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 رـــدًـــقـــر وثـــكـــش

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

نْ  َأَرَأًُْتْ  قَْومِ  قَاَل يَ ﴿
ِ
ِّنَة   عََلى  ُكْنُت  إ نًا ِرْزقًا ِمنْوُ  َوَرَزقَِن  َرّبِ  ِمنْ  بَُ  ٕإلى  ُأَخاِمَفُكْ  َأنْ  ُأرًِدُ  َوَما  َحس َ

نْ  َأْْنَاكُْ َما
ِ
َّل  ُأرًِدُ  َعْنُو ۚ إ

ِ
ْصََلحَ  إ

ِ
َّل  ثَْوِفِِقي إس خطعت وما َما إّْل

ِ
وِ   ِِبّلَلِ  إ َْ َ ِو ُأِهُُب  ثََوََّكُْت  عَل َْ َ م

ِ
  ﴾َوإ

 من سورة ىود ﴾٨٨﴿إلًٓة 

 .متام ىذإ إمبحثإذلي وفقن ّلٕ  مباركً  طَباً  كثريإً  محدإً  إمحلد هلل

ذلي إ "يـــــاحلـــــح صـــــامــــــص"س خاذ إدلكخور إحملرتم ٔأثوجو بوإفر إمشكر وإمخقدٍر ملٔ 

رشادي بنصاحئو وجهييي وإٕ ث سبِل يف كبريإً  طروحة وبذل جميودإً ثفضل ِبّٕلرشإف عل ىذه إلٔ 

ل إمشكر إمقمية، فهل من   .نفاوإمعر جًز

رتم ن إذلي قبلوإ ساثذة وإدلكحرة إحملإمسادة إلٔ  ٕإلوإمخقدٍر وإمثناء  كام ٔأثوجو بوإفر إمشكر

 طروحة.مناقشة ىذه إلٔ 

إذلي ساعدين يف رضي رش َد خوس خاذ إمليندس إلٔ  ٕإلخاصة  كام ّل ًفوثن ٔأن ٔأثوجو بخحَة

 فهل من لك إمخحَة إمخقدٍر. ومايتٔأملعلطروحة يف شقيا جناز ىذه إلٔ إٕ 

ب ٔأو بعَد. ٕإل وثقدٍري ينفاوعر  جشكرإيتٔأثقدم بأمٔسى  لك من ساعدين من قًر  

 ثإمباح



 
  

 دإءـــــــإّٕلى

 

 

 .إموإدلٍن إمكرمي ن ٔأطال هللا يف معرهيام ٕإل

 إمزوجة إمكرمية. ٕإل

 وٕإبنيت "خدجية" بن " محمد ٔأصَل"إٕ  ٕإل

 مجَع إٔلىل وإّٕلخوة وإٔلخوإت ٕإل

 ثقدمي إٔلفضل ٕإللك طامب عمل ٌسعى  ٕإل

 

 ٔأىدي ىذإ إمبحث إملخوإضع.
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 االقتصادية اليت شهدىا االقتصاد تأ٫تية بالغة يف ظل األزمابي االقتصادتدخل الدولة يف اجملاؿ ى ٭تظ
ية حوؿ موضوع االقتصادية لصانعي السياسة االقتصاداإليديولوجيات على الرغم من تضارب القناعات و  العا١تي

نضوجها نو يصنف تطورىا و أازات السوؽ إال ٧تإبيعًتؼ  ثغاؿ بري، فإذا كاف جوف كينيث االقتصادتدخل الدولة يف 
غية ٖتقيق ية باالقتصادالدولة ضرورة تدخلها من خبلؿ السياسات تم على ي، ٦تا ٭تُ االقتصاداالستقرار يف إطار عدـ 

إحداث  إىلالسوؽ الذي يعمل ْترية سيؤدي  قتصادايرى أف فريدماف  فإفية، االقتصادالفعالية ي و االقتصاد االستقرار
يف ظل و  ،تلكالسجاؿ بُت أنصار ىذه ا١تدرسة و  أماـ ىذاية ا١ترجوة، و االقتصادي والفعالية االقتصاد االستقرار
ي أف تدخل االقتصادناع القرار ، أدرؾ صُ العامل يف اآلونة األخَتة تصاداتقااألزمات اليت ميزت ية و االقتصادالظروؼ 

 .ىداؼ معينةي أصبح من األ٫تية ٔتكاف بغية ٖتقيق أاالقتصادالدولة يف النشاط 

ا لتحقيق ىذ متبلكهاااٟتديث عن األدوات الواجب  إىلي للدولة يقود االقتصادلعل اٟتديث عن الدور و  
ية كاف مع ظهور نظرية التوقعات االقتصادفتطور نظرية السياسة ، يةاالقتصاد اتا١تتمثلة يف أدوات السياسو  الدور

بقة من طرؼ صانعي السياسة ه السياسة ا١تطَ ذاألثر الذي ٘تارسو ى عتباراالاألخذ بعُت  إىلالرشيدة باإلضافة 
ية االقتصادأف نظرية السياسة  كما،  لختيار األمثاالالقطاعات من خبلؿ تطبيق قاعدة ية على ٥تتلف االقتصاد

 يةاالقتصادذلك من خبلؿ ٖتقيق أىداؼ ٤تددة للسياسة و  أىداؼ،أدوات/ اٟتديثة تقـو على أساس مقاربة
 .ية بعدد األدوات ا١تتوفرةاالقتصادٔتعٌت أنو ٬تب أف يكوف عدد أىداؼ السياسة  أدوات معينة استخداـب

ؿ ىو األدوات ؛ احملور األو ٤تورين أساسُت إىلية تنقسم االقتصاديتضح من خبلؿ ما سبق أف نظرية السياسة 
 ٖتقيقها. إىلية االقتصاد اتاألىداؼ اليت يسعى صانعو السياس احملور الثاين ىوو  ،متبلكهااالواجب 

فاؽ اٟتديث عن السياسة ا١تالية بشقيها؛ سياسة اإلن إىلية يقود اداالقتصإف اٟتديث عن أدوات السياسة 
السياسة  إىلضافة باإل سياسة الصرؼ األجنيب االعتبارالسياسة النقدية اليت تأخذ بعُت السياسة الضريبية و و اٟتكومي، 

االستقرار أىداؼ  إىلٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ تنقسم  إىلية االقتصادات يسعى صانعو السياسو التجارية،
؛ رفع مستوى ياالقتصادا١تتمثلة فيما يعرؼ ٔتربع كالدور الذي تتكوف زواياه األربعة من معدؿ النمو و  ،يداالقتصا
، ٗتفيض معدؿ التضخم، ٖتقيق التوازف ا٠تارجي، حيث أف ٖتقيق األىداؼ األربعة تكتنفها ٣تموعة من التشغيل

ما  ىوو  ،أخرىالتوازف ا٠تارجي من جهة والتشغيل من جهة والتضخم و سبب التناقض ا١توجود بُت النمو الصعوبات ب
أف ىذه  إىلية الكلية لتوسيع مساحة مربع كالدور، باإلضافة االقتصاديطرح ضرورة التنسيق بُت ٥تتلف السياسات 

 .ياالقتصادالسياسات تؤثر أيضا على ا٢تيكل 
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متقدمة ٢تا ميزاهتا ا٠تاصة، كاف ال بد من  قتصاداتايف  ية اليت طُورتاالقتصاد اتإذا كانت نظرية السياسو       
 اٞتزائري بصفة خاصة االقتصادبصفة عامة و  النفطية تاالقتصادياعطيات إدخاؿ تغَتات عليها لتتناسب مع م

أف تطور  حيث ،يةاالقتصادالسياسات  تسطَتعلى موارد النفط يف  عتماداالقتصاد اٞتزائري ىي فالسمة ا١تميزة لبل
النفطية  تيااالقتصادعة، كما أف غالبية ية ا١تتبَ االقتصاد اتبشكل كبَت يف تغيَت معامل السياسهم أسعار النفط يس

ذات ىيكل إنتاجي غَت متوازف، لذلك وجب دراسة اآلثار اليت ٘تارسها ىذه السياسات على  تقتصاديااا بأهنتتميز 
 ،جل تعظيم مساحة مربع كالدورتصحيح النقائص من أو  جهة بغية تقييم ىذه السياسات من يداالستقرار االقتصا

 االقتصادو النفطية بصفة عامة  تيااالقتصادعلى التوازف ا٢تيكلي يف  دراسة األثر الذي ٘تارسو أيضاً من جهة أخرى و 
 .ىيكل إنتاجي متوازفبناء ارد النفطية و ذلك ٤تاولًة للخروج من التبعية للمو اٞتزائري بصفة خاصة، و 

 ،مة يف ىذا اجملاؿىناؾ عدة ٪تاذج مستخدَ اٞتزائري  االقتصاديف  ية الكليةاالقتصادبغية تقييم السياسات و   
ية االقتصادَتات السياسات متغ الذي يعتمد على تقدير العبلقة السببية بُت التوازف التطبيقي العاـ ٪توذجلعل أ٫تها 

ذلك بعد و  ،ية الكلية على األىداؼاالقتصادمعرفة تأثَت السياسات  نموذج٭تاوؿ ىذا الو ا١تنشودة، ها أىدافو  الكلية
 قًتاحا إىلىذه الدراسة تسعى  فإفيل بالتاو  ،٥تتلف العوامل األخرى اليت تؤثر على ىذه األىداؼ عتباراالاألخذ بعُت 

ي االقتصاد االستقرارتصحيح األسعار النسبية للحفاظ على و  اإلٚتايلالطلب  احتواءهبدؼ سياسات اقتصادية كلية 
اٞتزائري عن  االقتصادعاين منو يعاٞتة جوانب الضعف ا٢تيكلي اليت م ه الدراسةمن جهة أخرى ٭تاوؿ ىذو  ،من جهة

 اٞتزائري. قتصادلبلالطاقة الكامنة  استخداـزيادة ا٢تيكلي و طريق زيادة إٚتايل العرض من خبلؿ دعم التوازف 

 البحثإشكالية 

ا١تسا٫تة و  االختبلؿهم يف تصحيح ية الكلية كأداة تساالقتصاداسات ٦تا سبق ذكره تتضح أ٫تية السي نطبلقاا
اليت تعترب  النفطالنفطية اليت تعرؼ تبعية كبَتة لصادرات  تيااالقتصاد، خاصة يف قتصاد تنشيط الطاقة الكامنة لبليف

كما   يف أسعار النفط ية نتيجة عدـ االستقراراالقتصاد ٬تعلها عرضة للتقلبات ىذا ماكم فيو، و متغَت خارجي غَت متحَ 
ي والتوازف ا٢تيكلي وكيفية الزيادة يف االقتصاد االستقرارتسعى ىذه الدراسة إىل حل إشكالية العبلقة ا١توجودة بُت 

 سياسات اقتصادية مثلى. باستخداـ لبلقتصادالطاقة الكامنة  استغبلؿ

ية الكلية يف إطار االقتصاداألمثل للسياسات  االختياروتسعى الدراسة يف مرحلة ثانية إىل ٖتليل نظرية      
ية، وذلك بغية ٖتليل فعالية االقتصادي بعد دراسة اٞتانب النظري للسياسات االقتصادالنماذج ا١تختلفة للتوازف 

 الداخلي وا٠تارجي. ياالقتصاد االستقرارية الكلية ٣تتمعة على االقتصادالسياسات 
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اٞتزائري، من خبلؿ ٖتليل طبيعة  االقتصادوتقـو الدراسة يف مرحلة ثالثة بإسقاط اٞتانب النظري على  
ية ا١تتَبعة وذلك بوضع سيناريو أساسي االقتصادي ومصدره ودرجة خطورتو، مع تقييم السياسات االقتصاد االختبلؿ
سيناريوىات  باقًتاح، مث تقـو الدراسة قطاعاتلى مستوى ٚتيع الاٞتزائري خبلؿ ا١ترحلة القادمة وع لبلقتصاد

كلية مثلى، مع توضيح أىم ا١تراحل لتطبيق ىذه السيناريوىات مستخدمًة يف ذلك ٪توذج التوازف   اقتصاديةلسياسات 
 اإلجابة على التساؤؿ التايل: إىله الدراسة تسعى ذى فإفلذلك التطبيقي العاـ، 

ية  الكلية في تحقيق التوازن الهيكلي واالستقرار االقتصادكيف يمكن تقييم دور السياسات "      
نموذج  من خبللالجزائري بصفة خاصة  االقتصادالنفطية بصفة عامة وفي  تاالقتصادياي في االقتصاد

 "؟التوازن التطبيقي العام

ٚتيع جوانب  ستيفاءالة تسهم يف رح تساؤالت فرعية مكمط إىلإف اإلجابة على ىذه اإلشكالية تقود 
 ا١توضوع:

 النفطية؟ تاالقتصادياماىي أسباب اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي يف  -
النفطية يف ٣تاؿ صياغة وتنفيذ السياسات  تاالقتصادياىل ٯتكن لبلقتصاد اٞتزائري االستفادة من ٕتارب  -

 ي والتوازف ا٢تيكلي؟االقتصادية لتحقيق االستقرار االقتصاد
 اٞتزائري، وكيف يؤثر على مؤشرات التوازف ا٢تيكلي؟ االقتصادالتوازف ا٢تيكلي يف  اختبلؿماىي طبيعة ومصدر  -
يؤثر على مؤشرات االستقرار ٞتزائري، وكيف ا االقتصادي يف االقتصادماىي طبيعة ومصدر االستقرار  -

 ي؟االقتصاد
منها على كل  ةر ا١ترجو اثٖتقيق اآل يفاٞتزائري  االقتصادعة يف ية الكلية ا١تتبَ االقتصادالسياسات  تساىم  كيف -

 ؟والتوازف ا٢تيكلي ياالقتصاداالستقرار من 
 االقتصادا٢تيكلي يف  التوازف١تعاٞتة اختبلؿ  اقًتاحهااليت ٯتكن ية الكلية االقتصادماىي سيناريوىات السياسات  -

 اٞتزائري؟

 البحثفرضيات 

 إىلمن إشكالية الدراسة ا١تطروحة ال بد من طرح عدد من الفروض العلمية اليت تسمح بالوصوؿ  نطبلقاا
١تبلحظة األولية ١توضوع البيانات ا١تطلوبة ا١تنبثقة من اباإلضافة إىل ٖتديد ا١تعلومات و  األطروحة،ا٢تدؼ من وراء ىذه 
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لعل جابة عن إشكالية ىذه الدراسة، و اإل إىلبالضرورة  بشكل يقود ختبارىاباالعوامل ا١ترتبطة هبا ٦تا يسمح الدراسة و 
 أىم  فرضية ٯتكن أف ُتطرح يف ىذا اجملاؿ كإجابة مؤقتة على اإلشكالية الرئيسية ما يلي:

بصفة عامة وفي النفطية  تيااالقتصادية الكلية المسطرة من طرف االقتصادلم تسهم السياسات 
أن تحافظ على  استطاعت، في حين أنها الهيكلي التوازنفي معالجة اختبلل بصفة خاصة الجزائري  االقتصاد

 بتطورات أسعار النفط.  الرتباطوي االقتصاداالستقرار 

 الفرضية الرئيسية ٯتكن طرح الفرضيات الفرعية التالية: إىل إضافةً 

 النفطية. تاالقتصاديا٪توذج التنمية النفطية من بُت أحد أسباب اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي يف  اعتماديعترب  -
تنفيذ السياسات اٞتزائري يف ٣تاؿ صياغة و  االقتصادعلى  النفطية تاالقتصاديا تطبيق ٕتارب بعضٯتكن  -

 .التوجو التنموي لنفطية يف ٖتديدتشابو يف كوهنا تعتمد على اإليرادات ابسبب ال ية الكليةاالقتصاد
 النفطعلى موارد قطاع  االقتصاد عتمادازائري ىو مشكلة ىيكلية نإتة عن اٞت االقتصاديف  ا٢تيكلي االختبلؿ -

 .دوف بقية القطاعات
وليس  سعار النفط يف السوؽ الدوليةأ بارتفاعبشكل كبَت ي الذي حققتو اٞتزائر االقتصاد االستقرار رتبطا -

 ية.االقتصادبفعالية السياسات 
٬تابية على مستوى التوازف ا٢تيكلي إمن ٖتقيق آثار  اٞتزائري االقتصادية ا١تتبعة يف االقتصادمل تسهم السياسات  -

 .للموارد النفطية االقتصادبشكل يسمح با٠تروج من تبعية 
األدوات األكثر فعالية يف  اختيار١تعاٞتة اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي من خبلؿ ٯتكن اقًتاحات سياسات اقتصادية  -

 اٞتزائري مستخدمُت يف ذلك ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ. االقتصاد

 البحثأىداف 

 ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ: إىلىذه الدراسة  تسعى

 نتقاؿاٖتليل  إىل، باإلضافة ياالقتصاد االستقرارية الكلية على متغَتات االقتصادأثر السياسات  انتقاؿٖتليل   -
 ؛اٞتزائري االقتصاد يف ياإلنتاجيكل أثر ىذه السياسات على ا٢ت

 ؛اٞتزائري منذ االستقبلؿ االقتصادية يف اٞتزائر تبعاً للتطورات اليت عرفها االقتصادٖتليل تطور السياسات  -
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النفطية بصفة عامة   تيااالقتصادية الكلية يف االقتصادهم يف صياغة السياسات ٖتديد العوامل اليت تس -
 ؛سواء كانت ىذه العوامل داخلية أـ خارجية ،اٞتزائري بصفة خاصة االقتصادو 

ربطها و اٞتزائري خبلؿ ٥تتلف ا١تراحل  االقتصاديف  يداالستقرار االقتصاٖتليل التطورات اليت عرفتها متغَتات  -
 ؛لكل مرحلةية االقتصادبالظروؼ 

 ؛ية اٟتديثةاالقتصاد اتية السياسلنظر  النظري اٞتانبو ي االقتصاداالستقرار اإلحاطة باٞتانب النظري ١تتغَتات  -
 ؛ية الكليةاالقتصادي يف ا١تزيج األمثل للسياسات االقتصادٖتليل وجهة نظر ٥تتلف ٪تاذج التوازف  -
مستفيدين  مزيج أمثل قًتاحواثارىا الظرفية وا٢تيكلية آاٞتزائري و  االقتصادا١تتبعة يف  يةاالقتصادتقييم السياسات  -

، انطبلقاً من تقييم طبيعة اٞتزائري االقتصاديها نفس خصائص النفطية اليت لد تيااالقتصاديف ذلك من ٕتارب 
 درجتو خطورتو؛اٞتزائري مع ٖتليل مصدره و  االقتصادي يف االقتصاداختبلؿ التوازف 

والذي  إٚتايل العرض احملليو  بُت إٚتايل الطلب احمللي االختبلؿسياسات اقتصادية كلية لتصحيح  حزمةتسطَت  -
معدالت النمو  وا٩تفاضمعدالت التضخم  ارتفاعدفوعات، يظهر بصورة ٪تطية يف مشكبلت ميزاف ا١ت

مث يف مرحلة ثانية حصر  ٖتقيقها إىل اٟتزمة  تسعى ىذهذلك من خبلؿ ٖتديد األىداؼ اليتي، و االقتصاد
 اليت ٖتوؿ دوف تطبيق ىذه السياسات.مع ٖتديد القيود ا١تفروضة و  اٟتزمةاألدوات ا١تستخدمة يف تنفيذ 

 أىمية البحث

 يستمد البحث أ٫تيتو من ٣تموعة من النقاط أ٫تها:

قتصاد اٞتزائري ٦تا ٭تتم علينا مواصلة البحث إل٬تاد حلوؿ ٢تذه ا١تعضلة من ا٢تيكلي لبل االختبلؿ استمرار -
 اٟتلوؿ. باقًتاحأدوات حديثة وكمية ٦تثلة يف ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ تسمح  استخداـخبلؿ 

 اٞتزائري بصفة خاصة. االقتصادالنفطية بصفة عامة و  تيااالقتصادية اليت طبقتها االقتصادتقييم السياسات  -
٪توذج  اقًتاحبلؿ وذلك من خ ،يةاالقتصادالبحث ا١تنطق الرياضي وٕتاوز التحليل الوصفي للسياسات  استخدـ -

 االقتصادا٢تيكلية اليت يعاين منها  االختبلؿكلية تسمح ٔتعاٞتة   اقتصاديةسياسات  واقًتاحيسمح بتقييم 
 ية.االقتصاداٞتزائري سعيا منا لتدعيم التحليل الوصفي للسياسات 

ية الكلية من جهة واألىداؼ االقتصادتكمن أ٫تية الدراسة يف ضرورة معاٞتة إشكالية التنسيق بُت السياسات  -
بُت أدوات/ أىداؼ السياسات  االنتقاؿاليت تسعى ىذه السياسات إىل ٖتقيقها من جهة أخرى، مع إبراز آلية 

 .ٚتيع ىذه ا١تتغَتات االعتبارية الكلية، وذلك يف إطار ٪توذج موحد يأخذ بعُت االقتصاد
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 البحثأدوات 

 اٞتزائري االقتصادية يف االقتصادالعاـ بغرض تقييم السياسات  التوازف التطبيقي ٪توذج البحث استخدـ ىذي
، حيث يسمح ىذا ي والتوازف ا٢تيكلياالقتصاد االستقرارمثلى تسمح بتحقيق  قتصاديةالسياسات  اقًتاحاتتقدًن و 
 ىذه األدوات َتثأت يةكيفو ، ية كمتغَتات خارجية مستقلةاالقتصادبإعطاء مقاربة ٖتليلية ألدوات السياسة  نموذجال

 .متغَتات التوازف ا٢تيكليو  يداالستقرار االقتصاعلى متغَتات 

القطاع )إعطاء صورة إٚتالية لبلقتصاد ككلا١تقاربة التحليلية اليت تسمح ب إىلإف مفهـو التوازف العاـ يشَت 
بتحليل أثر  نموذجيسمح ىذا القطاع اٟتكومي، القطاع ا٠تارجي( و الصناعي، قطاع العائبلت، ا١تستثمروف، ال

ا١تصدر  يةاالجتماع، وتعترب مصفوفة اٟتسابات يةاالقتصادية الكلية على أي متغَت من ا١تتغَتات االقتصادالسياسات 
 ساسي ٞتميع ىذه ا١تعلومات، واليت تعرب عن التوازف العاـ لبلقتصاد.األ

 مصادر اإلحصائياتو  البحثمنهج 

النفطية من خبلؿ ٖتديد العوامل  تيااالقتصادية يف االقتصادسة على ٖتليل السياسات اتقـو ىذه الدر 
التنبؤ باألثر الذي ييم ىذه السياسات و تق إىلباإلضافة ، ية واألثر الذي ٘تارسواالقتصادددة لتوجو السياسات احمل

ىذه الدراسة ستعتمد على ا١تنهج الوصفي التحليلي من خبلؿ الدراسة الوصفية التحليلية  فإف٘تارسو مستقببًل، لذلك 
التوازف ي و االقتصاد التوازفمتغَتات و كم فيها ية الكلية اليت تعترب متغَتات خارجية متحَ االقتصاد١تتغَتات السياسات 

 .كلي اليت تعترب متغَتات تابعةا٢تي

ية الكلية مستقببًل مع تقدًن االقتصادالتنبؤ باألثر الذي ٘تارسو السياسات  إىلٔتا أف ىذه الدراسة هتدؼ و   
ا١تتمثلة و  الرياضي أدوات القياس الكمي استخداـبا ستقـو فإهنية، االقتصادحوؿ ا١تزيج األمثل للسياسات  قًتاحاتا

ية االقتصاديم السياسات يف تقيمة ا١تستخدَ  الرياضيةالتوازف التطبيقي العاـ الذي يعترب أحد أىم األدوات  ٪توذجيف 
 التابعة.  ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة و  االعتبارالذي يأخذ بعُت الكلية و 

 يف وا١تتمثلة أساسا ،أكثر دقة إحصائيات إىلذلك للوصوؿ مصادر للبيانات و  الدراسة على عدة وستعتمد
ية االقتصاد ا١تتمثلة يف عرض اٟتسابات، و صدرىامن خبلؿ الدوريات اليت ي، الديواف الوطٍت لئلحصائيات تقارير

 عتمدستكما   ،النقديةية و االقتصادتقارير بنك اٞتزائر حوؿ التطورات  إىلباإلضافة  2015-1963خبلؿ الفًتة 
على ( و ٧IMF Country Reportتليزية )اإلالدويل باللغة  يصندوؽ النقدالعلى التقارير اليت تصدر من  الدراسة
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ىل باإلضافة إ، (World Development Indicatorsالدويل حوؿ مؤشرات التنمية يف العامل )قاعدة بيانات البنك 
كما ،  OAPECومنظمة األقطار العربية ا١تصدرة للنفط  OPECالتقارير الصادرة عن منظمة الدوؿ ا١تصدرة للنفط

التوازف  ذجا٪ت اتتطبيقلا١تستخدمة الربامج الذي يعترب أحد  "GAMS win32 24.8.3"برنامج  ستعتمد الدراسة على
 .يةاالقتصادالسياسات  قًتاحواطروحة للقياـ بعملية احملاكاة يف ىذه األ واستخدامسيتم حيث  قي العاـالتطبي

 الدراسات السابقة

إال  ،العوامل اليت ٖتكمهاية من حيث تطورىا و االقتصاداسات لقد تناولت عدة دراسات سابقة موضوع السي
 االستقرارية يسمح بتحقيق االقتصادأنو ىناؾ ندرة يف الدراسات اليت تناولت إمكانية تشكيل مزيح أمثل للسياسات 

من ٕتارب  ستفادةاالالنفطية مع إمكانية  تدياقتصالبلا٠تصائص ا١تشًتكة  االعتبارعُت أخذًا ب ،والتوازف ا٢تيكلي
 .اٞتزائري االقتصادطبيقها على تو  منهابعض ال

 – المغلقةية الدورية االقتصادفعالية قيادة السياسة ( بعنواف ) 2016بن عابد )  أطروحة دكتوراه .1
 (مقاربة قياسية لحالة الجزائر

ي االقتصادىذه األطروحة إىل دراسة األثر الذي ٘تارسو السياستُت ا١تالية والنقدية على توازنات ا١تربع سعت 
وتوصلت الدراسة إىل   ،زائرياٞت االقتصادقيق التوازف الداخلي يف على ٖتالسحري يف شقو الداخلي، ومدى قدرهتا 

مقدار مسا٫تة كل من السياسة النقدية وا١تالية يف التأثَت على التضخم والبطالة مستخدمة يف ذلك ٪توذج  تقدير
 .2013-1980خبلؿ الفًتة  امتدقياسي 

الكلي حسب المربع  االقتصادمتغيرات البحث عن مثلوية ) بعنواف( 2015) كروش  أطروحة دكتوراه .2
 (-الجزائري االقتصادمحاولة تطبيقية على  -السحري لكالدور

، من خبلؿ تقييم لبلستقبلؿاٞتزائري منذ السنوات األوىل  لبلقتصادىذه الدراسة إىل إجراء تشخيص  سعت
الكلي من خبلؿ  االقتصادية عن طريق بناء ٪توذج خطي لتحديد القيم ا١تثلى ١تتغَتات االقتصادفعالية السياسات 

وا١تخرجات الذي يوفر البيانات وا١تعلومات مع الرب٣تة ا٠تطية، وتوصلت الدراسة إىل  ا١تدخبلتالتفاعل بُت ٪توذج 
ية االقتصادالتغَتات يف السياسات  أ٫تية تطبيق مثل ىذا النموذج كوسيلة لًتشيد القرار وقدرتو على ٤تاكاة وتوجيو

 الكلي. االقتصادوتقييم آثار ىذه التغَتات على متغَتات 
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ية غير المرغوبة لتقلبات أسعار االقتصادثار سياسات الحد من اآل( بعنواف ) 2015بلقلة أطروحة )  .3
 .(رالجزائحالة  إلىاإلشارة النفط على الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مع 

ية االقتصادقامت ىذه الدراسة ٔتحاولة إبراز السياسات واآلليات اليت من شأهنا أف تسمح باٟتد من اآلثار 
اٞتزائر بشكل خاص، و  السلبية لتقلبات أسعار النفط على ا١توازنة العامة للدوؿ العربية ا١تصدرة للنفط بشكل عاـ

رغم تسارع خطة التنويع  تاالقتصادياساسي يف ىذه الدور األيلعب أف النفط ال يزاؿ  إىلة وتوصلت الدراس
مرتبطة  النفطيرادات خارج قطاع يد إكما أف القطاعات غَت النفطية اليت تعترب الوعاء األساسي لتول  ،ياالقتصاد

ية العديد من التحديات للتخلص من التبع تاالقتصادياماـ ىذه أبشكل كبَت بالقطاع النفطي، وبالتايل ال يزاؿ 
 ا١تفرطة للقطاع النفطي.

