتج املحلي الاجمالي  –الانفاق الحكومي  –النمو الاقتصادي الكلمات املفتاحية :   

Résumé: 

     Les dépenses publiques sont l’un des principaux moteurs de l’économie nationale. Elles visent à 

atteindre les objectifs de la politique économique, tirés par la croissance économique. Cette étude 

visait à examiner les théories et les modèles les plus importants illustrant l’impact des dépenses 

publiques sur la croissance économique et à mesurer l’impact des dépenses publiques sur le PIB. Nous 

avons développé un modèle standard au cours de la période (1980 - 2016) puis avons présenté les 

résultats et les avons analysés à l'aide de méthodes statistiques et du modèle standard approprié.   

     Notre étude standard montre que les dépenses publiques affectent la croissance économique 

mesurée par le produit intérieur brut (PIB) selon une relation positive et que, par conséquent, une 

augmentation des dépenses publiques entraîne une augmentation de la croissance économique. 

Mots clés :   la Croissance économique   - les  Dépenses du gouvernement  -  

Le produit intérieur brut 
 

 


