
  
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعليـم العالـي والبحث العلـمي

–مستغـانم –جامعـة عبد الحميـد بن باديـس   

التجاريـة و التسـيير و كليـة العلوم االقتصادية   

 قسم العلوم االقتصادية

 

 

 

   اكاديمي .ماستر نيل شهادة  مقدمة ضمن متطلبات  مذكرة تخرج   

 .ستشرافالتحليل اإلقتصادي و اإل  :تخصصشعبة: علوم اقتصادية                                             

 
 األدا ء اإلقتصادي  قياس 

 2011-1990 خالل فترة  لحالة الجزائر  ةيتحليل دراسة قياسية                                        

 

 : من اعداد الطالب

                                                 طهـــــــاري عابد                                                                                                                                                                            
 

 .04/06/2017تاريخ املناقشة:

 أمام لجنة املناقشة املكونة من :

 

 .رئيسا    أستاذ التعليم العالي بكلية االقتصاد         جامعة مستغانم                               األستاذ  الدكتورر: بن عامر مصطفى

 .ممتحنا أستاذ التعليم العالي بكلية االقتصاد         جامعة مستغانم                                   : يخلف عبد هللا        األستاذ مهندس

 مشرفا.أستاذ التعليم العالي بكلية االقتصاد         جامعة مستغانم                         : دقيــــش املختار                     املؤطر   األستاذ

 

 2016/2017السنة الجامعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة العامة                                                                                                                                                                          

 

51 

 

 أن الخوف والقلق تسلل إلى األوساط املالية واالقتصادية العاملية بعد األزمة املالية/                          
ً
لم يكن خافيا

 سةة األاالقتصادية العاملية 
ً
 وأمقق أراا

ً
سامان ما قد استخدمت الحكومات والبةوك املاثكزية ، 2008ثكر  اتشاااا

               اء والتخفيف منها، مقا جعل كاارة  تقا بدون أن ياهد كل ما هو متاح من أدواتها الثقيلة الحتو  الائيسية العاملية

، هذه املاة ال نعاف ثكيف ستكون العواقب، ملى املةظومة  1929العالم مظاها الفقا والجوع مثلقا شهدها في انهياا 

 ملى اإلنسان العادي
ً
 .االقتصادية، و ايضا

ملى الحالة استقاااية اتخفاض املؤشاات الائيسية  (bear market) تطلق األوساط املالية واالقتصادية اسم سوق الدب

 .يسود مةاخ تااؤمي ملى املتعاملين، بحيث يصعب بعد ذلك توقع اتجاه السوق  العاملية وألسواق االقتصادية 

هائلة ملى مدى يسبق مثل هذا املةاخ مادة األزمات املالية/ االقتصادية الكب ى التي مافها العالم مبء تااثكم  القاوض ال

  .سةوات متتالية و جّا معه األوضاع إلى الهاوية

هةاك، بالطبع التهديدات الجيوسياسية التي ولدتها أزمات مةطقة الااق األوسط املتداخلة، وتفاقم خطا تةظيم 

 م 12اإلاهابي ثكظاهاه  مؤراة سلبا بأمن واستقااا  واضافة الى اتخفاض أسعاا الةفط إلى ادنى مستوى مةذ 
ً
 .اما

 القتصادات الدول املستوادة، التي هي في الدول الصةامية في العالم،  
ً
 محفزا

ً
، يعتب  اتخفاض سعا الةفط مامال

ً
تقليديا

ولكن املاكلة أن االتخفاض وصل إلى مستوى يهدد بالفعل وضع ثكب ى شاكات الةفط، واالسشثقااات والعقالة في مجال 

 .ة لكافة الدول املصداة للةفط،  مقا ساهم في تعقيد املوقفالةفط والغاز  وثكذا املقداات الااائي

 بأن اقتصاده قد تعافى، أرا  
ً
قيام االحتياطي الفيداالي األمايكي، بافع سعا الفائدة ملى الدوالا بصواة مبكاة، امتقادا

يااوح في مةطقة  ملى مقالت واقتصادات دول مجقومة الب يكس ومةطقة اليواو و غي ها، من جهة أخاى، لم يزل الوضع

  .فاألسواق األواوبية لم تستعد بعد الاعوا مؤشا الثقة الذي وصل أدنى مستوياته الخطا لذلك

 لدولة ما، مهقا اتخذت 
ً
 العالم يخطو تحو ساحة حاب أسعاا مقالت ، وعجلة العوملة تسي  بال هوادة، ولم يعد مقكةا

        فقدان اليقين،حالة االقتصادي، فالهبوط الكبي  في مؤشاات العاملية ، و من إجااءات، حقاية تفسها من أزمة الاكود 

  .قادمة وال مفا منها  متعددة الجواتب و طويلة األمد و توقعات الخب اء ان األزمة املستقبلية

 في قااءة اتجاهات السوق. 
ً
بقعنى، أن الةقوذج أن املعااف العلقية املتاحة للعلوم االقتصادية واملالية ال تسعف ثكثي ا

العالمي واقع ال محالة و العالم ماض تحو أزمة  الصدام االقتصادي/ املالي السائد غي  قابل للتنبؤ لذا يعتقد أن

 1. اقتصادية ، بالتأثكيد

في هذه الحالة ال توجد حلول او خطة يقكن اتتهاجها ويجب ملى مستوى الفادي التعبئة و التومية اتجاه االزمة                  

       القادمة لم يسبق للعالم االقتصادي ان ماش فت ات طويلة من الاكود التضخمي لذا يجهل الى ماذا تسؤول اليه األموا 

ضخمي تان تحمي تفسةا من الوقوع في الاكود ال ومليةا توقعيهط في احسن الظاوف البد من توقع األسوأ وتبني خط

لذا خطة اقتصادية طويلة االمد وهذه هي افضل طايقة وحل الى حد االن. ال تدع الخوف يدفعك الى بيع مستديم 

الاكود التضخمي ليس  الن وفي مقابل شااء بضائع تاداة ثكذهب و التحف bonds او اوااق السةدات البواصةاسهقك في 

 لتجةب االسشثقاا
ً
 كافيا

ً
الى مجاالت اسشثقااية  هاعيوتتوس ةاع اشكال اسشثقاااتيو من تاحية اخاى, البد من تةو   سببا

وهذا خدمة  س األموال األجةبيةؤو ت و تةازالت في مقابل استقطاب ا اخاى كالطاقات البديلة ،السياحة وتقديم تحفيزا

 . يه الضاواة الحالية للصالح العام وما تقتض

 

                                                             
 تقايا د.باي  موس ى تافع صحيفة القدس العابي... بتصاف    1
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 :تمهيد

 

إلى و ضع التوازن حتى  االقتصاد ، حيث إنه ما إن يصل   يكون مستقرا  االقتصادية نادرا ما  االسواقإن وضع              

عبر مسيرة النشاط بشكل دوري  ، و لقد تكررت هذه الظاهرة إعادة توازنه من جديد  على   االقتصادية تعمل القوى 

 .في إنتقاله عبر الزمن  االقتصادي 

                 و فترات ركود، مر بفترات دورية تتمثل في فترات رواج في العالم ي اقتصادأن أي  االقتصاديةحيث أثبتت النظرية          

 انخفاض                      وأ نمو بطئ وأ نمو اإلقتصادي من خالل ما ينجم عنهما من تضخم و بطالةالو لكل منها آثار سلبية على 

 .في  االستهالك و املبادالت الخارجية 

، و تكرار هذه ومميزات بارزة  دورة إقتصادية تمر بمراحل لها معالم محددة أن كل مالحظة إتضح من الوا قع العملي         

 الدراسات اإلقتصادية ، بغية إعطاء تصور واضح للحقائق النمطية املعالم لكل دورة إقتصادية أدى إلى ظهور العديد من

وهذا ما  عد ذلك إعطاء تحليالت مفسرةو املسببات الناتجة وكيفية حدوثها و العمل على قياسها وترجمتها وباملترابطة 

 . يسمي بعملية تقييم األداء االقتصادي 
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 :مفهوم تقييم األداء .1

 مايلي :ـ ها األداء بين الباحثين ومن بيناو قياس ييم لقد اختلفت تعاريف حول تق  

ــ  ــ         تحديد العالقة بين املوارد املتاحة و كفاءة استخدامها" جميع العمليات و الدراسات التي ترمي إلى  لقد عرف على أنهـ

           مع دراسة تطور هذه العالقة خالل فترات زمنية متباعدة أو فترات زمنية محددة عن طريق إجراء املقارنات بين املستهدف 

 1''معينةو املتحقق من األهداف ، باالستناد إلى مقاييس و معايير 

ــ ــ األداء هو "التأكد من كفاية استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام لتحقيق األهداف املخططة  ملية قياسعكما أن   ـ

. بما االقتصاديةمن خالل  دراسة مدى جودة األداء ، واتخاذ القرارات التصحيحية إلعادة توجيه املسارات األنشطة 

 .يحقق األهداف املرجوة منها " 

ـــ   بتحديد  ،إلى عملية تقييم األداء على أنها تمثل الحلقة األخيرة في سلسلة عملية التنظيم االقتصادي كما نظر الباحثين ــ

        األهداف املرجو تحقيقها نتيجة استغالل املوارد املتاحة )للموارد( ، ثم توضع خطة أو برنامج زمني محدد املعالم يرمي 

الخطة املوضوعة و يصطحب تنفيذ  خطة عملية الرقابة بهدف تحديد  إلى تحقيق األهداف املوضوعة و يتم إجراء تنفيذ

انحرافات النتائج الفعلية عما حددته الخطة و األهداف من نتائج متوقعة، وتقود عملية الرقابة إلى املرحلة األخيرة في 

 2هذا التسلسل للعملية وهي مرحلة تقييم األداء.

مما سبق ذكره يمكن أن نستنتج أن عملية تقييم األداء هي جزء من الرقابة ، فهي تعمل على قياس نتائج االقتصادية    

باستخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة و الفعالية ، و مقارنتها باملعايير املحددة سلفا في عملية التخطيط و من ثمة 

 ر. إصدار أحكام تقييمية تساعد على اتخاذ القرا

 أهداف تقييم األداء.2

إال أن هناك وفقا للخطط املوضوعة و املرسومة  األداء، التأكد من أن األداء الفعلي يتم قياسة ييتمثل الهدف العام لعمل

 بعض األهداف األخرى لتقييم األداء يمكن إيجازها في النقاط التالية:

ــ كشف بعض ــ  ر الكشف عن بعض العيوب التنظيمية.املشكالت التنظيمية، حيث تكفل الدراسة التحليلية لنتائج التقاري ـ

ـــ تقدير صالحية أنظمة ، إذ تعتبر عملية تقييم بمثابة اختبار ملدى سالمة و نجاح الطرق املستخدمة في االختيار و التعيين  .ـ

ـــ  مواطن الخلل و الضعف في النشاط الذي يطلع فيها ،  وتحديداالقتصادية  أو قسم في الوحدة جزءتحديد مسؤولية كل  ـ

رفع  وو تحديد انجازاته سلبا أو إيجابا األمر الذي من شانه خلق منافسه  اقتصادي قطاعمن خالل قياس إنتاجية كل 

 .مستوى أداء 

ـــ تنشيط األجهزة الرقابية على أداء عملها عن طريق املعلومات التي يقدمها تقويم األداء فيكون بمقدورها التحقق من قيام  ـ

بنشاطها بكفاءة عالية و انجازها ألهدافها املرسومة كما هو مطلوب حيث تقدم تقارير األداء أفضل املعلومات التي يمكن أن 

ـــ العمل على الحصول على .تستخدم في متابعة و تطوير املتطلبات االقتصادية و املالية ملختلف الوحدات االقتصادية  ــ

 .3أفضل عائد و دفع حركة التنمية يتم عادة من خالل التوسع و إقامة املنظمات الجديدة

                                                             
(، مذكرة مقدمة 2009ـ2005ـ وحدة ورقلة ـ )نور الدين بن عمارة، تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائرـ .  1

 14 ــ13الستكمال متطلبات شهادة املاستر، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،الجزائر، ص 
كدة، الجزائر، سنة سكيزينة قمري، واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة املالية للمؤسسة املينائية )الدراسة عبارة عن مداخلة(، .  2

   à 19  26/042017http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc consulté 18:                                     النشر مجهولة، موقع وتاريخ التحميل :
مقدمة  موس ى محمد أبو حطب، فاعلية نظام تقييم األداء و أثره على مستوى أداء العاملين حالة دراسية على جمعية أصدقاء املريض الخيرية، مذكرة . 3

                              . 18، ص  2009إلستكمال متطلبات شهادة املاجيستار ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc%20consulté%2026/042017%20%20à%2019 :18
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 أهمية تقييم األداء .3

ـــ يع ــ  والتنبؤ وبناء الخطط وبرامج االقتصادية. تبر تقييم األداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية املراقبةـ

ـــ   البنية االقتصادية.تقييم األداء بصورة مباشرة في تشخيص املشكالت و حلها و معرفة مواطن القوة و الضعف في  يفيدـ

ـــ   . الجزئيأو على مستوى  االقتصاد الكلي يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى ـ

ـــ اختبار مدى تحقيق لألهداف املوضوعة   .باستخدام البيانات املالية و اإلحصائية  الزمنية و املسطرة باالجال  ـ

 .او مدى املتوسط و الطويل   4خالل السنة املالية االستراتيجياتو  املالية و النقدية  ــ معرفة مدى سالمات السياسات 

 :األنشطة االقتصاديةقياس .4

 الظواهر االقتصادية املالحظة خالل الدورة االقتصادية وكيفية تقييمها وتفاعلها مع باقي اهم سنحاول معرفة                

وهذا من اجل إعطاء الصورة العامة للتأثيرات املمكن ، تفاعالت فيما بينها التداخالت و كذلك ال واالقتصادية األنشطة 

والذي ايجابي كيفية تحقيق النمو االقتصادي ولعل من اهم اهداف االقتصادية ألي دول تكون تتمحور حول  ،مالحظتها

وغيرها ،لكننا في هذا معدالت النمو  الناتج املحلي اإلجمالي و البطالة و التضخم على تحقيق قيم إيجابية في بدوره يرتكز 

 هذه املعدالت املذكورة آنفا تشمل  فقط. الفصل سنكتفي بمحاولة تقديم تفسيرات

 .العمالة والتضخم ونمو الناتج املحلي عالقة بين معدالت  تفسير  1.4

 :إن التفاعل بين الناتج والبطالة والتضخم تقوم على ثالث عالقات ترابطية ومفسرة  حسب 

   منحنى فيلبس الذي يبن عالقة البطالة بالتضخم. 

