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ملخص:
تناولنا يف ىذا البحث العجز ادلوازين كآلية للتأثَت يف إجتاه الدورة اإلقتصادية يف اجلزائر ،من خالل دراسة
قياسية لتأثَت العجز ادلوازين على الناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر ،ؽلكن من خاللو احلكم على تاثَت العجز ادلوازين
السنوي ،على الدورة االقتصادية ،وقد توصلنا إىل نتيجة مفادىا أن العجز ادلوازين يلعب دورا أساسيا يف حتريك
الدورة االقتصادية ،ويظهر ىذا التأثَت على الناتج احمللي احلقيقي ،كما أننا توصلنا إىل نتيجة أخرى مفادىا ،أن
اجلنوح اذلائل لإلنفاق الذي أدى إىل التمويل عن طريق العجز ادلوازين ،كان بشكل كبَت ،وغَت متحكم فيو ،أدى
مع مرور الوقت إىل ظهور آثار سلبية ،إنعكست يف شكل إرتفاع يف ادلستوى العام لألسعار وإطلفاض يف قيمة
الدينار ،نتيجة عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي القادر على إمتصاص الصدمات ادلنعكسة.
الكلمات الدالة :العجز ادلوازين ،الدورة اإلقتصادية ،الناتج احمللي احلقيقي.
مقدمة:
ضلتاج لبناء أي فكرة إىل معرفة القواعد اليت غلب البناء عليها مث نبدأ بالتحضَت واإلعداد مث التنفيذ
والرقابة وكذلك األمر بالنسبة لبنية ادليزانية العامة للدولة ،فبعد تدخل الدولة احلديثة يف شىت ادليادين االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وغَتىا فال بد من ميزانية عامة لكي تتمكن من القيام هبذه ادلهام ادللقاة عليها ،وىذه ادليزانية
تتكون من إيرادات تستخلصها الدولة لكي تنفقها يف رلاالت متعددة لتحقيق النفع العام ،إال أن مع تطور الفكر
ادلايل احلدي ث أصبحت ادلوازنة العامة تشهد عجزا شبو دائم ،إما مقصودا بفعل سياسات الدولة التوسعية ،أو عدم
كفاية مصادر اإليرادات العامة.
اإلشكالية :شلا سبق ؽلكننا صياغة إشكالية البحث على النحو اآليت:
تتضمن إشكالية البحث مدى التأثَت يف الدورة االقتصادية يف اجلزائر ،من خالل آلية العجز ادلوازين ،على
إعتبار أن اجلزائر تعتمد اجلزائر سياسة مالية توسعية ،كينزية يف خلفيتها الفكرية ،تستهدف حتقيق التوازن
االقتصادي العام ،عوض التوازن ادلايل يف ادلوازنة العامة ،وعليو فقد إختذت من العجز ادلوازين آلية لتحقيق ىدف
التوازن االقتصادي العام ،والتأثَت يف الناتج احمللي احلقيقي ،وبالتايل التأثَت يف الدورة االقتصادية يف اجلزائر.
أقسام الدراسة :تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام أساسية ،وذلك على النحو اآليت:
اإلطار النظري للعجز ادلوازين .
اإلطار النظري للدورات االقتصادية.

تتبع تأثَت العجز ادلوازين كآلية للتأثَت يف الدورة االقتصادية ،من خالل الناتج احمللي احلقيقي ،وذلك ببناء
النموذج القياسي ،يف دراسة قياسية تستهدف دراسة التأثَت على الناتج احمللي احلقيقي.
تقدمي نتائج الدراسة.
هدف الدراسة :
يتمثل ىدف الدراسة يف زلاولة تسليط الضوء على آلية العجز ادلوازين يف اجلزائر ومدى تأثَتىا على الدورة
االقتصادية  ،واليت مردىا بالدرجة األوىل إىل تذبذبات وصدمات أسعار النفط يف األسواق الدولية ،وذلك العتماد
االقتصاد اجلزائري على القطاع بنسبة كبَتة من الناتج احمللي اخلام ،وعليو هتدف دراستنا إىل تتبع تأثَت العجز
ادلوازين على الدورات االقتصادية يف االقتصاد اجلزائري ،وما إذا كان مردىا إىل صدمات أسعار النفط بالدرجة
األوىل ،ومدى تأثَت العجز ادلوازين على الدورة االقتصادية.
حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة يف تَتَبُّع تأثَت العجز ادلوازين على الناتج احمللي احلقيقي يف اإلقتصاد اجلزائري،
وانعكاساهتا االغلابية على اإلقتصاد الوطٍت ،وتأثَت ذلك على االستقرار اإلقتصادي لفًتة الدراسة ادلمتدة من
.0205 - 0222

ادلنهج ادلتبع:
بناءا على ماسبق ذكره ،فقد قمنا بإتباع ادلنهج الوصفي من أجل حتديد سلتلف ادلفاىيم والعالقات اليت
يتناوذلا ىذا ادلوضوع ،كما استخدمنا طريقة التحليل والًتتيب من أجل حتليل وتوضيح ومقارنة أىم ادلعطيات
والبيانات ادلتوفرة لدينا.إضافة إىل منهج القياس اإلقتصادي من أجل قياس اآلثار ادلًتتبة عن التوسع يف العجز
ادلوازنيكآلية لتحقيقي التوازن االقتصادي بدل التوازن ادلايل على الدورات اإلقتصادية يف اجلزائر.
أوالً :اإلطار النظري للعجز ادلوازين.