 .(ية وآفاق التنمية في الجزائراالقتصادالسياسة ( بعنواف ) 2010رضوان أطروحة )  .4

ية يف اٞتزائر منذ الستينات من خبلؿ عرض االقتصادتتبع وتقييم تطور السياسة ىل حة إطرو ىدفت ىذه األ
سباب اٟتقيقية اليت وقفت وراء فشل النموذج اٞتزائري يف التنمية، األمر ىل األاٞتزائرية يف التصنيع مع التعرض إالتجربة 

ية، حيث قامت األطروحة بتحليل اإلطار العاـ للسياسة اٞتديدة االقتصادالذي عجل بظهور عهد جديد يف السياسة 
لية غَت أف ىذا ىل أف اٞتزائر عرفت ٖتسنا يف ا١تؤشرات الكعلى اإلنفاؽ اٟتكومي، وتوصلت األطروحة إ ا١ترتكزة

 .النفطي بقطاع االقتصادالنمو  ارتباط استمرارعكس على رفاىية السكاف باإلضافة إىل التحسن مل ين

كبير في   انخفاضلمواجهة الجبائية :) السياسات النقدية و بعنواف (2006)منصوري أطروحة دكتوراه .5
 .(-حالة اقتصاد صغير مفتوح -الصادرات

ر كبَت يف شروط التبادؿ الدويل وأىم الريعية أماـ تدىو  تيااالقتصادٖتليل رد فعل  إىلىدفت ىذه الدراسة 
ي الداخلي االقتصادالتوازف  جاعسًت ابغرض  تاالقتصاديااٞتبائية لتحسُت رد فعل ىذه السياسات النقدية و 

أصوؿ إنتاجية  إىلٖتويلو  من خبلؿ، النفطي للريعاألمثل  ستخداـاالضرورة  إىلتوصلت ىذه الدراسة ا٠تارجي، و و 
ذلك عن طريق ، و ٭تقق اإلنصاؼ لؤلجياؿ القادمةالريع، و  استنفاد، يدـو حىت بعد ر دخبًل دائماً دبديلة، ٯتكنها أف ت

 إال أف ىذه الدراسة مل تبُت كيفية صياغة ىذه السياسة. ،سياسة اقتصادية مثلى
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مدى السوق و  إلىمن الخطة  نتقالاالالجزائري  االقتصادبعنواف: ) (2005بلوناس)أطروحة دكتوراه .6
 نجاز أىداف السياسة( إ

٥تتلف ا١تراحل اليت مر هبا اٞتزائري خبلؿ  االقتصادالتنمية يف  إسًتاتيجيةٖتليل  إىلىذه الدراسة  سعت
التعديل ا٢تيكلي، من خبلؿ ما حققتو من نتائج على أىداؼ السياسة و  االستقرارقوؼ على حقيقة برامج الو و 

التنموي ا١تتبع يف اٞتزائر حقق بعض  نموذجٚتلة من النتائج كاف أ٫تها أف ال إىلتوصلت ىذه الدراسة و ، يةاالقتصاد
ورة اإلدارة ضر أسعار النفط األمر الذي يفرض  الرتفاعال أف ىذه األىداؼ كانت كنتيجة إ ،يةاالقتصاداألىداؼ 

 النفط.ٗتفيض تعرض اٞتزائر لتقلب أسعار  بغرضٔتنظور بعيد ا١تدى،  النفطاٞتيدة لعائدات 

 Libéralisation économique et problèmes deبعنواف ) ( Ammarouche4002)أطروحة دكتوراه .7

la transition en Algérie Essai sur les limites d’un système d’économie à base de 

rente. 
 إسًتاتيجيةي القائم على الريع، من خبلؿ دراسة وٖتليل االقتصادالنظاـ  وانتقادىذه الدراسة إىل ٖتليل  سعت
اٞتزائري خبلؿ سنوات الثمانينيات، واإلصبلحات ا١تطبقة خبلؿ فًتة الثمانينات وبداية  االقتصادالتنمية يف 

اٞتهاز اإلنتاجي يف  ةال فعاليي ىو السبيل األمثل ١تعاٞتة االقتصادالتسعينات، وتوصلت الدراسة إىل أف التحرير 
 اٞتزائر.

 .Forecast and the Impact of macroeconomic policiesبعنواف:)(kauzi 4002)أطروحة دكتوراه .8

Computable general equilibrium study for Papua New Guinea.) 

 الكلي االقتصادَتات كيفية تأثَتىا على متغية الكلية و االقتصادالسياسات  اؿنتقاقامت ىذه الدراسة بتحليل 
التوازف التطبيقي العاـ كأداة لتحليل السياسات  ٪توذجىذه الدراسة  ستخدمتواتوى الصناعي يف غينيا اٞتديدة، ا١تسو 

َتات يف كل من اإلنفاؽ اٟتكومي ية، حيث قامت الدراسة بتحديد ٥تتلف السيناريوىات ا١تشكلة من التغاالقتصاد
سة النقدية أف السيا إىلالتغَتات يف أسعار الصرؼ، كما توصلت الدراسة  عتباراالبعُت  السياسة النقدية أخذاً و 

أثر مزاٛتة دولية يف زيادة معدالت التضخم و  إىلتؤدي ، إال أهنا االستثمارا١تصاحبة لسياسة اإلنفاؽ ٯتكنها زيادة ٪تو 
أثر  إىلٯتكنها أف ٗتفض من معدالت التضخم إال أهنا تؤدي  نكماشيةاب الصادرات، كما أف سياسة نقدية جان

 ية الكلية.االقتصادة وجود تنسيق بُت ٥تتلف السياسات ىنا تظهر أ٫تيو  ،ستثمارلبلَت مزاٛتة كب
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 Economie rentière et): بعنواف(Youcef Benabdallah9999) أطروحة دكتوراه .9

surendettement. Spécificités de l’Algérian disease) 

اٞتزائري خبلؿ سنوات  االقتصادة يف يتراكم ا١تديون إىلاليت أدت  دراسة األسباب إىلطروحة األ سعت  
، النفطيرادات اٞتزائر بإ وارتباطما ُأصطلح بتسميتو ا١ترض اٞتزائري،  إىلوالثمانينيات من خبلؿ الرجوع  السبعينات

 إىلضافة يف ميزانية الدولة، باإل االعتياديةوالبحث عن البدائل  النفط يراداتضرورة تعقيم إ إىلوتوصلت الدراسة 
 الضروري لعملية التنمية. واالستثمارا٠تاص  االدخارنشاء قنوات بُت إ

التوازف  ٪توذج ستستخدـطروحة، ىو أهنا ز ىذه األما ٯتي فإف٦تا سبق ذكره من دراسات سابقة  انطبلقا
ية اليت تسمح ٔتعاٞتة اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي من االقتصادمثل للسياسات يقي العاـ يف البحث عن ا١تزيج األالتطب

ع ضرورة اٟتفاظ على التوازنات م ،خاصة الزراعة والصناعة النفطخبلؿ زيادة القيم ا١تضافة للقطاعات خارج قطاع 
دين يف ينرى يف الدراسة التطبيقية، مستفكما س  اإلنتاجيف تعظيم دالة  يتمثلمع ٖتديد ىدؼ و ، االقتصادخرى يف األ
 استخداـوسيتم النفطية اليت ٧تحت يف ا٠تروج من التبعية للقطاع النفطي،  تاالقتصاديالك من ٕتارب بعض ذ

ية الكلية و٤تاكاة السياسات االقتصادخصصة لدراسة التوازنات تعد من الربامج ا١تالذي يُ  GAMSالربنامج اٟتاسويب 
 ية.االقتصاد

 خطة البحث

التوازف ا٢تيكلي يف  اختبلؿدراسة  إىلخصص الفصل األوؿ سيُ أربعة فصوؿ،  إىلطروحة األسيتم تقسيم  
طار النظري للهيكل عاجل ا١تبحث األوؿ اإليثة مباحث، ثبل إىلسم بدوره قَ سيػُ النفطية، والذي  تاالقتصاديا
أما  ،التوازف ا٢تيكلي اختبلؿي ومؤشرات االقتصاددراسة مفهـو ا٢تيكل  ي والتوازف ا٢تيكلي من خبلؿاالقتصاد

النفطية من خبلؿ دراسة مفهـو التنمية النفطية  تاالقتصاديالدراسة التنمية النفطية يف صص خَ فسيُ ا١تبحث الثاين 
صص لدراسة خَ ، أما ا١تبحث الثالث فسيُ تاالقتصادياخاصة خبلؿ الصدمات النفطية اليت تعرضت ٢تا ىذه 

ودراسة ٕتارب دولية  ،طار النظري للمرض ا٢تولنديطية من خبلؿ دراسة اإلالنف تاالقتصادياا٢تيكلية يف  االختبلؿ
 .١تعاٞتتو

 التوازف ا٢تيكلي اختبلؿية يف معاٞتة االقتصادالسياسات  استخداـطروحة ىو ؤتا أف ا٢تدؼ من ىذه األ 
 تاالقتصاديايف  ا٢تيكلي فاز التو  اختبلؿية الكلية كأداة ١تعاٞتة االقتصادصص الفصل الثاين لدراسة السياسات خَ فسيُ 

ية الكلية االقتصادا١تقاربات النظرية للسياسات  يعاجلوؿ ثبلثة مباحث، ا١تبحث األ إىلسم ىذا الفصل قَ ، سيػُ النفطية



 المقدمة 

 ل 
  

أما يف ا١تبحث ية ونظرية االختيار، االقتصادية، السياسات االقتصادطار النظري للسياسات دراسة اإلتم سيحيث 
ما أية الكلية ا١تختلفة، االقتصاد طار النماذجية يف إاالقتصاداألمثل للسياسات  االختيار إىل التطرؽ فسيتمالثاين 

 أىم خصائصها.و النفطية  تاالقتصادياية يف االقتصادالسياسات صص لدراسة خَ ا١تبحث الثالث فسيُ 

 فسيكوف، اٞتزائري االقتصادية وٖتقيق التوازف ا٢تيكلي يف االقتصادبالسياسات ما الفصل الثالث ا١تعنوف أ 
ثبلث مباحث،  إىلسم ىذا الفصل قَ سيػُ صطلح بتسميتو ا١ترض اٞتزائري، حيث عبارة عن تأصيل علمي ألسباب ما اُ 

التنمية  ٪توذجتم معاٞتة سيحيث وؿ لدراسة الفوائض النفطية كأداة لتحقيق التنمية النفطية، صص ا١تبحث األٮتَُ 
٤تاولة لتشخيص ا١ترض اٞتزائري، من خبلؿ  يليهاعدة مؤشرات،  استخداـاٞتزائري من خبلؿ  االقتصادالنفطية يف 

سواء كانت داخلية أو خارجية، ؤتا أف ىذه ا١ترض تفاقم يف اٞتزائر  التوازف ا٢تيكلي ختبلؿال عدة مؤشرات استخداـ
حيث ، حاوؿ ا١تبحث الثاين معاٞتتوسيُ  ا ماوىذ ،صبلحاتالقياـ بعدة إ ىذا ما فرض١تعاكسة، الصدمة النفطية ا بعد

لنقدي الدويل اٞتزائري، سواء الذاتية منها أو ٖتت مظلة الصندوؽ ا االقتصادصبلحات اليت قاـ هبا مت دراسة ٚتيع اإل
أما ا١تبحث  ،2001اليت سطرهتا اٞتزائر بدءا من سنة  ةلربامج التنمويية لضافة دراسة ٖتليلباإل ،البنك الدويلأو 

 اٞتزائري. االقتصادية ا١تتبعة يف االقتصادالسياسات  صص لدارسة وتقييمخَ فسيُ  الثالث

التوازف التطبيقي العاـ  ٪توذج استخداـوسيتم دراسة التطبيقية، لا من خبللو عرضأما الفصل الرابع فسيتم  
، مثلى اقتصاديةسياسات  القًتاحعة والقياـ بعملية احملاكاة ية ا١تتبَ االقتصاداٞتزائري لتقييم السياسات  االقتصاديف 

وازف التطبيقي تال نموذجطار النظري لاـ باإلصص ا١تبحث األوؿ لئل١تٮتَُ ثبلث مباحث،  إىلتم تقسيم الفصل سيحيث 
وفة اٟتسابات ، وىي مصفاألخَتىذا وقاعدة البيانات ا١تستخدمة يف  نموذجمن خبلؿ دراسة ىيكل ال العاـ

التوازف  ٪توذجبعنواف  فسيكوفاٞتزائري، أما ا١تبحث الثالث  االقتصاديف ا١تبحث الثاين يف م بناؤىا تسي اليت يةاالجتماع
وٖتديد ا١تعادالت وا١تعلمات وا١تتغَتات الداخلية منها  نموذجتم بناء السيحيث  ،اٞتزائري االقتصادالتطبيقي العاـ يف 

 باستخداـتم القياـ بعملية احملاكاة سيويف خطوة موالية  ،والقياـ بعملية ا١تعايرة نموذجمن خبلؿ إقفاؿ ال وا٠تارجية
ية اليت لية الكاالقتصاداألمثل للسياسات  االختيار إىلتم القياـ بعدة اختبارات للوصوؿ سيحيث  GAMSبرنامج 

 اٞتزائري. االقتصادا٢تيكلي الذي يعاين منها  االختبلؿتصحح نوعا ما س
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 تمهيد

يف ذلك ٚتيع ٖتقيقها مستخدمة  إىلية ا٢تدؼ األٝتى اليت تسعى كل الدوؿ االقتصاديعد ٖتقيق التنمية 
لتحقيق التنمية ا١تنشودة  االقتصادالبشرية اليت ٘تتلكها، وٗتتلف اآلراء بُت مؤيد لتدخل الدولة يف اإلمكانات ا١تادية و 

 ،ياالقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق التوازف االقتصادالسياسات  دخل، ويبقى تدخل الدولة من خبلؿومعارض ٢تذا الت
من خبلؿ كفاءة السوؽ ومدى مقدرتو على ٖتقيق التوازف  االقتصادالدولة يف  حدد مقدار تدخلحيث يت
 ي.االقتصاد

 قتصادا ىذا التدخل مرىوف بطبيعة كل فإفية، االقتصادوإذا كاف تدخل الدولة أمرا ال بد منو لتحقيق التنمية   
ا١تختلفة على ومفهـو التنمية النفطية وكيفية تأثَت الصدمات النفطية النفطية  تاالقتصادياوىنا تربز طبيعة 

 ؟ٖتقيق التنمية النفطية إىل تيااالقتصادكلة يف ىذه الفوائض النفطية ا١تشأدت وىل فعبل ، النفطية تاالقتصاديا

من خبلؿ  ية النفط تيااالقتصادتشخيص تدخل الدولة يف  إىلىذا الفصل يهدؼ  فإف٦تا سبق  انطبلقاً 
التنمية  نموذج تي انتهجتوال النفطية تيااالقتصادىل أدى تدخل الدولة في اإلجابة على التساؤؿ التايل: 

 ؟ تحقيق النمو المتوازن المنشود في جميع القطاعات إلىالنفطية 

 ثبلث مباحث: إىلولقد مت تقسيم ىذا الفصل 

 ي والتوازف ا٢تيكلي.االقتصادالنظري للهيكل  اٞتانبا١تبحث األوؿ:  -
 النفطية. تاالقتصادياا١تبحث الثاين: التنمية النفطية يف  -
 النفطية. تاالقتصادياا٢تيكلية يف  االختبلؿا١تبحث الثالث:  -
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 الهيكلي والتوازن ياالقتصاد للهيكل النظري الجانب: ولاأل المبحث

ا١تكونات ي من خبلؿ التعريف و االقتصاددراسة اإلطار النظري للهيكل  إىليف ىذا ا١تبحث الدراسة  تتطرؽ         
، حيث مت تقسيم باٞتانب النظري للتوازف ا٢تيكلي ذلك بغية اإل١تاـظريات ا١تفسرة للتوازف ا٢تيكلي و الن إىلباإلضافة 

 ىذا ا١تبحث إىل مطلبُت.

 .ياالقتصادا١تطلب األوؿ: مفهـو ا٢تيكل  -
 .ا١تطلب الثاين: مؤشرات قياس اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي -

 ياالقتصادالمطلب األول: مفهوم الهيكل 

ككل، وأي خلل يف   االقتصادىو الذي يقـو عليو و ثابة ا٢تيكل العظمي يف اٞتسم، ي ٔتاالقتصاديعد ا٢تيكل          
 ماىي مكوناتو؟ي و االقتصاد، فما ا١تقصود با٢تيكل االقتصادوجود تشوه يف  إىل٪توه سيؤدي 

 ياالقتصادالهيكل  ةاألول: ماىي الفرع

 .ومكوناتو ي،االقتصادي من خبلؿ تعريف ا٢تيكل االقتصادماىية ا٢تيكل  الفرع إىلالتطرؽ يف ىذا  مت

 ياالقتصادأوال: تعريف الهيكل 

 :دراجها يف ما يليإالعديد من التعاريف ٯتكن ىناؾ 

 التعريف األول .1

ز  ية اليت ٘تياالقتصادالعبلقات القائمة بُت عناصر اٟتياة ي على أنو ٣تموعة النسب و االقتصادعرؼ ا٢تيكل يُ           
األ٫تية النسبية لكل عنصر من العناصر ا١تكونة  إىلتشَت ىذه النسب زماف معُت، و يف مكاف معُت و  قتصاديااكيانا 

الناتج احمللي،  إىلالصناعي و  نسب ناتج القطاع الزراعيالدخل، و  إىلية، مثل نسب األجور واألرباح االقتصادية للبن



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

16 
 

من ي، و االقتصادة الكياف أو ا٢تيكل ٘تتزج فيو ىذه العناصر معا مشكلالذي تنتظم و الشكل  فتمثلأما العبلقات و 
 (1).االستثمارثلة ىذه العبلقات عبلقات الدخل واالستهبلؾ أو أم

ي يتشكل من النسب اليت تعرب عن األ٫تية النسبية لكل عنصر من العناصر، االقتصادا٢تيكل  فإفبالتايل و           
 ٕتاىاتاالا٢تيكل يتناوؿ  فإفبالتايل و  ذلك ا٢تيكل،أما العبلقات فهي ٘تثل الروابط بُت ٥تتلف العناصر ا١تكونة ل

 .لة األجل يف تطور ظاىرة معينةطوي

 التعريف الثاني .2

ية يف تكوين الناتج االقتصادي يدؿ على ا١تسا٫تة القطاعية لؤلنشطة االقتصادتعريف أف ا٢تيكل يرى ىذا ال          
ي عندما يطرأ تغَت االقتصاد٭تصل التغَت يف ا٢تيكل ، و ية ذاهتااالقتصادالعاملة على األنشطة  اليدعلى توزيع و  الوطٍت

يدي العاملة على أو عندما يطرأ تغَت على التوزيع النسيب لؤل الوطٍت،على األ٫تية النسبية للقطاعات ا١تكونة للناتج 
 (2)تلك القطاعات.

مفهـو ا٢تيكل يعٍت التوزيع النسيب للمتغَت موضوع الدراسة أي نسبة مكونات ذلك  فإفمن ٦تا سبق  نطبلقاوا         
 . حجمو الكلي إىلا١تتغَت 

 اإلنتاجيالهياكل الفرعية للهيكل ثانيا: 

 التشغيلىيكل و  اإلنتاجاكل الفرعية، مثل ىيكل ي ألي دولة من ٣تموعة من ا٢تياالقتصادا٢تيكل يتكوف            
ية يف تكوين االقتصاداأل٫تية النسبية لؤلنشطة  ي يعٍت التوزيع النسيب أواإلنتاجىيكل التجارة ا٠تارجية، فا٢تيكل و 

ية، أما االقتصادالتوزيع النسيب لؤليدي العاملة على األنشطة  إىل التشغيل، بينما يشَت ىيكل اإلٚتايلالناتج احمللي 
لعة بالنسبة إلٚتايل التوزيع النسيب أو األ٫تية النسبية لكل س –الصادرات ىيكل التجارة ا٠تارجية فيتضمن ىيكل 

 .-التوزيع النسيب  أو األ٫تية النسبية لكل سلعة بالنسبة إلٚتايل الواردات –ىيكل الواردات و  -الصادرات

                                       
 .122، ص 1996، اٞتزء االوؿ، دار النهضة، القاىرة السياسي االقتصادرفعت احملجوب،   -(1)
 .383، ص 1986بَتوت، ، ترٚتة صبلح الدباغ، ا١تكتبة العصرية، ياالقتصادالدخل والعمالة والنمو واالس بيتَتسوف،   -(2)



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

17 
 

ليت ٘تثل العبلقات او بلد يقـو على ٣تموعة من النسب  الوطٍت ألي االقتصادنستنتج من التعريفات السابقة أف         
ي ىو النمط الذي االقتصادٯتكن القوؿ أف ا٢تيكل ودرجة تقدمو، و  االقتصادالصورة الكلية ٠تصائص ونوعية ىذا 

تكوف العبلقات التناسبية بُت ة نسبيا يف نظاـ اقتصادي معُت، و ، أو تلك العبلقات الثابتاالقتصاديكوف عليو 
من مث يوصف التغيَت الذي يطرأ على األ٫تية النسبية ١تكونات متبادلة، و ذات تأثَتات  االقتصاد الوطٍتمكونات 
ت تأثَتا إىلالوطٍت يؤدي  االقتصادالوطٍت بالتغيَت ا٢تيكلي، كما أف التغيَت الذي يطرأ على بعض مكونات  االقتصاد

 على كافة ا١تتغَتات األخرى.و معينة على العبلقات التناسبية 

 ياالقتصاد: مكونات الهيكل ثالثا

اليت من خبل٢تا ٯتكننا توضيح مسار ي ألي بلد من عدد من البٌت وا٢تياكل الفرعية و االقتصاديتكوف ا٢تيكل          
األمثلة على ذلك ية التعرؼ على أوجو ا٠تلل فيو، و الوطٍت، وإمكان االقتصادالتطور يف ذلك اٞتانب من جوانب 

 .اإلنتاجىيكل جارة ا٠تارجية وا٢تيكل النقدي و ىيكل التوازنة العامة و العاملة وىيكل ا١ت اليدعددة فمنها ىيكل مت

بيئة القطاع الصناعي أو ا٠تدمي يُت للًتكيز على البنية القطاعية كأف يتم الًتكيز على االقتصادبعض  ايدعو و          
ّتزيئات البناء أو ا٢تيكل  ىتماـاالية الكلية، أي االقتصادىذا ما يعد يف حد ذاتو دراسة ١تكونات اإلطار العاـ للبنية و 

ية االقتصادمية يف دراسة التغَتات اليت تسفر عنها عملية التن ي يفيداالقتصادي العاـ، كما أف ٖتليل ا٢تيكل االقتصاد
مدى قدرهتا على القياـ بالدور ا١تناط إليها يف وٖتليل السياسات الكلية ا١تتبعة و  االقتصاديف ٥تتلف جوانب وقطاعات 

 (1).لف القطاعات ا١تكونة لبلقتصادالتشابك بُت ٥تت درجةتقوية ية، و االقتصاديق عملية التنمية قٖت

 االقتصادا٢تيكلية يف  االختبلؿتشخيص رفة أنواع عدـ التوازف ا٢تيكلي و يركز التحليل ا٢تيكلي على معو          
ٚتيع الظروؼ والتغَتات ا٠تارجية  االعتبارأخذ بعُت ي ياالقتصادمسبباهتا، كما أف ا٢تيكل وٖتديد مظاىرىا و 

ية والفنية والطبيعية وتطور االقتصادعدد من ا١تتغَتات  ي دالة يفاالقتصادالكمية، أي أف ا٢تيكل  إىلالداخلية إضافة و 
شكل نظاما متكامبل من ة، فهي بذلك تية ا١تتبعَ االقتصاداإلجراءات مستويات الدخل وأ٪تاط الطلب والسياسات و 

 ية.االقتصادالنسب ا١تتناسقة تتناوؿ االٕتاىات طويلة األمد يف مبلحقة الظواىر قات و العبل

                                       
(

1
) - Timbergen jan , Economic development and policies , Rotterdam university press.p 15. 