 الناتج على البطالة كيون الذي يبن كيف يؤثر معدل نموقانون أ. 

 املحلي  عالقة الطلب اإلجمالي الذي يبين كيف يؤثر كل من التضخم ونمو الكتلة النقدية على نموالناتج. 

 :حيث يبين الرسم التالي هذه العالقات فيما بينها

 تفاعل كل من نمو الناتج، البطالة والتضخم فيما بينهم : I.1رقم  شكل

 

 لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،.سليم عقون   : املصدر

  33ص 2010مذكرة ماجيستر  فرحات عباس سطيف ، جامعة ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة 

                                                             
 3سابق ، ص  زينة قمري، مرجع.  4
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 و، منحنى فيلبسحسب املفسرة البطالة معدل   التضخم و معدل  كل من العالقة بينهنا على   نعتمد                        

 .قانون أكيون  حسب  البطالةمعدل الناتج ب معدل نموعالقة كذلك على 

 :التضخممعدل ب  البطالة بين معدل   العكسية  عالقة 1.1.4

لى قضية االقتصادية ع من أهم النتائج التي تمخضت عنها النظرية العامة لكينز، تركيز التحليل االقتصادي والسياسات

استعادت دول غرب أوربا  ماوعند 1933-1929 تقاد التوظيف الكامل إبان أزمة الكسادالبطالة والتشغيل، بسبب ان

         الحرب العاملية الثانية، بدأت مشكلة التضخم في الظهور   عافيتها االقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عالم ما بعد

 .البطالة في الوقت الذي تراجعت فيه بالفعل معدالت

تتلخص  paradoxe  معضلة   لتظهر  والتضخمو من هنا بدأ عدد من االقتصاديين يهتمون بدراسة العالقة بين البطالة 

التضخم مثل العجز املتراكم وتزايد الكمية النقدية ستترك املتغيرات الحقيقية  أن العوامل التي تسهم في زيادة معدالت

 شك بأن عدم انتشار الفكرة في بداية األمر كانت مناقضة للتحليل وال تأثيرالحقيقي دون أي  مثل التشغيل والناتج

  1958.سنة A. W. Philips " "محاولة االقتصادي النيوزلندي " أالن فيلبس  إال بعد اولم يعتمد عليه    كالكالسيكي آنذا

واملعدل  (U) التي تربط ما بين معدل البطالة  حول العالقة التاريخية  بنشر دراسة مهمة1958سنة Philips قام فيلبس 

خالل دراسة قياسية لسلسلة إحصائية أجراها على االقتصاد  ، إذ بين من(w  / w∆)  الذي تتغير به األجور النقدية 

 :ان   (1861-1957)  للفترة املمتدة ما بين )  اململكة املتحدة(اإلنجليزي 

  تربط بين هذين املتغيرين عالقة دالية متناقصةوجود :    f(𝑈) = ∆w/w       حيث(𝑈)′ < 0   f 

   غير ثابتامليل (عالقة غير خطية(. 

    شكله وموضعه ال يتغير عبر الزمن(عالقة مستقرة وثابتة(  . 

  

وقد   التي تربط بين هذين املتغيرينخطية الغير  يقدم لنا الشكل املوالي صورة توضيحية لتلك العالقة العكسية        

 . لوحظ أن تلك العالقة تقع ضمن خطي مقاربة أو نهاية

 التغير في األجور النقدية يبلغ قيمة ال نهائية، وذلك عندما ينخفضويوضح أن معدل  :األول 

 0.8 %. معدل البطالة إلى املستوى 

معدل البطالة ليشمل  وذلك عندما يرتفع  -1 %    ويوضح أن معدل التغير في األجور النقدية يبلغ حد األدنى  :الثاني

 100 %.  جميع املعروض من العمال في سوق العمل، أي
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 منحنى فيلبس :  I.2رقم  شكل

 

 
 

 لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،.سليم عقون   : املصدر 

 46ص، 2010مذكرة ماجيستر  فرحات عباس سطيف ، جامعة ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة 

. 

      معدل البطالة، من خالل هذا الشكل نالحظ أنه تكون معدالت التغير في األجور النقدية مرتفعة عند انخفاض         

منحنى فيلبس يقطع املحور  وتكون معدالت التغير في األجور النقدية منخفضة عند ارتفاع معدالت البطالة، كما أن

                  استقرار في األجور االسمية أي املعدل الذي وهو املعدل الذي يضمن5.5 %األفقي عند معدل البطالة املقدر بـ ،

 dw/w = 0) .)  ر ال يرافقه زيادة في معدل األجو 

 . :Trade-off) ) والتضخم البطالةالعالقة التبادلية بين . 2.1.4

السياسية  إن العالقة املستقرة والعكسية ما بين معدل البطالة ومعدل نمو األجور النقدية، مشكلة أمام صانع           

 وفي
ً
          وقت واحد ومن الواضح االقتصادية وأمام رغبته في تحقيق معدالت منخفضة لكل من البطالة والتضخم معا

            تستلزم البحث  Trade-off   والبطالة بين التضخم 5   ''العالقة التبادلية ''أن هذه الرغبة يستحيل تحقيقها في ظل

                 من موقعه بالكامل إلى جهة اليسار كما هو  عن السياسة االقتصادية املناسبة التي تؤدي إلى نقل منحنى فيلبس

 املنحى املوالي .موضح في  

 

 

 

 

 

                                                             
 مرتفع من معدل التضخم او العكسيقصد بالعالقة التبادلية بين البطالة والتضخم هو تخفيض معدل البطالة مع السماح بمستوى  .  5
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 البطالة وفي معدل التضخم السياسية االقتصادية الالزمة لتحقيق انخفاض في معدل:  I.3الشكل رقم  

 

 لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،سليم عقون    .  : املصدر

 فرحات عباس سطيف ، جامعة ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة 

 47ص 2010مذكرة ماجيستر 

 

األصل إلى نشوء هذه  العديد من األبحاث النظرية التي كان أهمها تقص ي العوامل التي أدت في مما استدعى ظهور               

العالقة التبادلية بين معدل الذي تنمو به األجور النقدية ومعدل البطالة، ولعل أهم املحاوالت التي اجتهدت لتقديم 

 بمنحنى وربطها  نظريته الخاصة لسوق العملفي     R . Lipseyأساس نظري ملنحنى فيلبس كان ما قام به ريتشاد ليبس ي 

 : افتراضين العالقة التبادلية بين التضخم والبطالة على أساس حول  تهنظري فيلبس، فقد بنى 

الطلب على األيدي  ، بين املعدل الذي تنمو به األجور النقدية وبين فائض طرديةو وجود عالقة خطية وموجبة   -

 . 6 العاملة في أسواق العمل

 .البطالة وجود عالقة سالبة عكسية، وغير خطية بين فائض الطلب على العاملة وبين مستوى  -

 

العالقة العكسية ليس  أن  نا من خالل أبحاثهماوبي   الفكرة،بتطوير هذه Solowو Samuelssonبعد ذلك قام كل من 

 بين معدل
ً
 التضخم و معدل البطالة . فقط بين معدل البطالة ومعدل التغير في األجور النقدي وإنما أيضا

بداية  في  لقد أثبت واقع االقتصاد العالمي فشل هذه العالقة واستمراريتها على املدى الطويل، خاصة                  

، حيث عرفت الدول وما بعدها  2008ولوقتنا الحاضر خاصة مع ازمة العاملية األخيرة  السبعينات من القرن املاض ي

                 تزامنت فيها معدالت مرتفعة من البطالة والتضخم في آن واحد وتسمى هذه الحالة بـ الغربية الرأسمالية حالة

  Stagflation.  د التضخمي''"الركو 

 

                                                             
 من األجور الحقيقية في دوال الطلب والعرض على العمل Lipsey يالحظ أن   6

ً
 قد استخدم األجور النقدية بدال
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تطوير  الى    Phelps " و" أدموند فالبس Friedman"،"دفعت بالعديد من االقتصاديين من بينهم" ميلتون فريدمان  مما   

عند صياغة العالقة Expectations "عامل التوقعات " نماذج متقدمة في القياس االقتصادي تأخذ بعين االعتبار

 .التبادلية بين التضخم والبطالة 

، ألن املحور الرئيس ي فيه         
ً
يشير إلى معدل األجر  وصف فريدمان في نقده الشهير ملنحنى فيلبس بأنه مضلل تماما

 من معدل األجر الحقيقي، 
ً
أخذ فيلبس باالفتراض الكينزي الذي ينص على أن التغيرات  سبب ذلك هوو االسمي بدال

 .متساوية للتغيرات املتوقعة في األجور الحقيقية املتوقعة في األجور االسمية تكون 

التوقعات التضخمية، وكان هذا أهم انتقاد ادخال االعتبار  تكوين األجور يجب أن تأخذ بعين وبالتالي فإن معادلة        

 .وجه لفيلبس

      𝑤 = 𝑓(𝑈) :لهذا فإذا كانت معادلة األجور املفترضة عند فيلبس هي 

 .                    𝑤 = 𝑓(𝑈) + 𝑃𝐸 :     فإن معادلة األجور عند فريدمان هي

تعبر كل منحنى  في التحليل يعني أن هناك عدة منحنيات ملنحنى فيلبس، وبحيث إن إدخال التوقعات التضخمية              

لوقت ا و  عقد السبعينات بداياتعن توقعات تضخمية معينة، وكل منحنى يعبر عن أجل قصير معين، حيث منذ 

ركة األسعار الكلي، مما كان له تأثير كبير في ح حدثت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض الحاضر

األخير بعدد من االقتصاديين إلى إنكار وجود أي عالقة بين البطالة  في مما أدى، 7 ومن ثم التوقعات التضخمية  واألجور 

 .والتضخم في األجل الطويل

 في األجل الطويل على هذا األساس كانت محاوالت و 
ً
 عموديا

ً
ويمكن شرح وجه نظرهم  إثبات أن منحنى فيلبس يأخذ شكال

 :كما يلي

 :منحنى فيلبس في األجل الطويل  I.4 شكل رقم

 

  لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،.سليم عقون   : املصدر 

 47ص، 2010مذكرة ماجيستر  فرحات عباس سطيف ، جامعة ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة 

                                                             
والثانية سنة 1973-1974، على سبيل املثال: صدمة زيادة الطلب الكلي في االقتصاد األمريكي، والصدمة النفطية األولي سنةمن بين هذه الصدمات      7

 1990-1991. والثانية سنة1980-1989وحرب الخليج األولى سنة ،1980،
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املعدل الفعلي واملعدل املتوقع لتغير األسعار مساويين األصلي يكون عند  حيث يفترض في البداية أن منحنى فيلبس           

 تبدأ التوقعات التضخمية الجديدة تتكيف مع معدل التضخم السائد فإن منحنى فيلبس سوف حينو ، PE =0 للصفر

  .x − q   PE =     ينتقل بكامله إلى أعلى إذا حدث مثل هذه التوقعات، وسيكون لدينا منحنى فيلبس جديد عند الوضع

، ذلك أنه إذا ظل معدل البطالة في االقتصاد الوطني أقل من      
ً
 مستقرا

ً
معدل البطالة الطبيعي فإن  وهو ال يمثل وضعا

التضخم في التزايد، األمر الذي سيؤدي إلى  وسوف يستمر معدل،  q0  األجور سوف تواصل ارتفاعها بمعدل أكبر من 

 .تغيير املعدل املتوقع للتضخم

وال يمكن الوصول إلى   املعدل املتوقع للتضخم سيتغير فإن منحنى فيلبس سيواصل تغيره باالنتقال إلى األعلى و ما دام   

القديم، وعنده يتساوى املعدل املتوقع  على منحنى فيلبس الجديد، ما لم يعد معدل البطالة إلى املستوى  A  نقطة التوازن 

 .التي تمثل الوضع التوازني الجديد Cالنقطة  وهو ما توضحه لتغير األسعار مع املعدل الفعلي لتغير األسعار

من املمكن في هذه الحالة  وإذا كان معدل التضخم املتسق مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي أعلى من الالزم، فإنه

وعندئذ تبدأ إلى تخفيض األجور االسمية،  تخفيضه عن طريق السماح بزيادة معدل البطالة وهو األمر الذي سيؤدي

 .التغيرات السابقة في العمل باالتجاه العكس ي

سوف يعادل املعدل  وهكذا يتضح أنه يوجد فقط تبادل بين البطالة والتضخم في األجل القصير وإن معدل البطالة

 الطبيعي في األجل الطويل، 

 :الناتج املحلي اإلجماليمؤشر ب مؤشر البطالةعالقة .2.4

  السياسات املوجهة لتخفيض معدالت البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط إن         
ً
 مباشرا

ً
          ارتباطا

 مع النمو، فكل زيادة في معدالت النمو البد أن تتوافق مع انخفاض نسبة البطالة

 :وتظهر عالقة معدالت النمو االقتصادي والبطالة من خالل التبسيط التالي

 .انخفاض معدل البطالة                            ارتفاع نسبة التشغيل                                     ع معدل النمو ارتفا

االقتصادي  يبدوا أن االتجاه العام في هذه العالقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدالت النمو          

  .وانخفاض نسب البطالة

                   تحديد العالقة    Arthen Okunفي دارسة تعتبر األولى من نوعها استطاع االقتصادي األمريكي آرثن أكيون ،          

تساوي الفرق بين الناتج املحلي 0 هي  بين التغيرات في فجوة اإلنتاج، والتغيرات في معدالت البطالة، بحيث فجوة اإلنتاج

 8 .الكامن املحليالحقيقي والناتج 

                                                             
وى بالناتج الحقيقي أو الفعلي قيمة السلع والخدمات التي أنتجها املجتمع خالل فترة زمنية معينة، أما الناتج الكامن فيقصد به ذلك املست يقصد     8