 .0تعريف ادلوازنة العامة :ؽلكن تعريف ادلوازنة العامة على النحو اآليت:
ادلوازنة العامة :ىي اخلطة اليت تقوم على تنبؤ مدروس لنفقات الدولة وإيراداهتا ،وتعكس سياسات الدولة
ادلختلفة من حيث حتديد أولويات اإلنفاق ،وإختيار الربامج وادلشاريع اليت حتقق األىداف العامة وذلك بتسيَت من
إدارة احلكومة ومجاعاهتا احمللية وسلتلف قطاعاهتا.0
ادلوازنة العامة :بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبلية تقاس عادة بسنة ،وتتطلب إجازة
من السلطة التشريعية كما أهنا أداة رئيسية من أدوات السياسة ادلالية تعمل على حتقيق األىداف االقتصادية
واالجتماعية للحكومة وعلى ىذا فإ ّن ادلوازنة العامة للدولة ما ىي إالّ خطة مالية يتم على أساسها اختاذ القرارات
اخلاصة بالنفقات العامة للدولة وإيراداهتا لفًتة الحقة ،أي أهنا دتثل برنارلا ماليا يتضمن السياسات ادلالية
واألىداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها .0
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شلا سبق نستنتج أن ادلوازنة العامة عبارة عن برنامج عمل متفق عليو فيو تقدير اإلنفاق العام للدولة،
ومواردىا لفًتة الحقة ،تلتزم بو الدولة وتكون مسؤولة عن تنفيذه ،وتتكون ادلوازنة العامة من جانبُت يشمل األول
النفقات العامة(االستخدامات) ،ويشمل اجلانب الثاين كافة اإليرادات اليت تؤول إىل خزينة الدولة مهما كان
مصدرىا.0
 .0نظرية توازن ادليزانية العامة للدولة:
يقضي توازن ادلوازنة التعادل بُت النفقات واإليرادات ،عدم وجود عجز وفائض ونظرية التوازن ىذه كانت
مقدسة عند التقليديُت ،أي كان ؽلنع على السلطة التنفيذية إحداث أي زيادة أو عجز وعليو اخلطة ادلالية ادلتمثلة
يف وثيقة ادلوازنة غلب أن تكون متوازنة ،وكذلك ادليزانية اليت تظهر الواقع الفعلي إليرادات ونفقات السنة ادلنصرمة
غلب أن تكون متوازنة ىي األخرى وذلك بغض النظر عن الظروف االقتصادية اليت دتر هبا البالد ادلعينة.
من ىنا يتضح أ ّن توازن ادلوازنة يتطلب توفر عنصرين علا :عدم وجود فائض يف ادلوازنة العامة وىو عنصر
قليل احلدوث إالّ يف حاالت االزدىار االقتصادي ،كما أ ّن التوازن يفًتض عدم وجود عجز لكن ىذا األخَت قد
ػلدث لعدة أسباب :
خطأ يف تقدير اإليرادات والنفقات ،خطأ يف دراسة احلالة االقتصادية ادلقبلة اليت تنفذ فيها ادلوازنة؛
عدم كفاية اإليرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات العامة؛
عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد يف النفقات ال يقابلو تزايد يف اإليرادات،
التهرب الضرييب .0
شلا سبق ؽلكن أن طللص إىل ثالثة أنواع من العجز ادلوازين :3
 عجز موازين تعًتف بو السلطة التنفيذية ويظهر عند اعتماد ادلوازنة أي يكون يف بداية السنة ادلالية.
عجز بنيوي يظهر يف هناية السنة ادلالية نتيجة زيادة يف النفقات غَت شلاثلة لزيادة اإليرادات العامة .
عجز ناتج عن الوضعية االقتصادية اليت ؽلر هبا اقتصاد البلد ادلعٍت أثناء تنفيذ ادلوازنة ،أي أ ّن ىذا النوع يظهر
كذلك يف هناية السنة ادلالية ومل يكن موجودا يف بداية السنة  ،ويف أغلب األحيان يعود سبب ىذا العجز إىل
االطلفاض ادلفاجئ لإليرادات والناتج ىو اآلخر عن تغيَت األوضاع االقتصادية خالل فًتة تنفيذ ادلوازنة .

كما ؽلكن تقسيم العجز ادلوازين إىل نوعني رئيسيني حسب مدى مساعلة الدولة فيو:4

-
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أ .العجز ادلفروض :ان ادليزة االساسية للنفقات العامة ىي الزيادة مستمرة من سنة الخرى ودلواجهة ىذه الزيادة يف
االعباء تسعى سلتلف احلكومات اىل زيادة اإليرادات ،وتعترب الزيادة يف النفقات ظاىرة عادية ؽلكن توقعها
وحساهبا و بالتايل معاجلتها اال ان االعباء اليت تطرأ على الدولة يف فًتات االزمات والكوارث ىي اليت تسبب
العجز احلقيقي يف ادليزانية.0