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

18 
 

 التوازن الهيكلي ختبللاالثاني: مفهوم  الفرع

ي ذاتو ١تدة زمنية معينة، االقتصادالعبلقات التناسبية ا١تكونة للهيكل  ختبلؿباا٢تيكلي يتعلق  االختبلؿإف         
تستمر و  االقتصادة، أو أهنا تصيب ىيكل ياالقتصادظرفية كتلك اليت ٖتدث كنتيجة للدورة  االختبلؿفقد تكوف ىذه 
 ية. االقتصاديو بالنسبة للدورة ١تدة أطوؿ ٦تا عل

 ختبلؿبا ذلكحالة التوازف العاـ و  إىله ٯتتد استقرار و  االقتصاديف ىيكل  االختبلؿثَت ٯتكن أف يكوف تأو         
لذي يؤثر على اٟتد ا إىلي، إذ تتغَت خصائصو األساسية االقتصادمكونات ا٢تيكل العبلقات التناسبية بُت عناصر و 

حد بعيد على  إىلا٢تيكلي يعتمد  االختبلؿ فإفبذلك حالة التوازف العاـ، لذلك  االقتصاديفقد و  االقتصاداستقرار 
دولة ما  قتصادأتقارنة ىيكل اٟتاصلة فيو، و  االختبلؿودرجة  ي ذاتو ومكوناتو األساسيةاالقتصادتقسيمات ا٢تيكل 

متطورا أو متخلفا  االقتصادتطورا فيعترب ا و أكثر تقدم نموذجمن الدوؿ النامية هبيكل اقتصادي لدولة متقدمة ك
 (1).نموذجعن نسب ال بتعادهاأو  اقًتابوحسب درجة 

اقتصادي متقدـ من خبلؿ  نموذجالنامية من دوف مقارنة ب تيااالقتصاديف  االختبلؿٯتكن أف نبلحظ درجة و         
ات الواردو  الصادرات الفرؽ بُت ىذه الدوؿ، فمثبل يدؿ ٖتقق نسبة سالبة يف تاقتصادياٖتقق نسب سالبة يف ىيكل 

 .اٟتساب اٞتاريٖتقق عجز يف يف ا١تيزاف التجاري و  اختبلال

 أوال: مفهوم التغيير الهيكلي

أي تغَت منظور يف تركيب متغَت معُت، كالطلب أو أي من ا١تقادير الكمية األخرى ىو تغَت  إف حدوث         
ا٢تيكلي،  نموذجأو داخل ذلك ال ي استجابة لقوى خارجاالقتصاد نموذجىيكلي ٔتعٌت التغَتات ا٢تيكلية ٖتدث يف ال

كذلك التغَتات اليت تطرأ غَت ا٢تيكلي، و ات أي اقتصاد بالتٯتكن وصف التغَت الذي يسيطر على األ٫تية النسبية ١تكونو 
يًتتب عليو تأثَت تلك العبلقات التناسبية على ٣تمل التغَتات األخرى،  ي، و االقتصاداصر ا١تكونة للهيكل على العن

ية عرب مراحلها االقتصادالتنمية والت اليت ٖتدثها عمليات النمو و كما أف دراسة التغَتات ا٢تيكلية ترتبط بالتح

                                       
 .18، ص 2000طروحة دكتوراه، جامعة ا١تستنصرية، بغداد، أ، اليمني االقتصادفي الهيكلية ت اإلختبلالٚتيل ٛتيد أٛتد،  (1) -
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ر يعد التغَت ا٢تيكلي العنصية، و االقتصادة يف ٣تاؿ التنمية ، إذ تشكل اٞتزء األساسي يف بناء أية نظرة شاملا١تتعاقبة
 (1)التغَت ا٢تيكلي ٭تدث كنتيجة لقوتُت أساسيتُت: فإفبالتايل و  ،يةاالقتصاداألوؿ يف التنمية 

 (.ىيكلي ٖتوؿ)ي االقتصادالعبلقات ا٢تيكلية الرئيسية للعناصر ا١تكونة للهيكل التغَتات يف النسب و  -
طاعات ا١تكونة للهيكل قطاع آخر من الق إىلالتغَتات يف العبلقات القطاعية إذ ينقل مركز الثقل من قطاع   -

 (.ا٢تيكلي ي )التغَتاالقتصاد

 الهيكلية االختبلل بثانيا: أسبا

ز يف ميزاف التضخم والعجالقصَت ٦تثلة يف ظواىر البطالة و ي يف األجل االقتصاداالستقرار  ختبلؿاإف ظواىر          
العوامل  بعضىناؾ  فيف مقوماهتا إال أ، و تاالقتصادياحقيقي يف بنية ىذه  ختبلؿال انعكاسا١تدفوعات ما ىي إال 

 )2(ا٢تيكلية يف الدوؿ النامية: االختبلؿا١تسؤولة عن ظاىرة 

 ية القائمة في الدول الناميةاإلنتاجضعف الطاقات  .1

متخلفة أو يقتصر تقدمها على  اإلنتاجفحينما تكوف قوى  ،ي وأحاديتواإلنتاجكل نتيجة لضعف مرونة ا٢تي        
 إىليؤدي ىذا و  ،سلعة واحدة ينتجها ذلك القطاع يف سيادة قطاع واحد أو يظهرىذا  فإفقطاع واحد دوف البقية، 

ضيق القاعدة  إىلمن جهة أخرى ية التقنية بُت ىذا القطاع وسائر القطاعات من جهة، و دواجزيادة حدة االز 
ي على إشباع اٞتزء األكرب من االحتياجات اإلنتاجا٩تفاض قدرة ا٢تيكل  إىلقتصاد النامي، ٦تا يشَت ية لبلاإلنتاج

الطلب بُت العرض و  االختبلؿ يف تعميق احمللية ٦تا يًتتب عليو ضعف أو ا٩تفاض العرض احمللي ٦تا ساىم بشكل كبَت
 الكلي.

 الماديةد البشرية و بين الموار  السلبي التفاعل  .2

ي االقتصادَت يف اختبلؿ ا٢تيكل ا١تسا٫تة بشكل كب إىلغَت ا١تتناسبة  ا١توارد البشرية وا١تادية أدى التفاعل بُت         
 الًتاكم الرأٝتايل.االنفجار السكاين وا٩تفاض مستوى التكوين و  إىلا العامل يرجع ىذو 

                                       
)

1
(- Chenery hollis, structural change and devlopement policy, oxford university press, london,1999, p 65. 

 56-54، ص ص 1975، بَتوت، التخلف والتنمية دار النهضة العربيةعمرو ٤تي  الدين،  (2) - 
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 الناتج الوطني إلى ستهبلكاالنسبة  ارتفاع .3

ال يعٍت ىذا أف متوسط استهبلؾ الفرد يف الدوؿ النامية أعلى، بل ة مع الدوؿ الصناعية ا١تتقدمة، و با١تقارنوىذا        
مستوى االستهبلؾ الفردي يف الدوؿ ا١تتقدمة يبلغ أضعاؼ مستويات االستهبلؾ الفردي يف  فإفبالعكس من ذلك 

دـ الدوؿ النامية، لكنو يعٍت أف الدوؿ النامية توجو نسبة كبَتة من مواردىا احمللية يف االستهبلؾ، ٦تا يفرز حالة ع
 ي.تاجاإلنيعيق عملية تطوير ا٢تيكل التوازف بُت العرض الكلي والطلب الكلي و 

 صادراتالتدىور أسعار  .4

ا١تواد السلع و  بشكل خاص العتمادىا على الدوؿ النامية  تاقتصادياعلى يؤثر تدىور أسعار الصادرات          
تدىور شروط التبادؿ الدويل ٦تا  إىلىذا ما أدى و  1986أسعاره سنة  ٩تفضتاط الذي ٔتا يف ذلك النف ،األولية

 صرفها. حتياطاتا ا٩تفاضو ا١تدفوعات  ساىم يف زيادة العجز يف ميزاف

 واإلصبلح الهيكلي ياالستقرار االقتصادالمتبادل بين  االعتمادثالثا: 

ىو ٖتقيق بيئة يسودىا معدؿ تضخم منخفض وميزاف  يداالستقرار االقتصايتمثل الغرض من ٖتقيق         
ا٢تيكلي يف  اإلصبلحي ا١تتواصل، ويعترب من الصعب مواصلة االقتصادمدفوعات قابل لبلستمرار يدعماف النمو 

 اإلصبلحاتيعترب القاعدة اليت تعزز ٧تاح  ياالستقرار االقتصادي، وبالتايل فإف ٖتقيق االقتصاد االستقرارغياب 
 ا٢تيكلية.

بل تؤدي أيضا إىل  االقتصادا٢تيكلية ال تؤدي فقط إىل ٖتسُت إنتاجية  ومن جهة أخرى فإف اإلصبلحات        
تخفيض قيمة ثار التضخمية لاآل، فتحرير التجارة يؤدي إىل ٗتفيف االستقرارتعزيز فعالية العديد من تدابَت ٖتقيق 

تكنولوجية وخربة أجنبية، ومن شأف النمو من خبلؿ الوصوؿ إىل وسائل قتصادىا بتحقيق العملة، بينما يسمح ال
عطاء دفعة ٞتهود االبتكار ومن مث ٗتفيض ع إٗتفض من األسعار مة احمللية أف ة إىل تشجيع ا١تنافسالسياسات الرامي

ري ٖترير األسعار ٔتا ٭تقق ويف غالب األحياف يصبح من الضرو  ي،االقتصادمعدؿ التضخم مع تشجيع النمو 
، مع ٘تكُت ستقراراالا٢تيكلية إىل ٖتقيق  اإلصبلحاتار العا١تية، وتعمل ىذه اسًتجاع التكلفة ؤتا يتوافق مع األسع

 من الوصوؿ إىل التوازف الداخلي وا٠تارجي عند مستوى أعلى من الدخل اٟتقيقي. االقتصاد
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ؿ تعتمد قابلية استمرار يف الغالب تنفيذ عدة تدابَت بصورة متزامنة، فعلى سبيل ا١تثا اإلصبلحويتطلب ٧تاح        
ذلك أف ٖترير األسعار يف ظل سعر  ،عوامل أخرى سعار على مستوى سعر الصرؼ باإلضافة إىل ٚتلةٖترير األ

نتاج احمللي وبناء عليو قامت بلداف َت سلبا على القدرة التنافسية لئلالصرؼ حقيقي شديد االرتفاع من شأنو التأث
عادة وبا١تثل تتطلب إ (1)لعملتها، االٝتيديدة بتحرير أنظمتها السعرية مع إجراء ٗتفيض كبَت يف سعر الصرؼ ع

ىا، حىت تستطيع ؤسسات على األقل إف مل يكن ٖترير ا١تؤسسات العامة تعديل أسعار منتجات تلك ا١تىيكلة 
ا١تؤسسات ا١تعاد ىيكلتها ٖتقيق أرباح، أو على األقل تغطية تكاليفها، وبصفة عامة يتعُت تنسيق التدابَت على صعيد 

من جهة أخرى والتنسيق  االستقرارتدابَت ٖتقيق ية و ا٢تيكلبُت التدابَت  االسياسات تنسيقا دقيقا، وىو مايتطلب تنسيق
 (2)ذاهتا من جهة أخرى. االستقراربُت سياسات 

 الثالث: النظريات المفسرة للتوازن الهيكلي الفرع

 ٫تاي يف الدوؿ النامية، و االقتصاد واالختبلؿئيسيُت يف مسألة تفسَت التوازف ر  ٕتاىُتاٯتكننا أف ٪تيز بُت        
 .ا٢تيكلي واالٕتاهالنيوكبلسيكي ا١تعاصر  االٕتاه

 في تفسير التوازن الهيكلي النيوكبلسيكي هأوال: االتجا

فسر أصحاب يُ و  جانب العرض، تاقتصادياياراف ٫تا التيار النقدوي وتيار اصر تيقود الفكر النيوكبلسيكي ا١تع       
يكوف   االختبلؿي، حيث أف ىذا االقتصادطبيعة ا٢تيكل  إىلية من خبلؿ نظرهتم االقتصاد االختبلؿ االٕتاهىذا 

ى ٗتصيص ا١توارد منها ضعف القدرة عليف ىذه البلداف، و  تيااالقتصادكل كنتيجة للسمات اليت تتصف هبا ىيا 
احمللي  االقتصاددث على مستوى ية اليت ٖتاالقتصادللتغَتات  ستجابةاالى مدٗتصيصا أمثبل، وضعف ا١ترونة و 

 .العا١تيو 

كبل متمثبل يف اليت تأخذ شالنامية و  تيااالقتصاديف ىياكل  االختبلؿكما يرى النقديوف أف معظم أوجو        
أف السياسات النقدية اليت ٘تارسها البنوؾ ا١تركزية  كن أف تكوف بفعل عوامل نقدية، و خارجية، ٯتداخلية و  ختبلؿا

ر على نقدي يؤث ختبلؿا٦تا يتسبب يف  ،الناتج القومي حجمكاإلفراط يف اإلصدارات النقدية تكوف ال تتناسب مع 

                                       
 .1990-1989ا١تمتدة من  الفًتةبرز االمثلة ما قامت بو بولندا يف أمن  -(1)
 نفسو.ا١ترجع   -(2)
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يرى رواد ىذه ا١تدرسة أف و  ،اليةلذلك تصبح السياسات النقدية تابعة للسياسات ا١تبشكل عاـ، و  االقتصادىيكل 
 اإلنتاجاع ا٠تاص يقرر مستويات ترؾ القطو  االقتصادد من تدخل الدولة يف تتمثل يف اٟت االختبلؿمعاٞتة 

 .واالستثمار

 تفسير التوازن الهيكليفي  الهيكلي تجاهاالثانيا: 

ا٢تيكلي، حيث يقدـ ىؤالء تفسَتا  ٕتاهاالا٢تيكلية يف الدوؿ النامية ىو  االختبلؿاآلخر يف تفسَت  ٕتاهاال        
وجود فائض يف الطلب  إىلجع ية ال تر االقتصادا٢تيكلية، حيث يقروف أف األزمة  تاالختبلالبمغايرا فيما يتعلق 

ي يتسم االقتصادل معدالت التضخم فهم يعتقدوف أف ا٢تيك رتفاعوانعكس كعجز يف ميزاف ا١تدفوعات، ي ليالك
 (1)الكفاءة يف توجيو ا١توارد ذاتيا.بعدـ ا١ترونة و 

 العبلقات القطاعيةالهيكلية و  ة: النظريثالثا

 أف ي، إالاالقتصادتنموية تناولت التغَتات ا٢تيكلية ا١ترافقة لعمليات التطور  قتصاديةالقد ظهرت عدة نظريات       
ية االقتصادالقطاعات  عديدة لعدـ تشخيصها لطبيعة تشابك العبلقات بُت نتقاداتالٚتيع تلك احملاوالت تعرضت 

 .ا١تدرسة ا٢تيكليةية، حىت ظهور االقتصاداإلحاطة ّتميع التغَتات الضرورية لتحقيق التنمية ا١تختلفة و 

 تعريف النظرية الهيكلية .1

رثر آضعت من قبل بوؿ روزنسشنت روداف ورينجنر نَتكس و يف البداية إال فرضيات وُ  ىذه النظرية مل تكن          
مسألة توزيع الدخل بشكل غَت دـ التوازف يف ميزاف ا١تدفوعات والبطالة و الذين وضعوا الظاىرة مثل حالة ع سلوي

كما أف ىدفا مشًتكا   ،ياالقتصادبعض ٤تددات السلوؾ و  اإلنتاجعلى صفات معينة للطلب، ودواؿ  عتمادااعادؿ 
على و ، لتوازف لتحقيق النمو ا١تتواصلفشل آلية األسعار يف ٖتقيق ا ستعراضاىذا العمل بُت تلك الفرضيات ىو  من

ة اإلٚتاليية االقتصادلقطاعية بُت ا١تتغَتات التشابكات االعبلقات و  ا٢تيكلية لتفسَتىذا األساس ظهرت ا١تدرسة 
 (2)غَتىا.والتقنية و  يةاالجتماعية و االقتصادارىا يف تغَت البٌت آثالوطٍت و  لبلقتصاد

                                       
 .89، ص 2000ا١تطبوعات اٞتامعية، سوريا، ، مديرية الكتب و يةاالقتصادالتنمية تيسَت الرواوي،   -(1)
 .121، ص 1996، رسالة دكتوراه، جامعة ا١توصل، العراؽ، التغيرات الهيكلية في الدول الناميةالتصنيع و ٪تار، أأمُت   -(2)



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

23 
 

 فرضيات النظرية الهيكلية .2

التنمية  التجارة تعد ا١تبادئ األساسية لعمليةو  التشغيلو  اإلنتاجية أف التغَتات يف بٌت توضح النظريات ا٢تيكل        
حيث تكوف العبلقات بُت القطاعات  ،ا١تزدوج االقتصاد ٪توذجأبسطها ىو ية، وأبرز ىذه النماذج و االقتصاد
تفًتض أف  ىذا ما ٯتيز النظريات ا٢تيكلية عن بقية النظريات ألف تلك النظرياتية غَت مرنة أو قليلة ا١ترونة، و االقتصاد

ىذا يتضمن حدوث حالة عدـ التوازف والتجارة، و  اإلنتاجيف ٣تاؿ  خفضةأف ا١ترونات مناألسواؽ غَت متكاملة و 
سوؽ و  اإلنتاجالتوازف يف سوؽ عناصر  إىلذلك أف آلية السوؽ ال تؤدي بالضرورة النامية، و  تاالقتصاديايكلية يف ا٢ت

فإف ة ا١ترونة، لذلك السلع، ذلك أف األسعار النسبية أقل قوة يف اٟتث على توزيع ا١توارد ٖتت ظرؼ عدـ ا١ترونة أو قل
، لذلك ٖتصل الفجوات بُت العرض التوازف ال ٯتكن أف تفًتض تلقائيا ٕتاهباا١تطلوبة اٟتركة يف الكميات ا١تعروضة و 

عدـ التوازف اٟتالة الغالبة على حالة التوازف العاـ، كما أف تلك الفجوات ال ٯتكن إزالتها  ستمراريةاالطلب ٦تا ٬تعل و 
 (1)حوافز إعادة توزيع ا١توارد.األسعار و طريق بسرعة عن 

 تقسيم القطاعات في ظل النظرية الهيكلية .3

، القطاع األوؿ ىو القطاع ثبلث قطاعات أساسية إىلحسب ىذه النظرية االقتصادية يتم تقسيم القطاعات          
القطاع الثالث ىو القطاع و أما القطاع الثاين فهو القطاع الصناعي،  ،ا١تهيمن يف البلداف النامية أال وىو القطاع الزراعي

الذي أحد أىم النماذج يف ىذا اجملاؿ و Chenery٪توذجيعد و ا٠تدمي اللذاف يلعباف دورا أساسيا يف البلداف ا١تتقدمة، 
يكلي بأساليب  التغيَت ا٢ت ٖتديد مراحلشكل واضح يف وضع األساس النظري والتطبيقي لنماذج التنمية و أسهم ب

ساسية  أث معايَت ثبل علىمؤشر ىيكلي  27لتغَت اٟتاصل يف عند تصنيف الدولة من ا نموذجىذا ال عتمدوا ،كمية
 ىي:

 .مستوى وىيكل الصادرات -
 .مستوى تدفق رأس ا١تاؿ -
 (2)البنية القطاعية لئلنتاج. -

                                       
 .92، ص المرجع السابقتيسَت الرواوي،   -(1)
ما أٝتاه النمو الطبيعي للتنمية وفق اآللية التالية:عند حصوؿ  إىلعلى بيانات السبلسل الزمنية على عينات من البلداف توصل  نموذجتطبيق ال مت  -(2)

وسع يف السوؽ زيادة الدخل والذي يًتتب عنو حصوؿ ٪تو يف السكاف وكذلك زيادة يف الطلب وكبل٫تا يعٍت حصوؿ ت إىلو يؤدي اإلستثمارفإنتوسع يف 
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 التغير الهيكلي في ظل النظرية الهيكلية .4

 : يف ظل النظرية ا٢تيكلية عرب ثبلث مراحلٯتر التغَت ا٢تيكلي           

زيادة الطلب على ا١تنتجات الغذائية  إىلقبل حصوؿ التغَت ا٢تيكلي فإف زيادة الدخل تؤدي : المرحلة األولى . أ
وىذا يكوف ضمن ا١ترحلة األوىل من مراحل التغَت ا٢تيكلي، ويف ىذه ا١ترحلة  ،الزراعي اإلنتاجلذلك يتوسع 

 اإلنتاج، وتسمى ىذه ا١ترحلة مرحلة اإلٚتايليكوف القطاع الزراعي ىو األكثر إسهاما يف تكوين الناتج احمللي 
 .األويل

 ١تنتجات الصناعيةاعد الطلب على اتص إىلالدخل  رتفاعاىي مرحلة التصنيع فيؤدي و : المرحلة الثانية . ب
ية اإلنتاجىنا يبدأ إسهاـ القطاع الصناعي يف الناتج احمللي، ؤتا أف و  ،فتتشكل نواة لتطور القطاع الصناعي

تكوين الناتج  يف الصناعة، تكوف القيمة ا١تضافة فيها أعلى وبذلك يستمر إسهاـ ىذا القطاع يف رتفاعااأكثر 
 .احمللي بنسبة أكرب

تزايد الدخل وتغَت ىيكل الطلب، فتبدأ الزيادة يف  ستمراراوىي ا١ترحلة اليت يتجسد فيها  : المرحلة الثالثة . ت
إسهاـ  عارتفا  إىلللتزايد يف الطلب، وىذا يؤدي  ستجابةااع ا٠تدمات الذي يأخذ يف التوسع الطلب على قط

، ليتفوؽ على بقية القطاعات مع ضرورة التذكَت أف ازدياد ىذه اإلٚتايلقطاع ا٠تدمات يف الناتج احمللي 
األ٫تية ٯتكن أف يكوف مؤشرا للتقدـ إذا كاف مصحوبا بزيادة األ٫تية النسبية لقطاع الصناعة، أما إذا ازدادت 

 االقتصادية يف اإلنتاجاأل٫تية النسبية لقطاع ا٠تدمات، دوف أف يكوف ذلك فهذا يعٍت ا٩تفاض مستوى 
 )1(ٍت وسيادة النشاط غَت ا١تنتج ومن مث فهو ال يعترب مؤشرا على التقدـ.الوط

                                                                                                                           
ية تكوف أقل احمللية، ويف الوقت نفسو عندما يزداد الطلب ٭تصل تغَت يف ىيكل الطلب الذي يتغَت وفق قانوف ا٧تل الذي ينص على أف مرونة الطلب الدخل

ا١تنتجات الصناعية بنسبة أكرب األمر الذي  زيادة الطلب على إىلعلى ا١تنتجات الغذائية با١تقارنة با١تنتجات الصناعية، إذ أف زيادة الدخل بنسبة معينة تؤدي 
ى، ويقابل التوسع يعٍت زيادة الدخل واليت ٕتعل من مسا٫تات ا١تنتجات الغذائية تقل يف ىيكل الطلب يف الوقت الذي تزداد فيو ا١تنتجات االستهبلكية األخر 

ية ا١تختلفة يف تكوين االقتصاداإلنتاج، أي تغَت يف نسبة مسا٫تة القطاعات يف السوؽ احمللية توسعا يف اإلنتاج إذ أف تغَت ىيكل الطلب يرافقو تغَت ىيكل 
ىيكل القوى العاملة فضبل عن تغَت ىيكل التجارة ا٠تارجية و٣تمل ىذه العملية تؤدي ذا بالضرورة ٬تب أف ٭تدث تغَتا وزيادة يف وى اإلٚتايلالناتج احمللي 

 Chenery .Hollis, op.cit. p67أنظر:  .١تؤسساتي ٔتا فيها السلوؾ وااالجتماعتغَت ا٢تيكل  إىل
 .210، ص 1990، مكتبة عُت مشس، مصر، ياالقتصادالتخطيط التنمية االقتصادية و زىراف ٛتديو،   -(1)
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 الهيكلية االختبللالفجوتين في تفسير  نموذج: رابعا

 االقتصادالداخلي يف  االختبلؿيربط ىذا التحليل بُت  االقتصادٖتليل ٢تيكل  ٪توذجالفجوتُت ىو  ٪توذجإف        
ا٠تارجي ا١تعرب عنو بفجوة  االختبلؿبُت و  ،"االستثمار – االدخار"ة أو فجوة احملليا١تعرب عنو بفجوة ا١توارد الوطٍت و 
عدـ قدرة حصيلة الصادرات على تغطية مدفوعات  فإفمن خبلؿ ذلك ، و "الواردات –الصادرات "ا٠تارجية التجارة 

لنقد األجنيب عرب االقًتاض، لزمات ٘تويلها من اذلك يعٍت أف ىناؾ فجوة ٘تويلية ال بد من تدبَت مست فإفالواردات 
، أي أف راالدخار واالستثمااحمللي وا١تتأيت نتيجة فجوة  االدخارمقدار العجز يف ىذه الفجوة تناظر أو تكافؤ تقريبا و 

 فجوة التجارة ا٠تارجية.ا١توارد احمللية و ىناؾ عبلقة اقتصادية ارتباطية قوية بُت فجوة 

يل يؤكد على عبلقة قوية بُت حجم ا١تدخرات احمللية أو التمويل احمللي البلـز لتمو  نموذجكما أف ىذا ال        
بُت حجم التدفقات الرأٝتالية ا٠تارجية، فكلما كاف حجم ا١تدخرات احمللية ضئيبل ية و االقتصادمشروعات التنمية 

 نقديا وماليا. ختبلالاالتمويل ا٠تارجي ٦تا ٮتلق  إىلزادت اٟتاجة 

نموذج التأثَتىا على الفجوة ا٠تارجية من ا١تعادلة أو بلقة بُت فجوة ا١توارد احمللية و للع دراستناننطلق يف و           
 يف اقتصاد مفتوح: يداالقتصا

Y=C+I+G+(X-M) 

يتكوف الطلب  بينما اإلٚتايلىو الناتج احمللي العرض الكلي يساوي الطلب الكلي و ىذه ا١تتطابقة تؤكد أف         
أمر بديهي أنو إذا و  -الواردات، الصادرات –فارؽ التعامل ا٠تارجي مضافا إليهما  واالستثمارىنا من االستهبلؾ 