 
ً
 كامال

ً
 .من الناتج املقدر على أساس أن جميع عوامل اإلنتاج موظفة توظيفا
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عن وجود عالقة 1947-1960  من خالل تحليله للمعطيات األمريكية بين سنة في مقال له 1962حيث بين في عام            

الناتج املحلي اإلجمالي  عند انخفاض الفارق بين دينامكية بين النمو االقتصادي والبطالة، ووجد خالل تلك السنوات أنه

 واحدة.  تنخفض البطالة بنقطةس اط استعمال األعظم لوسائل اإلنتاج بثالث نق عليه عندممكن الحصول بطالة وال

البطالة والنشاط العالقة بين الذي  أكيون  آثرن نسبة إلى اسم  la loi d’Okun  وقد أطلق على هذه العالقة بقانون أكيون 

  : بصيغتين مختلفتين االقتصادي

  ان :، فوجد   (𝑌∆) بالتغير في معدل نمو الناتج املحلي  ) ∆  U ( البطالةتربط الصيغة األولى التغير في 

                   ∆𝑈𝑡 = −0.3∆𝑌𝑡 + 0.3 + 𝜇𝑡                                                                                                           

تبين  .أشهر في كل ثالثة    % 1تعني أن حتى يستقر معدل البطالة يجب أن يزيد النمو االقتصادي بمستوى  والتي    

الناتج املحلي  الصيغة الثانية، عالقة الفارق بين معدل البطالة الفعلي ومستواها الطبيعي بالفارق بين معدل نمو

 فجوة أكيون 
ً
 :، أي" gap" ومستواه الكامن أو ما يسمى أيضا

𝑈𝑡 = 0.36 ∗ 𝑔ap𝑡 + 3.72 + µ𝑡 

 :الصيغة الرياضية لهاتين العالقتين، موضحة في العالقتين التاليتين على التوالي

 

                                                                                                                                                   .معدل البطالة الفعلي:  Uحيث تمثل 

                      Uعدل البطالة الطبيعي: م                                                                                                                                                 

                    .Y :بالناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي النمو االقتصادي معبر عنه بمعدل نمو. Y                                                        

                     Y  :مستواه املمكن.                                                                                                                                                               

                    α  وβ   ،معالم النموذجµاملتغير العشوائي. 

  :هيو  la loin d’okunص نقاط رئيسة لقانون أكيون من الصيغتين يتم استخال 

 .Relation Décroissante)ة )أن هناك عالقة عكسية بين النمو االقتصادي ومعدل البطال -

 نمو الناتج الحقيقي والعكس صحيحمعدل البطالة مع انخفاض معدل  يزداد  -

   𝛽  معامل أكيون  البطالة وهذا ما يفسرهملعدل  1%للنمو االقتصادي يقابله انخفاض بأقل من 1%كل ارتفاع ب  -

 . 9على معدل البطالة الكامن الذي يقيس أثر انحراف معدل نمو الناتج الحقيقي عن مستواه

من معدل الناتج الكامن،  يجب أن يكون معدل الناتج املحلي الحقيقي أكبر نجد أنه من أجل تخفيض معدل البطالة  -

  .أن يتساوى معدل نمو الناتج الحقيقي مع الكامنيجب  ومن أجل ثبات معدل البطالة

 

                                                             
  فرحات عباس سطيف ، جامعة ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،سليم عقون      9

   52 ص، 2010مذكرة ماجيستر 
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 :و مراحلها العامليةأسباب حدوث األزمات  .5

 .أسباب حدوث االزمات العاملية :1.5

 من بينها ما يلي:،في آن واحد إلحداثها أسبابها تتضافر  قد و  معين إلى سبب  العامليةال يمكن إرجاع األزمات 

 

  فاالعتماد على صادرات النفط الخام مثال وصغر حجم اقتصاد دولة ما وقلة االقتصادي الكليعدم وجود االستقرار :

وفقاعات  تنوعه يتأثر بانخفاض شروط التجارة العاملية مع تقلبات أسعار الفائدة العاملية وتغيير السياسات الجبائية

األسعار وتباطؤ النمو مع فقدان أسواق التصدير واعتماد الدولة على رأس مال قصير األجل لتمويل ميزان مدفوعاتها 

 .االقتصاد.أمور   السياسة في القضاياوكذا مزج الدولة 

 

 فيحدث ما يسمى بأزمة  ملالية وسرعة التدفقات الرأسماليةا: يكون نتيجة االنفتاح املالي والعوملة اضطراب القطاع املالي

البنوك و املصارف وذلك من خالل التوسع في منح االئتمان وتدفقات رؤوس األموال مع تحرير أسعار الفائدة في منح 

القروض العقارية واالستهالكية مما يسبب عدم وجود مراقبة داخلية وغياب الشفافية ونقص املعلومات فتنهار أسواق 

   .انهيار اقتصادي ويتبعه بذلك األوراق املالية

 

 فأزمة سعر الصرف قد تتحول إلى أزمة عملة ثم إلى أزمة مديونية، ويحدث ذلك بسبب هجمات اختالل الجهاز املصرفي :

املضاربة التي تكون على سعر الصرف فيخفض العملة مما يجعل الدولة تسحب احتياطاتها من النقد األجنبي أو ترفع 

ا يجعل حدوث أزمات مصرفية   مديونية.فأزمة أسعار الفائدة بشكل كبير ونسب عالية ممَّ

عند االقتراض الجزء األكبر يستخدم في شراء معدات وأسلحة عسكرية وتمويل مشاريع ضعيفة اإلنتاجية بدال من  -

ا يساهم في االقتراض مرات أخرى لتموين الديون القديمة.  تخصيصه في قطاع التنمية ممَّ

 ية كاالختراعات الحديثة والباهظلكترونهناك أسباب أخرى مثل الكوارث والحروب  العسكرية والتجارية وحتى اإل -

 وكذا ترويج الشائعات واختالف معلومات خاطئة من قبل التجار مما يؤدي لفقدان الثقة في األسواق وتوقف املعامالت.
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  :االزمات العاملية مراحل حدوث .2.4

صل بعض وما بعدها    2008سابقا وأزمة  1929أزمةاشهرها من خالل تحليل األزمات املالية السابقة ) ( وغيرهما تو 

 :10( مرحلة11الخبراء االقتصاديين إلى وجود مراحل تُمرُّ بها كل أزمة متشابهة هي كالتالي )

 

 : تبدأ بارتفاع الطلب على القروض إما العقارية أو االستهالكية.        املرحلة األولى

 املالية أي فترة نمو اقتصادي. : ثم يليها ارتفاع أسعار األصول       املرحلة الثانية

 : حدوث تغيير في التوقعات )ارتفاع أسعار الفائدة مثال(.     املرحلة الثالثة

 : ظهور املخاوف إزاء حالة السيولة في بعض الهيئات املالية والتي تؤدي إلى عدم القدرة على السداد.    املرحلة الرابعة

 ة واملادية غير السائلة إلى نقود )أزمة سيولة(.: ظهور امليل لتحويل األصول املالي املرحلة الخامسة

 : ظهور بعض الصعوبات لدى البنوك التجارية والهيئات املالية في الدفع رغم تميزها باملالءة.املرحلة السادسة

 : إقبال الجمهور دفعة واحدة نحو البنوك لسحب ودائعهم فيحدث هلع مالي.  املرحلة السابعة

 عرض النقود وارتفاع الطلب عليها.: انخفاض    املرحلة الثامنة

 : انخفاض حجم النشاط االقتصادي واملستوى العام لألسعار.املرحلة التاسعة

 مستوى األرباح وارتفاع عدد حاالت اإلفالس. ض: انخفاالعاشرةاملرحلة 

 : أزمة مديونية وانخفاض أسعار األصول.املرحلة الحادية عشر

 

 :االقتصاديةالتنبؤ باألزمات .6

ا أدت إليه األزمات املالية من انهيار اقتصاديات معظم الدول لجأ معظم املحللون وخبراء االقتصاد إلى اقتراح   نظًرا ملم

تها وذلك بانتقاء دَّ جملة من املتغيرات التي من  جملة من الطرق قصد التنبؤ بوقوع األزمات ملنعها أو التقليل من حم

وذلك بمقارنة قيم املتغيرة قبل حدوثها أي األزمة وقيمة هذه املتغيرة في فترة  املحتمل أن تشكل مؤشرات مفيدة للتنبؤ

 بعيدة عن األزمة ومن هذه املتغيرات: 

 نسبة نمو االستدانة الداخلية  -

 ارتفاع مديونية القطاع العام  –

 املغاالة في سعر الصرف الحقيقي  –

 جنبيةارتفاع معدل النقود بالنسبة لالحتياطات بالعملة األ  –

 تسارع التضخم الداخلي  -

 تباطؤ االستثمار األجنبي  –

 ارتفاع أسعار الفائدة في الدول املصنعة  –

 ظهور عجز تجاري مزمن  –

 ارتفاع العجز أمليزاني وتباطؤ نمو الناتج الداخلي اإلجمالي الحقيقي...الخ.  –

 

 

                                                             
 10ص، 2007،سنة جامعة مستغانم. مذكرة تخرج شهادة ليسانس ،  حالة جزائر  العاملية دراسة األزمات املالية ، واخرون لوري عمر نابي .  10
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مجموعة من املؤشرات يتم من خاللها التنبؤ باحتمال وقوع فقد تم رصد  وبما أن األزمات البنكية هي األكثر انتشارا

 أزمات بنكية هي:

 : ناجمة عن التغيرات التي يتعرض لها السوق فتؤثر على قيمة أصول البنك. مخاطر السوق 

 : وتسمى مخاطر االئتمان وهي عدم قدرة أو رغبة املدينين على دفع أو تعويض ديونهم في األجل املحدد.مخاطر التوقيع

 .ال تتوفر فيه سيولة كافية : وهو تزايد سحب املودعين لودائعهم البنكية في وقت مخاطر السيولة

 

 تصنيف األزمات وتسييرها: .7

لطات في األزمات البنكية أال وهو كيفية تسيير األزمات .1.7 : في البداية البد من اإلشارة إلى الهدف من تدخالت الس 

 السلبية على االقتصاد الوطني، وثمة هناك ثالثة طرق ملواجهة أزمات النظام البنكي هي على التوالي: هاالتقليل من اآلثار 

: وهي أن تقوم السلطات أو شركات التأمين على الودائع بالسماح لبنك آخر بإقتناء أصول  إعادة هيكلة امليزانيات  (1

التأمين بشراء الباقي، وقد تعمد شركة التأمين إلى تقسيم البنك املفلس كلها أو تلك التي تتميز باملالءة وتقوم شركات 

 أنشطة البنك املفلس إلى بنكين أو أكثر أو تقوم الحكومة بإنشاء بنك جديد يأخذ على عاتقه تعهدات البنك املفلس.

 

مشاكلها (: وهي تخفيف السلطات على البنوك القيود التنظيمية املفروضة لتتمكن من حل Le laissez faireطريقة )  (2

 لوحدها وذلك لتسهيل شروط إعادة الخصم أثناء إعادة التمويل.

 

 .وهذا بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم(: وهي غلق البنك وبيع أصوله بصفة منفصلة La liquidationطريقة التصفية)  (3

 

ر السريع لألسعار وضمان السيولة في األسواق لذا ثمة  نشيروأيضا في الوقاية من األزمات            إلى الوقاية من التغي 

د ظهور اضطراب ما وهي ما يسمى   بالقاطعةوسيلة تسمح بمواجهة ذلك وهي تعليق سير املعامالت في األسواق املالية بمجر 

ات املالية التي لها ندرة في السيولة، وذلك أنه هناك طريقة مقرض املالذ األخير وهي توفير البنك املركزي للسيولة للهيئ كما

 قصد تفادي اإلفالس.
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ف األزمات على حسب القطاع الذي تظهر فيه إلى:تصنيف األزمات املالية .2.7  : تصن 

  أزمة البنوك: وتبدأ بمجرد اندفاع املودعين نحو أحد البنوك لسحب ودائعهم فيؤدي ذلك إلى إيقاف قابلية التزاماتها

للتمويل أو إلى تقديم دعم مالي من طرف الحكومة وهي تستمر أطول مدة من األزمات األخرى ولها آثار الداخلية 

أقس ى على النشاط االقتصادي وكان هذا النوع من األزمات شبه غائب في سنوات الخمسينات ونادًرا بسبب القيود 

 تزامن مع أزمة العملة.على رأس املال والتمويل لكنه ظهر بشكل أكبر في سنوات السبعينات بال

 

  أزمة العملة: وهي التغير)تدهور أو تحسن( السريع واملعتبر لسعر صرف العملة بتأثير من هجمات املضاربة على عملة

11بن عيس ى فاطمة الزهراء نقال عن «الدكتور ناجي بن حسين»بجامعة منتوري بقسنطينة الدكتور بلد ما كما أوضح 
 

 الشكل املوالي.حالة الكساد وذلك من خالل  لىل االقتصاد العالمي إمدى تأثر الجزائر باألزمة الحالية أنه مرتبط بوصو 

 

 

 :وصول األزمة للجزائر مسار  يوضحاملخطط املبسط       I.5الشكل 

 

 

  

    

  

  

 

  

 

 االزمة تأثيراالقتصاد العالمي تحت بن عيس ى فاطمة الزهراء و اخرون ،: املصدر

 41صنم جامعة مستغا،مذكرة تخرج شهادة ليسانس  2008 العاملية    

 

 

 

                                                             
 41ص نم جامعة مستغا ،مذكرة تخرج شهادة ليسانس 2008 العامليةاالزمة تأثيراالقتصاد العالمي تحت بن عيس ى فاطمة الزهراء و اخرون ،.  11

 إنخفاض الطلب على الطاقة تحقق الكساد اإلقتصادي

 إنتقال أزمة إلى الجزائر

إيرادات الجزائر في العملةتراجع في   

 تراجع الدوالر األمريكي تراجع أسعار النفط
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 خالصة الفصل 

بين املتغيرات االقتصادية  أالعالقات التي تنشإن الهدف من هذا الفصل هو دراسة أهم التعاريف التي توضح               

          تفاعالتال هذه تحليلمن غرض لو توصلنا ل،وامكانيات قياسها أهم مظاهرها   و أنواعهاو دية ااثناء الدورة االقتص