ب .العجز ادلقصود:3وىومايقصد بو بعض احلاالت باسلوب الذروة االقتصادية فبعد االزمات اليت عاشتها الدول
لسنُت.ان التوزان ادلايل يف الوقت احلاضر غَت ضروري بل اصبحت تعتمد العجز ادلايل ادلقصود يف سبيل الوصول
(ادلعتمد) يف ادليزانية عندما تعا ين من ازمة اقتصادية وختشى اقتصادىا من الشلل ومن اجل ذلك فهي ختفض
الضرائب وتزيد يف االنفاق حىت تزيد االستثمارات وتنشا مناصب شغل كبَتة.وحتافظ على القدرة الشرائية
للمواطنُت وتنعش ادلشاريع الكاسدة.االمر الذي بسبب عجز يف ادليزانية اال انو يكون مقصودا من طرف احلكومة
اليت تسعى اىل ختطي االزمة بسالم وحتقيق الرفاىية للمجتمع نتيجة ذلذا فقد استعملت الدول ادلختلفة سواء
النامية او ادلتقدمة ،دتويل التنمية عن طريق تكوين تغطية ىذا العجز يف اغلب احلاالت اال انو يشًتط يف ىذه
الطريقة ان يستخدم لفًتة مؤقتة لتنشيط الطلب الفعال وبالتايل حتقيق التوازن االقتصادي الكلي .
 .3مصادر متويل العجز ادلوازين:يتم دتويل العجز ادلوازين بعدة طرق منها فرض ضرائب جديدة ،وختفيض النفقات
العامة وغَتىا ،إال أن ىناك طريقتُت رئيسيتُت علا:
 0.1القروض العامة:

ؽلكن تعريف القرض العام بأنو مبلغ من ادلال تقوم الدولة باحلصول عليو من األفراد أو ادلؤسسات ادلالية
التعهد برد ادلبلغ الذي يتم اقًتاضو خالل فًتة زمنية زلدَّدة،
احمللية أو الدولية ،أو احلكومات األجنبية ،وذلك مع ُّ

مضافاً إليو بعض الفوائد اليت يتم االتفاق عليها ضمن شروط القرض.0
والقروض العامة ىي رلموعة القروض اليت عقدهتا الدولة قصد دتويل مشروعات معينة هتدف خططها
حتقيقها .وتلجأ الدولة لعقد ىذه القروض بعد أن تعجز مواردىا العادية عن دتويل ىذه ادلشروعات ،واذلدف من
القروض العامة ىو تضييق الفجوة بُت الفرق يف االدخار احمللي ادلتاح يف فًتة معينة ،واالستثمار ادلطلوب لتحقيق
معدل النمو ادلستهدف يف تلك الفًتة ،ويساوي القرض العام دائماً الفرق بُت إيرادات الدولة (من الضرائب
واإليرادات األخرى) ونفقاهتا.

 0.1اإلصدار النقدي دون تغطية (التمويل بالعجز):

تقوم الدولة اليت تعاين من عجز يف ميزانيتها العامة يف بعض األحيان باللجوء إىل إصدار كمية جديدة من

النقود بدون تغطية ،وىذا ما يُعرف بالتضخم ادلايل أو "التضخم االقتصادي 0والذي مفاده أن الزيادة اليت حتدث
 1زلمد شاكر عصفور ،أصول ادلوازنة العامة ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،0988 ،ص .68
 0عبد ادلنعم فوزي و آخرون ،ادلالية العامة والسياسة ادلالية ،دار ادلعارف ،القاىرة ،0969 ،ص .358

يف كمية النقود بيد العناصر االقتصادية ينجم عنها زيادة إقبال ىاتو األخَتة على شراء السلع واخلدمات (بطر ٍ
يقة
ِ
ؤدي إىل ارتفاع األسعار ،ومن مث اطلفاض القيمة احلقيقية للنقود.
مفاجئة)؛ شلا يُ ّ
 .2دور العجز ادلوازين يف أداء اإلقتصاد:
أصبح من الضروري بعد اتساع دور الدولة يف النشاط االقتصادي أن تعمل احلكومة على أن يتسابق

نشاطها مع نشاط األفراد وتوحد األىداف واجلهود ،و ال تتعارض أو تتنافس ،ولذلك أصبح لزاما على السياسة
ادلالية من خالل ادلوازنة العامة أن تعمل على حتقيق التوازن يف جوانب االقتصاد الوطٍت وبالتايل حتقيق األىداف
التالية:0
.0التوازن ادلايل:
ويقصد بو استخدام موارد الدولة على أساس وجيو  ،فينبغي أن يتسم النظام الضرييب بالصفات اليت جتعلو يالئم
حاجات اخلزانة العامة من حيث ادلرونة ،ويالئم يف الوقت ذاتو مصلحة ادلمول من حيث عدالة التوزيع ،ومواعيد
اجلباية واالقتصاد ،و أيضا ال تستخدم القروض إال ألغراض إنتاجية.3
.0التوازن االقتصادي:

مبعٌت الوصول إىل حجم اإلنتاج األمثل وىنا يتعُت على احلكومة أن توازن بُت نشاط القطاع اخلاص و العام
للوصول إىل أقصى إنتاج شلكن  ،فكلما كانت ادلشروعات ،أقدر على اإلنتاج من ادلشروعات العامة كلما وجب

على احلكومة أن دتتنع عن التدخل ادلباشر وتقصر نشاطها على التوجيو بواسطة اإلعانات والضرائب ،ويتحقق
التوازن بُت القطاعُت العام واخلاص عندما يصل رلموع الدخل القومي إىل حده األقصى ،أي أنو يتحقق التوازن
عندما صلد أن ادلنافع احلدية الناجتة عن النشاط االقتصادي للحكومة يتعادل مع ادلنافع احلدية اليت تقتطعها
احلكومة بتحصيل إيراداهتا من األفراد ،فالتوازن ىنا يعٍت استغالل إمكانيات اجملتمع على أحسن وجو للوصول إىل
حجم إنتاج أمثل.
.1التوازن االجتماعي:

مبعٌت يصل اجملتمع إىل أعلى مستوى شلكن من الرفاىية لألفراد يف حدود إمكانيات ىذا اجملتمع و ما تقتضيو