يظهر ذلك يعٍت أف عجزا يظهر يف جانب ميزاف ا١تدفوعات، كما  فإفٖتققت زيادة يف الواردات على الصادرات 
يل ا٠تارجي أو أف تتم موازنتو، فهذه ا١توازنة تتم عن طريق التمو ت ال بد و العجز يف ا١تيزاف التجاري وأف ميزاف ا١تدفوعا

ا٠تارجي  فإىل االئتماالدولة  أماف احمللي عن ٖتقيق التمويل تلجالداخلي فإذا قصرت أدوات االئت قًتاضاالأحيانا 
 (1):ىذا يعكس اختبلال خارجيا أي أفو 

I-S=M-X=FC 

                                       
والتموبل النقود ١تزيد من التفاصيل أنظر: سي بوؿ ىالوود، رونالد ماكدونالد،  the absorption approchوىو ما يعرؼ ٔتنهج االستيعاب   -(1)

 .108، ص 2007، تعريب ٤تمود حسن حسٍت، دار ا١تريخ، السعودية، الدولي
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ا ىذ فإفكرب من العرض احمللي أاحمللي  االستيعابطلب احمللي أي إذا كاف المن اٞتدير با١تبلحظة أنو و          
قد ال ا٠تارجي ومؤثرا فيو، و  لبلختبلؿسيكوف مسببا  االختبلؿمن ا١تبلحظ أف ىذا ىيكليا داخليا، و  اختبلاليعكس 

العوامل ة ألف ىناؾ العديد من بلية منظور فجوة التجارية ا٠تارجية لفًتات مستقالفجوتُت فجوة ا١توارد احمللية و تتساوى 
ياسات وأ٪تاط االستهبلؾ وكذلك قرارات تغَت السية و االقتصادا التغَت، فتغَت أسعار الفائدة والدورات ا١تؤثرة يف ىذ

كذلك تبدؿ ظروؼ األسواؽ الداخلية ٕتعل الفجوتُت ال والصادرات و  االستَتادوسياسات  راالستثمار واالدخا
 (1)القصَت.تساوياف يف األمد ي

لية عدة مصادر منها الداخ إىلسببو  يرجعالتوازف ا٢تيكلي الذي  ختبلؿامفهـو  استعراضبعد أف مت           
دراسة  ا١تطلبمت أيضا على مستوى ىذا فسرت اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي، و  كما أف ىناؾ عدة نظريات ا٠تارجيةو 

 .التوازف ا٢تيكلي ختبلؿاتسمح بقياس  اقتصاديةمؤشرات  دراسة يتم يف مرحلة مواليةمراحل التغيَت ا٢تيكلي، 

 يدواالستقرار االقتصاالتوازن الهيكلي  اختبللالمطلب الثاني: مؤشرات قياس 

ي من خبلؿ دراسة االقتصادواالستقرار التوازف ا٢تيكلي  اختبلؿقياس دراسة مؤشرات  ا١تطلبسيتم يف ىذا         
 .يداالستقرار االقتصامؤشرات ا٢تيكلية ا٠تارجية و  االختبلؿ ا٢تيكلية الداخلية، االختبلؿ

 الهيكلية الداخلية االختبللاألول:   الفرع

على السلع  اإلٚتايلطلب احمللي الداخلي بشكل عاـ يعٍت عدـ التناسب بُت تيار ال االختبلؿإف             
نقص احمللي و  اإلنتاجف ىناؾ قصور يف ا٠تدمات، أي أ٢تذه السلع و  اإلٚتايلرض احمللي ا٠تدمات يف مقابل تيار العو 

تنعكس ىذه اجملتمع من السلع وا٠تدمات، و  احتياجاتفَت عند مستويات معينة من األسعار لتو  االستثماريف أوجو 
٦تا ينتج  ،اإلنتاجالستهبلؾ و امية البلزمة ألغراض اعند توفَت ا١توارد احمللية يف البلداف الن ختناقاتايف شكل  االختبلؿ

ْتدة  رتفاعلبلالطلب الكلي  اندفاعتتسبب ىذه اٟتالة يف آخر، و  إىلٗتتلف مدهتا من عاـ  قتصاديةاعنو مشكبلت 
اليت تتسبب يف ا١تتعاقبة، و  واالختناقاتبسبب أوجو القصور ا٠تدمات العرض الكلي احملدود من السلع و  متجاوزة

 .مؤشراتعدة  إىلا٢تيكلي  االختبلؿ قسم مؤشراتنتالنامية، و  تاالقتصادياة يف صميم ىيكلية كامن ختبلؿا

                                       
)

1
)- Gregory N Mankiw. Macroéconomie, de boeck, 4 édition, Paris, 2010, p p 169-171. 
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 أوال: ىيكل الناتج المحلي

 االقتصادا٠تدمية اليت تشكل ية والزراعية و اإلنتاجبأنو ٣تموع النشاطات  اإلٚتايليعرؼ ىيكل الناتج احمللي           
ية األساسية ا١تختلفة يف توليد االقتصادالنسبية لؤلنشطة  سهاماتاإلٖتليل و متابعة التغَتات يف ىذه البنية أف و  ،الوطٍت

إسهامها يف النمو ية يف تشكيل الناتج احمللي و االقتصاديعد أمرا مهما، إذ ٗتتلف األنشطة  اإلٚتايلالناتج احمللي 
١تتطلبات اليت ٖتتاجها من ٗتتلف يف اكما و   ،ياالقتصاديها ْتسب مرحلة التطور العمليات التكنولوجية ف ختبلؼال

مرونة النمو القطاعية، يعرب ذلك عن  ختبلؼامن مث ية و االقتصادعدالت ٪تو القطاعات ، إف اختبلؼ ماإلنتاجعوامل 
اختبلؼ مرونات النمو بُت القطاعات ىو الذي يفسر  فإفالتفاوت بُت القطاعات لفرصة النمو ا١تتاحة ٢تا، لذلك 

 رتفاعواللقطاع األوؿ يف توليد الناتج  األ٫تية النسبية ٩تفاضاالذي يفسر ىيكل الناتج احمللي و  تطرأ على التغَتات اليت
عالية، مستويات  إىلحىت يصل نصيب الفرد من الناتج احمللي  رتفاعاالاليت ستستمر يف ية النسبية للقطاع الثاين و األ٫ت

التنمية الدور اٟتاسم ٢تذا القطاع فضبل عن لنمو و ناولت القطاع الصناعي يف االبحوث اليت تإذ أكدت الدراسات و 
 (1)ماـ.األ االقتصاد إىلقطاعات أخرى يف دفع 

يف مؤشرات التغَتات  ٯتكن إ٬تازىا اإلٚتايلىناؾ عدة طرؽ لقياس التغَتات ا٢تيكلية يف الناتج احمللي و           
الناتج احمللي واأل٫تية النسبية والًتكيز  إىل تعتمد على قياس معدالت النمو والتغَت لكل قطاع ونسبتو اليتو  ،ا٢تيكلية

 ىي كما يأيت:ؤشرات ا١تستخدمة و فيما يلي موجز ا١تالذي ٭توزه كل قطاع، و 

 الهيكلي االختبللمؤشر درجة  .1

ا٫تة اعتمدت على حساب الفرؽ بُت مس اليتا٢تيكلي و  االختبلؿة لقياس درجة ستخدمت ىذه الطريقاُ          
 ا٢تيكلي: االختبلؿحيث أف ىذا الفرؽ ٯتثل درجة  ،حصتو من التشغيل الكليالقطاع يف الناتج و 

NB= (Qi/Qe)-(Li/Le) 

NB ا٢تيكلي االختبلؿ= درجة. 

Qi/Qe اإلٚتايلالناتج احمللي  إىل= نسبة ناتج القطاع ا١تعٍت. 

                                       
، 1993دكتوراه غَت منشورة، جامعة بغداد، طروحة أ، تحليل التغيرات الهيكلية في قطاع الصناعة التحويلية في العراقٝتاء خضَت السامرائي، أ -(1)

 .10-9ص 
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Li/Le اإلٚتايلالتشغيل  إىل= نسبة التشغيل يف القطاع ا١تعٍت. 

حيث تكوف نسبة ناتج  ،االقتصادفإذا كانت النتيجة مساوية للصفر فيدؿ ىذا على عدـ وجود اختبلؿ يف  -
 .اإلٚتايلالتشغيل  إىلالناتج احمللي تساوي نسبة التشغيل يف القطاع ا١تعٍت  إىلالقطاع ا١تعٍت 

 إىلحيث تكوف نسبة ناتج القطاع ا١تعٍت  ،االقتصاديف  ختبلؿالنتيجة موجبة فهذا يدؿ على وجود أما إذا كانت ا -
، ٦تا يعٍت أف عماؿ ىذا اإلٚتايلالتشغيل  إىلأكرب من نسبة التشغيل يف القطاع ا١تعٍت  اإلٚتايلالناتج احمللي 

ت النتيجة سالبة أي أف إنتاجية القطاع أكثر إنتاجية من عماؿ القطاعات األخرى، والعكس صحيح إذا كان
  (1)عماؿ ىذا القطاع أقل.

 ي السلعياإلنتاج االختبلل .2

الدخل ا١تتاح  إىلسبتو بالنسبة ن رتفاعباتهبلؾ يف معظم البلداف النامية ا١تيل ا١تتوسط لبلسيتسم ا١تيل اٟتدي و          
ىذا فضبل عن تزايد عدد السكاف و  إىلباإلضافة  ،الدوؿغالبية السكاف يف ىذه  مداخيلمستويات  ٩تفاضالذلك و 

٬تعلو غَت قادر على مواجهة احمللي و  االدخارضعف امية، ٦تا يُ جديدة يف اجملتمعات الن ستهبلكيةاظهور أ٪تاط 
الذي بدأ يتجو يف الدوؿ النامية  اإلنتاجاٞتديدة يف ىذه البلداف، ٦تا يتسبب يف اختبلؿ ىيكل  يةاالستثمار اٟتاجات 

٦تا  ىذه األ٪تاط الصناعية بإتاهمعا  واالستثماريي اإلنتاجعمل على توجيو ا٢تيكل إنتاج السلع االستهبلكية اليت ت إىل
كل ىذا بالرغم من تراجع معدالت الدخل الفردي خارجية و  اختبلؿر٬تيا يف حدوث ٮتلق اختبلال داخليا يسهم تد

ٚتود خطيط لتطوير ا١تنتجات السلعية، و ضعف التالسلعي و  اإلنتاجسوء إدارة النامية، فضبل عن  الدوؿيف معظم 
ا٠تدمات على الواردات ٦تا خلق عجزا يف مقابلة الطلب على السلع و  مادعتواالرية والسياسات ا١تالية األساليب اإلدا

 (2)يف موازناهتا العامة.

 ثانيا: ىيكل التشغيل
ية، كما أف اليد العاملة تؤثر تأثَتا أساسيا يف العملية اإلنتاجعد عنصر العمل من العناصر الرئيسية يف العملية يُ        

األماـ، إف التغَت يف ىيكل التشغيل  إىلإذ يعد عنصر العمل ٔتثابة القوة احملركة اليت تدفع عملية التنمية قدما  ،التنموية
ية، إف ٤تاولة التعرؼ على االقتصادالكفاية  إىلتدفع بو قريبا الوطٍت، و  االقتصادالقطاعات يف  تغَت إنتاجية إىليؤدي 

                                       
 .15-14ص   ،2003، رسالة ماجستَت، جامعة مؤتة، االردف، النقدية على التغيير الهيكليتأثير السياسات المالية و نزار عبد اللطيف،   -(1)
 .17ا١ترجع نفسو، ص   -(2)
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خاصة على ا١تستوى القطاعي، خاصة مهم لدراسة التغَتات ا٢تيكلية و  حجم التغَت يف بنية العمل تشكل ٤تور اىتماـ
ع من أكثر القطاعات ٗتلفا ىذا القطا  فإفمع ذلك ل معظم سكاهنا يف قطاع الزراعة و يف الدوؿ النامية اليت يعم

 اإلنتاجراعي و بسبب ا١تستوى ا١تعيشي ا١تنخفض للعائبلت الفبلحية، أو ألسباب أخرى تكمن يف طبيعة القطاع الز 
القطاعات  إىل العاملةالقوى  نتقاؿالية يف ىذا القطاع كاف حافزا اإلنتاجتراجع  فإفالزراعي لتلك الدوؿ، لذلك 

 ىو يتفق مع االٕتاه العا١تي ١تسار القوى العاملة.ي و االقتصادية مع التطور اإلنتاجاألكثر 

ٖتقيقها بغض النظر  إىلإف رفع إنتاجية القطاعات ا١تختلفة يكوف أحد األىداؼ الرئيسية اليت تسعى الدوؿ          
دات ا١تتطورة يف عملية ا١تعإدخاؿ اآلالت و  فإفعن معتقداهتم اإليديولوجية وإف اختلفت األساليب يف ٖتقيق ذلك، 

منح اٟتوافز ٚتيعها ىل وإعادة تنظيم على أسس علمية وٖتسُت ظروؼ العمل و إطار بشري مؤ  واستخداـ اإلنتاج
مقياسا إلجراء ا١تقارنات الدولية ي و االجتماعي و االقتصادبوصفها معيار للتقدـ ية اإلنتاجوسائل تتبع من أجل زيادة 

 (1)ليس ضغوط التجارة الدولية. تعمق التقدـ التكنولوجي ورأس ا١تاؿ و َت قوى حد كب إىلويعكس 

 الهيكلية الخارجية االختبللالثاني:  الفرع

 ختبلؿاا١تيزاف التجاري، ففي حالة  تبلؿخواميزاف ا١تدفوعات  اختبلؿرجي يف ا٢تيكلي ا٠تا االختبلؿيتمثل         
السلع وا٠تدمات والتحويبلت على صادراتو السلعية وا٠تدمية  واردات الدولة من ٥تتلف ميزاف ا١تدفوعات تتوقف

إذ ٘تثل التجارة ا٠تارجية  االقتصادارجية وىيكل ا٠تارج، حيث أف ىناؾ عبلقة وثيقة بُت التجارة ا٠ت إىلٖتويبلتو و 
ا١تبادالت على ا١تستوى ن ية الدولية، كما تعد من ا١تؤشرات الرئيسية يف التعبَت عاالقتصادعنصرا أساسيا يف العبلقات 

 .العا١تي

 قتصادلبلكما تعد مصدر حقن   ،لدخل القوميية أف الصادرات ىي أحد مكونات ااالقتصادتوضح النظرية          
يوجو بعضها لئلنفاؽ على اآلالت وا١تعدات احمللية بقوة شرائية إضافية جديدة  االقتصادحيث تزود  ،الوطٍت

األوؿ يقود  فإفنتاج، ٯتثل الغاية النهائية لئل االستهبلؾطا١تا أف اإلنفاؽ االستهبلكي، و  ا تزيد منا١تستوردة، كما أهنو 
 االستثماريف مشروعات إنتاجية جديدة ١تقابلة التوسع يف االستهبلؾ مث  االستثمارزيادة الثاين بزيادة معدؿ  إىل

ية القائمة وٗتصيص اإلنتاجغبلؿ الطاقة ىذا فضبل عن زيادة كفاءة است ستثمارلبلْتسب ما ٘تثلو الكفاية اٟتدية 
 حسب بل ٗتلق فرص استثمارية مرْتة جديدة.و  االدخارد الصادرات ال تؤثر يف عوائلذا فإف  ،ا١توارد

                                       
)

1
(- Lucas, An equilibrium model of the business cycle, journal of political economy, 2003, pp 113-115. 
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 ،يةأي على السوؽ الدول ا٠تارج إىلتعتمد الدوؿ النامية على جزء كبَت من دخلها القومي على صادراهتا و         
 إىلبُت اجملموعتُت ال يكمن يف اإلسهاـ النسيب للدخل ا١تتولد من قطاع الصادرات فقط، بل يتعداه  ختبلؼاالووجو 

ىيكل الصادرات يف كلتا اجملموعتُت، فهيكل الصادرات لدوؿ متقدمة يتميز بالتنوع بينما ٮتتلف الوضع يف الدوؿ 
ات ىي لسلعة أولية.أما بالنسبة للواردات فهي تعد مصدر تسرب من النامية، إذ أف األ٫تية النسبية يف ٚتلة الصادر 

 ية لبلقتصاد الوطٍت، ٖتت ظلاإلنتاجالدخل الوطٍت للخارج، فالواردات من السلع الرأٝتالية ضرورية لزيادة الطاقة 
ا١تفروضة  اٞتمركيةالرسـو من خبلؿ كلفتها و  االستثماريفاؽ ىي عامل ٤تدد لئلنية احمللية و اإلنتاجضعف الطاقة 

 (1)ا١تيزة النسبية يف إنتاج ىذه السلع يف الدوؿ ا١توردة.و  استَتادىاعليها عند 

التنمية  حتياجاتفاا٠تارجية،  لبلختبلالتالداخلية ىي ا١تسبب الرئيسي  االختبلؿمن ا١تؤكد أف ٣تمل و          
ية احمللية البلزمة ٠تطط التنمية االقتصاد١تواجهة عجز ا١توارد ، و مكانيات ا١توارد ا١تتاحة ٢تاإاحمللية للبلداف النامية تتجاوز 

ذلك ىذه ا٠تطط، و ٧تاز ا١توارد البلزمة إلاإلضافية و  االحتياجاتلتدبَت  اضقًت لبلأ ىذه البلداف للعامل ا٠تارجي تلج
ين مدفوعاهتا على ا١تدى سعيا إلدامة مستويات معينة من معدالت النمو أو ٖتقيق معدالت ٪تو أعلى، ٦تا ٭تمل مواز 

نقدية مزمنة وال سيما إذا مل ٖتقق خطط التنمية ا١تستويات  ختبلؿاين من والطويل أعباء ثقيلة ٕتعلها تعاا١تتوسط 
 .اإلٚتايلا١تطلوبة من الًتاكم الرأٝتايل أو معدالت النمو ا١ترتفعة أو زيادة من نصيب الفرد من الدخل 

تدابَت  اٗتاذية االقتصادسياسة التوازف ا٠تارجي تستدعي من صانعي ال ختبلؿااٞتة مع فإف٦تا ال شك فيو و          
ىذه السياسات يف ٣تملها ا٢تيكلي و  االختبلؿلة اٗتاذ صفة ال سيما يف حاوسياسات تصحيحية ١تعاٞتة ذلك و 

 عدالة التوزيع.النمو و الكامل و  لبلستخداـية واليت تسعى االقتصاداقض أىداؼ السياسات تن

ي والتوازف ا٢تيكلي، من خبلؿ ٖتديد االقتصادطار النظري للهيكل اإل إىل ىذا ا١تبحث طروحة يفتطرقت األ       
 إىلضافة ا٢تيكلي باإل ؿإىل االختبلسباب اليت تؤدي ي ومفهـو التغَت ا٢تيكلي وأىم األاالقتصادمكونات ا٢تيكل 

 االختبلؿليها ىذا ا١تبحث ىو أف ا٢تيكلي، ولعل أىم نتيجة توصل إالتوازف  اختبلؿدراسة أىم ا١تؤشرات اليت تقيس 
ف تنطلق من الداخل البد أ االختبلؿلتايل فإف معاٞتة الداخلي، وبا ؿانعكاس لبلختبلارجي ما ىو إال ا٢تيكلي ا٠ت

 االختبلؿذه ا٢تيكلية، فماىي خصائص ى االختبلؿاليت تعاين من  تاالقتصادياالنفطية ىي أكثر  تاالقتصادياولعل 
 النفطية؟ ىذا ما سيجيب عنو ا١تبحث ا١توايل. تاالقتصاديايف 

                                       
 .10، ص 1990أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة البصرة، ، يرانياالقتصاد اإلت الهيكلية في اإلختبلالنبيل جعفر عبد الرضا،  -(1)
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 النفطية تيااالقتصادفي التنمية النفطية المبحث الثاني: 

 نموذجعرؼ بتنمية خاصة يُ  ٪توذج اتبعتالنفطية، اليت  اتاالقتصادبتوازف ا٢تيكلي عادة لا ختبلؿا ارتبط     
حداث يف إ نموذجىيكلية كبَتة، فكيف ساىم ىذا ال اختبلالتالنفطية الذي أسهم بشكل كبَت يف إحداث التنمية 

 مطلبُت: إىلا٢تيكلية؟ ىذا ما سيقـو ىذا ا١تبحث بدراستو، حيث مت تقسيمو  االختبلالت

 .مفاىيم التنمية النفطية: ا١تطلب األوؿ -
 .ات النفطيةاالقتصادا١تطلب الثاين: التنمية النفطية خبلؿ الصدمة النفطية الثانية يف  -

 لتنمية النفطيةامفاىيم ول: المطلب األ

الثانية على ف أثرت الصدمات النفطية األوىل و كيدراسة ماىية أ٪تاط التنمية و  إىليهدؼ ىذا ا١تطلب            
خطوات ٕتنب نقمة  ستنتاجواالنرو٬تي  االقتصادالنفطية العربية و  تاالقتصادياُت النفطية مع مقارنة ب تيااالقتصاد

 النرو٬تي. نموذجالنفط ا١تتبعة يف ظل ال

 األول: ماىية أنماط التنمية النفطية الفرع

ؿ ن خبلم االقتصادتنبع أ٫تية النفط من خبلؿ توفَته للفوائض ا١تالية اليت تعترب ضرورية لتدخل الدولة يف          
نفط دورا رئيسيا يف ٖتديد مسار النفطية، حيث لعب ال تيااالقتصاديف  يةاالجتماعية و االقتصادخطط التنمية 

 ٥تتلف ثر فعاؿ يفأالنفط مادة أساسية يف الصناعة ولو  ذلك كوفو  ،ية يف ىذه الدوؿاالقتصاد٪تط التنمية وطبيعة و 
 ،(1) مصدر دخل رئيسي للدوؿ ا١تصدرة لوسلعة ىامة يف التجارة الدولية و  كما يعترب  ،ا١تايلي و االقتصادأوجو النشاط 

الذي و  ،مى ٪تط تنمية يعتمد على النفطيس قتصادياامادة فاعلة  إىلعملية ٖتويل النفط من مادة ساكنة  فإفلذلك 
 عائداتو ا١تالية.النفط و  استخداـقامت على قاعدة  اليت يةاالجتماعية و االقتصادقصد بو ٣تموع العبلقات والقنوات يُ 

 ،على تسميتها بالطفرة النفطية أو الصدمة النفطية األوىل تفقابة اليت لقد ارتبط ٪تط التنمية النفطية باٟتقو           
تتميز  تقتصادياامن ا١تبلحظ أف النفط ظهر يف النفط، و كبَت نسبيا يف أسعار   عرتفا االيت بدأت مع حدوث و 

                                       
 . 2، ص1997، ا١تعهد العريب للتخطيط، الكويت،  الفرص والتحديات، العربية اتاالقتصادالتنمية المستديمة في النفط و ٚتيل طاىر،  -(1)
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لعربية بتنوع اٞتزائر اليت ٘تيزت عن بقية الدوؿ اإذا ما استثنينا العراؽ و  يةاالجتماعية و االقتصادبناىا بتجانس كبَت يف 
 (1)ية.االقتصادالبٌت ا١توارد الطبيعية و 

اليت ٕتسدت عمليا بوجود ىل سا٫تت ىذه الطفرات النفطية و  طرح يف ىذا اجملاؿ،لعل السؤاؿ الذي يُ و          
النفطية بإحداث ٖتوؿ نوعي يف ٪تط التنمية الذي كاف سائدا من قبل،  تلبلقتصادياالية ا١تىوامش كبَتة من الفوائض 

 .سواء يف إطار الطفرة النفطية األوىل، الثانية أو الثالثة

 النفطية تيااالقتصادالنفطي في  ع: الرييالفرع الثان

الدوؿ النفطية يف مرحلة أوىل من خبلؿ دراسة الثروة  تقتصادياابدراسة خصائص  الفرعتقـو الدراسة يف ىذا         
 -1975خبلؿ الفًتة  تيااالقتصاده ذمرحلة ثانية سيتم ٖتليل أداء ىيف السكاف ومستوى الدخل والتنمية، و ،النفطية

2014. 

 الدول النفطية تقتصاديااأوال: 

ية ا١تميزة ٢تذه االقتصادالنفطية وأىم ا١تؤشرات  تاالقتصادياأىم  باستعراضالعنصر ىذا  تقـو الدراسة يف
ي ٢تذه الدوؿ االقتصادقبل ٖتليل األداء و  ي.االقتصادوا١تتمثلة أساسا يف الناتج احمللي ومعدالت النمو  تاالقتصاديا

حيث أهنا تتميز ْتجم احتياطاهتا ومستوى الناتج  ،تيااالقتصادالطبيعة غَت ا١تتجانسة ٢تذه  إىلالبد من اإلشارة 
أ٫تية كل دولة يف السوؽ النفطي  إىلومستوى التنمية، طريقة ٗتصيص ا١توارد النفطية، باإلضافة  اإلٚتايلاحمللي 

 (2).وتأثَتىا عليو

 ية األساسيةاالقتصادالمؤشرات  .1

بعض ال أف ىناؾ العديد من االختبلفات، فإ يةاالقتصاديد من ا١تؤشرات النفطية يف العد تاالقتصادياتتشابو 
عدد  با٩تفاضىذه الدوؿ  حيث تتميز -دوؿ ا٠تليج -رأس ا١تاؿ،  ستيعابالديها قدرة ضعيفة على  تاالقتصاديا
 ندونيسياوإ، أما بالنسبة إليراف واٞتزائر مستوى الدخل الفردي رتفاعا إىلنفطية مهمة، باإلضافة  حتياطاتواالسكاف 

                                       
، لبناف، ، معهد اإل٪تاء العريبالعربية االقتصاددراسة في األبعاد التكاملية ألنماط التنمية في  –ي العربي االقتصادالمجال النفط و ٧تيب عيسى،  -(1)

 .22-21، ص ص 1991
)

2
(- Energy Information Administration, Banque Mondiale, World Development Indicators, 2006. 
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أف بعض الدوؿ  إىلشارة ، وٕتدر اإلدوؿ تتميز بكثافة سكانية عالية وا٩تفاض مستوى الدخل الفرديفهي ونيجَتيا، 
اليت أصبحت دولة  دونيسانأ إىلضافة باإل والعابوفور اإلكوادو  فالكامَتو ها النفطي على غرار نتاجيف إ ا٩تفاضاعرفت 

 (1)مستوردة للنفط بفعل الطلب احمللي ا١تتزايد على ىذه السلعة والنمو الدٯتوغرايف الكبَت.