الدورات  بهار تمالتي راحل التوسع ، ، الركود، لوصف املمثل  تعبيرات االقتصاديون يستخدم  و ،شرات فيما بينهاؤ املبين 

 وغيرها. معدالت البطالة و التضخم ارتفاعسلبية، و أبرزها الظاهر املتزامن معها والتي ت االقتصادية

 املستوى العام لألسعار، و هذا ارتفاعفي قمة النشاط نجد أن أكبر مشكلة يصادفها تتمثل في  االقتصادفعندما يكون 

 . ةبصفة خاصتمع ملجو على القدرة الشرائية للفرد و ا  بصفة عامة االقتصاديبدوره يكون له أثر سلبي على النشاط 

يكون النشاط  و التي تعرف بالقاع، و عندما االقتصاديةالركود على أدنى نقطة في الدورة  اصطالحاو يستخدم 

 .توى فإنه يعاني من إرتفاع معدالت البطالةعند هذا املس االقتصادي

 على وجه االقتصاديةبالرغم من أن الدورات 
ً
         الدقة  تكررت عبر قرون من الزمن، إال أنه ليس من املمكن أن نذكر شيئا

يمكننا القول فال ، املختلفة االقتصاديةو التحديد فيما يتعلق بوقت حدوثها ، بل إنه إذا أمكن عقد مقارنة بين الدورات 

 ،االقتصادية األنشطة أن سلوك هذه املكونات كان متشابه في جميع 

        املراحل، و لكنها تكررة الحدوث بنفساملهر ظوا، من أبرزها االقتصاديةاألنشطة  كل ما يمكن قوله أن ثمة قليل من 

حيث تكون البنية املركبة للدورات اإلقتصادية من قصيرة األجل إلى طويلة األجل، لكن ومدتها ال تكون متساوية في الطول 

الدورات اإلقتصادية الرئيسية هي التي تمتد من ثمانية إلى عشرة سنوات،  اإلقتصاديين يتفقون على أن املحللينأغلب 

           كثير من األنشطة اإلقتصادية املختلفةبحيث يكون لها أثر على ال االنتشار كما تشترك الدورات اإلقتصادية بخاصية 

 .في نفس الوقت و قد يمتد أثرها عامليا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

 .2011-1990االقتصادية بالجزائرللمؤشرات  تحليلية  دراسة قياسية
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 . تمهيد

على دراسة قياسية  اكتسابهسقاط ما تم إبعد الدراسة النظرية التي قمنا بها في الفصلين السابقين سنحاول                  

 التنبؤ دراسة إمكانية  لعل أهم ما تهدف اليه الدراسية القياسية هوو ،  محددة لحالة اقتصاد الجزائر في فترات 

 .املستقبلية  باألحداث

باألزمات املستقبلي  التنبؤ، كما ان ماةو التي من شأنها تفادي أسوأ السيناريوهات التي قد يقع فيها أي اقتصاد دول

                       االرتجالية قبلية كما يسمح بتقليل التكاليف و تفادي البرامج الحلول الاد جيإ  فييسمح باملناورة دية  االقتصا

 ، الغير ضرورية  و التكاليف 

و باتباع منهجية اإلحصائية  املقبلةالجزائري خالل سنوات  لالقتصاد تنبؤيهنتوجه نحو دراسة قياسية من هذا املنطق و 

 ،سنقوم بالتحليل بالنتائج املتوقعة و املقدرة خالل هذه الفترة التي 

الجزائري وهذا بداللة  االقتصادعلى متطلبات بناء  هاعنر بنمذجة املتغيرات االقتصادية الكلية املعب  حيث نقوم أيضا 

املعمول بها اإلحصائية الالزمة لكي يكون النموذج املعنوي صالح للتطبيق حسب املقاييس  باالختباراتم القيام الزمن ث

 الواجب اتخاذها مستقبال.جل تحديد القرارات أوهذا من 
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 : 2011-1990االقتصادي في الجزائر خالل الفترة   نموذج   بناء .1

وفقا للنظرية له املفسرة )مؤشرات( تغيرات املاهم موذج رياض ي، من خالل تحديد ـبناء ن من البدبناء نموذج اقتصادي ل

 :املتغيرات التالية تضمنتوالذي  في الجزائر للنمو االقتصادياالقتصادية 

  .تؤثر على النمو االقتصادي بشكل طردي االستثمارات'  فهو''متغير أوال

أما  أيضا، كمتغيرات محددة للنمو االقتصادي، و تؤثر بشكل طردي 'العمالة 'أما املتغير الثاني هو رأس املال البشري 

  .البطالة فبشكل عكس ي

يؤثر د للموارد الطبيعية في الجزائر  و كمحد 'أسعار البترول'هنااستخدام املتغير الثالث و هو املوارد الطبيعية يمكن

 إيجابيا على النمو االقتصادي. 

 بشكل إيجابي على النمو.  كذلكحيث يؤثر  'االنفاق الحكومي''املتغير الرابع هو 

 يؤثر بشكل إيجابي. 'االنفتاح على العالم الخارجي''املتغير الخامس هو 

 عالقة عكسية مع النمو االقتصادي. على ''أسعار االستهالك ''املتغير السادس مؤشر

 على النمو .بشكل إيجابي تؤثر  الذي ) السياسة النقدية(  ''الكتلة النقدية ''املتغير السابع هي

 و بناءا على ما سبق يمكن صياغة دالة النمو االقتصادي بالشكل األتي:

PIBt =f (Kt, EPt, PPt, Gt, OUVt, PCt, Mt). 

– PIBt.الناتج املحلي االجمالي : 

- Kt.مخزون رأس املال : 

-.: EPt. العمالة 

- PPt .سعر البترول : 

- Gt الحكومي ) سياسة املالية(.: االنفاق 

 -  tOUV: االنفتاح على العالم الخارجي. حيث أن                                                                                 (EXP+IMP)OUVt=           

                             PIB         

 تمثل الواردات الكلية . IMPالصادرات الكلية و  يمثلEXPو 

–IPCt.)مؤشر أسعار االستهالك )سياسة النقدية : 

– 2M )النقود و أشباه النقود )سياسة نقدية :. 
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 كما يلي :الخطية النمو االقتصادي غة الرياضية لدالة االصي وعليه تكون 

PIB = bo+ b1K+ b2EP+ b3 PP +b4G+ b5OUV' +b6IPC+ b7M2. 

 :أنحيث 

b0 : .الثابت 

  b1 ; b2 ;b3 ;b4 ;b5 ;b6 ;b7  ت االنحدار لـهي معامالPIBمن كلبالنسبة لـ: 

(K،EP   ،PP ،G،OUV ،IPC ،M2،) على التوالي. 

 أما دالة النمو الغير خطية فتعطى بالشكل اآلتي

PIB = b0. Kb1. EPb2. PPb3. Gb4. OUVb5, IPCb6, Mb7 

 حيث أن:

b0 الثابت :. 

b 1 ;b2;b3;b4;b5;b6;b7 ـلـ   ات : مرونPIB    لكل من:بالنسبة 

(K،EP   ،PP ،G،OUV ،IPC ،M2،) على توالي 

ei.معامل الخطأ : 
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 تقدير دالة النمو االقتصادي :.2

خارجي ، باألسعار الجارية متغير   PIB  اعتبارباالعتماد على ما سبق نقوم بتقدير دالة النمو االقتصادي عن طريق          

               ، IPC)باألسعار الجارية (،  OUV ،PP)باألسعار الجارية (،  EP   ، Gالجارية (،  باألسعار) K رأسمال  واعتبار مخزون

M2 (باألسعار  ) لدالة النمو االقتصادي  متغيرات مفسرةوهي الجارية. 

، وسوف يتم 1( املأخوذة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي2011–1990و قد تم االعتماد على بيانات سنوية من ) 

أفضل طريقة النماذج املقترحة باالعتماد على طريقة املربعات الصغرى العادية ألنها  القيم الرقمية تقدير معلمات

 خطاء إلى أدنى حد ممكن:تعتمد على مبدأ تصغير مجموع مربعات األ للتقدير 

Min = Σ (Υi + Ýi)2) 

 

 :معاييرثالثة  وفقمعنى  و لها مدلول ان كان  Eviews 7 املتحصل عليها من برنامج  ذا كانت القيمإ تقييمو ثم 

 .وفق معايير االقتصادية   -

 ووفق معايير اإلحصائية. -

 وفق معايير القياسية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .

  املرفقة مع املذكرةو مصادرها موضحة في املالحق  وكذلك   في هذا الفصل  املستغلة االحصائيات املعطيات و .  1
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 :تقدير الدالة النمو االقتصادي.1.2

 .Eview7مستخرجة من برنامج   األوليةنتائج عملية التقدير  يظهر جدول املوالي

 تيررات املفررة املإدخال جميع عد بتقدير االولي للنتائج   III.1جدول 

 

 .Eview7 : مخرجات برنامج املصدر

 

        غير مقبولة   IPCو  EPو   Kن  أة النمو االقتصادي و ير مع نظ ال تتفق OUVو  Gنالحظ ان إشارة                                

حذف  من خالل عديله ونقوم بت بالتالي ترفض نموذج الحالي ومرتفعة  الخطأمن ناحية القياسية بسبب ان نسبة 

 .  2DUإضافة متغير صوري و    OUV  و  G  :  كل من املتغيرات االقتصادية ل

 

 

 

 

                                                             
مع توحه  تتالءمبافتراض قيم  والبيانات النوعية الغير قابلة للقياس تقدير القيميعمل على يمثل بيان وصفي او نوعي   DU dummyاملتغير الصوري.  2

 على عكس املتغير الرقمي الذي يأخذ قيم حقيقية قياسية معبره عنه النموذج
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 .Eview7مستخرجة من برنامج املقدرة  ول موالي يظهر نتائج دالج

 تقدير  للنتائج بعد تعديالت  على بعض  املتيررات املفررة.   III.2جدول 

 

 Eview7 : مخرجات برنامج املصدر

 :Eviews 7التي يمكن استنتاجها من نتائج مستخرجاتو النموذج التالي يوضح نتائج التقدير 

                                          PIB = -14.802 + 1.225 K + 0.00000803 EP(-1) + 1.130 PP +10.849 DU 

(-4.006)                       *      (4.455)           (8.513)              (17.587)          (5,208)  

                                              R2=99.77            R-2=            99.72 D.W=1.91             F=1813.73      n=21 

 

 : إحصائية ديربين واتسون.tD.W: هي عبارة عن قيم إحصائية لـ: *

R2.2-                                         : معامل التحديد R .معامل التحديد املعدل : 

n عدد املشاهدات :                                          .F     . إحصائية فيشر : 
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 القياسية و من خالل نتائج التقدير نقوم بتحليل و إختبار النموذج من الناحية االقتصادية و االحصائية               

 .من منطق النظرية االقتصادية  الجزائري  باالقتصادالخاص  لدراسة مدى صالحية النموذج

 :إختبار النموذج من الناحية االقتصادية -أ

 من خالل الجدول نالحظ مايلي:

بواحد دوالر  هإرتفاعان حيث  وهذا تتفق معه النظرية االقتصادية،PIBعلى ( يؤثر إيجابياKمال)بالنسبة ملخزون رأس 

 مليار دوالر.  1.225بـ:  االجمالي إرتفاع الناتج املحلي يؤدي

بوحدة واحدة يؤدي إلى  هاإرتفاع أن ووهذا تتفق معه النظرية االقتصادية PIB( تؤثر طرديا على EPبالنسبة للعمالة ) 

 مليار دوالر. 3.080بـ: االجمالي الناتج املحلي ارتفاع 

بـ: الناتج املحلي االجمالي ارتفاع بواحد دوالر يؤدي إلى  هحيث أن إرتفاعPIBيؤثر طرديا على  PPبالنسبة لسعر البترول )

 مليار دوالر. 1.130

 تغير الصوري على النموذج املقدرموجبة و هذا ما يفسر األثر اإليجابي للم هتفمن املالحظ أن إشار (DU)للمتغيربالنسبة 

 :إختبار النموذج من الناحية اإلحصائية -ب

معايير إحصائية تهدف إلى إختبار مدى الثقة اإلحصائية واختبار معنوية املعلمات  إختبار النموذج املقدر بإستعمال

، ثم يتم إختبار بعد ذلك Fستودنت واختبار املعنوية الكلية للنموذج باستخدام إحصائية فيشر3tبإستخدام إحصائية

 مدى إستقرارية معلمات النموذج املتحصل عليه، 

 : يجب إتباع الخطوات التاليةt حصائية: تستخدم إإختبار معنوية املعالم= 

 b=b0 :0H                                            عبارتهاو يمكن تمثيل  فرضية العدم : إفتراض –

 b≠b0:H1                                                                                           ويكون الفرض البديل

 تعريف منطقة القبولو منطقة الرفض. و %(5مستوى معنوية لالختبار )عادة  تحديد –

 H1ونقيل Hoو إال نقوم برفض  H0نقبل  ملتغير املفسرتحديد داخل منطقة القبوال –

 .في تفسير اختبارتنا كلهاوتفاديا لالرتباك سنقوم بالتحليل باالعتماد على فرضية العدم  -

 

 

                                                             
3

لتقييم معنوية معالم النموذج، ومن ثم تقييم تأثير املتغيرات املفسرة على املتغير املستقل بإختبار الفرضيات الخاصة  ستودنتtتستخدم إحصائية .  

 باملعلمات املقدرة والختبار فروض املعالم
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 : tتحليل احصائية 

H0: bo= 0. 

تستخرج من  ttab 4الجدوليةفي النموذج بالقيم tcalمقارنة القيم املحسوبة للنموذج  ستيودنت  يمكن توضيح نتائج إختبار

df% و بدرجة حرية  5عند مستوى معنوية   سديوتنت  جدول 
5 

 : عدد املتغيرات املقدرة.k:عدد املشاهدات ،nحيث أن df (n-k)حيث أن:

1.746df= (21-5)=16   ta                                                                  و منه
n-k =t0.05

16 

 وb1 وb2و ,b3وb4وb5وb6 ، أي أن كل منHoوبهذا نقوم برفض فرضية العدم  ttabأكبر من القيمة tcalقيم  كل نالحظ أن 

b0 املتغيرات لها قيم خطألها معنوية إحصائية، و من املالحظ أن جميع(Prob) و منه نقوم بقبول النموذج 5أقل من ،%

 ستيودنت .t من ناحية إحصائية 

 :إختبار املعنوية الكلية للنموذج

 6R2:معامل التحديد -

 .% 99.77نالحظ أنه يفسر إرتباط قوي بين املتغيرات املفسرة و املتغيراملستقل بنسبة: 

 :إحصائية فيشر(:االختبار إلى معنوية االنحدار ككل F(تحليل التباين  -

 :أي ما عدا الثابتفرضية العدم: إنعدام العالقة بين املتغيرات املفسرة واملتغير املستقل

Ho: bo=b1=.....=b5=0. 