العدالة االجتماعية وبالتايل ال ينبغي أن تقف السياسة ادلالية عند حد زيادة اإلنتاج ،بل غلب أن يقًتن ىذا
اذلدف بتحسُت طرق توزيع ادلنتجات من األفراد ،إذ ؽلكن زيادة ادلنافع اليت ػلصل عليها اجملتمع من مستوى معُت
من ادلنتجات ،عن طريق إعادة توزيعها على األفراد بصورة عادلة ،ويستلزم ذلك تدخل الدولة إلعادة توزيع الدخل

الوطٍت باستخدام أدوات السياسة ادلالية .4
.2التوازن العام:

 1عبد الرمحن يسرى أمحد ،قضايا اقتصادية معاصرة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،0220 ،ص ص .087-059
 2علي زغدود ،ادلالية العامة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط.0226 ،0
 3عبد ادلطلب عبد احلميد ،التمويل احمللي والتنمية احمللية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،0220 ،ص.406 .
 4نفس ادلرجع ،ص. 407 .

أي التوازن بُت رلموع اإلنفاق الوطٍت ( نفقات األفراد لالستهالك واالستثمار ،إضافة إىل نفقات احلكومة)
وبُت رلموع الناتج الوطٍت باألسعار الثابتة يف مستوى يسمح بتشغيل مجيع عناصر اإلنتاج ادلتاحة ،واألدوات اليت
تستخدمها احلكومة كثَتة ومتنوعة للوصول إىل ىذا اذلدف ،أعلها الضرائب والقروض واإلعانات وادلشاركة مع
األفراد يف تكوين ادلشروعات وغَتىا.
شلا سبق قد يكون ىناك تعارض بُت األىداف لكن الًتتيب غلب أن يؤخذ بعُت االعتبار ،فادلفروض أن
يكون ىدف إىل حتقيق التوازن العام أوال ،مث تسعى إ ىل توفَت التوازن االقتصادي ،يلي ذلك التوازن االجتماعي
على شرط أن ال ؼلل ىذا اذلدف باحلجم األمثل لإلنتاج ،وأخَتا اذلدف ادلايل وتسيَت موارد الدولة على أحسن
وجو مع مراعاة ىدف االستقرار والنمو والعدالة.
ثانيا :اإلطار النظري للدورات اإلقتصادية.
 .0تعريف الدورات اإلقتصادية:

ىناك العديد من التعاريف للدورات اإلقتصادية ؽلكن أن نورد منها ما يلي:

 .0تعريف الدورات اإلقتصادية العينية:
التعريف األول  :الدورة اإلقتصادية ىي تقلبات تصيب النشاط االقتصادي القائم على آليات السوق
بصفة خاصة ،وىي حتدث يف حجم اإلنتاج ومستوى التشغيل وادلستوى العام لألسعار ،وختتلف عن بعضها من
حيث ادلدة واحلدة يف التقلبات.0
التعريف الثاين :ىناك من يرى أن للمؤسسات اإلقتصادية الدور األكرب يف حدوث الدورات اإلقتصادية

يف حال عدم إختاذ قراراهتا بعقالنية.0

من خالل ما سبق ؽلكن تعريف الدورات اإلقتصادية على النحو التايل:
الدورات اإلقتصادية :ىي تذبذبات غَت منتظمة يف النشاط اإلقتصادي صعودا أو نزوال ،أو ىي

موجات من اذلبوط والصعود يف حجم ومكونات النشاط اإلقتصادي ،ختتلف عن بعضها من حيث التوقيت
وادلدة ،ودتس سلتلف مكونات النشاط اإلقتصادي يف آن واحد.
 .0مصدر الدورات اإلقتصادية العينية:

ىناك اجتاىان رئيسان يف تفسَت مصدر الدورات اإلقتصادية العينية ،االجتاه األول ؽليل إىل تفسَتىا يف

إطار عدم التوازن ،منطلقاً من فكرة أن األزمة ىي تعبَت عن حدوث اختالل يف األسواق ،وىو ما تراه ادلدرسة
النمساوية ،حيث نظرت إىل دورات األعمال على أهنا أزمة اقتصادية ختل بالتوازن العام ،وىي ناجتة بالدرجة
األساس عن قيام البنوك ادلركزية بالتدخل يف النشاط االقتصادي ،من خالل التالعب بأسعار الفائدة وعرض
النقود ،فقد عزت تلك ادلدرسة دورات األعمال إىل التوسع االئتماين ،فعندما تقوم السلطات النقدية بسياسات

 0رمزي زكي – اإلقتصاد السياسي للبطالة" حتليل ألخطر مشكالت الرأمسالية ادلعاصرة" – سلسلة عامل ادلعرفة – أكتوبر – 0998الكويت – ص.043
 0فؤاد عبد هللا العمر – مقدمة يف تاريخ اإلقتصاد اإلسالمي وتطوره – البنك اإلسالمي للتنمية – 0223حبث رقم  - 06ص.80

توسعية ستؤثر بذلك على سعر الفائدة الذي يشجع على زيادة االستثمار األمر الذي يؤدي إىل التضخم،واالجتاه

الثاين يرى أن دورات األعمال ىي حالة طبيعية تتوافق دتاماً مع حالة التوازن ادلستمرة يف األسواق.0

وقد ظهر اإلجتاه األول يف ستينات القرن ادلاضي ،مستنداً على نظرية التوازن العام الذي توضح أن