 2152 - 5741دوالر ما بُت  3448إىلدوالر  4384من ا١تبلحظ أف الدخل ا١تتوسط للفرد انتقل من و 
ونبلحظ أيضا أف ىذا االرتفاع ليس ثابتا يف ٚتيع الدوؿ النفطية وىذا ما يؤكد أف  (2)،با١تائة 41بػػػ  رتفاعاوبالتايل 

للفرد  اإلٚتايلىذه الدوؿ مل تستفد بشكل كبَت من الزيادة يف الثروة النفطية واٞتدوؿ التايل يوضح تطور الناتج احمللي 
 (3)للدوؿ ا١تصدرة النفطية با١تقارنة مع الدوؿ النامية ا١تستوردة للنفط.

 

 

 

 

 

 

                                       
(1  Marie claire AOUN, la rente pétrolière et le developement économique des pays: ١تزيد من التفاصيل أنظر -(

exportateurs, thèse pour l’obtention du titre docteur en sciences économiques, université paris dauphine, France, 

2008, p 63. 

)2(- World Development Indicators, 2006 

 دوؿ جنوب الصحراء ىي أنغوال ، الكامروف، الكونغو، نيجَتيا، السوداف. -(3)
مدغشقر، ماالوي،  تو،ىي: البنُت، بوتسوانا، بوركينافاسو، افريقيا الوسطى، توغو، زمبيا، زٯتبابوي، ساحل العاج، غانا، لوسو  ات غير النفطيةاالقتصاد
 تانيا، نيجر، سينيغاؿ، افريقيا اٞتنوبية.مايل، موري

 ا، االمارات.ي: االقتصاتدات النفطية: اٞتزائر، مصر، ايراف، الكويت، عماف، السعودية، سور دول الشرق األسوط وشمال افريقيا
 ردف، تونس وا١تغرب.: األات غير النفطيةاالقتصاد

رجنتُت، بوليفيا، الربازيل، الشيلي، كوستا ريكا، سالفادور، غواتيماال، ىاييت، ىندوراس، جامايكا، نيكارغوا، : األغير النفطية اتاالقتصاد: أمريكا البلتينية
 باناما، باراغواي، بَتو، اواغواي.

 : كولومبيا، اكواتور، ترينيداد توباغو، فنزويبل، ا١تكسيك.الدول النفطية



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

34 
 

 النفطية تاالقتصاديافي  اإلجماليالناتج المحلي مؤشرات تطور (: 1) الجدول رقم
 رباألسعا للفردجمالي الناتج المحلي اإل جماليالناتج المحلي اإلمعدل نمو  

 دوالر 2010الثابتة سنة 
 لى الناتجإجمالي نسبة نفاق الوطني اإلاإل

1987 2001 2016 1987 2001 2016 1987 2001 2016 
 110,699 85,3275 104,139 4846,41 3600,43 3691,64 3.7 3.0 0.7- الجزائر

 97,2205 96,3948 .. 5858,83 1781,24 .. 3,1- 9,9 .. أذربيجان

 99,6570 99,5575 100 3606,64 2119,32 2700,11 0 4,22 7,9 أنغوال

 108,059 134,990 120,983 859,648 497,346 490,779 7- 11,65 2,31- تشاد

 100,341 104,299 106,998 5210,11 3759,89 3607,54 1,46- 4,013 0,2- اإلكوادور

 109,249 104,850 110,207 2724,39 1982,11 1444,59 4,29768 3,53525 2,51 مصر

 86,0139 75,0885 102,526 9569,44 10098,6 9369,45 2,26193 2,13523 17,146- الغابون

 99,2249 91,7283 98,4625 3974,08 2190,76 1480,06 5,01558 3,64346 4,92597 إندونيسيا

 .. 101,929 99,5705 .. 4302,38 3545,13 .. 2,39213 0,171- يرانإ

 106,692 96,2337 .. 5695,69 4285,84 2861,69 11 2,30537 9,30521 العراق

 .. 84,2352 84,5828 .. 35051,8 .. .. 0,72906 8,14256 الكويت

 .. 90,0925 .. .. 8671,86 .. .. 1,76288- .. ليبيا

المكسي
 101,837 101,238 93,8871 9707,16 8494,89 6942,86 2,30275 0,60549- 1,85577 ك

 .. 90,9161 87,7625 2457,81 1310,56 1151,16 1,54106- 4,41105 10,757- نيجيريا

 98,7602 83,3572 102,203 89818,2 83016,7 59449,6 1,07799 2,08538 1,75337 النرويج

 94,1482 63,1826 .. 66415,4 60707,2 .. 2,23013 3,89817 .. قطر

 99,5077 84,2938 106,278 21395,6 17585,9 15608,5 1,74153 1,21074- 6,6325- السعودية

 .. 96,67 101,935 .. 11975,3 12371,9 .. 3,39426 3,58165 فنزويبل

 93,6036 82,5595 86,1306 11028,9 6893,21 3787,35 4,23891 0,51765 5,38865 ماليزيا

 101,894 102,329 100,908 41602,8 36072,6 26398,4 1,80608 2,72617 5,35945  اإلمارات

Source: World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org06/08/2017 

 النفطية تيااالقتصادتصنيف  .2

من ىذه و  ،با١تائة1يع النفطي بأكثر من دولة مصدرة للنفط يرتبط نإتها احمللي بالر 81بصفة عامة أف نبلحظ 
دولة 21 -بروناي، اإلمارات، الكويت، قطر، البحرين –الدخل الدوؿ مصنفة من قبل البنك الدويل كدوؿ مرتفعة 

دوؿ من العشرين دولة ا١تصنفة على أهنا دوؿ ذات دخل 1دوؿ ذات دخل ضعيف، كما أف 51ذات دخل متوسط، و
 . -الغابوفور، كازاخستاف، سوريا و دكوا، اإل دونيسانأ -وسط، ىي دوؿ ذات مديونية كبَتةمت

 

http://databank.worldbank.org/
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 (1)لساس مستوى الدخأصدرة للنفط على تصنيف الدوؿ ا١ت(: 1) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Marie claire AOUN, la rente pétrolière et le développement économique des pays 

exportateurs, thèse pour l’obtention du titre docteur en sciences économiques, université paris 

dauphine, France, 2008, p 99. . 

                                       
(1)- NOPEP  ا١تنضوية ٖتت لواء ا١تنضمة العا١تية للدوؿ ا١تصدرة للنفطىي الدوؿ النفطية غَت.. 

طريق النمودولة سائرة في  124  

دولة نفطية 35  

دوؿ ذات دخل ضعيف 10 دولة ذات دخل متوسط 20  دوؿ ذات دخل عايل 5   

دوؿ صغَتة 8 دولتُت كبَتتُت دوؿ كبَتة 10  دوؿ صغَتة 10  دوؿ كبَتة 3 دولتُت صغَتتُت   

 السوداف
 كامَتوف
 تشاد
 موريتانيا
 تركمنستاف
 اذريبيجاف
 اليمن
 الكونغو

 نيجَتيا

 انغوال

OPEP 7OPEP 3NOPEP 

ندونيسياأ  
 اٞتزائر
 ايراف
 العراؽ
 فنزويبل
 السعودية
 ليبيا

 ا١تكسيك
 كازاخستاف
 روسيا

 مصر
 كولومبيا
 االكواتور
 سوريا
 غينيا
 ماليزيا
 ترينداد
 عماف
 غابوف
 بابونيوغينيا

3OPEP 2 OPEP 

 الكويت
 االمارات
 قطر

 البحرين
 بروناي
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 النفطية تيااالقتصادية في االقتصادثانيا: أثر الموارد النفطية على التنمية 

تتعلق بالصادرات النفطية، حيث أف  تيااالقتصادية ٢تذه االقتصاد٦تا سبق الحظنا أف الكفاءة  نطبلقاا
 فإفوبالتايل  ،َتة تقع أماـ ٖتدي ٗتفيض الفقر وزيادة يف مستوى معيشة السكافالدوؿ اليت لديها موارد نفطية كب

 ية.االقتصادي وأيضا على مؤشرات الفقر والتنمية االقتصادا١توارد النفطية لديها أثار كبَتة على معدالت النمو 

 .يات النفطيةاالقتصادألىم  يةاالجتماعية و االقتصادرات مؤشرات التنمية التايل تطو ٯتثل اٞتدوؿ 

 النفطية تيااالقتصادية يف االقتصادمؤشرات التنمية : (2)اٞتدوؿ رقم

للفرد باألسعار الثابتة  اإلجماليالناتج المحلي  
2000 

 للفرد PIBمعدل النمو السنوي المتوسط لـ

1980 2000 1975-1980 1995-2000 
 %1,9 %1,8 781,8 6 995,4 4 المتوسط العالمي

الدول ذات الدخل 
 العالي

16 539,3 24 729,6 2,3% 1,9% 

الدول ذات الدخل 
 المتوسط

7 772,5 8 893,9 2,9% 2,3% 

الدول ذات الدخل 
 الضعيف

1 090,4 1 744,7 0,6% 2,5% 

Source: Marie claire AOUN, la rente pétrolière et le développement économique des pays 

exportateurs, thèse pour l’obtention du titre docteur en sciences économiques, université paris 

dauphine, France, 2008, p .77  

، حيث أف الدراسة 1980من سنة  اانطبلقاإلٚتايل الناتج احمللي  ٩تفاضامن اٞتدوؿ نبلحظ  انطبلقا
ي وىذا ما االقتصادالنفطية تبُت مبدئيا بأف الريع النفطي مل يساىم بشكل فعلي يف اإلقبلع  تقتصاديالبلا١تقارنة 

 من فروع. ستؤكده الدراسة فيما يلي

 النفطية تيااالقتصادأثار الصدمة النفطية األولى على :ثالفرع الثال
ما  واستنتاجقارنة بينهما ا١تالنرو٬تي مع  االقتصادالنفطية العربية و  تاالقتصادياُت التمييز ب الفرعسيتم يف ىذا       

 النرو٬تي. نموذجال نالنفطية العربية م تيااالقتصادف يستفاد منو يف أٯتكن 
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 النفطية تيااالقتصادأوال: التنمية النفطية في 

٦تا  ،للدوؿ النفطية اإلنتاجحجم  رتفاعاأسعار النفط ا٠تاـ مع  يف ارتفاعا1981-1973الفًتة  لقد شهدت      
العائدات النفطية يف تنويع  استخداـلقد مت و   ىذه الفًتة.جعل العائدات ا١تالية ٢تذه الدوؿ ٖتقق قفزات عالية خبلؿ 

من ا٠تارج مباشرة وىو ما يسمى بالفوائض النفطية، و  إىلنسبيا يوجو احمللي مع ترؾ ىامش واسع  االقتصادقاعدة 
 أساسية ىي: اتاستخدامتركزت يف ا١ترحلة و يف ىذه  رتفعتاا١تبلحظ أف النفقات اٟتكومية 

 .غَت مباشر على ا١تواطنُتتوزيع مباشر و  -
 .إقامة بنية ٖتتية للدولة -
 .تصنيع النفط -

 النفطية تاالقتصادياٚتايل يف ية يف الناتج احمللي اإلاالقتصاد قطاعات(: مسا٫تة ال3رقم ) اٞتدوؿ

القيمة المضافة للزراعة في  مساىمةنسبة  
 اإلجماليالناتج المحلي 

القيمة المضافة للصناعة في  مساىمةنسبة 
 اإلجماليالناتج المحلي 

القيمة المضافة للخدمات في  مساىمةنسبة 
 اإلجماليالناتج المحلي 

1987 2001 2016 1987 2001 2016 1987 2001 2016 
 50,8605 35,5236 40,7013 36,1906 53,9745 46,4231 12,9499 10,502 12,8746 الجزائر

 42,2771 36,7189 .. 51,6844 47,1789 .. 6,03845 16,1031 .. أذربيجان

 .. 26,9591 50 .. 64,8831 50 .. 8,15637 14,201 أنغوال

 56,1392 54,7099 50,6416 33,4268 31,5454 26,9967 10,4341 13,7447 22,3617 اإلكوادور

 55,1772 50,1121 52,4255 32,8944 33,3298 27,0807 11,9285 16,5581 20,4948 مصر

 43,6601 38,2549 40,4183 39,3162 46,4544 36,2541 13,4527 15,2907 23,3267 إندونيسيا

 .. 51,3023 57,3968 .. 40,3055 25,7789 .. 8,39175 16,8243 إيران

المكسي
 63,4646 63,3093 52,3257 32,6864 33,0251 37,9956 3,84842 3,66547 9,67885 ك

 60,3597 25,3742 27,4377 18,4555 40,8719 35,3045 21,1848 33,7539 37,2588 نيجيريا

 65,8188 58,3481 63,3753 31,7107 39,8537 32,9393 2,47061 1,79842 3,68511 النرويج

 47,6333 59,8199 .. 51,8896 213,694 .. 0,18368 0,37594 .. قطر

 54,0309 43,3033 54,1543 43,2899 51,5255 40,1398 2,67939 5,17129 5,70589 السعودية

 .. 49,3746 43,1352 .. 46,0812 50,2818 .. 4,54427 6,5829 فنزويبل

 55,6761 45,7858 41,5119 35,6787 46,2035 38,5277 8,64572 8,01091 19,9604 ماليزيا

 80,2231 75,2122 .. 19,1665 23,955 .. 0,61018 0,82739 ..  اإلمارات

Source: World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org 06/08/2017. 

http://databank.worldbank.org/
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بل بالعكس فقد  تاالقتصادياه دث ىذه الطفرة أي ٖتوؿ مباشر على التوازف ا٢تيكلي يف ىذ ٖتُ ومل              
نسبة مسا٫تتو للناتج يف ف،لبلقتصاديشكل القاعدة الرئيسية النفط  ستخراجاحيث بقي قطاع  ،بلالتاخأكثر  أصبح

يف ليبيا، كما شكلت إيرادات ىذه القطاع   %65التعاوف ا٠تليجي ويف أقطار ٣تلس % 63مطلع الثمانينات بلغ 
تبلـز من ٣تمل الصادرات، و  %93من اإليرادات العامة يف أقطار اجمللس، أما صادراتو  فشكلت حوايل  89%

ما رافقو عة و وذلك أف معظم ا١تداخيل ا١توز  ،ا٠تارجا١تزيد من التبعية ٨تو  إىلتطور التوازف ا٢تيكلي بعد الطفرة النفطية 
 الذي يليب الطلب احمللي. اإلنتاجا٠تاص مل تقابلو زيادة تذكر يف كومي و من تعاظم مواز يف االستهبلؾ بشقيو اٟت

 النفطية تاالقتصاديا(: تطور مؤشرات التجارة ا٠تارجية يف 4رقم) اٞتدوؿ

 تجالنالى الواردات نسبة إ لى الناتجنسبة إالصادرات  لى الناتجرصيد الحساب الجاري نسبة إ 
1987 2001 2016 1987 2001 2016 1987 2001 2016 

 34,4125 22,0166 18,4121 23,7122 36,6893 14,2727 .. .. 0,21167 الجزائر

 43,6721 37,3173 .. 46,4514 40,9234 .. 3,60234- 0,90675- .. أذربيجان

 32,6766 74,9462 50 33,0199 75,3889 50 .. 16,013- 6,68712 أنغوال

 38,0336 49,6562 36,4328 29,9737 14,6659 15,4495 .. .. 2,1948- تشاد

 19,6509 27,5221 22,3644 19,3097 23,2225 15,3669 1,44563 2,25261- 8,5115- اإلكوادور

 19,6027 22,3304 22,7669 10,3536 17,4799 12,5581 .. 0,39782- 0,04976 مصر

 27,0832 29,3638 45,2191 41,0703 54,2753 42,6942 .. 10,3086 13,685- الغابون

 18,3059 30,7617 22,3975 19,0801 39,0324 23,9345 1,75347- 4,30109 2,7609- إندونيسيا

- إيران
1,55959 .. .. 9,15743 19,3032 .. 8,72745 21,2325 .. 

 39,2569 61,5066 26,1277 32,5584 65,2739 23,2226 .. .. .. العراق

 .. 35,5384 37,1231 .. 51,3032 52,5403 .. 23,8561 20,3937 الكويت

 .. 16,6325 .. .. 26,5407 .. .. 9,76838 .. ليبيا

المكسي
 39,9882 24,8832 13,3858 38,1578 23,6443 19,4987 2,66331- 2,44962- 3,02789 ك

 .. 36,3648 14,7041 .. 45,4487 26,9416 .. 5,61363 0,3035- نيجيريا

 32,5472 28,3121 33,9711 33,7868 44,9549 31,7626 4,87604 15,8308 4,3507- النرويج

 41,6318 29,0751 .. 47,4836 65,8926 .. 5,45978- .. .. قطر

 30,182 23,9261 37,1329 30,6749 39,6332 30,8617 3,85398- 5,0796 11,891- السعودية

 .. 19,4564 23,3721 .. 22,7353 21,4387 3,06547- 3,06547- 3,0547- فنزويبل

 60,8432 92,9624 49,0251 67,2395 110,405 62,8945 .. 7,85359 8,00251 ماليزيا

 29,9889 27,1444 24,7488 28,0894 24,8146 23,8447 4,41131- 1,93406- 1,6851-  اإلمارات

Source: World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org 06/08/2017. 

http://databank.worldbank.org/
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قيلة على صعيد ا١تنتجات الصناعية فا١توجة التصنيعية اليت اعتمدت بشكل رئيسي على الصناعات الث أما        
بالتايل كاف ، و استيعاهبادير نظرا لضيق السوؽ احمللية عن للتص معدة بذلك ىيو  (1)،اٟتجم تاقتصادياتعتمد على 

 (2).ستهبلكيةاال احتياجاهتاعنية أف تستورد اٞتزء األعظم من على الدوؿ ا١ت

 بناء على ما سبق فقد سا٫تت الطفرة النفطية يف بناء ٪تط تنمية يتميز بالسمات اآلتية:        

ي يكاد ال يذكر تصدير النفط مع قطاع زراعو  استخراجيقـو مباشرة على  االقتصادف :التوازفدرجة عالية من عدـ  -
 صناعة ٖتويلية ضعيفة .و 

التقلبات يف ، فالقرارات و تاالقتصادياية ٢تذه الرأٝتالية من موقع التبع تيااالقتصاددرجة عالية من التكامل مع  -
 لبلداف النفطية.ىي اليت تتحكم بالقسم األعظم من صادرات ا أسعار

 اٟتكومي.ا١تستوى اإلنفاؽ ا٠تاص و  ية على ٥تتلف ا١تستويات علىاالقتصادىدر ا١توارد  -

 النرويجي نموذجثانيا: التنمية النفطية في ظل ال
حيث مكنها ٪تط التنمية ا١تتبع خبلؿ فًتة ال  ،ا ٭تتذى بو٪توذجالنرو٬تي يف إدارة ا١تصادر البًتولية  نموذجيعترب ال    

و التوازف أ ياالستقرار االقتصادمستوى عاما منذ مطلع السبعينيات من ٖتقيق مؤشرات ا٬تابية على  20تزيد عن 
 النمو والتدعيم وما قبل النضج.أربعة مراحل، وىي التأسيس و  إىلا٢تيكلي، حيث تنقسم مراحل التنمية النفطية 

 النرويجي نموذجية النفطية في ظل المراحل التنم .1

عدة مراحل ىي مرحلة التأسيس، والنمو والتدعيم  إىلالنرو٬تي  نموذجتنمية النفطية يف ظل اللتنقسم مراحل ا
 والنضج.

 

                                       
: ارجيػةقتصاديات اٟتجم وفورات اإلنتاج الكبَت، وىي ا١تزايا اليت يتمتع هبػا نظػاـ أو أسػلوب اإلنتػاج الكبػَت. وىنػاؾ وفػورات داخليػة، ووفػورات خإنعٍت ب -(1)

: وىػي الوفـورات الخارجيـة، أما لداخلية لرفع اإلنتاج يف ا١تشروع لئلستفادة من مزايا اإلنتاج الكبَت: وىي الًتكيز على الزيادة يف العوامل االوفورات الداخلية
 .الرفع من إنتاجية ا١تشروع إىلالًتكيز على زيادة توفر العوامل ا٠تارجية اليت تؤدي 

  46-39، ص ص المرجع السابق٧تيب عيسى،  -(2)
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 1969-1958فترة التأسيس  . أ

جنيف الدولية ا١تتعلقة ٔتنح حق استثمار ا١تصادر البًتولية يف ا١تناطق  تفاقيةابدأت ىذه الفًتة مع توقيع           
كانت شركة فيليبس ىي أوؿ شركة تقدمت بطلب اٟتصوؿ على ترخيص للقياـ با١تسح اٞتيوفيزيائي يف و  ،الساحلية

مث مت بعد ذلك تشكيل اجمللس النرو٬تي للنفط الذي كانت  ،تبعتها عدة شركات ،اٞتزء النرو٬تي من ْتر الشماؿ
 (1)وظيفتو تقدًن ا١تشورة لوزارة الصناعة.

 1978-1970فترة النمو  . ب

سعر النفط الذي حدث سنة  رتفاعاأكد ، حيث داية عمليات النفط يف ْتر الشماؿبعد مدة قصَتة من ب       
 إىلىذا ما أدى و  األوبكعلى بلداف  االعتماديف تقليل  أنو ال بد من وجود مصادر جديدة للنفط تساىم 1973

 إىلب توفَت إمكانية نقل التنقي إىلىذا ما أدى عمليات البحرية يف ْتر الشماؿ، و ال ٕتاها مساندة التطوير التقٍت يف
يف اٟتقوؿ  االستكشاؼ منشآتأزمة جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف بناء  تبا١تقابل نشأو  ،1974ا١تياه العميقة سنة 

التقنية النرو٬تية اليت مل تنحصر فقط يف قطاع النفط  ربتطوي النيةالتقنية وعقود حسن  االتفاقاتالنفطية، ولقد ٝتحت 
إدخاؿ ٖتسينات باىرة يف القدرات التقنية لصناعة  إىلقد أدت ىذه ا١تبادرات و  ،يةاالقتصادمشلت كافة اجملاالت بل 

 (2):النفط يف اجملاالت التالية

 ية االقتصادىداؼ تطوير خربة ٤تلية مستقلة تتمكن من استثمار مصادر النفط بطريقة تتفق مع األ
 .واالجتماعية

  الدوليةتعزيز قدرة الصناعة النرو٬تية على مواجهة ا١تنافسة يف األسواؽ. 
 على  التأكد من أف ىذه العمليات تقـوتائج ا١تًتتبة عن عمليات النفط و تنمية القدرة على إدراؾ الن

 ٛتاية البيئة.تتفق مع مبادئ السبلمة ا١تهنية و أسس 

 

 
                                       

 .117، ص 2010عامل ا١تعرفة، الكويت، مارس  -إدارة المصادر البترولية –النرويجي  نموذجالفاروؽ القاسم، -(1)

 .116ا١ترجع نفسو، ص -(2)
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 1979-1986فترة التدعيم  . ج

مليوف مًت مكعب 5411إىل حتياطياالىذا  وارتفع ،مليوف مًت مكعب711ػػػػػػػب5747النفط سنة  حتياطيادر قُ          
ات حدوث ارتفاع يف السبعينذلك نتيجة االكتشافات اليت ٘تت يف تلك الفًتة، كما شهدت سنوات و  ،5734سنة 

يف  بروز مشكلة تتمثل إىلالنرو٬تي، إال أف ىذه اٟتالة أدت  داالقتصا أداءٖتسن  إىلىذا ما أدى أسعار النفط و 
 إىلعرضا النفطية م تاالقتصادياالنرو٬تي مثلو مثل بقية  االقتصادىذا ما ٬تعل و  ،على عائدات النفط االعتماد

من  االقتصادلتجنب ىذا اإلشكاؿ مت إنشاء صندوؽ إليداع عوائد النفط ىدفو ٛتاية تذبذبات أسعار النفط، و 
 (1)ٛتاية مصاحل األجياؿ القادمة مع فصل ميزانية الدولة عن ىذا الصندوؽ.تذبذبات غَت ا١تتوقعة للعائدات و ال

 1986-1980يف النرويج خبلؿ الفًتة  رواالستثما اإلٚتايل(: تطور الناتج احمللي 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

source :BP Statistical Review of World Energy, Juin2014. 

 2000-1987فترة ما قبل النضج د. 

 إىلحيث وصل سعر الربميل  ،حاد يف إيرادات اٟتكومة نتيجة ىبوط أسعار النفط ٩تفاضباة يزت ىذه الفًت ٘ت        
فط عن مستويات الن حتياطيامعدؿ  ا٩تفاضظهرت ىناؾ مشكلة أخرى تتمثل يف  ، كما1986دوالر عاـ  9

بتخفيض ضريبة التنقيب مع زيادة ٥تصصات  النرو٬تية١تواجهة ىذه ا١تشكلة قامت اٟتكومة و  ،السنوات السابقة

                                       
 .117، ص ا١ترجع نفسو  -(1)
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لتعزيز الصادرات من النفط تعزيز إجراءات ٗتفيض االستهبلؾ احمللي  إىليف تطويل اٟتقوؿ النفطية إضافة  االستثمار
 .2000ارتفاع ٤تسوس يف مستوى الناتج سنة  إىلىذا ما أدى و  ،تغطية العجز يف ا١تيزانيةو 

 النرو٬تي االقتصاد(: ٪تو الصادرات والواردات وحجم الصادرات من النفط يف 3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source :BP Statistical Review of World Energy, Juin2014. 

 النرويجي نموذج. خطوات تجنب نقمة النفط في ظل ال2

 (1)النرويج عدة سياسات مكنتها من ا٠تروج من التبعية للقطاع النفطي نوجزىا فيما يلي: تبعتالقد 

ية الرشيدة اليت تركزت على االقتصادالسياسات  إىلالنرو٬تي  نموذجيعود ٧تاح ال: يةاالقتصادتنسيق السياسات  . أ
 ٖتقيق التناغم بُت خطط ا١تشاريع النفطية وخطط بقية القطاعات. 