 :الفرضية البديلة : وجود على األقل معامل من بين املعامالت التي يتضمنها النموذج غير معدوم أي

H1 : bo≠ 0. 

        حيث يتم إستخراجها Ftabمع القيمة الجدولية 1813.73و املقدرة بـ: Fcalيتم مقارنة القيمة املحسوبة ا                       

 :% حيث أن5من جدول فيشر و عند مستوى معنوية 

df1=k=5 

df2=n-k-1=21-5-1=15 

                                                             
 املوافقة لهذه الدراسة مرفقة في املالحق املذكرة .   tab. القيم الجدولية  4
5 .df (degrees of freedomتمث :)و القيم الجدولية مرفقة باملالحق . ل عدد املعلمات املستقل في العينة املستخدمة في تقدير معلمة أو حساب إحصائية 
 إلى النسبة املئوية من التغير الكلي في املتغير املستقل التي يمكن تفسيرها بداللة املتغيرات املفسرة هو معامل احصائي يشير معامل التحديد  6  
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 : املحسوبة تكون كالتالي F و منه

 Fv1
v2=Fk

n-k-1=F5
15=2.90 

ل بالفرضية البديلة أنه بوعليه سنرفض فرضية العدم ونقFtabأكبر من القيمة الجدوليةFcalالقيمة املحتسبة                   

يوجد على األقل متغير واحد ال يساوي الصفر، ما يدل على وجود عالقة خطية معنوية بين املتغير املستقل واملتغيرات 

 املفسرة، إذن النموذج ككل له معنوية. 

( لهذا البد 2011 -1990صالحيته على طول فترة الدراسة ) و الخطي املختار قياس ي دراسة مدى إستقرارية النموذجل –

   املحتسبة التي نتحصل عليها من إختبار F و يتم هذا االختبار بمقارنة قيمة   ChOW   من إجراء إختبار آخر وهو إختبار

ChOW  مع قيمتها الجدولية بدرجة حرية 

  df=n-2k    وتكون صيغة فيشر كالتالي5مستوى معنوية  عند ،% : 

Fk
n2k=F5

21-2(5) =F5
11=3.20   

 

 : إختبار النموذج من الناحية القياسية -جـ

إختبار عدم تجانس التباين و إختبار التوزيع الطبيعي لبواقي تجري الناحية القياسية الختبار صالحية النموذج من  

 ديرين واتسون . اختبارإلى  باإلضافةالنموذج املقدر 

 إختبار عدم تجانس التباين  -
 : 

لجميع يكون ثابتا تقوم طريقة املربعات الصغرى العادية على أساس إفتراض ثبات تباين الحد العشوائي، أي يوجد تباين 

 القيم املشاهدة للمتغير املستقل حول خط االنحدار املقدر. 

العادية تظل غير متحيزة، إال أنها تفقد صفة  طريقة املربعات الصغرى  باستخدامبالرغم من التنبؤات القائمة  –

 رهلتوف White إختبارالـى  نلجأ عليهو  مشكل عدم ثبات التباين بسببيعني أنها تكون أقل مصداقية  الكفاءة، وهو ما

 على عدة خصائص نذكر منها
  : 

 التباين.يتطلب معلومات سابقة عن أسباب مشكلة عدم ثبات  ال - 

 سهولة الوصول للنتائج. يصلح عادة للعينات كبيرة الحجم و  –

 نقوم بمايلي:Whiteباختباروللقيام 

 .يمثل معامل التحديدR2تمثل حجم العينة و   obs  حيث أن(obs* Ri)تقدير -

 b1=b2…..=0                                :H0اختبار فرضية العدم:                    -
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 :Eviews 7 مستخرجة من برنامج   التباين  عدم التجانس التالي يمثل اختبار وايت  جدول 

 .اختبار وايت  عدم التجانس  III.3جدول 

 

 eviews 7مخرجات من برنامج  مصدر

 

X2(11=)19.675  وهي أقل من إحصائية كاي مربع    Obs *R2=14.96051     لدينا:
0.05   

 متجانس. الخطأأي أن تباين حد     فإننا نقبل فرضية العدم : لذلك 
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 (:Jarque-Beraبررا ) –إختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج املقدر جارك د.

 . :                                    H0 :b1=b2=…..0نقوم بإختبار فرض العدم – 

  jarque-bera= 0.741079    جارك بيرا   وهي أكبر من إحصائية   0.05X2(4=)9.488:  كاي مربع  بمقارنة إحصائية إحصائية

 ..%5و منه نقبل فرضية العدم للبواقي عند مستوى معنوية 

 املوالي : موضحة في   Eviews 7خرجة من تسامل ئجاالنت

 إختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج املقدر  III.4الشكل 

 

 . Eviews 7مستخرجات برنامج : املصدر

 : إختبار االرتباط الذاتي لألخطاء

 .%5واتسون عند معنوية  –يختبر وجود إرتباط ذاتي من الدرجة األولى بإستخدام جدول ديرين 

الحد االدنى(، نقبل فرض وجود إرتباط ذاتي موجب من الدرجة )dLاملحسوبة أصغر من القيمة الجدوليةD.Wفإذا كانت 

 :حيث أنلحد األعلى(ا(D.W <dUويرفض الفرض في حالة  األولى

 

D.W= 

 

 

 

 



  .2011-1990بالجزائراالقتصادية  للمؤشراتتحليلية دراسة قياسية : الفصل الثالث                                          

47 
 

 

 . واتسون  –ديرين  وفق جدول  حدود إختبار االرتباط الذاتي لألخطاء ويمكن توضيح 

 واترون  –ديرين  وفق جدول حدود اختبار االرتباط الذاتي لالخطاء   III.5الشكل 

 

 .ديرين واتسون باالعتماد على جدول   من اعداد الطالب  املصدر :

 

 ويمكن القول بناءا على :

 Но:p=0األخطاء                    تنص على إنعدام االرتباط الذاتي بين التي فرضية العدم :و 

 H1 :p≠0               تنص على وجود االرتباط الذاتي بين االخطاء :التي فرضية البديلة .و 

                )عدد املتغيرات املقدرة بإستثناء الثابت( k=4)عدد املشاهدات( و  n=21الجدولية عند ب  D.Wcal=1.91هقارنباملو 

 .املحسوبة تقع ضمن منطقة عدم وجود إرتباط ذاتي بين األخطاء  D.Wcal نجد

 النموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء. يمكن  وبالتالي
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 : ي الجزائر   محاكاة نموذج النمو االقتصادي.3

اإلحصائية ثم إختبار مدى تحقق الفرضيات  املقدر من الناحية االقتصادية والنموذج  اتبعد القيام بإختبار                 

 . 7نحاولة معرفة إمكانية النموذج القياس ي على التنبؤالخاصة بالنموذج س

 .يار دوالر لاملوالي للمحاكاة بين قيم فعلية و القيم املقدرة باملالشكل  من 

 

 .يار دوالرلية و القيم املقدرة بامللملحكات برن القيم الفعقيم ا   III.6الشكل 

 وحدة قياس :مليار دوالر                                                                                                                     

 
 

 Eviews7مخرجات برنامج  املصدر

 

ة مما يدل على ان النموذج  سلسلة زمنيال على كامل  مم يعكس قوة الترابط %99.88تطابق منحنين بنسبة  نالحظ        

 له قدرة عالية على التنبؤ.

ساعدت السياسة النقدية و خاصة أسعار الصرف  1993في عام ، PIBمتعلقة بـاللون األزرق  املنحىأما فيما يخص قيم 

نسبته  فقد إرتفعت أسعار البترول بما 2000إرتفاع معدل البطالة ، أما في عام مع باالسعار الجارية   PIBارتفاع في 

 % مقابل إنخفاض قيم االستثمار الكلي ،58.33

كما أدى انخفاض قيمة الدينار الجزائري إلى تحقيق PIBفقد ساهمت أسعار البترول املرتفعة برفع قيم  2005أما سنة  

فقد قامت الدولة الجزائرية برفع نسبة االنفاق الحكومي كما ساهم ارتفاع الصادرات  2008ج محلي أقل ، أما عام نات

 القيمة.بارتفاع 

                                                             
7
باالسعار الجارية PIBو القيم املقدرة حيث يمثل املنحنى باللون األحمر  PIBلـهذا الجزء نقوم باملحاكات من خالل النموذج بين القيم الحقيقيةو في  . 

 باالسعار الجارية بالدوالر PIBبالدوالر أما املنحنى األخضر فيمثل القيم املقدرة 
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 خالصة الفصل 

الحظنا الصعوبة في ترجمة  الجزائري من خالل هذه الدراسة القياسية لبعض مؤشرا ت االقتصادية لالقتصاد              

املؤشرات ن الباقي أمع النظرية االقتصادية للنمو في حين بعض املتغيرات تالئم تلم  ، بحيث املعطيات بعض املؤشرات

مبنية على توقعات مستقبلية  وعلى   7Eviewsبرنامج ب ترجمة مخرجاتعاني من أخطاء قياسية مرتفعة وكانت ت كانت

 اتحيتعطي توض قد  هاقد مجرد نظرة غير ملزمة لكنتعاني بعض نقائص اإلحصائية وهي راضات هي في حد ذاتها تاف

 ، عليه االقتصاد الوطني  يسير مستقبلية على املسار املمكن ان 

          دمةتحديات الخماسية القا وى اش قد ال يتمو ن هناك نمو اقتصادي على العموم لكن هذا النمو بطئ أ املالحظوكان 

املحدودة بارادات الجبائية البترولية و التي هي أصال رهن تقلبات سوق النفط وكذا األعباء  وال يتماش ى مع ميزانية الدولة 

 .كتلة االجور و النفقات العمومية األخرى  مثل خذة في االرتفاع خاصة األعباء األساسية اآل و التكاليف 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 .2011-1990فترة  خاللالجزائر لحالة  االقتصاديالتحليل 
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 : تمهید

ألهم املتغيرات االقتصادية الكلية األكثر  بعض مؤشرات وتحليل  قراءةمحاولة بالثاني بهذا الفصل  سنقوم                          

 في االقتصاد الجزائري معتمدين على بعض الدراسات وبيانات السابقة وذلك قبل واثناء االزمة العاملية 
ً
 .2008تأثيرا

 .2011-1990بين لفترة املمتدة عن البنك الدولي خالل اصادرة اخترنا بذلك بيانات 

وتقديم تفسيرات تحديد أو الكشف عن املتغيرات االقتصادية التي يمكن أن تؤثر على النمو االقتصادي  سنحاول 

 بموجبها التي  كذا مع السياسات املتخذة خاللها و نقدم تبريرات وتعليالت  تتماش ى مع الواقع االقتصادي جزائري 

 . سنجيب على جزء هام من اإلشكالية املطروحة بنص مضمون املذكرة 
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 .2011-1990االقتصادية ملؤشرات االقتصاد الجزائري خالل الفترة  القراءة .1

سنحاول تقديم تحليل اقتصادي لهذه املؤشرات على االقتصاد  املؤشراتبعض  فيما بين التأثيراتدراسة بعض بعد 

 دي الجزائري ار االقتصاالل املسلتحليل مرفق بالتعليالت املسببة و الظاهرة التي حدثت خالجزائري و يكون هذا ا

 وهذا استنادا لبعض التقارير الرسمية. 2011-1990خالل الفترة ممتدة  

 

 .2011-1990تحليل تطور النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  . 1.1

 التالي يعطي صورة عن نمو االقتصاد الجزائري خالل هذه الفترة .الشكل 

 2011-1990الجزائر خالل الفترة تطور النمو االقتصادي في  II -1. الشكل رقم :
 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                     
 

 ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمومعاذ صغير ،مذكرة تخرج :  املصدر

 .   84،ص 2013في الجزائر، سنة  

  

عرفت  1994الي غاية سنة  1990نالحظ من املنحنى ان معدل النمو االقتصادي ان الفترة املمتدة من سنة                     

و هذا راجع الى    مخلفات االزمة التي عصفت  %0.65 معدالت نمو منخفضة حيث بلغ متوسط النمو خالل هذه الفترة 

و  محاولة انتقال الى اقتصاد السوق وترجم هذا االنتقال بتدهور معدالت النمو  1986باالقتصادي الجزائري سنة 

 .االقتصادي

حيث اجريت عدة  1998_1994في حين  استعاد االستقرار االقتصادي الكلي في سياق برامج صندوق النقد الدولي 

 الحات منها بما تحرير أسعار و املعامالت الدولية و التعريفات الجمركية  و انفتاح اكتر نحو العالم الخارجي.إص
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   1999_1990االقتصادي من الفترة مختلف  القطاعات مع النمو تطور  2.1

          .1999_1990مع النمو االقتصادي من الفترة  مختلف القطاعات تطور نالحظ الشكل املوال وحسب 

   1999_1990االقتصادي من الفترة مختلف  القطاعات مع النمو تطور  II -2. الشكل رقم :
 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                        

 

 تقدير دالة النمو: معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ، املصدر

 .   85،ص 2013في الجزائر، سنة  

العامة وإعادة تشكيل احتياطات  ةنالحظ تحسن في مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي خاصة املوازن                               

الصرف وتحسين رصيد املدفوعات كما ان معدالت التضخم انخفضت في حين معدالت البطالة التي ارتفعت ،و نجد ان 

ليستقر  1996سنة  %0.6و بـ  1995سنة %0.5وبـ  1994سنة  %4.4انتاج القطاع الصناعي خارج املحروقات انخفض بـ 

 .1999سنة %1في 

لكن حقق كل منهم   1994و 1993ملحروقات والصناعة وقطاع الزراعة مهم في النمو االقتصادي ففي عام إن قطاع ا