التوازن العام صاحل لوصف األوضاع طويلة األجل( ، )Walrasien Equilibrium Théorieأما

األوضاع اليت حتدث يف األمدين ادلتوسط والقصَت فينطبق عليها التحليل الكينزي يف نظرية التقلبات ،فتلك
التقلبات – حسب التحليل الكينزي  -تعرب تعبَتاً صادقاً عن عدم قدرة االقتصادات الالمركزية على العودة إىل
مستوى التوازن.
أما اإلجتاه الثاين الذي يفسر دورات األعمال على أهنا ظاىرة يف صلب ظلوذج التوازن ،فقد تبنتو ادلدرسة
النيوكالسيكية ،اليت رأت انو من الواجب شرح التقلبات االقتصادية دون استدعاء فكرة االختالل يف األسواق،
فمن ادلفروض أن تلك األسواق متوازنة بصفة دائمة ،وتعليلها أن الدورات ال تنتج عن أزمات الطلب – كما
ذىب إليو أصحاب االجتاه األول  -وإظلا ىي ناجتة عن أزمات العرض ،شلا يعٍت أن ىذه التقلبات إرادية ،وتعد
بالتايل حاصل استجابة األطراف االقتصادية لعوامل خارجية ،كحدوث زيادة يف عرض العمل نتيجة أزمة
تكنولوجية اغلابية جتعل مردوديتو أكثر إرتفاعاً.0
ثالثا :اإلطار التطبيقي للدراسة – أثر العجز ادلوازين كآلية للتأثري يف إجتاه الدورة اإلقتصادية يف اجلزائر.

 .0حتليل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة 0203 - 0222وإثبات الدورات اإلقتصادية يف اإلقتصاد
اجلزائري.

تدعمت بفضل االرتفاع ادلسجل يف
إن عملية اإلنعاش يف رلال ادليزانية اليت انطلقت عام  1999واليت ّ
األسواق البًتولية قد مسحت بتسجيل ظلو إمجايل يبلغ  %3عام  2007مقابل : 2عام  2006وزيادة خارج
قطاع احملروقات تقدر  % 6،3مقابل  %5,6عام  2006ويبقى ظلو اإلنتاج احمللي اخلام متأثرا باإلنتاج يف
قطاع احملروقات نظرا ألعلية ىذا القطاع يف تشكيل القيمة ادلضافة واليت قدرت عام  2007ب  .% 44ونتيجة
لذلك ،بلغ النمو االقتصادي إمجايل : 3فيما استقر ظلو حجم قطاع احملروقات يف مستواه ادلسجل عام 2006
اطلفض ب  : 0.9عام 2007مقارنة بعام  2006وقد بلغ ظلو الناتج احمللي اخلام  :6,3 PIBوىذا بفضل
قطاع البناء واألشغال العمومية زيادة ب  :9,8وقطاع اخلدمات زيادة  ،: 6,8وقد رافق ذلك زيادة يف
النفقات العامة على االستثمار أوجدهتا متابعة تنفيذ الربنامج التكميلي لدعم النمو وكذا برنارلي« اذلضاب العليا
و اجلنوب.
وعموما ؽلكن إثبات الدورات اإلقتصادية يف اجلزائر من خالل تتبع تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
للجزائر للفًتة .0205 - 0222
0

جواد كاظم البكري  -مقال بعنوان "دورات األعمال يف ادلدرسة النمساوية  /مع إشارة إىل ظلوذج قائمة الكلف الصغَتة"  -جامعة بابل – منشور على موقع

www.docudesk.comزلمل بتاريخ 23ماي  -0203ص.20
 0نفس ادلرجع السابق – ص.20

اجلدول رقم  :20يبُت تطور الناتج احمللي واحمللي احلقيقي اإلمجاليُت للجزائر للفًتة من.0205 – 0222
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ادلصدر :من إعداد الباحث بناءا على:
 البنك الدويل -ظلو الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق ،جداول إحصائية بصيغة  Excelزلملة من موقعالبنك الدويل  www.albankadawli.Orgبتاريخ .0203/23/05
- O.N.S – Collection Statistiques N°167 – evolution des exchanges exterieurs de Marchandises
de 2000- 2010 –Alger 2011.P03.

الشكل رقم :20تطور معدالت النمو اإلقتصادي احلقيقي يف اجلزائر للفرتة .0203 - 0222
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ادلصدر :من إعداد الباحث بناءا على معطيات اجلدول رقم.20

من خالل الشك ل أعاله نالحظ بوضوح الدورات اإلقتصادية اليت حدثت يف الفًتة ادلمتدة من سنة
 0222إىل غاية سنة  0205وىي على النحو اآليت:

-30

معدل النمو الحقيقي

10

دتثل سنة  0222سنة رواج ،وسنة  0220سنة كساد أما بداية من سنة  0220وإىل غاية سنة 0225
كانت سنوات رواج ،وسنة  0226دتثل سنة كساد أما سنة  0228دتثل سنة رواج ،وىكذا دواليك بالنسبة لباقي
السنوات ،ويتضح أيضاً من خالل تطورات معدالت ظلو الناتج احمللي احلقيقي أن الدورات اإلقتصادية اليت مرت
هبا اجلزائر ذات فًتات زمنية متباينة وقصَتة يف نفس الوقت ،وذلذا ال ؽلكن أن نصنف مثل ىذه الدورات
اإلقتصادية يف صنف الدورات الرئيسية اليت تًتاوح مدهتا مابُت الثمانية سنوات والعشر سنوات ،وإظلا ؽلكن أن
تصنف ضمن دورات اقتصادية قصَتة أجل ،ومبا أن الدورات االقتصادية يف اجلزائر مردىا إىل تذبذبات اسعار
النفط كما سبق وأشرنا ،وقد كان للسلطات عدة إجراءات دلواجهة الوضع ،نوردىا على النحو اآليت:
 .0إجراءات السلطات اجلزائرية دلواجهة صدمة إهنار أسعار النفط احلالية.
دلواجهة ىذه الصدمة اختذت السلطات اجلزائرية رلموعة من اإلجراءات بغرض ضبط أوضاع ادلالية العامة و
حتييد أثر الصدمة على النمو اإلقتصادي مشلت مايلي:0
 .0كخط دفاع أول ،استخدمت احلكومة الفوائض ادلوجودة يف ادلالية العامة وادلتاحة يف صندوق ضبط اإلرادات
للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو.
 .0مسحت اجلزائر بإطلفاض سعر الصرف ،كإجراء لرفع حصيلة مداخيل النفط ادلقومة بالدوالر األمريكي عند حتويلها
إىل الدينار اجلزائري ،فعلى سبيل ادلثال ،قام بنك اجلزائر بالسماح للدينار باالطلفاض ب % 05مقابل الدوالر
األمريكي و ب  %6,7مقابل األورو خالل عام  ،0205والغرض من وراء ذالك ىو احلد من الطلب على
الواردات وتقليل الضغوط على االحتياطات الدولية.
 .3اختذت تدابَت حامسة يف موازنة عام  0206لتكريس مسار الضغط ادلايل عرب إحراز ادلزيد من التقدم يف ترشيد
اإلنفاق وخفض التكاليف اليت تتحملها ادلالية العامة وحتقيق وفرات ،حيث اطلفضت ميزانية  0206مقارنة بعام
 0205بنسبة  ،%8,8كما اطلفض تقدير ميزانية التسيَت بنسبة  ،%3,3واطلفضت ميزانية التجهيز ب ،%06
وقد مشلت تدابَت التقشف اإللغاء التدرغلي للنفقات الغَت ادلتكررة عرب ختفيض اإلستثمار العمومي( جتميد مشاريع
ترامواي ،مستشفيات ،)...وتقليص الواردات مع فرض رخص إسًتاد على منتجات منها السيارات واإلمسنت،
وخفض التوظيف يف القطاع العام وتفعيل عملية اإلحالة على التقاعد بعد سن  62سنة ،ويف جانب اإليرادات
العامة أقرت موازنة  0206دفع بعض الرسوم على القيمة ادلضافة على استهالك الكهرباء وادلازوت ،وفرض حقوق
مجركية ب  ،%05على أجهزة اإلعالم اآليل ادلستوردة.

 1عبذ الحميذ مرغيث ،جذاعيات إنخفاض أسعار النفط على اإلقحصاد الجسائري و السياسات الالزمة للحكيف مع الصذمة،
كلية العلوم اإلقحصادية ،جامعة جيجل -على الخط www.google.com -جاريخ اإلطالع ،2116/11/22 :ص.ص.5-4:

اجلدول رقم :20قيم العجز ادلوازين والناتج احمللي احلقيقي ادلستخدمة يف الدراسة القياسية.
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تعريف ادلتغريات :قد استعملنا متغَتين يف الدراسة ،نعرفهما على النحو اآليت:
العجز ادلوازين  :SBوىو الفارق بُت اإليرادات والنفقات العامة يف ادلوازنة العامة السنوية يف اجلزائر للفًتة 0222

–  ،0205وتكون ىاتو القيم سالبة على إعتبار أن النفقات العامة أكرب من اإليرادات العامة ،ولذلك توجب

علينا طرحها بالشكل ادلوجب ،حىت تعكس العجز ادلوازين ال كفرق بُت االيرادات والنفقات ،وإظلا كقيمة مالية
زائدة ؽلكن من خالذلا التأثَت يف الناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر ،وقد أخذنا القيم من ادلوازنة السنوية يف قوانُت
ادلالية.
الناتج احمللي احلقيقي  :PIBrوىو يعرب عن الناتج احمللي االمسي مستبعدا منو ادلستوى العام لألسعار ،وقد
إستخدمناه ،ألنو يعكس بصفة حقي قية أثر العجز ادلوازين على التنمية ،ويستثٍت ادلستوى العام يف األسعار من سنة
ألخرى ،حىت ال تكون الزيادة وعلية ،وقد أخذنا القيم من تقارير بنك اجلزائر السنوية.
اجلدول رقم :21بناء النموذجالقياسي للدراسة.
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من خالل اجلدول نالحظ أن معنوية احلد الثابت  cادلتغَتة ادلستقلة  sbمعنويتان ،إال أن قيمة داربن واتسون أقل
من القيمة الدنيا ،واليت رلاذلا [ ،]0.37-0.0أي أن ادلتغَت التابع لو إرتباط خطي غلب معاجلتو ،إال أننا بالرجول

إىل اجلدول رقم  ،20نالحظ أن ىناك فرق كبَت يف القيم ما بُت ادلتغَت التابع ،وادلتغَت ادلستقل ،وعليو فإننا نقوم
بتبديل ادلتغَتات مبا ؼلدم الدراسة ،وذلك على النحو اآليت:
 نضع ) . X  log(SB) ، Y  log(PIBوعليو يكون النموذج على النحو اآليت:اجلدول رقم :22بناء النموذج القياسي بعد تبديل ادلتغريات.
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من خالل اجلدول نالحظ أن معنوية احلد الثابت  cادلتغَتة ادلستقلة  sbمعنويتان ،كما أن قيمة داربن
واتسون وتنتمي إىل رلال القيم ،واليت رلاذلا [ ،]0.37-0.0أي أن ادلتغَت التابع ليس لو إرتباط خطي مع ادلتغَت
ادلستقل ،وىو ما ؼلدم الدراسة.
حتليل اإلحصائي للنموذج :من خالل اجلدول فإن التحليل اإلحصائي للنموذج يكون على النحو اآليت:
 معامل التحديد ( :)R²إن قيمة

 = 0.42وىذا يعٍت أن  %42من التغَتات احلاصلة يف الناتج احمللي

احلقيقي يف اجلزائر سببها إرتفاع العجز يف ادلوانة العامة ادلتزايد ،يف حُت تعود  %58من التغَتات احلاصلة فيو إىل
أسباب أخرى ،وقد إستخدمنا معامل التحديد ادلعدل ألن لديو مصداقية اكرب يف اختبار جودة األداء العام
للنموذج ،وذلك كونو اليتأثر بعدد ادلتغَتات ادلستقلة (نعود ذلذا ادلؤشر يف التفسَت االقتصادي للنموذج).