النرو٬تي التكيف مع تذبذبات أسعار النفط وذلك من  نموذجال استطاعط:التكيف مع تذبذبات أسواق النف . ب
 ية.االقتصادخبلؿ اٗتاذ العديد من اإلجراءات تتعلق بأدوات السياسة 

: ساىم وجود شركات عريقة يف ٧تاح النموذج النرو٬تي، كصناعة السفن اليت شجعت على المؤسساتيالدعم  . ت
عمليات التنقيب، كما سا٫تت شركات صناعية أخرى يف تقدًن ا٠تربات البلزمة للصناعة النفطية، كما مت 

ى القطاع النفطي .با١تائة للحفاظ على سيطرة الدولة عل 50اٟترص على أف ال تكوف حصة اٟتكومة أقل من 
  

                                       
(، ْتوث اقتصادية عربية، السنة ات والمخرجاتالفرعنتاج مملكة النرويج )تحليل إنتاج دولة الكويت لهيكل إمحاكاة ىيكل أٛتد الكواز،  -(1)

 .51، ص 2007الرابعة عشر، العدد أربعوف، خريف 
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ٯتنح الثقة للمتعاملُت باٟتصوؿ على مستوى معقوؿ من الربح ٦تا يشجعها على  : وجود نظام ضريبي عادل . ث
 . استثماراهتاستمرار يف تقبل بعض اجملازفة يف اال

النفط مليئة بالشك خوفا من أف  إىلفقد كانت نظرة اٟتكومة   : التأني في البداية من تعجيل عمليات النفط . ج
ية، وبعد أف تأكدت اٟتكومة من ٕتنبها لآلثار السلبية االقتصادتطغى صناعة النفط على بقية القطاعات 

 يف ىذا اجملاؿ. االستثماراتلعمليات النفط رفعت من حجم 
كمستثمر عن   وذلك من خبلؿ دفعها للمشاركة مباشرة يف عمليات النفط: دعم وتشجيع الصناعات الوطنية . ح

 طريق منحها امتيازات  من خبلؿ تقدًن ا٠تدمات وا١تعدات البلزمة لعمليات النفط.
فقد ٘تكنت النرويج خبلؿ العشر السنوات من خلق صناعة  : دعم الصناعات المساندة لعمليات النفط . خ

 اإلنتاجمصادر تشكل اليـو ىذه الصناعات أىم ى مستوى ينافس الشركات الدولية و لتجهيز عمليات النفط عل
 النرو٬تي. لبلقتصادالتصدير الداعمة و 

ية ا١تتعلقة هبا االقتصادشرات ؤ النفطية وأىم ا١ت تاالقتصادياالدراسة يف ىذا ا١تطلب أىم  استعرضتبعد أف        
النرو٬تي وذلك حملاولة  نموذجالتنمية النفطية ا١تتبع من قبل ىذه الدوؿ، مع الًتكيز على ال ٪توذجدراسة  إىلباإلضافة 
من ىذه التجربة، تقـو الدراسة يف ا١تطلب ا١توايل بتحليل الصدمة النفطية الثانية والتنمية النفطية يف  االستفادة
 النفطية يف ىذه الفًتة . تاالقتصاديا

 النفطية تيااالقتصاد: التنمية النفطية خبلل الصدمة النفطية الثانية في الثانيالمطلب 

ويعد النفط أىم ، على ا١تنتجات األساسية ادراهتاصتعتمد العديد من الدوؿ السائرة يف طريق النمو يف            
نفطية ال تيااالقتصادالتنمية ٢تذه الدوؿ، من خبلؿ صادرات  اسًتاتيجيةالذي يستخدـ يف صياغة ىذه ا١تنتجات و 

لنمو يف ىذه الدوؿ، حيث تسمح الصادرات النفطية بتحسُت اليت تعترب احملرؾ األساسي لمن ىذه ا١تادة األساسية، و 
أهنا تسمح بإنشاء صناعات موازية للصناعة النفطية، إال أف إتباع  إىلباإلضافة  اإلنتاجٗتصيص عوامل و  استخداـ

ر شروط ىو تدبالنمو ا١تتباطئ للطلب احمللي، و يف التنمية يصاحبو ٣تموعة من العراقيل تتعلق أساسا  اإلسًتاتيجيةىذه 
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ظهرت ىذه العراقيل عقب الصدمة النفطية و  )1(التبادؿ وتذبذب اإليرادات والربط غَت الفعاؿ، وا١ترض ا٢تولندي،
 ا١تعاكسة، لذلك سيتم دراسة ىذه العناصر بشكل أكثر تفصيل فيما يلي.

 يةاالقتصادالنفطية كمحرك للتنمية  الصادراتاألول:  الفرع

ذلك ن الدوؿ السائرة يف طريق النمو و ية يف العديد ماالقتصادالنفطية احملرؾ األساسي للتنمية  الصادراتتعترب       
ا١توجودة، التوسع  اإلنتاجوامل ع استخداـثبلث عناصر أساسية، ٖتسُت  إىلألهنا توفر ٣تموعة من ا١تزايا تنقسم 

 ضماف أثر الربط لصناعات موازية.يادة ٗتصيص عوامل إنتاج جديدة، و ز و 

 اإلنتاجعوامل  استخدامأوال: تحسين 

كرب قدر ٦تكن من أاستغبلؿ  إىل االقتصادفطية يدفع ٯتكننا القوؿ يف البداية أف النمو ا١تبٍت على الصادرات الن        
األجنيب  االستثمارويشجع  اإلنتاجبتحقيق تراكم يف عوامل ا١تتاحة بشكل أكثر فعالية، كما يسمح  اإلنتاجعوامل 

 إىلاستغبلؿ ا١تيزة النسبية ٢تذه الدوؿ يف ٣تاؿ النفط باإلضافة  إىلاحمللي، حيث يسعى ا١تستثمروف األجانب  واالدخار
يادة ز على العامل، و  االقتصاد انفتاح ستغبلؿ قطاعات أخرى يف ىذه الدوؿ، كل ىذه العناصر تساىم يفالالسعي 

العتماد امزايا ، كما أف اٟتصة الكبَتة من واالستثماراتالعرض  جانب تاقتصاديازيادة الطلب على التمويل احمللي و 
الذي يسمح بتمويل أفاؽ أخرى لبلستثمار غالبا، و  االذي يكوف حكومي االدخارالتنمية النفطية تتمثل يف  ٪توذج على

 (2).االقتصاديف ىذا 

 االرتباطثر : أثانيا
حيث  خبلؿ عدة أوجو يف قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع النفط،  من اإلنتاجتؤثر الصادرات النفطية على         

الستهبلكية وتدعيم البنية التحتية، والزيادة يف اإليرادات اٟتكومية ازيد من إنتاج السلع ٯتكن للصادرات النفطية أف ت
 (3)ربط بعدي.ربط قبلي و  إىلتقسيم أثر الربط  ٯتكنو 

                                       
(

1
)-Dutch desease. 

(
2
)- Dwight H Perkins, Stevenradelet, David L Lindauer, économie du développement, de boeck, 3ème Edition, 

Bélgique, 2008, p 756  -  758. 

 .Liaison en avalىو الذي أطلق ىذه التسمية  Albert Hitschmanي االقتصاديعترب  (3)-
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يف قطاع أخر ويكوف  اإلنتاجزيادة  إىلأف النمو يف قطاع النفط يؤدي  إىلتشَت ىذه اٟتالة : القبلي االرتباط .1
حجم  تاقتصادياو٭تقق  ،إذا كاف القطاع ا١تستفيد يستطيع أف يواكب النمو يف القطاع النفطي ىذا الربط فعاال

 ، وزيادة التنافسية على مستوى السوؽ احمللي.اإلنتاجخاصة بو، مع ٗتفيض تكاليف 
يتمثل االرتباط البعدي يف وضع ا١تنتج األساسي يف خدمة صناعات أخرى تدخل كمادة : البعدي رتباطاال .2

يف ىذا  اإلنتاج، فعلى سبيل ا١تثاؿ صناعة تكرير النفط اليت تستخدـ النفط كمادة أولية، ونظرا لتعقيد تقنيات أولية
النمو مل تستطع مواكبة ا١تنافسة يف ىذا  النفطية السائرة يف طريق تيااالقتصاداجملاؿ وضرورة وجود رأس ماؿ كبَت فإف 

 اجملاؿ.
ذلك من خبلؿ ارتفاع ا١تداخيل النإتة عن تحقق ىذا األثر بشكل غَت مباشر و ي  ك:االستهبل ارتباط .3

 .ادة الطلب على السلع االستهبلكيةزي إىلىذا ما يؤدي النفطية و الصادرات 
وىذا ما يؤدي  النفطويكوف من خبلؿ ضرورة توفر بنية ٖتتية ضرورية لنشاط قطاع  : البنية التحتية رتباطا .4
 يفتح ٣تاالت واسعة للصناعات األخرى لتحقيق ٪تو متزايد.ا٩تفاض التكاليف و  إىل
 .حيث يسمح القطاع النفطي بتكوين كفاءات تقنية وإدارية : رأس المال البشري ارتباط .5
ي تستخدـ يف ٘تويل االقتصادحيث يسمح بتوفَت موارد مالية مهمة للدولة تتمثل يف الريع :الجبائي االرتباط .6

 التنمية يف قطاعات أخرى.

٬تابيات إال أف ىناؾ عراقيل تواجو عملية التنمية ا١تعتمدة ية على الرغم من توفرىا على عدة إإف التنمية النفط         
 على النفط نوجزىا فيما يلي.

 الصادرات النفطية كمحرك للتنمية استخدامي:  عراقيل الثان الفرع

ا مع بروز عدة عراقيل ظهرت جلي إىلالنفطية  تيااالقتصادالنفط كمحرؾ للنمو يف  استخداـلقد أدى           
ا١تتباطئ للطلب احمللي، وتدىور شروط التبادؿ،  لعل أبرز ىذه العراقيل ىي النموالصدمة النفطية ا١تعاكسة، و 

سيتم ىي ا١ترض ا٢تولندي، و  1986أزمة  النفطية عقب تيااالقتصادأىم صعوبة واجهتها و  واالرتباط غَت الفعاؿ،
 )1(دراسة ىذه العناصر بشكل مفصل فيما يلي:

                                       
)

1
)- Dwight H perkinsp, ibid, p 764. 
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 أوال: النمو المتباطئ للطلب

داخيل الوطنية للدوؿ النفطية بشكل متناسب مع ا١ت تيااالقتصادط يف تزايد العائدات احملققة من بيع النف         
 لتوازف ال ٭تدث يف غالب األمرمتوازف، إال أف ىذا اغَت ىذا يف ظل اقتصاد عا١تي يشهد ٪تو اقتصادي و  ،ا١تستوردة

ىذا ما و  ،النفطية من النفط تيااالقتصادذلك بسبب التحوالت ا٢تيكلية يف الدوؿ الصناعية اليت ترىن صادرات و 
تفسَتىا وٖتليلها من خبلؿ التحوالت ا٢تيكلية مت  ي يف ىذه الدوؿ الصناعية. ىذهاالقتصادتباطؤ النمو  إىليؤدي 
 الذي يوضح أف الطلب على النفط ينمو بشكل أكثر بطء من ٪تو مداخيل ا١تصدرين للنفط.و  (1)٧تلأقانوف 

استهبلؾ ا١تواد األولية من خبلؿ طريقتُت،  ضا٩تفاإىل يف الصناعات ا١تصنعة أدى كما أف التطور التكنولوجي         
بالتايل و  ،ساعدت اجملتمع على ٗتفيض التبذير اإلنتاجٕتهيزات  ٖتديثثل يف أف التكنولوجيات اٟتديثة و األوىل تتم

ظهور بدائل  إىلالتطور التكنولوجي أدى  فإفمن جهة أخرى ي، و اإلنتاجأولية أقل يف مسارىا مواد  إىلفهي ٖتتاج 
 (2)ا١تنتجات النفطية. استخداـالتقليل من  إىلا١تواد األولية فعلى سبيل ا١تثاؿ ظهور الطاقة الشمسية اليت أدت 

 ثانيا: تدىور شروط التبادل

لواردات من السلع أثبتت الدراسات أف أسعار الصادرات من ا١تنتجات األساسية تنخفض با١تقارنة مع أسعار ا       
تستورد السلع ا١تصنعة، النفطية تصدر النفط و  تاالقتصاديأتا أف ويف األجل الطويل، و  ا١تصنعة، يف السوؽ العا١تي

أف ىذه الدوؿ ستصدر كمية أكرب من النفط  إىلأي ارتفاع يف األسعار النسبية يف األجل الطويل سيؤدي  فإف
للحصوؿ على نفس الكمية من ا١تنتجات ا١تصنعة، كما أف ا٩تفاض األسعار النسبية ا١ترافق ال٩تفاض ٪تو الطلب على 

٥تاطر التأخر يف النفطية اليت تتحمل  تيااالقتصادالتأثَت سلبا على  إىلا١تنتجات األساسية يف الدوؿ الصناعية يؤدي 
 إسًتاتيجيةحل اليت اعتمدت كحجة لصاة، النظرة التشاؤمية للصادرات، و ٯتكن تسمية ىذه اٟتالالتنمية، و مسار 

ر ا١تتوسطة ، األسعامعدؿ التبادؿ اٟتقيقي وىو العبلقة بُت مؤشرين ـاستخدا يتمعادة ما إحبلؿ الواردات، و 

                                       
أف نسبة الدخل ا١تخصصة لشراء ا١تواد الغذائية  إىلاأل١تاين، مشَتا ئي إلحصاامن قبل إرنست إ٧تل،  1857 عاـ ية أدخلت يفاالقتصادف النظرية إ -)1(

السلع تنخفض مع ارتفاع الدخل. كما يزيد من دخل األسرة، ونسبة من الدخل اليت تنفق على الغذاء تنخفض يف حُت أف نسبة إنفاقها على غَتىا من 
 .)مثل السلع الفاخرة( يزيد

)
2
(- Dwight H perkinsp, op.Cit, p 764. 
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تتحسن شروط التبادؿ لدولة معينة نفس الدولة، و  ا١تتوسطة لواردات ا١تؤشر الثاين ىو األسعارو  ،لصادرات دولة معينة
 .إذا ارتفعت أسعار الصادرات با١تقارنة مع أسعار الواردات

 (: الصادرات النفطية5)رقم  لالشك    النفطية  تاالقتصاديا(: شروط التبادؿ يف 4) الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source: IMF Guide on Resource Revenue Transparency, 2005 – Banque Mondiale. 

ية، حيث أنو يتضمن  االقتصادآنفا أف ٖتسن معدؿ التبادؿ الدويل يعٍت زيادة مستوى الرفاىية  فًتضناالقد          
الدويل، يعٍت  حصوؿ الدولة على كمية أكرب من الواردات، لقاء كمية معينة تصدرىا، وأف تدىور معدؿ التبادؿ

ية، ألنو يتضمن حصوؿ الدولة على كمية أقل من الواردات لقاء كمية معينة االقتصادا٩تفاض مستوى الرفاىية 
تدىوره، مل يقًتف بتغَت يف النفقة اٟتقيقية  أف ٖتسن معدؿ التبادؿ الدويل أو تصدرىا. وىذا افًتاض معقوؿ، طا١تا

ٖتسن معدؿ التبادؿ الدويل ال يعٍت بالضرورة ا٩تفاض مستوى الرفاىية  فإف إلنتاج الوحدة من الصادرات أو الواردات،
 (1)ية.االقتصاد

٦تا تقدـ أف ٖتسن معدؿ التبادؿ الدويل، ال يعٍت بالضرورة ارتفاع مستوى الرفاىية  تستخلص الدراسة 
التدىور معدؿ  نفقتها اٟتقيقية، كذلك فإف عإىل ارتفا ٙتن الصادرات راجعا  رتفاعاية، وذلك حيث يكوف االقتصاد
ي، ىذا حُت يكوف ا٩تفاض ٙتن الصادرات راجع االقتصادمستوى الرفاىية الدويل ال يعٍت بالضرورة ا٩تفاض التبادؿ 

النفطية، وعاٞتت  تاالقتصاديايف  التنمية النفطية إىلتطرقت األطروحة يف ىذه ا١تبحث  ا٩تفاض نفقتها اٟتقيقية. إىل
٬تابيات التنمية النفطية وعراقيل النفطية، مستنتجة إ تاالقتصادياآثار الصدمات النفطية على التنمية النفطية و  ٪تاطأ

                                       
 .60-57، ص 2008، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثالثة عشر، سورية، ية الدوليةاالقتصادالعبلقات  اٟتريري،٤تمد خالد (1)-
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ىيكلي   اختبلؿالنفط كمحرؾ للتنمية ىو إحداث  الستخداـالنفط كمحرؾ للتنمية، وإذا كانت أىم نتيجة  استخداـ
 ا٢تيكلي. التوازفية النفطية واختبلؿ النفطية فبلبد أف نربط بُت التنم تاالقتصادياكبَت يف 

 يةالنفط تيالبلقتصادالهيكلية  الخصائصالمبحث الثالث: 

ا٢تيكلية على  ا٠تصائصا٢تيكلي من الناحية النظرية سنحاوؿ يف ىذا ا١تبحث دراسة  االختبلؿبعد دراسة           
النفطية  تاالقتصاديا١ترحلة اليت شهدت إصابة ىي او  1985-1970الفًتة  ؿالنفطية خبل تاالقتصاديا مستوى

حاوؿ تزف ا٢تيكلي، لذلك سمؤشراتو كما رأينا اختبلؿ التواو  أعراضووالذي كاف من بُت أىم  ،با١ترض ا٢تولندي
ي يف االقتصاددراسة ٕتارب التنويع  إىلضافة النفطية، باإل تاالقتصادياا٢تيكلي يف  االختبلؿتقدير وتقييم دراسة ال

 .تاالقتصادياىذه 

 النظري للمرض الهولندي بالجان األول:المطلب 

، حيث أشارت نفطيةال تيااالقتصاديُت حوؿ أ٫تية الثروة النفطية يف تطوير االقتصادكثر اٟتديث مؤخرا بُت          
أ٫تية النفط يف التنمية ألغلب الدوؿ النفطية، حيث أف اإليرادات النفطية ٘تثل مصدر للعملة  إىلالعديد من البحوث 

الصعبة لتمويل موازنات ىذه الدوؿ، إال أف السؤاؿ ا١تطروح ىو ١تاذا مل تستخدـ ىذه الدوؿ ىذه اإليرادات لتحقيق 
 (1)دراسة ا١ترض ا٢تولندي إىلفعنا ا التساؤؿ يددفعة قوية ٕتعلها تسهم يف الصادرات غَت النفطية؟ إف اإلجابة على ىذ

 .النفطية تاالقتصادياتشخيصو على مستوى  إىلفة أصولو النظرية باإلضاو 

 األساسي للمرض الهولندي نموذجاألول: ال الفرع

الذي و  HEKSHER-OHLIN-SAMUELSONلـا١تسا٫تات النظرية  إىلا١ترض ا٢تولندي  ٪توذجيعود  
، اإلنتاجحدوث التوزيع القطاعي لئلنتاج وعوامل  إىلاليت تؤدي و  (2)إطار التجارة الدوليةيبُت أساس التخصص يف 
 ا١ترض ا٢تولندي بُت نوعُت من السلع: ٪توذجيز ٯتالرفاىية والتجارة الدولية. و 

                                       
الناتج عن اكتشاؼ موارد طبيعية وٝتي ية خصوصا القطاع الصناعي و إف مصطلح ا١ترض ا٢تولندي يعٍت األثر غَت ا١ترغوب فيو على القطاعات اإلنتاج(1)-

 – 1950-1900ا٢تولندي كنتيجة الكتشاؼ ا١توارد النفطية يف ْتر الشماؿ خبلؿ الفًتة  االقتصادبذلك بسبب الًتاخي الذي شهده 

(
2
)- W.M. CORDEN, Booming sector and dutch disease economics: survey and consolidation, Oxford 

Economics Papers n° 36, 1984, p 363. 
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  يتحكم السوؽ الدويل يف أسعارىا وتشمل ٣تموع السلع ا١تصدرة  ثحي للمتاجرة:السلع القابلة
 وا١تستوردة فعبل.

 العرض والطلب عليها  بالتقاءٚتيع السلع اليت تتحدد أسعارىا وتشمل :السلع غَت قابلة للمتاجرة
القطاعات اليت تتحكم فيها الرسـو  إىلباإلضافة  ،٤تليا وتتعلق أساسا با٠تدمات واألشغاؿ العمومية

 اٞتمركية وتكاليف النقل العالية.

أسعار سلعة ما، حيث تتدخل ثبلث عوامل أساسية  رتفاعازيع قطاعي يسمح بتحديد أثر حدوث إف أي تو 
يعد معدؿ األجر. و لنسبية للسلع القابلة للمتاجرة و ىي سعر الصرؼ اٟتقيقي، األسعار او  ،يف ٖتديد ىذا األثر

كمتغَت  االعتبار فقط سعر الصرؼ اٟتقيقي أخذ بعُتفسر ا١ترض ا٢تولندي و  ٪توذجأوؿ R.G. GREGORY٪توذج
 أضاؼ معدؿ األجر. J.P. NEARY W.M. CORDEN٪توذجأساسي للتعديل يف حُت أف 

 R.G. GREGORYنموذجأوال: 

سعار السلع غَت قابلة للمتاجرة أ إىل نسبة (PT)للمتاجرةٯتثل ا١تنحٌت العبلقة ا١توجودة بُت أسعار السلع القابلة       
(PN) الواردات يف ٤تور السينات، إف حدوث ارتفاع يف أسعار السلع القابلة للمتاجرة والصادرات و  ،يف ٤تور العينات

 .يسمح بزيادة العرض الناتج عن ارتفاع الصادرات

 R.G. GREGORY٪توذجتفسَت ا١ترض ا٢تولندي من خبلؿ  (: 6) الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source: Yousef ben Abdallah, Economie rentière et surendettement. Spécificités de 

l'Algérien disease. Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, 

France,  1999. 
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بلة اسعار السلع القأ ال٩تفاضدات ا١تطلوبة سوؼ ترتفع كنتيجة أف كمية الوار  العكس صحيح حيثو  
، PN/PTمن ا١تبلحظ أف سعر الصرؼ اٟتقيقي ىو مقلوب األسعار النسبية للسلع القابلة للمتاجرة و  للمتاجرة.

 العكس صحيح.ادرات و ٗتفيض الصزيادة الواردات و  إىلالصرؼ يؤدي أسعار  رتفاعا فإفبالتايل و 

منحٌت الطلب على الواردات عند و  الصادراتمنحٌت عرض  التقاءعند إف التوازف يف ا١تيزاف التجاري ٭تدث     
انتقاؿ منحٌت عرض  إىلإف حدوث ارتفاع يف أسعار سلعة أساسية يؤدي  ، (Q0) الكميةو  (P0)مستوى أسعار 

 ٯتكننا أف نسجل ا١تبلحظات التالية:.عند ىذا التوازف اٞتديد (X1)اليمُت، عند النقطة  إىلالصادرات 

 حجم الصادرات من  رتفاعاQoإىلQ1. 
 حجم الصادرات التقليدية  من  ٩تفاضاQoإىلQ2. 
 يف حجم الواردات من  رتفاعاQoإىلQ1. 

تثبيط قطاع السلع  إىليؤدي  النفطإيرادات الصادرات النإتة عن قطاع  رتفاعاآثار  فإفبصفة عامة و     
ازدىار القطاع النفطي  فإف، حيث أنو يف ظل ثبات األسعار الدولية النفطالقابلة للمتاجرة األخرى لصاحل قطاع 

ث أف الطلب أسعار الصرؼ اٟتقيقية، حي رتفاعا إىلوجود فائض يف ا١تيزاف التجاري الذي يؤدي بدوره  إىليؤدي 
 أف ٭تدث التوازف. إىلينخفض  النفطج عرض الصادرات خار على الواردات يزداد و 

يبقى الطلب على الواردات ثابت، يؤدي االزدىار  POأف عند السعر (06)  نبلحظ من خبلؿ الشكل رقم    
تدخل الدولة للحفاظ على سعر صرؼ حقيقي يف مستوى ٭تمي قطاع  إىلحدوث فائض ٕتاري، وىذا ما يؤدي  إىل

 يكوف أماـ وضعيتُت: دفإف االقتصاوبالتايل  ،النفطالسلع القابلة للمتاجرة خارج قطاع 

 التوازف ا٢تيكلي اليت  ختبلؿاذلك من أجل ٕتنب رية من خبلؿ توظيفها يف ا٠تارج و تعقيم الفوائض التجا
 .النفطلة للمتاجرة خارج قطاع سيتحملها قطاع السلع القاب

 يكوف  االستخداـيف التوازف ا٢تيكلي، ىذا  ختبلؿادات الصادرات مع التأكد من ظهور ٚتيع إيرا استخداـ
هبدؼ اٟتفاظ على تنافسية أسعار السلع القابلة للمتاجرة، وذلك يكوف من خبلؿ القياـ بتخفيض قيمة العملة أو 

تغذية التضخم توسيع الفائض التجاري و  إىلمن خبلؿ إعانات الصادرات أو رسـو على الواردات، وىذا ما يؤدي 
 أسعار الصرؼ اٟتقيقية. رتفاعاتا احمللي والتحكم يف
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ل قطاع ألسعار النفطية با١ترض ا٢تولندي يكوف بشكل كبَت أو صغَت حسب مرونة ك تيااالقتصادإف تأثر 
 (1)ٯتكننا التمييز بُت حالتُت:الصرؼ اٟتقيقية، و 

  كبَتة كلما ٖتملت وزف التعديبلت ا١تذكورة سابقا كما أف   النفطكلما كانت مرونة قطاع الصادرات خارج
 الواردات تزداد بأقل سرعة.

 ذا كاف القطاع ا١تستورد ذو مرونة كبَتة لسعر الصرؼ اٟتقيقي فإف التعديل يعطيو ميزة يف حُت أف القطاع إ
 ا١تصدر ال يتأثر.