نسبا سالبة مما ساهم في نمو سالب في االقتصادي الجزائري و كذا الحال بالنسبة لبقية السنوات ، وخاصة النمو 

         2001ملزدهر و زيادة االنفاق الحكومي منذ عام االقتصادي  خارج قطاع املحروقات. وفي سياق عائدات النفط و الغاز ا

و باإلضافة الى  توقف اإلصالحات و مع انخفاض النمو وارتفاع معدالت البطالة و التوترات االجتماعية  املتزايدة بدأت 

 . 2001فريل عام أاالقتصادي في  لإلنعاشخطة مالية التوسيعية  الحكومة بوضع

سمح ارتفاع كذلك ، 2004سنة في  % 6الى  2002 سنة  %3ملحلي اإلجمالي الحقيقي في الجزائر بـ حيث ارتفاع نمو الناتج ا

 .أسعار النفط للجزائر على مواصلة تعزيز مكانتها الخارجية

ساهم التوسع املالي في إحداث فرص العمل وقد ساعدت السياسة النقدية في الحفاظ على معدالت التضخم             

تحت السيطرة و املض ي قدما في تحرير التجارة الخارجية و اإلصالحات الهيكلية وإصالح  القطاع املصرفي وقد تم التوقيع 

 واملفاوضات من اجل االنضمام الى منظمة التجارة العاملية . 2002على اتفاق  الشراكة مع االتحاد األوروبي في عام 

ويرجع ذلك الى حدوث تباطؤ في  2003في عام % 7مقارنة بـ  2004في عام  % 5.19وقد بلغ نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

 . يالزراع ومنتوجالتوسيع في انتاج النفط والغاز و 
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 2004-2000االقتصاد الجزائري خالل الفترة مختلف  القطاعات تطور  . 3.1

 .2004-2000تطور مختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة  نالحظ التالي  الشكل حسب و 

 2004-2000االقتصاد الجزائري خالل الفترة مختلف  القطاعات تطور  II -3. الشكل رقم :

 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                                       

 

 : معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو املصدر

 .   88،ص 2013سنة  في الجزائر، 

 

% كذلك قطاع البناء و األشغال العمومية و بذلك  8.8وقد بلغ نمو قطاع املحروقات أعلى نسبة له في هذه املرحلة بـ: 

 وهي اعلى نسبة نمو تسجلها الجزائر .  %6.9يتحقق نمو قدره

النفطية، وتحسين أداء النمو وخفض البطالة باإلضافة إلى تصحيح األوضاع على كيفية إدارة املوارد   2005و ركزت سنة 

 املالية، وتعزيز األمان االجتماعي والتخفيف من التكاليف اإلصالحات الهيكلية.

 %. 7.1 نمو  % ،وحقق كل من قطاع املحروقات و قطاع البناء و األشغال العمومية نسبة 5.09و قد حققت الجزائر نمو 

 باملعطيات القصيرة األجل التالية: 2006و قد اتسمت األحوال االقتصادية واالجتماعية في الجزائر في              

 ارتفاع مستوى هطول األمطار في الجزائر مما ساعد على انتعاش النمو في املناطق فالحية. - 

تضاعفت أسعار االستهالك   مما بسبب ارتفاع ارتفاع أسعار النفط مما حفز النشاط في القطاعات غير النفطية، و  - 

 مستوى العام االسعار أو ما سمى بالتضخم املستورد.

        % 8.9والزيادة في حجم التبادل التجاري على الصعيد العالمي بنسبة   % 5.4زيادة معدل النمو العالمي إلى نسبة  -

 .  2005مقارنة بعام 
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 سيستمر تأثر الجزائر بما يلي:نالحظ انه  االقتصاديةثار هيكلية اآلومن منظور 

 االتصاالت.قطاعات الطاقة والسياحة و  استمرار معدالت منخفضة للنمو في قطاعات الخدمات باستثناء - 

 االقتصاد الوطني على استيعاب التمويل. زيادة األصول األجنبية مع انخفاض قدرة - 

 أثار ملموسة على البيئة االستثمارية الفعلية. استمرار انخفاض أسعار الفائدة لكن دون  – 

السيطرة على األسعار بوجه عام وعلى أسعار الصرف و استقرار أطر االقتصاد الكلي مما يثير الجدل في بعض البلدان  –

 .1بشأن جدوى هذا االستقرار بحجة الدفاع عن حاالت العجز التي يمكن تحملها

 

 2011-2005االقتصاد الجزائري خالل الفترة مختلف  القطاعات تطور . 4.1

 .2011-2005مختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة التالي تطور  و يوضح الشكل

 .2011-2005االقتصاد الجزائري خالل الفترة مختلف  القطاعات تطور  II -4. الشكل رقم :

 مئويةوحدة القياس: نسبة                                                                                                                                  

 

 : معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو املصدر

 .   91،ص 2013ة في الجزائر، سن

 

 2006كانت هناك تباينات كبيرة في األداء في عام  2005رغم هذا االنتعاش الصافي للنمو االقتصادي مقارنة بعام            

القدرة تخفيض قيمة الدينار لحفز الى توجيه بنك الجزائر ل حدثت سياسة أو %، 2حيث بلغت معدالت النمو حوالي 

 .2التنافسية للصادرات من السلع غير النفطية عند اللزوم مع املحافظة على معدالت تضخم منخفضة

 ،2007% في 3، مقابل 2008% سنة 2.4اوقفت معدل النمو في الجزائر عند  2007اآلثار السلبية لألزمة التي بدأت سنة  

 ويعزى هذا لكمية إنتاج املحروقات خالل فترة ارتفاع األسعار، مع انتعاش قطاع الخدمات والبناء واألشغال العمومية.

                                                             
1
 .1، ص 2007أفريقيا تقرير األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا، األمم املتحدة اللجنة االقتصادية ألفريقيا مكتب شمال .  

 1نفس صفحة ص ، مرجع سبق ذكره،  تقرير األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا.  2
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في الجزائر باعتماد تدابير تهدف إلصالح النظام الضريبي وتشجيع أنماط جديدة  2008و لقد اتسم قانون املالية لسنة 

مليون دينار جزائري ،  10و 3الضرائب الذين يتراوح رقم مبيعاتهم بين  للتمويل  واعتماد نظام مبسط يستعمله دافعو

 وكذا تحفيز عمليات القروض الرهنية . 

و فقد صمدت النظم البنكية والنقدية في وجه االهتزازات ، و حافظت على مستوى تضخمية مقبولة، بالرغم                  

 20093مة التي تفاقمت أكثر في من ذلك لم تبقى الجزائر في منأى عن آثار األز 

% 2.1إال أن النمو االقتصادي سجل نسبة موجبة بـ:  2009% عام  6 -ورغم النمو السالب في قطاع املحروقات ب:ـ      

           %20% بفضل قطاع الزراعة بـ 9.3كذلك للنمو االقتصادي خارج قطاع املحروقات فقد سجل نمو موجب بنسبة 

%  و قد تبين بأن االقتصاد الجزائري  8.8و قطاع الخدمات الغير الحكومية بـ  8.7و قطاع البناء و االشغال العمومية بـ: %

بترولية   هإيرادات% من 97ليس محمي على املدى الطويل من التداعيات السلبية الناتجة عن األزمة العاملية بسبب ان 

 .4الميوالتي  تراجعت أساسا لنقص الطلب الع

و مع استمرار ضعف الوضع املالي،  قامت الجزائر برفع اإلنفاق الحكومي و دعم املواد الغذائية األساسية ، وتوجهت نحو 

 .% 2.5حوالي  2011في الجزائر عامالخوصصة وتشجيع الشركات الصغيرة واملتوسطة وقد بلغت نسبة النمو االقتصادي 

 :2010-1990خالل فترة  عالقة االنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي. 5.1

 املوالي  يوضح  عالقة االنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي   الشكلو 

 . 2010-1990خالل فترة  عالقة االنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي   II -5. الشكل رقم :

 مئويةوحدة القياس: نسبة                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 

 النمو: معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة  املصدر

 . 91،ص 2013في الجزائر، سنة 

 

                                                             
 2تقرير  األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا ، مرجع سبق ذكره، ص .  3
 13ص 12ذكره، ص . تقرير األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا ، مرجع سبق  4
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          أن للنمو في اإلنفاق الحكومي دورا مهما في النمو االقتصادي حيث أنه في عالقة طردية مع النمو االقتصادي نالحظ   

 مراحل رئيسية هي : و من خالل منحى نالحظ أن االنفاق الحكومي مر  

% بسبب االنفاق على 3.79)اتفاقات االستعداد االئتماني(حيث أنه تزايد الى   1995إلى غاية  1990رحلة األولى من امل

 الرواتب و األجور و إلى تسديد املديونية العمومية .

( تقليص االنفاق  5النقد الدوليندوق ص من  )االصالحات الهيكلية املدعومة 1999–1995أما املرحلة الثانية بين  

 1.09الحكومي و رفع أشكال الدعم الدولة و هذا االنخفاض باالنفاق الحكومي سبب  نـمو االقتصادي انكماش ي حيث بلغ 

 .2000% إضافة الى انخفاض األسعار الجارية للنفط حتى عام 

% سنة  0.5 -نالحظ ارتفاع بشكل طردي من   ) برامج االنعاش و دعم النمو االقتصادي(: 2010-2000املرحلة الثالثة 

% نظرا للزيادة في أسعار النفط و قيام السلطات بتسطير برامج اإلنعاش و دعم النمو  7نسبة  2002ليحقق عام  2000

 االقتصادي،

 % 47إلنفاق من و السياسة املالية التي تبنتها الجزائر الى  زيادة حادة في ا  2004و قد ادى التحفيز الطلب الكلي في عام 

كذلك  إلى تراجع في   من الناتج املحلي اإلجمالي ، باإلضافة إلى انخفاض الضرائب على الواردات مما أدى   % 52إلى 

بسبب التوسع في انتاج النفط والغاز و زيادة االنتاج في   و ظل النمو قويا بدعم من ارتفاع االنفاق الحكومي  اإليرادات

 .2004، وهذا أدى إلى انخفاض معدل البطالة عام  قطاعي البناء والخدمات

،  2008و  2007ما بين  % 42انخفض االنفاق الحكومي ويبدو أن نفقات التسيير قد تزايدت بـ  2006 - 2005و في عام 

 2008مليار دينار سنة  2520إلى  2007مليار دينار سنة  1480وارتفعت نسبة لنفقات التجهيز والتي انتقلت من 

 100في السنة السابقة. وعلى أساس سعر البرميل بقيمة  28% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل ما يقارب %42,5ربمقدا

من إيرادات الضريبة النفطية و سجل  4360مليار دينار ، منها  6130إلى  3680الخزينة من  دوالر أمريكي، ترتفع إيرادات

% من إجمالي الناتج الداخلي و تم تخصيص جزء أكبر من املوارد 11 دينار بمقدار 1250الرصيد الخزينة فائضا بحوالي 

 . 2008، و كما جاء ذلك في قانون املالية لسنة 6النفطية لالستثمار

نسب فرغم انخفاض أسعار البترول حافظ النمو على  2009و من املالحظ أن لإلنفاق الحكومي دورا مهما و خاصة عام 

مة والقدرة على الصمود لفترة طويلة بسبب الصدمات السلبية املتتالية في أسعار سيمثل تحقيق االستدا و إيجابية

إضافة  لضعف ، وارتفاع نسب تضخم وتشبع في تشغيلالنفط تحديا خطيرا بسبب التوسع الكبير في االنفاق العام 

 ة وخارجية لغالبية دول حتى اآلن.ياملديونية الداخل في  تااالقتصاد العالمي و تراكم

  

 

                                                             
  مع صندوق النقد الدولي تهدف الى دعم االقتصاديات العاملية املتضررة عن طريق منح قروضبين الحكومة الجزائرية بناءا على اتفاقيات .   5
 30ص،31، مرجع سبق ذكره، ص ية واالجتماعية في شمال أفريقياتقرير األحوال االقتصاد .  6
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 . 2011-1990   أثر مؤشرات االستثمارات  على الناتج املحلي االجمالي خالل .6.1

على الناتج املحلي تكوين رأس املال الثابت و مخزون رأس املال ( أثر مؤشرات االستثمارات ) يظهر  املوالي   الشكلو        

 .2011 –1990االجمالي خالل 

 . 2011-1990   أثر مؤشرات االستثمارات  على الناتج املحلي االجمالي خالل     II -6. الشكل رقم :

 مئويةوحدة القياس: نسبة                                                                                                                                                 

 

 جامعة مسيلة ،،: معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير  املصدر.