 ادلعنوية الكلية للنموذج (اختبار فيشر) Prob (F-statistic)=0,0038 :وىي أقل من مستوى الداللة
 %5وىذا يعٍت أن ليست كل معلمة متغَتة النموذج تساوي الصفر ،وعليو فإن ادلتغَت ادلستقل يؤثر على ادلتغَت
التابع وفق عالقة خطية.

 بالنسبة للحد الثابت Prob (c)=0,002 :وىي أقل من مستوى الداللة  %5وبالتايل أن ادلعلمة  cمعنوية
إحصائيا.
 بالنسبة للمعلمة  Prob (Tch)=0,038 :SBوىي أقل من مستوى الداللة  %5وبالتايل أن ادلعلمة SB
معنوية إحصائيا.
من خالل اجلدول ادلقدم يف ظلوذج الدراسة تظهر معادلة النموذج ،واليت تربط بُت العجز ادلوازين والناتج احمللي
احلقيقي يف اجلزائر على النحو اآليت:

Pibr  8.06  0.128SB
)(3.46

)(32.38

Prob F=0.038 n=16 DW= 1.14

= 0 ,46

الشكل رقم  : 20التمثيل البياين للعالقة ما بني العجز ادلوازين والناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر للفرتة
.0203 – 0222
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من خالل سحابة اإلنتشار النقطية ،تتضح العالقة الطردية بينالناتج احمللي احلقيقي والعجز ادلوازين يف اجلزائر

على طول فًتة الدراسة من  ، 0205 – 0222مع مالحظة تذبذب وإستثناء يف العالقة ،لكنو ال يرقى على
التأثَت يف طردية العالقة بُت ادلتغَتين.
 .0التحليل االقتصادي للنموذج:
من خالل معادلة النموذج نالحظ العالقة الطردية ما بُت العجز ادلوازين ومعدالت الناتج احمللي احلقيقي يف
اجلزائر للفًتة  ،0205 – 0222وىذا ما يعٍت أن العجز ادلوازين لو تاثَت على الناتج احمللي احلقيقي ،من جهة

أخرى فإن مع نوية العجز ادلوازين من خالل النموذج القياسي تعٍت بأنو إذا أردنا التأثَت يف الناتج احمللي احلقيقي،
يكفي أن نؤثر يف ادلتغَت ادلستقل (العجز ادلوازين) ،ومن ىنا فإننا حسب النموذج القياسي نتوصل إىل نتيجة
مفادىا أن العالقة بُت العجز ادلوازين والناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر ىي عالقة طردية على طول فًتة الدراسة،
إال أن التمثيل البياين يربز تذبذبا يف ىاتو العالقة ،من جهة أخرى نشَت إىل أن معامل التحديد يدل على أن
 %40من التغَتات احلاصلة يف الناتج احمللي احلقيقي يف اجلزائر سببها إرتفاع العجز ادلوازين ادلتواصل من سنة
ألخرى يف ادلوازنة العامة السنوية ،يف حُت تعود  %58من التغَتات احلاصلة فيو إىل أسباب أخرى ،ويعود السبب
يف ذلك إىل أن اجلزائر تعتمد بشكل متزايد على العجز ادلوازين السنوي ،وبشكل متعمد من سنة ألخرى ،على
إعتبار أن السياسة ادلالية يف اجلزائر ىي سياسة كينزية ،تستهتدف التوازن اإلقتصادي العام ،وبذلك هبي تعتمد
العجز ادلوازين كآلية للتأثَت يف إجتاه السياسة االقتصادية ،وبذلك تكون قد أثرت يف الدورة االقتصادية ،واليت
تنعكس يف شكل النمو يف الناتج احمللي احلقيقي.
من خالل معدل التحديد الذي بلغ  ،42%نستنتج مدى التاثَت الذي ػلدثو العجز يف ادلوازنة العامة السنوية
على الناتج احمللي احلقيقي ،والذي يكون قد إستحوذ على نسبة جد كبَتة من بُت ادلتغَتات ادلؤثرة يف إجتاه الناتج
احمللي احلقيقي.
ما ؽلكننا أن نشَت إليو ىنا ،أن اجلزائر أصبحت تعتمد على عدة آليات من غَت العجز ادلوازين للتأثَت يف
إجتاه الدورة االقتصادية ،إال أهنا تلجأ لتغطية ىذا العجز إىل عدة آليات ،اعلها اإلصدار النقدي دون تغطية
للكتلة النقدية ،ىذا باإلضافة إىل التخفيض ادلتتايل لقيمة الدينار اجلزائري ،ومن أجل دتويل ادلوازنة العامة ،خاصة
عند إطلفاض أسعار النفط ،إذ تلجأ إليو لتفادي ختفيض االيرادات من خالل سعر الصرف.
اللجوء إىل ىاتو اآلليات ،وبصفة دورية وبشكل غَت متحكم فيو ،أدى مع مرور الوقت إىل آثار سلبية على
االقتصاد الوطٍت ،ألغت اآلثار اإلغلابية للعجز ادلوازين على الدورة االقتصادية والناتج احمللي احلقيقي.
اخلامتة:
 2التنمية اإلقتصادية ىي رلموع السياسات ادلطابقة يف رلتمع ما للوصول إىل التقدم بإحداث تغَتات يف كل
من ىيكل اإلنتاج ،ونوعية السلع واخلدمات ادلنتجة ويف ىيكل توزيع الدخل ،وذلك إعتمادا على نظريات
وإسًتاتيجيات التنمية اإلقتصادية ،مع مراعاة يف نظرية النمو ادلتوازن اليت تتطلب التوازن بُت سلتلف صناعات سلع
اإلستهالك وبُت صناعات السلع الرأمسالية واإلستهالكية ،وكذلك تتضمن التوازن بُت الصناعة والزراعة  ،باإلضافة
إىل نظرية النمو غَت ادلتوازن ،وتنطلق ىذه النظرية من تقدم صناعة ما على الصناعات األخرى الذي يساىم يف ظلو
ىذه الصناعات وتقدمها على البعض اآلخر فيشكل ىنا إختالل القوة احملرضة للنمو ،وىنا يكون تدخل الدولة
عن طريق إحداث عجز يف ادلوازنة العامة وما ذلا من آثار إغلابية على اإلقتصاد الوطٍت ككل ،ومبا أن اجلزائر تعتمد
سياسة مالية توسعية ،كينزية يف خلفيتها الفكرية ،فقد إعتمد على العجز ادلوازين بصفة أساسية ،ولسنوات عديدة
متتالية ،متخذة ىدف التوازن العام بدل التوازن السنوي يف ادلوازنة العامة ،وذلك هبدف حتريك الدورة االقتصادية،