ار القطاع النفطي الذي يتوزع يتطلب تعديبلت يف حالة ازدى نموذجإف التوازف ا٠تارجي حسب ىذا ال
قابلة للمتاجرة الالشيء ا١تبلحظ أف قطاع السلع غَت ، و النفطدرات والواردات خارج قطاع احسب وضعية قطاع الص

 .نموذجال يظهر يف ىذا ال

 NEARY / CORDENنموذجثانيا: 

 النفطسيتم ٖتليل أثر االزدىار النفطي يف قطاع على أساس ثبلث قطاعات، و  نموذجالسيتم التحليل يف ىذا     
على قطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة، ىذه القطاعات الثبلث ٖتدد  و  النفطقابلة للمتاجرة خارج على قطاع السلع ال

 (2)كما يلي: 

يف إيرادات الصادرات والناتج عن  اىو القطاع الذي يشهد ارتفاع :"Booming sector" االزدىارقطاع  .1
ٖتسن شروط التبادؿ الدويل، أو عن اكتشاؼ موارد جديدة، أو النإتة عن تطور تكنولوجي ٮتفض من 

 تكاليف التصدير.
 ".Lagging sector"واليت مل تستفد من ازدىار  : قطاع السلع القابلة للمتاجرة .2
 ا٠تدمات. اأساسالذي ينتج و  :قطاع السلع غير القابلة للمتاجرة .3

                                       
(

1
)- GERONIMI.V, Les économies pétrolières du Golf de Guinée face au choc : portée et limites des modèles 

du syndrome hollandais, thèse de doctorat, Paris X Nanterre, 1992 p. 182.. 

(
2
)- W.M. CORDEN et J.P.NEARY, Booming sector and industrialization in a small open economy in the 

Economic,Journal n° 92, Déc. 1982. 
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يف األجل  اإلنتاجعناصر على عوائد لئلنتاج و  ثر االزدىار النفطي على التوزيع القطاعيأ بدراسةيقـو  نموذجىذا ال
، ففي اٟتالة األوىل يكوف فقط عنصر العمل ىو القابل للتداوؿ بُت القطاعات الثبلث، أما يف اٟتالة القصَت وا١تتوسط

 (1)بدوره قاببل للتداوؿ. الثانية يصبح عنصر رأس ا١تاؿ

 المرض الهولنديالثاني: أثار  الفرع

جل الطويل أو جل القصَت أو يف األبدراسة آثار ا١ترض ا٢تولندي سواء يف األ الفرعتقـو الدراسة يف ىذا    
 ا١تتوسط.

 أوال: آثار المرض الهولندي في األجل القصير

 ُتالشكلٯتكن ٖتليل التوازف يف حالة التشغيل الكامل يف ا١ترحلة ما قبل االزدىار النفطي من خبلؿ 
 (2).ا١تواليُت

 آثار ا١ترض ا٢تولندي يف األجل القصَت(: 7)الشكل رقم

 

 

 

 

 

                                -2- -1-  
Source:Youcef Ben abdallâh, Economie rentière et surendettement. Spécificités de l'Algérien 

disease. Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, France,  

1999. 

 

                                       
  .Youcef benabdallah, op.cit: ١تزيد من التفاصيل أنظر -(1)

)
2
(- W.M. CORDEN et J.P. NEARY, op. Cité, p. 828 -829. 
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لعنصر العمل، أما يف ٤تور  اإلٚتايل٘تثل العرض    Otو Os، ا١تسافة بُت سوؽ العمل( 7) الشكل رقمٯتثل      
 Osالعينات فيمثل معدؿ األجر، كمية العمل ا١تستخدمة من قبل قطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة ٦تثبل انطبلقا من  

ىناؾ حالة التشغيل الكامل، حيث ال يستطيع أي قطاع زيادة إنتاجو يف األجل  نموذج، كما أف يف ىذا الOtو 
 القصَت.

الذي لديو ميل سالب، حيث أف ارتفاع األجور يؤدي و L با١تنحٌت الشكل الطلب على العمل ٦تثبل يف  
أما ا١تنحٌت  ،الطلب على العمل للقطاع الصناعي يعطيLm ا٩تفاض الطلب على العمل، ا١تنحٌت  إىلبشكل طبيعي 

Lt  أما الطلب على العمل لقطاع ا٠تدمات  (،النفطالقطاع و  النفططاع خارج ق )على العمل  اإلٚتايلفيمثل الطلب
 .Lsبا١تنحٌت  فممثبل

عند معدؿ أجر وحيد Lsو Ltبتقاطع ا١تنحٌت  Aيتحقق التوازف األويل قبل االزدىار النفطي يف النقطة           
Wo عند ىذا ا١تعدؿ يستخدـ قطاع ا٠تدمات كمية من العمل مساوية ، و االقتصادمطبق على ٚتيعOsD  أما بالنسبة

قطاع و  OtM النفطاليت توزع بُت قطاع خارج ، و OtDلقطاع السلع القابلة للمتاجرة فيستخدـ كمية من العمل مقدرة 
 .MDالنفط

 قطاع السلع يف حالة التوازف األويل بتوزيع ا١توارد بُت االقتصادضروري لفهم كيف يقـو ( 2)الشكليعترب           
بُت  اإلنتاجاألوؿ ٯتكننا مباشرة تقييم توزيع  نموذجعلى عكس الغَت قابلة للمتاجرة، و لع السالقابلة للمتاجرة وقطاع 
عدؿ اٟتدي يكوف مساويا للمو  لتعديليصبح سعر الصرؼ يف ىذه اٟتالة متغَت أساسي يف االقطاعيُت األساسيُت، و 

يوزع موارده بُت القطاعيُت بشكل  قتصاداال فإفبالتايل ستهبلؾ يف حالة اقتصاد متوازف، و االو  اإلنتاجلئلحبلؿ بُت 
 ٭تقق معو أعلى نقطة إشباع.

للقطاع النفطي مع بقاء  اإلنتاجإف االزدىار ٭تدث عند إدخاؿ التطور التكنولوجي الذي يوسع من إمكانية       
 أساسيتُت: يجتُتحدوث نت إىلإف االزدىار النفطي يؤدي   (1)بقية القطاعات دوف تغيَت،

 

 

                                       
(

1
)- W.M. CORDEN et J.P. NEARY : op.cit, p. 829. 
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 أثر الموارد  .1

اليسار، من  إىلتتمثل حركة ا١توارد يف انتقاؿ منحٌت الطلب على العمل لقطاع السلع القابلة للمتاجرة    
LtإىلLt'  حدوث  إىلىذا ما أدى أكثر فعالية للعمل و  باستخداـح ٝت النفطأف التطور التكنولوجي يف قطاع حيث

با١تقارنة مع بقية القطاعات، كما أف كمية العمل ا١تستخدمة من قبل من قطاع W1إىلWoارتفاع معدؿ األجر من 
ا٩تفاض إنتاج ىذا  إىل ىذا ما يؤدي، و 'OTMإىلOTMا٩تفضت من  النفطالسلع القابلة للمتاجرة خارج قطاع 

ع سوؼ ٭تدث لقطا  نفسو الشيء، "البلتصنيع  المباشر"عرؼ بػ حدوث ما يُ  إىلىذا ما يؤدي يف النهاية القطاع، و 
 .(2)الشكل ٯتكن استنتاج ىذا التحليل من خبلؿ السلع غَت القابلة للمتاجرة، و 

، حيث يزداد إنتاج قطاع السلع bثبات سعر الصرؼ اٟتقيقي عند النقطة  فًتاضبايتحقق التوازف اٞتديد 
على سلع القطاع غَت القابل مرونة الدخل للطلب  فًتضناالو رة على حساب قطاع ا٠تدمات، حىت و القابلة للمتاج

حدوث فائض يف الطلب على ىذا القطاع با١تقارنة مع  إىلللمتاجرة معدومة، ٯتكننا أف نبلحظ أف أثر ا١توارد يؤدي 
مرونة  ـنعدااافًتاض أكثر إذا ٗتلينا عن ىذه الفجوة سوؼ تتسع ، و  jو  bالعرض ا١تقدر من خبلؿ ا١تسافة بُت 

التوازف يف سوؽ السلع غَت القابلة للمتاجرة ال ٯتكن أف يتحقق إال عن طريق ارتفاع  فإفبالتايل الدخل ٢تذا القطاع، و 
 األسعار النسبية أو من خبلؿ رفع سعر الصرؼ اٟتقيقي. 

 أثر اإلنفاق  .2

ما يسمى بأثر من خبلؿ ىذا التعديل الناتج يف قطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة ال ٯتكن أف يتم إال 
سعار األ ة عن االزدىار النفطي على األجورالذي يتجلى يف األثر الذي ٯتارسو ارتفاع ا١تداخيل النإتو  ،اإلنفاؽ

حدوث ارتفاع يف  إىلي سعر الصرؼ اٟتقيقي، الفائض يف الطلب على سلع غَت القابلة للمتاجرة يؤدالنسبية و 
، W1كرب من أW2قادر على استيعاب االرتفاع يف األجور اٟتقيقية عند مستوى  النفطىذا ما ٬تعل قطاع األسعار، و 

فض من الطلب على ٮتُ  النفطنو عند ىذه النقطة قطاع أا١تبلحظ  منو  Gالتوازف يف سوؽ العمل يتحقق عند النقطة 
فيخفض ىو بدوره من الطلب على العمل  النفطأما قطاع السلع القابلة للمتاجرة خارج قطاع ، Dالعمل عند النقطة 

 (.1)."البلتصنيع غير المباشر"ىنا ٭تدث ما يعرؼ بػ و  "M'Mالكمية  إىل

                                       
.

1
)- W.M. CORDEN et J.P. NEARY, op.cit, p.83.( 
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رؼ اٟتقيقي األسعار النسبية لقطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة تكوف مساوية االرتفاع يف سعر الص رتفاعا        
أخذا بعُت االعتبار مرونة   cإىلbانزالؽ سعر الصرؼ اٟتقيقي من النقطة  (2)الشكل ا١تبلحظ يف و باألسعار الدولية،
 .cالنقطة و  gأف يتحدد بُت النقطة  بدسعر الصرؼ ال فإفبالتايل مة للسلع غَت قابلة للمتاجرة، و الدخل غَت معدو 

 ٯتكننا مبلحظة ما يلي:  

 إىلوتؤدياف  النفطعلى قطاع السلع القابلة للمتاجرة خارج قطاع  ٕتاهاالواإلنفاؽ يؤثراف يف نفس  أثار ا١توارد 
 ا٩تفاض الناتج من خبلؿ أثر البلتصنيع ا١تباشر وغَت ا١تباشر، وىذا ىو األثر األساسي للمرض ا٢تولندي.

  ٥ترجات القطاع  ثالقطاعُت اآلخرين، حيمن ا١تبلحظ أيضا أف نفس اآلثار ٘تارس بشكل عكسي على و
السلع غَت  كنتيجة ألثر ا١توارد وتنخفض كنتيجة ألثر اإلنفاؽ والوضعية تنعكس كنتيجة لقطاع  فطي ترتفعالن

 القابلة للمتاجرة.

 المرض الهولندي في األجل المتوسط رثانيا: آثا

رؤوس األمواؿ يف األجل الطويل، ففي األجل القصَت يعترب عنصر لتخلي جزئيا على فرضية عدـ حركة يتم ا     
اٟتركة بُت القطاعات الثبلث، أما رأس ا١تاؿ فيكوف فقط حر التداوؿ بُت قطاع على العمل العنصر الوحيد القادر 

حسب ،ربالتايل فهذين األخَتين يشكبلف اقتصاد مصغو  وقطاع ا٠تدمات، النفطاجرة خارج قطاع السلع القابلة ١تت
HECHSER-OHLIN

ثر أجل القصَت حيث يتم االعتماد على يتم التحليل بنفس طريقة التحليل يف األ، و (1)
للمتاجرة  اليت تكوف بُت القطاعات قطاع السلع القابلةد يكوف فقط يف العبلقة القطاعية اإلنفاؽ، الفرؽ الوحيا١توارد و 

قطاع ا٠تدمات، عملية البلتصنيع  ا١تباشر ال ٯتكن أف تكوف إال إذا كاف قطاع السلع القابلة و  النفطخارج قطاع 
 labour – intensive.(2)للمتاجرة 
صطلح على تسميتو با١ترض ا٢تولندي حيث حاولت القياـ تطرقت الدراسة يف ىذا ا١تطلب على ما اُ  

جل، أما ا١تطلب ية قصَتة وا١تتوسطة والطويلة األاالقتصادر بالتأصيل النظري والعلمي ٢تذه الظاىرة واستنتاج اآلثا

                                       
(

1
)- ibid, p .833. 

رأس ا١تاؿ،  يف عناصر اإلنتاج اليت ىي األرض تتميز كل دولة من دوؿ العامل بوجود لديها وفرة أو ندرة نسبية حيث لعنصر العمل، ستخداـكثيف اإل  -(2)
الزيادة يف  إىلوفرة أي عنصر من عناصر اإلنتاج يؤدي  فإفالعمل وغَتىا، وأف عوائد ىذه العناصر تتحدد وفقا لظروؼ العرض والطلب عليها. من ذلك 

 .ع عائدهقلة عرضو بالنسبة لطلبو، ومن مث ارتفا  إىلعرضو بالنسبة لطلبو، وبالتايل ا٩تفاض عائده. يف حُت أف ندرة العنصر تؤدي 
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تشخيص ا١ترض يف ىذه  النفطية ٤تاولةً  تاالقتصادياسقاط ىذه ا١تفاىيم النظرية على واقع ا١توايل فيقـو بإ
 .تاالقتصاديا

 كيفية اإلصابة با١ترض ا٢تولندي(: 8)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع السلع القابلة 

للمتاجرة خارج 

 قطاع المحروقات

اضمحالل انتاج السلع 

 التصدٌر حالة الالتصنٌع

تراجع قطاع التصدٌر 

 التقلٌدي

المزدهر المحروقاتقطاع التصدٌر   

قطاع السلع غٌر 

 القابلة للمتاجرة

 ارتفاع اسعار السلع المحلٌة

 جمود عرض السلع

المحلٌة   

زٌادة مستوى الدخول الحقٌقٌة كنتٌجة 

لوجود الرٌع النفطً ٌؤدي إلى ارتفاع 

 اسعار الصرف الحقٌقٌة

 زٌادة الطلب على السلع المستوردة من الخارج

 اختالل المٌزان التجاري

 المرض الهولندي

 انتقال عوامل اإلنتاج

 ال

 

 

االنتاج   

 انتقال عوامل اإلنتاج

 انتقال عوامل االنتاج مرة اخرى

 

زٌادة 

الطلب 

على 

السلع 

 المحلٌة
 

انخفاض 

 التنافسٌة
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 النفطية تيااالقتصادالهيكلية في  االختبللالمطلب الثاني: 

النفطية من خبلؿ قياس  تيااالقتصادطروحة يف ىذا ا١تطلب بتقييم وتشخيص ا١ترض ا٢تولندي يف تقـو األ  
القياـ  يف تاالقتصاديإتارب ىذه ل وتقييم دراسة وٖتلي إىلضافة باإل ،تيااالقتصادا٢تيكلية يف ىذه  االختبلؿ

 اٞتزائري. االقتصادمنها يف  لبلستفادةي، وذلك ٘تهيدا االقتصادبعملية التنويع 

 النفطية تيااالقتصاداألول: تقييم المرض الهولندي في  الفرع

ا٢تيكلية  االختبلؿوؿ يهتم بقياس ساسيُت: احملور األأا١ترض ا٢تولندي من خبلؿ ٤تورين  ثرأسيتم دراسة 
ثر التوسع يف القطاع أ بدراسةاحملور الثاين سيهتم النفطية و  تاالقتصاديا، يف إلنفاؽاو عادة ٗتصيص ا١توارد إعن  ةالنإت

 .تاالقتصاديااالستدانة ٢تذه  إسًتاتيجية إىلضافة ا١تالية باإلية و االقتصادىم ا١تؤشرات أالنفطي على 

حيث  ،النفطية خبلؿ العشريات الثبلث ا١تاضية تلبلقتصادياية االقتصادت اكما سيتم ٖتليل السياس          
 خذا بعُت االعتبار الصدمات النفطية خبلؿ ىذه الفًتة .أ 2016-1975سيغطي التحليل الفًتة 

 النفطية ردبالموا رتباطواالالهيكلي  االختبللأوال: 

 ،راعة مع توسع يف القطاع النفطيالز خر قطاعات الصناعة و أثار ا١ترض ا٢تولندي ىو تآىم أف من بُت إ
النفطي هتمش ٚتيع ف ىوامش الربح الكبَتة اليت ٭تققها القطاع أيث ،حمرتبط با١توارد النفطية االقتصادبالتايل يصبح و 

رب من كالنفطية فإف ا١تداخيل النفطية والغازية تشكل اٟتصة األ تاالقتصاديايف غالبية خرى، و مصادر الدخل األ
ا١تائة من الصادرات ب 50كثر من أفإف الصادرات النفطية تشكل OPEPبالنسبة لدوؿ ، و اإلٚتايلالناتج احمللي 

ساىم با١تتوسط تيل البًتوؿ مداخ فإف اإلفريقيةما بالنسبة للدوؿ أيرادات ا١تالية،  با١تائة من اإل 52كثر من أة و اإلٚتالي
 (1).ةاإلٚتاليبا١تائة من الصادرات  85الصادرات النفطية تشكل يرادات ا١تالية و با١تائة من اإل 65 ػػػػػب

                                       
)
1
(- Algeria, selects issues and statistical appendix, Imf staff country report no 98-97, September 

1998 . 
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، النفطية تاالقتصاديالعينة من النفطية ٕتاه ا١توارد النفطية  تااالقتصاديط ٯتثل اٞتدوؿ التايل ارتباو     
سا٫تة يف االرتباط النفطي من خبلؿ عدة زوايا: حسب ا١تسا٫تة يف ا١توارد ا١تالية، حسب ا١ت يتم قياسحيث 

 .اإلٚتايلالناتج احمللي  حسب ا١تسا٫تة يفة، و اإلٚتاليالصادرات 

 النفطية ٕتاه ا١توارد النفطية تيااالقتصادعينة من  رتباطا: (5)اٞتدوؿ رقم

ت المالية دايرااإل 
النفط المتوسطة من 

2000-2005 

المداخيل المتوسطة 
النفط رات دلصا

2000-2005 

حصة 
الريع 

النفطي 
2004 

 االحتياطات
 النفطية
2004 

 االحتياطات
 الغازية

2004 

من  نسبة
رادات ياإل

المالية 
 ةاإلجمالي

من  نسبة
الناتج 
 المحلي

من  نسبة
الصادرات 

 ةاإلجمالي

من  نسبة
الناتج 
 المحلي

من  نسبة
الناتج 
 المحلي

نسبة من 
 االحتياطات

 العالمية

نسبة من 
 االحتياطات

 العالمية

 السعودية
 روسيا

 النرويج
 إيران

 فنزويبل
 اإلمارات
 الكويت
 الجزائر

 ااندونيسي

83.1 
19.5 

24 
65.5 
48.8 
66.1 
74.7 
70.5 
30.3 

31.3 
7.3 
13 

14.7 
15.8 
19.7 
46.1 
26.3 
5.5 

88.8 
54 
60 

82.2 
82.5 
42.4 
92.2 
97.6 
22.8 

39.8 
17.9 
19.8 
14.2 
25.8 
32.6 
45.1 
36.8 
7.3 

50.1 
29.7 
10.9 

36 
34.7 
29.2 
46.8 
35.2 
9.4 

22.13 
6.07 
0.81 

11.12 
6.68 
8.19 
8.50 
0.99 
0.6 

3.83 
26.70 

1.33 
14.94 

2.39 
3.39 
0.88 
2.54 
1.55 

Source: IMF Guide on Resource Revenue Transparency, 2007, p 62 

فإف  ،مارات العربية ا١تتحدةالنرويج اندونيسيا اإل باستثناءنو أانطبلقا من اٞتدوؿ السابق نبلحظ  
ف التبعية للقطاع النفطي مل أحيث  ،ياالقتصادفعالة للتنويع  إسًتاتيجيةالنفطية مل تنجح يف وضع  تاالقتصاديا

با١تائة يف اٞتزائر،  97.6الصادرات بلغ  إٚتايلإىل ف حصة الصادرات النفطية أحيث  ،ٗتفض بتاتا يف ىذه الدوؿ
 با١تائة يف النرويج. 60مارات وبا١تائة يف اإل 42يف قدرت بػػػػػ، السعوديةبا١تائة يف  88با١تائة يف الكويت و 92
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منها تذبذب كبَت يف  نذكر تيااالقتصادثار سلبية على ىذه آذه التبعية للقطاع النفطي لديها ف ىإ
 اختبلؿ ىيكلي.على سعر الصرؼ، و  راإليرادات آثا

 يرادات الماليةتذبذبات في اإل .1

٦تيزة للسوؽ  ىي خاصيةو  ،سعارة يف األلاصت اٟتاولية عليو ٖتمل التذبذبأاقتصاد مرتبط ٔتادة إف أي      
ت أبد 1970و بدءا من سنة  ،1911من سنة ءا النفط ما فتئت تتذبذب بد سعارأف أالنفطي، حيث نبلحظ 

سعار أثر بشكل كبَت على أوىذا ما  ،ميم اليت عرفتها الدوؿ النفطيةأت النفطية بشكل واضح بعد موجة التالصدما
 (1).النفط يف السوؽ العا١تية

وحسب توقعات البنك  ،النفطية تيااالقتصادثرت على شروط التبادؿ يف أالنفط  يف أسعارف التذبذبات إ  
 17.8 السعوديةبا١تائة يف  14 ػػػػػػػب اإلٚتايلر للربميل يرفع الناتج احمللي دوال 10 ػػػػػػػالنفط ب رأسعاارتفاع الدويل فإف 

 فعلى سبيل ا١تثاؿ فإف ،تاالقتصادياه ثار وخيمة على ىذآسعار النفط لو أف ا٩تفاض أكما   ( 2)با١تائة يف نيجَتيا، 
 19عندما ا٩تفض سعر البًتوؿ من   1998-1997با١تائة بُت  20 ػػػػا٩تفض بOPEPلدوؿ  اإلٚتايلالناتج احمللي 

 (3).دوالر للربميل 12.7 إىلدوالر 

اسي للتنافسية يف سر عرب قناة سعر الصرؼ، احملدد األالنفطية ٯت تيااالقتصادثر السليب على ف ىذا األإ            
 ثار كبَتة يف مداخيل الصادرات.آ ثإىل حدو لتذبذبات يف سعر النفط تؤدي ف اأحيث  االقتصاد

 األثر على سعر الصرف .2

ف أالتقييم الكبَت لسعر الصرؼ، حيث النفطية للموارد النفطية ناتج عن  تلبلقتصاديااط الكبَت بف االرتإ
ثر أ -ة موازية يف الضغوط التضخمية، زياديادة حقيقية يف العملة احمللية و ز  إىلالتوسع يف القطاع النفطي يؤدي 

فيو،   كاف بشكل مبالغمبلت الوطنية  عفائض التقييم لل ،مع الصدمة النفطيةفخبلؿ سنوات السبعينات و  -نفاؽاإل

                                       
(

1
)-  Boussena S., Pauwels J-P., Locatelli C., Swartenbroekx C. Le défi pétrolier:questions actuelles du pétrole et 

du gaz, Vuibert: Paris, 2006. 

(
2
)-  Banque Mondiale, ESMAP, 2005 

 Worldسعار اٞتارية انظر: ر باألبالدوال اإلٚتايلمت اعتبار الناتج احمللي و  –بدوف احتساب العراؽ  –دوؿ  10ساس أمت اٟتساب على (3) -

Development Indicators, 2004 
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سعار أاع ارتف إىلدى أ 1978ف ٗتفيض سنة أرتفاعا كبَتا يف ىذه الدوؿ، كما سعار االستهبلؾ عرفت اأف أكما 
 إىلدى أناتج عن الصدمة النفطية الثانية نفاؽ الثر اإلأ 1979سعار االستهبلؾ، لكن بعد أالواردات با١تقارنة مع 

 (1)غَت البًتولية با١تقارنة مع السلع القابلة للمتاجرة. السلعسعار أزيادة يف 

تبعية   إىليضا أدت أويع و نتلعرقلت مسار ا إىلدت أكثر من قيمتها اٟتقيقية أسعار الصرؼ ا١تقومة بأف إ
 قل تنافسية.أ تالنفط أصبحف الصادرات خارج قطاع كبَتة للقطاع النفطي وذلك أل

 الهيكلي االختبلل .3

تغيَت  إىلدت أسعار الصرؼ والصدمات النفطية أتذبذبات يف  إىلضافة باإل النفطسعار أف التذبذبات يف إ      
 –التقليدية الزراعية يف نيجَتيا  الصادراتفا١تداخيل من  ،النفطية تلبلقتصادياي االقتصادجذري يف ا٢تيكل 

 4حيث ٯتكننا التمييز بُت (2)، 1981-1970با١تائة بُت  74 ػػػػػػػاهنارت ب –الكاكاو، زيت النخيل، الكاوتشو 
 . 2003-1980سعار النفط بُت أساسية للتغَتات يف أمراحل 

  با١تائة 63 ػػػػػي ا٩تفاض بأدوالر للربميل  13 إىل 36تقل من سعر البًتوؿ ان 1986-1980بُت. 
  56 ػػػػي بارتفاع يقدر بأدوالر للربميل  20 إىل 13انتقل سعر الربميل من  1990-1986بُت %. 
  119ي بارتفاع يقدر ب أدوالر للربميل  7 إىلدوالر  12سعر الربميل انتقل من  2003و  1998بُت %  

ة القيمة ا١تضافة يف صحربعة و السنوي ا١تتوسط ٢تذه الفًتات األ ا١توايل مت احتساب معدؿ النمويف اٞتدوؿ و   
 .قطاع الصناعةلقطاع الصناعة و  اإلٚتايلاحمللي الناتج 

 

 

 

                                       
)

1
(- Abed G.T., Nuri Erbas S., Guerami B. (2003), ―The GCC Monetary Union: Someconsiderations for the 

exchange rate regime‖, IMF Working Paper WP/03/66. 