 .   97،ص 2013في الجزائر، سنة النمو تقدير دالة

 

%  36و من املالحظ أن االستثمار العام في نمو طردي مع الناتج املحلي االجمالي وقد ارتفعت نفقات تجهيز الدولة بـ        

. وقد خصصت هذه امليزانيات للهياكل األساسية اإلدارية و االقتصادية. ولم يكن هذا املعدل 2006مقارنة بـ  2007سنة 

 2004.7% في 10يتجاوز 

طاع الخدمات والبناء واألشغال العمومية من برنامج طموح لالستثمارات العمومية في الهياكل وقد استفاد كل من ق 

 . 2007مليار دوالر أمريكي في  15,9األساسية والخدمات االجتماعية من خالل استثمار فوائض امليزانية بـ 

إضافة إلى استراتيجية ، 2008ر دوالر أمريكي في يوليو مليا 137كما ان االحتياطات تراكمات  للعمالت وصلت إلى ما يقارب 

التنويع الصناعي الجديدة التي تركز على القطاعات األساسية كالصناعة البتروكيماوية والصناعة التحويلية الزراعية 

 8.والصناعة اإللكترونية

 

 

                                                             
 18مرجع سبق ذكره، ص  واالجتماعية في شمال أفريقيا،ية تقرير األحوال االقتصاد.  7

 22، مرجع سبق ذكره، ص ية واالجتماعية في شمال أفريقياتقرير األحوال االقتصاد .  8
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 .(2010–1990الصادرات و الواردات الكلية على النمو االقتصادي ) أثر  . 7.1

  (2010–1990أثر الصادرات و الواردات الكلية على النمو االقتصادي )  يوضح املوالي الشكل 

 .(2010–1990الصادرات و الواردات الكلية على النمو االقتصادي ) أثر      II -7. الشكل رقم :

 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                         

 

 : معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو املصدر

 .   99ص، 2013زائر، سنة في الج

 

       من املالحظ أن كل من الصادرات و الواردات الجزائرية لها دور كبير في تحديد النمو االقتصادي حيث نالحظ           

أن الصادرات في عالقة طردية مع النمو االقتصادي حيث تلعب أسعار البترول الدور املهم في تحديد نمو الصادرات 

          الجزائرية ، كما تلعب الواردات الجزائرية دورا مهم في النمو االقتصادي حيث نالحظ أنهما في عالقة عكسية و هذا

 .ا على االستيراد ما يجعلها عرضة لتقلبات االقتصاد الخارجي ما يفسر هشاشة السوق الداخلية و اعتماده

، 2000عاملنسب منخفضة  تاعتماد الجزائر في نموها على قطاع واحد يهدد اقتصادها على املدى الطويل ففي ، حقق     

صادرات النفط والغاز في االرتفاع نظرا لزيادة الطلب العالمي و بذلك ال تزال السلطات حذرة ازاء االنفتاح  وبالرغم ان 

مخافة  عدم  تحقيق نتائج ايجابية  ، والتي شهدت نمو الواردات بدرجة كبيرة لكنها لم تشهد أي زيادة في تنويع  التجاري 

 املزيد من التكامل التدريجي للتجارة مع الشركاء املتعددي األطراف. الصادرات. ولهذا السبب تتفاوض السلطات من أجل

، لم تتأثر الجزائر باألزمة املالية الدولية إال بشكل طفيف. لكن األثار املؤجلة النهيار أسعار 2008-2007وخالل فترة      

لي من االحتياطيات الخارجية التي قلص من إيرادات صادرات املحروقات، وبالتا 2008النفط خالل النصف الثاني من 

الى زيادة املداخيل الضريبية  2008. وتشير املعطيات املتاحة عن سنة 2008مليار دوالر أمريكي في نهاية  140وصلت إلى 

 . 2007مقارنة مع % 40عن املحروقات بأكثر من 
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% . وتعتبر مصر وتونس أهم مزوديها 1.7مستوى للمبادالت مع الدول األخرى في اإلقليم بمعدل  الجزائر أضعف تسجلو 

 .9باملواد الغذائية والسلع شبه النهائية ومواد التجهيز الصناعي واملواد االستهالكية غير الغذائية

قيمة ايرادات  انخفاض و،  1995سنة  32.3و % 1994سنة  60و بسبب تخفيض قيمة الدينار إلى %                   

مليار  1.5بـ  1993الصادرات من املحروقات أثر مباشرة على احتياطات الصرف بالعملة الصعبة حيث قدرت في نهاية 

ار وقد تزامن هذا مع ارتفاع قيمة الدين 2004% سنة  5.2ليصل الى  2005و  2002دوالر . ونالحظ ارتفاع نسبة النمو بين 

ستقر ثم ا 2007% سنة  3و  2006% سنة  2بالسنوات السابقة مسجلة  تراجع مقارنةو  خالل نفس فترةمقابل الدوالر 

 . 2008-2009% سنتي  2.4عند 

لقد كانت معدالت التضخم مكبوتة خالل مرحلة االقتصاد املخطط، وذلك بسبب القيود املفروضة على                 

ة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومع نهاية عقد الثمانينات أصبحت األسعار التي كانت تتحدد بطريقة إداري

أغلب النشاطات ال تشتغل بالكفاءة املتعارف عليها دوليا، وهو ما انعكس على التوازنات املالية الداخلية لالقتصاد 

ب الكلي، مما تولد عليه ضغوط الجزائري، كما أن العرض الكلي لم يكن قادرا على مسايرة الزيادات املتتالية في الطل

 تحليل معدل التضخم. تضخمية داخلية، وبالرجوع إلى

 .(2011–1990النمو االقتصادي ) ب عالقة التضخم. 8.1

التالي يمكننا تحليل معدل التضخم بتقسيمه إلى ثالث فترات رئيسية حيث تميزت كل فترة بتطبيق برنامج  الشكلمن 

 .األخرى مختلف عن الفترات 

 .(2011–1990النمو االقتصادي ) ب عالقة التضخم     II -8. الشكل رقم :

 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                             

 

 : معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو املصدر

 .  104،ص 2013في الجزائر، سنة 

 

                                                             
 27تقرير األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا، مرجع سبق ذكره، ص .  9
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حيث تم خالل هذه الفترة تنفيذ ثالث برامج لالستقرار و التثبيت  1994-1990األولى و املمتدة من سنة  املرحلة

 1994% سنة  29إلى  1990% سنة  17.8االقتصادي، و شهدت هذه الفترة ارتفاعا في معدالت التضخم حيث انتقلت من 

ئي لألسعار املحلية للسلع و الخدمات و الفائدة و % و التحرير الجز  60وسبب هو تخفيض كبير في قيمة العملة بنسبة 

 .  ىاملرحلة األولبالتالي ارتفاع معدالت التضخم و قد شهدت معدالت النمو و الناتج املحلي تذبذبا في هذه 

 0.3% إلى  29حيث انخفاض معدل التضخم من  2000إلى  1995املرحلة الثانية و هي مرحلة اإلصالح الهيكلي املمتدة من 

حيث أن هدف هو الحد من ارتفاع معدالت التضخم مع السماح بارتفاع معدالت البطالة و قد شهد معدل النمو % ،

 .2000% عام  2لينخفض إلى  1998% عام 5.1% إلى 3.71انتعاشا في هذه املرحلة حيث انتقل من نسبة 

( التي تهدف إلى تخفيض معدالت البطالة مع 2010-2000املرحلة الثالثة و هي مرحلة برامج االنعاش االقتصادي ) 

السماح بمعدالت تضخم مرتفعة نوعا ما ،و قد سمح ارتفاع كتلة األجور و الرواتب بارتفاع نسب التضخم في بداية هذه 

 الت التضخم تحت السيطرة. املرحلة كما ساعدت السياسة النقدية للحفاظ على معد

%  واستقر معدل 7كذلك باستمرار أسعار املواد الغذائية ومواد أساسية أخرى في االرتفاع بـ 2008كما تميزت سنة      

نفس سنة بسبب تزايدت مجمعات األصول  % من29.6( بـ M%، و لقد ارتفعت الكتلة النقدية )4,9التضخم في مستوى 

، 10% من إجمالي الناتج املحلي85مليار دينار  أي  9760، بقيمة تصل إلى 2007% مقارنة بسنة 29.2الخارجية الصافية بـ 

 .2011%  نهاية سنة 4.2إن التضخم ال يزال معتدال ولكن آخذ في االرتفاع، اين وصل الى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .20صالى . 16، مرجع سبق ذكره، ص أفريقياية واالجتماعية في شمال تقرير األحوال االقتصاد  10
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 :2011 –1990أثر نمو العمالة و البطالة على نمو االقتصاد الجزائري خالل  .9.1

 .2011–1990لبطالة على نمو االقتصاد الجزائري خالل أثر نمو العمالة و ا يظهر الشكل

 .2011 –1990أثر نمو العمالة و البطالة على نمو االقتصاد الجزائري خالل      II -9. الشكل رقم :

 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                                     

 

 النمو: معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة  املصدر

 .  107،ص 2013في الجزائر، سنة 

 

لقد أدى انخفاض معدل النمو االقتصادي جنبا إلى جنب مع النمو السكاني السريع ارتفاعا حادا في معدل البطالة           

ويظهر النمو االقتصادي في عالقة عكسية مع البطالة و عالقة طردية مع النمو  2000في عام  % 29.5، والتي وصلت إلى 

 وقد أطرت الحكومة برامج التوظيف، و دعم األجور، وبرامج التمويل ، والتدريب املنهي.  يوضحه الشكلفي العمالة 

اإلنمائية والسياسات االقتصادية ، نظرا انتشار مؤشرات العمالة تكون أكثر استمرارية و تكامال مع االستراتيجيات 

 عن التحديات الجديدة )الهجرة وانتشار الفقر في 
ً
البطالة بين الشباب، ضعف للتنمية البشرية خاصة بالريفية فضال

فإن  % 5ستتفاقم البطالة ، وإذا بلغ معدل النمو %2املناطق الحضرية.. ( وإذا ما انخفاض معدل النمو الحقيقي دون 

 سنة إذا اعتبرنا انخفاض البطالة في الجزائر كحدث ظرفي. 30او   15استيعاب العاطلين سيستغرق 

بدافع النمو واالستثمارات املتزايدة، برامج إدماج العاطلين و تنخفض  2008و 2005وأخذت معدالت البطالة ما بين  

يلي لتنمية واليات الجنوب، والبرنامج الخاص بالسهول إضافة إلى البرنامج التكميلي لدعم النمو، البرنامج التكم 11  بشدة

، التي اوجدت الكثير من فرص الشغل 12غريب، وبرنامج حماية البيئة والنهوض بها –العليا، وبرنامج الطريق السيار شرق 

 .  % 21.5ومع ذلك فإن نسب البطالة ال تزال عالية بالنسبة للشباب، خاصة الخريجين من الشباب 

                                                             
 39، مرجع سبق ذكره، ص ية واالجتماعية في شمال أفريقياتقرير األحوال االقتصاد.   11
 40 ، مرجع سبق ذكره، صية واالجتماعية في شمال أفريقياتقرير األحوال االقتصاد   12
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 :2011-1990عالقة أسعار البترول بالنمو في قطاع املحروقات و النمو االقتصادي في .. 10.1

  2011-1990النمو في قطاع املحروقات و النمو االقتصادي في .و أسعار البترول بين القة التالي تعطي الع الشكل

 .2011-1990عالقة أسعار البترول بالنمو في قطاع املحروقات و النمو االقتصادي في .     II -10. الشكل رقم : .

 يةئو وحدة القياس: نسبة م                                                                                                                                

 

 : معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو املصدر

 .  111،ص 2013في الجزائر، سنة 

   

 

جاء التعديل املالي في  1986تفضيل التمويل لإلصالح الهيكلي ، وبعد ازمة  1993-1985توضح تجربة الجزائر خالل   

 % 30امليزانية بـخفض النفقات العامة. و بدأ العجز الضخم في امليزانية في تراكم، مما ساهم بارتفاع الدين الخارجي من 

 .1993 % 62إلى  1985من الناتج املحلي اإلجمالي سنة 

% حيث بلغت أسعار  8.8بـ  2003وقد ارتفع نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في الجزائر و سجل أعلى نسبة له عام 

الى   98من  2008تواصل ارتفاع أسعار إلى مستوى قياس ي سنة  دوالر للبرميل ارتفاع انتاج النفط والغاز، و قد 29البترول 

مع نهاية سنة ،غير ان الصدمة العاملية قلبت موازين االقتصادية و توجهت نحو تحقيق اكبر دوالر للبرميل  140

 مستويات قياسية في تدني النمو االقتصادي وارتفاع التضخم و البطالة معا.
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 خالصة الفصل 

جل توضيح املسار أو املؤشرات من أ املتغيراتفي هذا الفصل حاولنا على قدر املستطاع القيام بتفسير اهم                  

شهدت خاللها عدة تذبذبات في النمو و الناتج املحلي حيث سنة ، 20االقتصادي الذي قد مرت به الجزائر خالل 

الجزائري غير معزول من املؤثرات  االقتصادأن ارجي وهذا يشير خلعدة عوامل ذات اصل  إالكان مردها  ما و ،اإلجمالي

زمة و األ  1986زمة بترولية سنة ومن ذلك األ  ،لهاآلثارها السلبية و التصدي تفاديها نه غير قادر على أ الخارجية كما

ب و خالل االزمة للنهوض باقتصادها املخر  قاسية زمة األولى دخلت الجزائر في برامج هيكلية ،فخالل األ  2008العاملية 

الجزائري باملنظومة املالية بقوة، أثر إيجابي ساهم عدم ارتباط االقتصاد خزون املالي و املمالية املالية العاملية األخيرة كان 

في تجاوز العواقب، لكن التأثيرات املتوالية الناتجة عن ركود الطلب العالمي ونموه و ارتفاع قيم التضخم للسلع األساسية 

ز قواعد وأركان املجموعة االقتصادية للدول صناعية الكبرى  و األوضاع  الجيوسياسية ه االقتصادية وغيرها و األوضاع 

 .الجزائرية وجعلها رهينة اإلجراءات االرتجالية مما ال يخدم مستقبل األجيال القادمة 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املقدمة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قدمة العامةالـم                                                                                                                                                                                     

2 
 

 تتجدد من فترة الى أخرى في  اقتصاديات الرأسمالية املتقدمة ظاهرة فريدة من نوعها وهي تداخل مرحلتي                  

            الت البطالة )وهي سمة مرحلة الركود في الدورة االقتصادية (دالركود و الرخاء في وقت متزامن فنشاهد تنامي ملع

           وفي نفس الوقت تعاني من نسب عالية للتضخم )وهو ارتفاع مستوى األسعار كخاصية بارزة ملرحلة الرخاء ( تسمى 

  .  la stagflationهذه الظاهرة بالتضخم الركودي

كانت محل الدراسة واالهتمام لدى  ختالالت اقتصادية  التياملشكالت االقتصادية التي تؤدي إلى ا الركود التضخمي من

 لها .وتعددت النظريات االقتصادية التي حاولت تفسير  الكثير من االقتصاديين واملفكرين، حيث تعمقت األبحاث

هش و استهالكي اكثر منه انتاجي ومازالت  هاواقتصاد التبعية للغيرإن الجزائر، كغيرها من دول عالم، ما زالت تعاني من 

 الحالية األزمات و الثمانيات   زماتأ نم االجتماعيةمن أثار سلبية عديدة سواء من الناحية االقتصادية أو  تعاني 

 
ً
معدالت االستثمار، ما أدى بالجزائر  البترول وبالتالي تراجع نخفاض عوائد الصادرات نتيجة النهيار أسعارمع اخصوصا

لكن هل ،  االقتصادية بهدف القضاء على االختالالت املالية الداخلية والخارجية ى إتباع مجموعة من اإلصالحاتإل