من خالل التأثَت ادلباشر يف الناتج احمللي اخلام ،والناتج احمللي احلقيقي بصفة خاصة حىت ؽلكنها تاليف اآلثار
السلبية للعجز ادلوازين ادلتتايل ،والذي ينعكس يف شكل تضخم يف األسعار.
نتائج الدراسة :توصلنا من خالل الدراسة القياسية والتحليلية إىل النتائج التالية:

 .0تعتمد اجلزائر العجز ادلوازين يف حتريك الدورة االقتصادية ،متخذة من الفكر الكينزي كخلفية فكرية يف
إسًتاتيجيتها ادلالية.
 .0يلعب ريع قطاع ادلرحوقات دور الكفيل والضامن ،للتغطية العجز ادلوازين ،من خالل صندوق ضبط اإليرادات.
 .3اجلنوح اذلائل لإلنفاق ،وادلمول عن طريق اجلباية البًتولية ،والعجز ادلوازين للسنوات الستة عشر التالية أدى إىل
نتائج إغلابية ،يف حتريك الدورة االقتصادية ،من خالل التأثَت ادلباشر يف الناتج احمللي احلقيقي.
 .4ىناك آثار سلبية خطَتة ظهرت مع التوسع يف العجز ادلوازين ،والذي يتم تغطيتو عن طريق ختفيض قيمة الدينار
اجلزائري ،وإصدار كتلة نقدية دون وجود مقابل ذلا على مستوى البنك ادلركزي ،ىاتان اآلليتان ،أدى التوسع فيها
مع مرور الوقت إىل ظهور إنعكاسات خطَتة ،خاصة يف رلال تضخم الكتلة النقدية واألسعار ،وتدين قيمة
الدينار دون أن يكون ىناك أثر إغلايب على الصادرات.
قائمة ادلراجع:
.0
.0
.3
.4

عقلة زلمد يوسف ادلبيضُت – النظام احملاسيب احلكومي وإدارتو – عمان ،دار وائل للنشر.0999
إبراىيم علي عبد هللا – أنور العجارمة – مبادئ ادلالية العامة – دار الصفاء للنشر – عمان ،االدرن .0222
قطب إبراىيم زلمد – ادلوازنة العامة للدولة – ط – 0القاىرة – اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.0977.
بشار يزيد الوليد – التخطيط والتطوير االقتصادي – الراية للنشر والتوزيع – األردن .0228

 .5مسعود دراوسي ،السياسة ادلالية ودورىا يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر  ،0224-0999أطروحة
دكتوراه دولة غَت منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.0226/0225 ،
 .6مجال يرقي -إشكالية العجز يف ميزانية البلدية ،دراسة حالة بلديات دائريت وزرة وادلدية – أطروحة دكتوراه غَت
منشورة – جامعة اجلزائر.0200
 .7زلمد شاكر عصفور ،أصول ادلوازنة العامة ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة.0988 ،
 .8عبد ادلنعم فوزي و آخرون ،ادلالية العامة والسياسة ادلالية ،دار ادلعارف ،القاىرة.0969 ،
 .9عبد الرمحن يسرى أمحد ،قضايا اقتصادية معاصرة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.0220 ،
.02
.00
.00

علي زغدود ،ادلالية العامة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط.0226 ،0
عبد ادلطلب عبد احلميد ،التمويل احمللي والتنمية احمللية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.0220 ،
رمزي زكي – اإلقتصاد السياسي للبطالة" حتليل ألخطر مشكالت الرأمسالية ادلعاصرة" – سلسلة عامل

ادلعرفة – أكتوبر – 0998الكويت.

.03

فؤاد عبد هللا العمر – مقدمة يف تاريخ اإلقتصاد اإلسالمي وتطوره – البنك اإلسالمي للتنمية– 0223
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