 .؟  2008بعد االزمة العاملية لسنة  امام امتداد ركود العالميهذه اإلصالحات ستصمد 

يرت تلك السياسات هيكلية  إن لإلصالحات االقتصادية التي اعتمدتها الجزائر آثار شملت جميع النواحي حيث غ

إيجابية في كلية  مؤشرات  هذا بغية تحقيق و اعتماد تكنولوجيات حديثة ،  و نحو الخوصصة كتوجه  اقتصادها

 .اإلجمالي ...الخ يلالتضخم، معدالت النمو، معدالت االستثمار والناتج املحمعدالت 

االقتصادية التي تؤثر على االقتصاد الجزائري وخاصة في ظل و على ضوء هذا العرض، فإن محاولة معرفة أهم املتغيرات 

والتنبؤ األداء االقتصادي وأساليب كمية تساعد على قياس  اإلصالحات التي عرفها االقتصاد تستلزم استخدام طرق 

 .مستقبال والى ماسيؤول اليه االقتصادي بمسار 

دراسة وتفسير بعض  سية التي تكتس ي أهمية بالغة فيإن من بين تلك الطرق الكمية نجد النماذج االقتصادية القيا

ط الواقع وتسمح بالحصول على نتائج تبسي املتغيرات االقتصادية سواء كانت كلية أو جزئية حيث تعمل هذه األخيرة على

 .أساس موضوعي غير متحيز تفض ي إلى تفسير مختلف املتغيرات محل الدراسة على

اللغة الرياضية لصياغة معدالت   منتعتمد النماذج االقتصادية القياسية على التصورات النظرية املترجمة                   

 . ة لدراسة األوضاع االقتصاديةاالقتصادية وسيلة قياسية تحليلي بين املتغيرات، وبهذا تعتبر النماذج تبسط العالقة

 من القياسية  االقتصاد، خاصة وأن هذه النماذجمستقلة ينفرد بها علماء تكون لدراسة ا              
ً
 وافرا

ً
أخذت قسطا

االقتصادية  ططوضع خمن اجل  التغيرات الكلية املستقبلية  رصد فيا الواسعة واملتعددة االهتمام الستعماالته

                                                                                   :السـؤال الجوهـري اآلتـيمن هذا املنطلـق يمكـن صياغــة اإلشكاليـة في  ،ووطويلة القصيرة واملتوسطةمستقبلية على املدى 

 

  ؟ 2008سنة  بعد االزمة العاملية  في الجزائر النمو االقتصادي ما مدى تأثر 

 الجزائري باملد العالمي للركود التضخمي على فترات طويلة ؟ مدى تأثر االقتصاد ما 
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 :الفرضيات

 :تحديد مجموعة من الفرضيات التي نسعى الختبارها وهي على النحو التالي

 للركود التضخمي .وجود تباين وتعدد وجهات النظر املفسرة   -

املحلي اإلجمالي الحقيقي،  في: حجم السكان اإلجمالي، الناتج النموتتمثل أهم املتغيرات االقتصادية املؤثرة على معدل  -

 . التضخم، والنفقات العامة

 : أهداف البحث

 :نهدف من خالل هذه الدراسة إلى

 .عليها  االقتصادية املؤشراتفي االقتصاد الجزائر ومعرفة أثر أهم  النمومحاولة تحليل واقع ظاهرة  -

املتغيرات  ومعرفة العالقات التي تربط بعض من ركود النمو الوقوف على واقع وأفاق سياسات الجزائر للحد  -

 .ي الجزائر االقتصاد في  النمواالقتصادية بمعدل 

 .االقتصاد الجزائري في  وتطبيقه النمومحاولة بناء نموذج اقتصادي قياس ي ملعرفة أثر املتغيرات االقتصادية على معدل  -

 :أهمية البحث  

تحقيق معدالت قصوى في  املتمثلة االقتصاديةيكتس ي البحث أهمية كبيرة في كونه يعطينا فكرة شاملة عن أهم املشاكل 

متغيرات االقتصادية الكلية والجزئية، ومنه وجب  ذلك بالتركيز على قراءة ، ومدى سعي الدولة الجزائرية في للنمو 

 .تفعيلها مستقبالاملتغيرات الواجب ية الوقوف على أهم

 :حدود البحث

وقد تم اختيارنا لهذه  ، 2011 الى 1990من سنة  ةتداملمفترة ال خاللإن الدراسة تخص الجانب االقتصادي للجزائر، 

وشروع الجزائر بعد ذلك في سلسلة من اإلصالحات   2008   العاملية املالية باألزمة الفترة على أساس تزامن هذه الفترة

 الظرفية.االقتصادية 

 :املنهج املستخدم

املوضوع كما سيتم استخدام الطرق القياسية واإلحصائية  مع طبيعة ملالئمتهمايتم إتباع املنهج الوصفي واملنهج التحليلي 

لتحليل وتفسير أهم املتغيرات  وفق معايير علمية  النمواالقتصادية ومعدل  الضرورية لدراسة العالقة بين املتغيرات

، لى املتغيرات ع التعرف وهي :  خالل تطبيق خطوات النماذج القياسية منالنمو االقتصادية املؤثرة على معدالت 

 لتقدير واستخراج eviews 7  وسيتم االستعانة ببرنامج ، و أخيرا إمكانية التنبؤ مستقبال ، االختبار املتغيرات  التقدير

 .النتائج وإجراء االختبارات الالزمة
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 :صعوبات البحث

من جهة وإسقاط ذلك  النظرية حول ظاهرة معينة والواقع ، عند محاولته الربط بين التحليالتعادة أمام الباحث  قفي

 بواسطة األدوات اإلحصائية والرياضية املتاحة لديه من جهة ثانية، صعوبات نوجزها فيما يلي
ً
 :قياسيا

 .ندرة املصادر واملراجع الحديثة ذات الصلة باملوضوع، وصعوبة الحصول عليها -

األحيان، خاصة عندما   ملؤشرات االقتصادية الكلية وعدم تجانسها في بعضنقص املعطيات والبيانات الرقمية حول ا -

 .يتعلق األمر بالنظام املعلومات الجزائري 

                                                                  للوصول للمعلومة مطلوبة. لنظام املعلومات الجزائري لاإلحصائية عدم وجود تسهيالت من الهيئات  -

 :خطة البحث

 إلشكالية العامة للبحث ومن أجل اإلجابة على التساؤالت املختلفة املترتبة عنها، ومع األخذ
ً
بالفرضيات التي ينطلق  طبقا

 للمنهج الذي تم تحديده، تم تقسيم هذه الدراسة
ً
 .فصول ثالثة إلى   منها البحث وتطبيقا

 ية بين بعضطنشاط االقتصادي و العالقات التراببال املتعلق  يتناول الفصل األول من هذه الدراسة اإلطار النظري 

 .االقتصادية  مؤشرات

  .  2011الى  1990هم املؤشرات االقتصادية وفق نتائج واقعية خالل سنوات أل التحليلية قراءة للفكان الثاني  الفصلأما 

 القياس ينموذج البناء خطوات   هاسنتناول في ، 2011-1990خالل القياسية لدراسة  الفصل الثالث ويتم تخصيص 

النمو تؤثر على  تطبيق منهجية االقتصاد القياس ي من تحديد املتغيرات االقتصادية التيللحالة االقتصادية ب املالئم

 .الدراسات السابقة  باالعتماد على النظرية االقتصادية بالدرجة األولى وعلى بعض واالقتصادي 

نموذج، الواإلحصائية واختيار  سيتم صياغة النماذج القياسية وتقديرها واختبار مدى صالحيتها من الناحية االقتصادية

  املستقبلي . لالستعمال سواء للتحليل أو للتنبؤ ةصالح كون تل

تناسب و تحديات الوضعية التي يمر بها من االقتراحات التي  وضع مجموعةب موضوع بحثنانختتم وعلى إثر ذلك 

 . االقتصاد الجزائري 

 السابقة الدراسات 

صياغة مفاهيم و نظريات عن النمو االقتصادي و ذلك  إعادةة بعض الدراسات و البحوث التي األخير  اآلونةظهرت في لقد 

  2016و الرهن العقاري باملتعلقة  2008و متعلقة بشبكة املعلوماتية  2000 مثل ازمة  األخيرةفي ظل االزمات االقتصادية 

عن اهم التغيرات الدول وهذا ما شجعني عن البحث  تاقتصاداالبية غفي املتعلقة بظاهرة الركود العالمي املستديم 

 منها :وث بحاستنادا الى ب  وذلكاملالحظة في مختلف تركيبات االقتصاد و ظواهر املشاهدة 

في محاولته الى بناء نموذج دراسة تحليلية وقياسية تقدير دالة النمو في الجزائر بعنوان  2013 رماجستي،معاذ الصغير -

 و ارتباطها باالقتصاد الجزائري . 2008صادي في ظل االزمة العاملية اقت

قياسية دراسة  بالجزائرمعدل البطالة على  تاملتغيراقياس اثر بعنوان  2010سنة  راملاجستيبحث في سليم عقون -

 التأثيرروابط  إيجادعلى معدالت البطالة و التضخم و  وتأثيرهاحاول فيها  دراسة املتغيرات الكلية االقتصادية  تحليلية

 .على االقتصاد املحلي 
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 .    2009ة اإلسالمية ، غزة ، إلستكمال متطلبات شهادة املاجيستار ، الجامعأصدقاء املريض الخيرية، مذكرة 

 ،الجزائردراسة قياسية تحليلية حالة لى معدل البطالة ،االقتصادية عقياس اثر املتغيرات   ،سليم عقون      .4

 .2010مذكرة ماجيستر  فرحات عباس سطيف ، جامعة

    في الجزائر،  معاذ صغير ،مذكرة تخرج ماجيستر تقنيات كمية للتسيير جامعة مسيلة ،تقدير دالة النمو   .5

  2013سنة دراسة حالة عن االقتصاد الجزائري 

جامعة ،  2007 األزمات املالية ، شهادة ليسانس ، تخرج خديم جمال ،مذكرة -نابي عبد القادر ،لوري عمر .6

 مستغانم.

 

 املقاالت و التقارير:

املتحدة اللجنة  ، األمم2006األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا، تحليل ظرفية سنة  تقرير - .1

 االقتصادية ألفريقيا مكتب شمال أفريقيا.

املتحدة اللجنة  ، األمم2008األحوال االقتصادية واالجتماعية في شمال أفريقيا، تحليل ظرفية سنة  تقرير .2

 االقتصادية ألفريقيا مكتب شمال أفريقيا.

 .تقرير د.بشير موس ى نافع صحيفة القدس العربي .3

 

 



 

 :املراجع من شبكة املعلوماتية

Site d'internet 

1- http://www.arabstats.org 

2- http://cta.ornl.gov. 

3- http://data.albankaldawli.org. 

4 http:// www.bank-of-algeria.dz 

5- http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD. 

6- www.news.yahoo.com/imf-predicts-algeria-economy-grow-3-4-pct--business.html. 

-7 www.oeconomia.net/private/cours/economiegenerale/CAPET/01.theories 

8-http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc    
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Dependent Var iable: EP 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1,14E+09 2.24E+08 -5.097731 0.0022 

SERIES 571595,2 111425.3 5.129850 0.0022 

R-squared 0.814330     Mean dependent var 7180250. 

Adjusted R-squared 0.783385     S.D. dependent var 1551544. 

S.E. of regression 722118.7     Akaike info criterion 30.03008 

Sum squared resid 3.13E+12     Schwarz criterion 30.04995 

Log likelihood -118.1203     F-statistic 26.31536 

Durbin-Watson stat 1.345970     Prob(F-statistic) 0.002157 

Dependent Var iable: K 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 658,3925 892.0962 0.738028 0.4937 

SERIES01 -0,32322 0.444271 -0.727531 0.4995 

R-squared 0.095727     Mean dependent var 9.365445 

Adjusted R-squared -0.085128     S.D. dependent var 2.256765 

S.E. of regression 2.350860     Akaike info criterion 4.782396 

Sum squared resid 27.63272     Schwarz criterion 4.766942 

Log likelihood -14.73839     Hannan-Quinn criter. 4.591384 

F-statistic 0.529301     Durbin-Watson stat 1.315032 

Prob(F-statistic) 0.499526 
 
 
 
Dependent Var iable: DEF 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 574.6051 238.3435 2.410828 0.0262 

PP 0.400547 0.026221 15.27601 0.0000 

SERIES -0.280984 0.119584 -2.349680 0.0298 

R-squared 0.969801     Mean dependent var 28.57325 

Adjusted R-squared 0.966623     S.D. dependent var 10.53491 

S.E. of regression 1.924677     Akaike info criterion 4.273517 

Sum squared resid 70.38324     Schwarz criterion 4.422296 

Log likelihood -44.00869     F-statistic 305.0832 

Durbin-Watson stat 1.603581     Prob(F-statistic) 0.000000 

 



  

 

 اإلهداء 
 

 ،هاحلمد هلل الذي يسر لي امري وفضّل عليّ جبزيل عطاء                                         

  :الــى اإلهداء  هذا بسم اهلل أخط بقلمي         

 إىل من محلتين وهنًا على وهن وسهرت على ّ،  إىل النبع الذي ال ينقطع حبًّا                     

  ،إىل من كانت دعوتها سبب جناحي إىل قرة عيين أُمـي    أُمـي   أُمـي                    

 .أبـي العزيزاىل التقدير والشكر والعرفان عبارات أمسى  اهدي   كما                  

 أطال اهلل يف عمرهما.                    

  ''اري ـطه  عائلة''الكرمية  عائليت والـى                   

 

 *ولكل من ترك اثرا طيبا يف نفسي   *

 
 



 

كر
 كلمة  ش 

 

 

 فوز إال يف طاعته   وال المعني غريهعّزوجل الذي  هللالشكر أوال                

 و ال حياة إال يف رضاه.                                       

 

 ى كل من ساعدناـإل  دم جبزيل الشكر والتقدير ــنتق                           

   عــــــــمن قريب أومن بعيد على إجناز هذا العمل املتواض                        

        اجلامعي. نا رافقونا خالل املشوار ومنطلبة وإدارة   من أساتذة و                          

                

 جزاكم اهلل عنا كل خري                    

 