(
2
)- Shaxson N. (2005), « New approaches to volatility: dealing with the resource curse in sub-Saharan 

Africa‖, International Affairs, Vol. 81 Issue 2, Mars, p. 311-324. 
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 سعار النفطأالنمو السنوي ا١تتوسط القطاعي و معدؿ : ()اٞتدوؿ رقم

   %56+   1990-1986الفترة الثانية   %63-:1986-1980: األولىالفترة  تطور سعر النفط
 الصناعة الزراعة  الصناعة الزراعة 

 الجزائر
 انغوال

 البحرين
 الكونغو
 الغابون

 اندونيسيا
 إيران

 الكويت
 ليبيا

 المكسيك
 نيجيريا
 عمان

 السعودية
 سوريا

 ترينيداد توباغو
 اإلمارات

 فنزويبل

3% 
- 

5.5% 
0.6% 
5.2% 
0.2% 
4.8% 

24.1% 
18.4% 
2.3% 

10.5% 
5.0% 

26.8% 
2.7% 
4.5% 

15.5% 
5.5% 

6.6% 
* 

-2.6% 
4.2% 

11.9% 
4.2% 

-1.5% 
12.2% 
18.8% 
1.8% 
0.7% 
29% 

10.7% 
- 

1.2% 
14.1% 
3.5% 

2.7% 
5.5% 

-9.1% 
1.6% 

-5.8% 
-5.5% 
-0.5% 
-5.6% 

- 
-6.8% 
-4.2% 

-7% 
3.9% 
4.5% 

-4.2% 
-3.4% 

-5% 

-8.1% 
-19.5% 

4.7% 
-3.6% 

-12.8% 
5.3% 
8.8% 
0.4% 

- 
-4.4% 

-11.3% 
-5.7% 
2.5% 

- 
8.3% 
-3.1 
-7% 

  %119.4 2003-1998الفترة الرابعة:   %40.3- 1998-1990الفترة الثالثة:  تطور سعر النفط
 الصناعة الزراعة الصناعة الزراعة 

 اٞتزائر
 انغوال

 البحرين
 الكونغو
 الغابوف

 اندونيسيا
 إيراف

 الكويت
 ا١تكسيك

0.8% 
-4% 

- 
-2% 

0.1% 
-0.9% 
-3.8% 

-4% 
-5% 

-0.9% 
2.9% 

- 
-2.2% 
-1.6% 

2.4% 
1.0% 

-13.3% 
0.3% 

-2.9% 
-9.2% 

- 
-11.5% 

1.8% 
-2.5% 
-8.7% 

1.4% 
-6.1% 

-8.0% 
-10.1% 

- 
-1.8% 

0% 
3.0% 

-1.3% 
-10.6% 

3.4% 
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 نيجَتيا
 عماف

 السعودية
 سوريا

 ترينيداد توباغو
 اإلمارات

 فنزويبل

2.2% 
1.1% 
0.9% 
0.5% 

-2.4% 
9.7% 

-0.1% 

-0.7% 
5.7% 
2.6% 

- 
-4.8% 

7% 
4.2% 

-7.8% 
-7.1% 
-6.3% 

-4% 
-11.8% 

-4.5% 
-3.6% 

-5.5% 
11.5% 

0.2% 
- 

-5.6% 
-0.6% 
-2.8% 

Source: Marie claire AOUN, la rente pétrolière et le développement économique des pays 

exportateurs, thèse pour l’obtention du titre docteur en sciences économiques, université paris 

dauphine, France, 2008, p .904  

سعار أف النمو العكسي لقطاع الزراعة وقطاع الصناعة با١تقارنة مع تطور أمن اٞتدوؿ السابق نبلحظ  انطبلقا
يف  % 24 ػػػػػدر باع الزراعة عرؼ معدؿ ٪تو يقطق فإف 1986نة نفطية ا١تعاكسة لسة النو مع الصدمأالنفط، حيث 

 نفس ا١تبلحظ تتعلق بقطاع الصناعة.يف السعودية و  % 27يف نيجَتيا و  %10.5الكويت و 

ا٩تفاض مطبق يف قطاعات صاحبتها  1990و  1986سعار النفط بُت أفًتة الثانية فإف ارتفاع لما يف اأ
سعر الربميل،  ا٩تفاسىي فًتة ا١تكسيك، ويف الفًتة الثالثة و نغوال و أ اٞتزائر و سليب يف الزراعة مع معدؿ ٪توة و عالصنا
 .اإلماراتو ماف يف ٪تو قطاعي الزراعة والصناعة يف نيجَتيا وعُ  عبارتفا  ٘تيزت

ت الت ٪تو سلبية لقطاعااحبتها معدصسعار النفط أما يف الفًتة الرابعة واليت شهدت ارتفاعا ٤تسوسا يف أ
 نيجَتيا.يراف وا١تكسيك و إنغوال و أاعة والصناعة يف اٞتزائر و الزر 

سعار النفط ومسا٫تة قطاعات أالسليب القوي ا١توجود بُت  تباطر االنتج ىذا اٞتدوؿ نست نم نطبلقاواوبالتايل 
يف قطاع الزراعة  ا٤تدود اا٩تفاض اليت شهدت اإندونيسيباستثناء ذلك و  ،اإلٚتايلالصناعة يف الناتج احمللي الزراعة و 

ذلك من و  ،التنويع سًتاتيجيةإاليت ٧تحت يف  ةف ىذه الدولة ىي الدولة الوحيدأحيث  ،٪تو كبَت يف قطاع الصناعةو 
 .يف الصناعة يف مرحلة ثانيةوىل و أنفطي يف الزراعة يف مرحلة للريع اخبلؿ استثمار ا
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ف القطاع أحيث  (1)،ا٢تيكلي ٯتكن التعبَت عنو من خبلؿ جدوؿ تبادؿ ما بُت القطاعات االختبلؿف ىذا إ
القطاع  وبالتايل فإف (2)،الوطٍت االقتصاديف  ندماجااليل ىو قلو  ،النفطية ىو القطاع النفطي تيااالقتصادن يف ميا١ته

 الستهبلؾ الوسيطي.اف التبادؿ يتم خارج  مصفوفة أحيث  ،بشكل كبَت مع بقية القطاعاتالنفطي ال يرتبط 

 جدوؿ التبادؿ بُت القطاعات يف اقتصاد نفطي(: 6)اٞتدوؿ رقم 

مجموع 
 تاالستخداما

االستهبلك  الصادرات
 النهائي

… C النفط b A القطاع 
                   

 المنتوج
+  + + +  + + A 
+  + + +  + + B 
 النفط       +++++++ +
+  + + +  + + C 
+  + + +  + + ……. 
االستهبلك  + +  + + 

 الوسيطي
 الواردات + +  + +
 األجور + +  + +
مداخيل  + +  + +

 المؤسسات
 الضرائب   +++++++++  
 مجموع الموارد + + + + +

ساسي األ واستخدامو ،االقتصادف القطاع النفطي ال يندمج مع بقية القطاعات يف أ (07رقم)يبُت اٞتدوؿ   
خزينة الدولة اليت بدورىا تقـو بضخها يف  إىلملة الصعبة فتتجو مباشرة عما ا١توارد من الأ ،يكوف من خبلؿ الصادرات

 عادة التخصيص.إعادة التوزيع و إمن خبلؿ مسار  االقتصاد

                                       
)

1
(- Tableau d’Echanges Interindustriels (TEI). 

٬تابية إثار ليس لو آف ٪تو قطاع قطاع أ، حيث ذا كاف االستهبلؾ الوسيطي ا١تتقاطع مع بقية القطاعات كثيفإيف االقتصاد  مندمجف القطاع أنقوؿ  -(2)
 .على بقية القطاعات



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

64 
 

ذلك بسبب ا١تستوى و  ،ة تقريبامعن ٕتهيز القطاع النفطي منعد النإتةثار اآلف أيضا أومن ا١تبلحظ   
ف أ إىل باإلضافةستوردة من ا٠تارج، ف غالبية ٕتهيزات االستغبلؿ مأحيث  ،ا١تنخفض للتكنولوجيا يف ىذه الدوؿ

وذلك من  ،خرى ضعيفةأجنبية يف قطاعات القطاع النفطي من قبل الشركات األرباح النإتة عن انية استثمار األمكإ
سياسية الذا ما قارهنا بالدوؿ ا١تتقدمة، ومن جهة ثانية الشروط إخرى ضعيفة ف مردودية القطاعات األأجهة بسبب 

 .  االستثماريف ىذه الدوؿ ال يشجع على  االستثمارمناخ و 

 دور الدولةلقطاع النفطي، السياسة المالية و ثانيا: توسع ا

ثر اٞتباية البًتولية وتوسع دور الدولة يف أزيادة  إىلالنفطية  تاالقتصاديا النفطي يفاع طدى توسع القألقد     
ىذا ما ، و االقتصادساسية اليت تربط القطاع النفطي ببقية قطاعات ف ميزانية الدولة تعد القناة األ، وذلك ألاالقتصاد

ىذا ما ٬تعل الدولة و  (1)القطاع ا٠تاص،تقلص من دور ية و االقتصادلة يف مسار التنمية توسع دور الدو  إىليؤدي 
زيادة  إىليل النفطية تؤدي ال ٤تالة ف ا١تداخأن خبلؿ القطاع النفطي، ونستنتج بم االقتصاديف  األساسيا١تتعامل 

 نفاؽ اٟتكومي.اإل

 النفطية تيااالقتصادنفاق الحكومي في تطور اإل .1

النفطية بغية ٖتقيق ىدؼ  تاالقتصاديايف  ياٟتكوم اإلنفاؽارتفاع  إىلالنفط  رأسعاارتفاع دى ألقد     
ف تصاحبها شروط أف ىذه الزيادة ال بد أال إ، االقتصادس ا١تاؿ يف أر  استيعابة على ر ال وىو زيادة القدأساسي أ
لتحتية، الطلب يف البشري، البنية ا ؿرأسا ١تاتتمثل ىذه الشروط يف مستوى و  ،لأمثاالستثمار خرى حىت ٕتعل أ

 اٟتكومي خارج ىذه الشروط تعد زيادة غَت فعالة. نفاؽاإلزيادة يف أف السوؽ احمللي ويف السوؽ العا١تي، حيث 

حيث  (2)،النفطية تاالقتصادياية يف االقتصادخذ بعُت االعتبار عامل الوقت يف مسار التنمية أوىناؾ من ي   
ت حىت تصبح ذات سنوا 10و أ 5 إىلمشاريع صناعية وبنية ٖتتية ٖتتاج  ٧تازإ إىلٖتتاج ىل للتنمية و األ ا١ترحلةنو يف أ

                                       
(

1
)- Askari H., Jaber M. (1999), «Oil-exporting countries of the Persian Gulf: What happened toall that 

money?» Journal of Energy Finance and Development4, p. 185-218 

االقتصادية األمريكية منظر أمريكي لعب دور مهما يف صياغة السياسة اقتصادي و  Walt whitman rostow1916-2003ياالقتصاديعد   -(2)
و اإلجابة عن ٪توذجلقد حاوؿ روستو من خبلؿ " يةاالقتصادُعرؼ روستو ٔتؤلفو " مراحل التنمية لسنوات الستينات وكاف من ألد أعداء االشًتاكية و 

أكد روستو أنو و  ؟ٖتقيق تنمية اقتصادية مستمرة إىلكيف ٯتكن لدولة حديثة العهد باالستقبلؿ أف تتحوؿ من ٖتقيق ٪تو اقتصادي مؤقت التساؤؿ التايل:  



 طبيعة االقتصادات النفطية وخصائصها الهيكلية                                                      ولالفصل األ

65 
 

بلة صص لقطاعات السلع غَت القاالنفطية ٥تُ  تيااالقتصادنفاؽ اٟتكومي يف ف اإلأمردودية عالية، ومن ا١تبلحظ 
 العمومية. واألشغاؿ البناءللمتاجرة مثل قطاع ا٠تدمات و 

 ميزان المدفوعاتالموازنة العامة و  األثر على .2

تؤثر على ميزاف ا١تدفوعات  سة ا١تالية تتحدد من خبلؿ التغَتات يف السوؽ النفطي اليت بدورىاف السياإ
 النفطية. تيااالقتصادىم ة من الناتج ألب يوضح رصيد ا١توازنة العامة كنساٞتدوؿ التايلو 

 اإلٚتايلنسبة من الناتج احمللي رصيد ا١توازنة العامة ك(: 7)اٞتدوؿ رقم

رصيد الموازنة 
العامة 

%PIB 

1975 1980 1986 1990 1995 1998 1999 2000 2004 

 البحرين
 اإلمارات
 اندونيسيا

 إيران
 الكويت

 المكسيك
 نيجيريا
 عمان

 فنزويبل

- 
2 
-4 
0 

69 
- 
- 
-5 
1 

6 
2 
-2 
-14 

39 
-3 

18 
0 
0 

-5 
- 
-4 
-8 
-18 
-13 
-11 
-25 
-2 

-6 
0 
0 
-2 
- 
-3 
-8 
-1 
0 

-6 
-1 
2 
0 
-8 
-1 
0 
-9 
-4 

-5 
0 
-3 
-5 
-17 
-1 
-5 
-7 
-4 

-5 
0 
-1 
- 
3 
-2 
-9 
-8 
-2 

2 
- 
0 
-1 

26 
-1 
-2 
-5 
-2 

- 
- 
-1 
-3 

22 
-1 
-1 
- 
- 

Source: Marie claire AOUN, la rente pétrolière et le développement économique des pays 

exportateurs, thèse pour l’obtention du titre docteur en sciences économiques, université paris 

dauphine, France, 2008p,  .990  

الناتج يتغَت بداللة سعر البًتوؿ، فعلى سبيل  إىلف رصيد ا١توازنة العامة نسبة أ نبلحظمن اٞتدوؿ  انطبلقا  
ما خبلؿ أ 1980-1975خبلؿ الفًتة  % 40و  %70العامة ما بُت  ةا١تثاؿ حققت الكويت فائض يف ا١توازن

فنزويبل حققت عماف و ا١تكسيك و ف أحىت  ،سعار النفط فقد حققت الكويت عجز يف ا١توازنة العامةأفًتات ا٩تفاض 
 ذلك بسبب الربنامج التنموي التوسعي ا١تتبع يف ىذه الدوؿ.سعار النفط، و أ١توازنة العامة يف فًتات ارتفاع يف ا اعجز 

                                                                                                                           
مرحلة ، مرحلة االنطبلؽ، مرحلة ما قبل االنطبلؽ،ية ا١ترور عرب ٜتسة مراحل: مرحلة اجملتمع التقليدياالقتصادات الراغبة يف ٖتقيق التنمية االقتصادعلى 

 .مرحلة االستهبلؾ الكبَت،النضوج
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التايل  واٞتدوؿسعار النفط أالنفطية ارتباطا كبَتا بتغَتات  تيااالقتصادصيد اٟتساب اٞتاري يف ر  يرتبطو 
 النفطية. تيااالقتصاديف عينة من  اإلٚتايليوضح رصيد اٟتساب اٞتاري كنسبة من الناتج احمللي 

 النفطية تيااالقتصادرصيد اٟتساب اٞتاري كنسبة من الناتج يف (: 8) اٞتدوؿ رقم

الحساب رصيد 
 PIB%الجاري

1980 1985 1986 1990 1995 1998 2000 2004 

 السعودية
 البحرين

 األكوادور
 غابونال

 الكويت
 مكسيك
 نيجيريا
 عمان

 فنزويبل

25.26 
6.00 

-5.39 
8.97 

53.43 
-5.36 

8.06 
15.75 
7.04 

-
12.45 

1.6 
.64 
-4.87 

22.37 
0.43 
9.16 

-0.10 

-
13.55 

-2.26 
-5.65 

-
31.07 
31.37 

-1.06 
1.04 

-3.55 
1.65 

-3.48 
2.82 

21.09 
-2.84 

17.52 
9.47 

17.60 

-3.73 
4.06 

-4.95 
9.37 

18.45 
-0.55 
-9.17 
-5.80 

2.69 

-9.01 
-

12.57 
-9.02 

-
12.89 
8.54. 
- 
- 

7.60 
10.41 
5.78 

20.30 
38.90 

-3.20 
17.66 
15.75 

- 

20.74 
3.77 

-0.48 
 

33.89 
-1.05 

17.02 
1.82 

12.56 

 39.57 32.88 15.71 22.03 35.62 25.63 50.11 87.65 النفطسعر 
الحساب رصيد 

 PIB%الجاري
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 السعودية
 قطر

 األكوادور
 غابون

 الكويت
 مكسيك
 نيجيريا
 فنزويبل

4.88 
- 

0.49 
- 

27.35 
-0.97 
3.55 
0.13 

12.63 
- 

-2.28 
- 

32.04 
-0.50 
2.59 
1.42 

23.61 
31.06 
-0.50 

- 
42.94 
-1.19 
3.76 
5.16 

22.38 
33.18 
-0.17 

- 
45.45 
-1.43 
3.69 
0.67 

18.14 
30.42 
-0.97 

- 
39.90 
-2.45 
3.69 
1.24 

9.75 
23.95 
-0.51 

- 
33.18 
-2.01 
0.15 
0.74 

-8.66 
8.35 
-2.11 

- 
7.52 

2.89- 
-3.27 

- 

-3.85 
-5.45 

1.44 
- 
- 

-2.66 
- 
- 
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Source: World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org 06/08/2017 

.469، ص 2016ي العريب ا١توحد، االقتصادالتقرير   
 

تعد الكويت الدولة الوحيدة اليت حافظت على رصيد اٟتساب اٞتاري موجب  1980من سنة  نطبلقاا
 نم كبَترصيد اٟتساب اٞتاري يقًتب بشكل   فإفللنفط  ةا١تصدر يف غالبية الدوؿ و  1992و 1991باستثناء سنيت 

، ٚتايل الصادراتإ إىل٫تية الصادرات النفطية نسبة أذا االرتباط الكبَت ال يعكس فقط ى ،سعار النفطأ يفت التطورا
 جنيب ا١تباشر.األ االستثمار١تداخيل النإتة عن يضا ضعف اأ بل

 الثاني: تجارب دولية لمعالجة المرض الهولندي الفرع

ٖتليل طرؽ معاٞتة ا١ترض ا٢تولندي من خبلؿ دراسة ٕتارب دولية  إىلتسعى الدراسة من خبلؿ ىذا الفرع    
الريع النفطي لتطوير بقية القطاعات، حيث أنو ىناؾ قلة من الدولة استطاعت أف تنوع  استخداـوذلك من خبلؿ 

بذؿ جهود اقتصادىا وإنشاء قطاع غَت بًتويل قادر على ا١تنافسة، حيث هتتم الدراسة بتحليل ٕتربة دوؿ ا٠تليج اليت ت
 ي، مع الًتكيز على ٕتربة اإلمارات، كما سيتم دراسة ٕتربة الصناديق النفطية.االقتصادمعتربة للتنويع 

 الريع النفطي في دول الخليج العربي استخدامأوال: 

فعلى ا١تاضية،  الثبلثي خبلؿ العشريات االقتصادالتنويع  سًتاتيجيةإىناؾ العديد من الدوؿ ٧تحت يف 
، ماليزيا، ا١تكسيك، وخاصة اإلمارات العربية ا١تتحدة، حيث سيتم الًتكيز على ندونيسياإلدينا النرويج،  سبيل ا١تثل

ىذه األخَتة وبقية دوؿ ا٠تليج العريب يف ىذا العنصر، حيث تظهر أ٫تية دوؿ الشرؽ األوسط يف ٣تاؿ سوؽ النفط 
ي يف ىذه الدوؿ إال أف التبعية االقتصادحيث بذلت عدة جهود للتنويع ( 1)ت، العا١تي من خبلؿ حجم االحتياطا

 . % 39بػػػػػ  2030العا١تي للنفط يف سنة  اإلنتاجالزالت كبَتة وتساىم ىذه الدوؿ يف 

                                       

مليوف نسمة  160من االحتياطي العا١تي مقابل  % 62أي ما يعادؿ  2012مليار برميل سنة  742.7حيث أف احتياطات ىذه الدوؿ يقدر ب  -(1)
 .BP Statistical Review of World Energy Juin 2013من عدد السكاف يف العامل. ١تزيد من التفاصيل انظر:  % 3أي ما يعادؿ 

 45.2 49.5 96.2 105.9 109.5 107.5 77.4 61.0 سعر النفط

http://databank.worldbank.org/
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وتتشكل دوؿ ٣تلس التعاوف ا٠تليجي من البحرين، الكويت، قطر، السعودية، اإلمارات، عماف، الذي      
من االحتياطي النفطي العا١تي، ومع ارتفاع أسعار النفط  %38الثمانينات، و٭توز ىذا اجمللس على تأسس يف بداية 

استفادت ىذه الدوؿ من رؤوس أمواؿ ضخمة، حيث بلغ الفائض يف اٟتساب اٞتاري  2007و  2003ما بُت 
 (1).1995مليار دوالر سنة  4مليار دوالر مقابل  259ما يقدر بػػػ 2005سنة OPEPلدوؿ 

ولقد رأينا يف ما سبق بأف دوؿ ا٠تليج العريب عانت من أعراض ا١ترض ا٢تولندي، حيث مل تستطع تسطَت   
اإلمارات العربية ا١تتحدة، اليت ٧تحت يف مسار التنويع  ستثناءباثار السلبية للموارد النفطيةػ سياسة اقتصادية ١تواجهة اآل

 ي.االقتصاد

-2000أف دوؿ ا٠تليج العريب مرتبطة بشكل كبَت بالقطاع النفطي، حيث أنو ما بُت  إىلٕتدر اإلشارة 
يف  %79يف عماف،  %81يف الكويت  %92حصة الصادرات النفطية من إٚتايل الصادرات بلغت  فإف 2005

 (2)يف اإلمارات.  %42قطر 

ن خبلؿ تقليص االرتباط بأسعار ية ليس فقط ماالقتصادي متغَت مهم لتحقيق التنمية االقتصاديعد التنويع  
، حيث أف الصادرات من القطاع اتاالستثمار النفط، ولكن أيضا من خبلؿ إدخاؿ ا١تنافسة بُت القطاعات وجذب 

يد عاملة مؤىلة  إىلي على ا١تدى الطويل، ألف ىذه القطاعات ٖتتاج االقتصاددعم النمو  إىلالصناعي تؤدي 
 ت من ا١تواد األولية. وتكنولوجيا متطورة على عكس الصادرا

التجارب اليت ٧تحت يف ا٠تروج من التبعية للقطاع  فإفالنفطية  تيااالقتصادومن ا١تبلحظ أنو من بُت  
اليت شهدت ٖتوال كبَتا يف ىيكلها ، واإلمارات العربية ا١تتحدة ندونيسياإ٧تد ماليزيا، ا١تكسيك، النرويج، النفطي 
ا١تاضية، حيث أف الصادرات غَت النفطية أصبحت أكرب من الصادرات النفطية منذ ي خبلؿ العشرين سنة االقتصاد

-1970متوسط سنوات % 30ة مقابل اإلٚتاليمن الصادرات  %52، حيث أصبحت ٘تثل حوايل 1990سنة 
1980.(3) 

                                       
(1)- Noreng O. (2006),"Nouveau contexte pétrolier et rapports de force dans l'économiemondiale", Revue 

politique et parlementaire, 108ème année, N°1039, avril/mai/juin 

(2)- Algeria, selects issues and statistical appendix, Imf staff country report no 98-97, September 1998.   

(3)- World Development Indicators, 2006. 
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 اإلٚتايلٚتايل الصادرات والناتج احمللي إ إىل(: نسبة الصادرات النفطية وغَت النفطية 9)الشكل رقم

 

 

 

 

  

مع بقية دوؿ إٚتايل الصادرات با١تقارنة  إىليف حصة الصادرات النفطية  ٩تفاضاالقد عرفت اإلمارات  
، حيث عرفت ىذه القطاعات ةوالتجار  السياحة، ـواأللومينيو ، ءالبًت وكيمياقطاعات  ةخبلؿ مسا٫تا٠تليج وذلك من 

كبَت على التبادؿ التجاري الدويل   نفتاحايف ظل  االقتصادخبلؿ سنوات التسعينات، حيث تطور  %9بػػػػ ٪توا يقدر 
على الواردات مع غياب القيود على حركة دخوؿ وخروج رؤوس  % 4حيث قدرت الرسـو اٞتمركية بأقل من 

 األمواؿ.

 هبا، حيث أف أبو ظيب ٗتصصت يف تتمتعولقد قامت كل إمارة بتطوير قطاع معُت على ا١تيزة النسبية اليت 
يمة يف الصناعة الصيدالنية، صناعات النفط والغاز، أما الشارقة فتخصصت يف الصناعات ا٠تفيفة والسياحة، رأس ا٠ت

ٝتنت، أما ديب فقد أصبحت أىم مركز ٕتاري ومايل على مستوى الشرؽ األوسط، وحىت على مستوى العامل، واإل
يساىم فيو القطاع النفطي  %16 ػػػػػػػػػيف عشرية واحدة ٔتعدؿ ٪تو سنوي يقدر ب االقتصادم وبالتايل فقد تضاعف حج

 .%6 ػػػػػػب

لعل أىم سبب ساىم يف توسع الصادرات غَت النفطية يف اإلمارات ىو إنشاء منطقة التبادؿ اٟتر اليت و 
 وفرت عدة مزايا لصاحل ا١تؤسسات، نذكر منها:

  األجنبيةعدـ فرض قيود على ا١تلكية. 
  األرباحجذب رؤوس األمواؿ و. 
 ٗتفيض الضرائب على ا١تؤسسات 
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  التجهيزات ا١تستوردة.سـو ٚتركية على ا١تواد األولية و عدـ فرض ر 

مليار دوالر، كما أصبحت  8 ػػػػػػػمؤسسة، ٔتدخوؿ سنوي يقدر ب 220وتضم منطقة التبادؿ اٟتر ما يعادؿ    
 ػػػػػػدر بوقُ  1990سنة  مليار دوالر 5.5ؽ إعادة التصدير اإلمارات مركزا إلعادة التصدير يف ا١تنطقة، حيث ٕتاوز سو 

 (1).2004مليار دوالر سنة  27.4

يف سياسة طموحة للتدويل، وسا٫تت بشكل كبَت  تبعتا١تؤسسات اإلماراتية وا االستثماركما أف صناديق   
تسيَت اٟتذر ية من خبلؿ الاالقتصادفعالة للتنمية  إسًتاتيجية تبعتااإلمارات  فإفاألسواؽ ا١تالية العا١تية، وبالتايل 

 .توفَت مناخ اقتصادي مستقر إىلفة العا١تي، باإلضا االقتصادعلى  نفتاحاللثروة النفطية، مع 

ا للخصائص اليت ٘تيز النفطية وذلك نظر  تاالقتصادياغَت قابل للتعميم على بقية  مارايتاإل نموذجف الال أإ
أف  باإلضافة إىل،نفطية أخرى تاقتصاديامن عدد السكاف الذي ال ٯتكن أف يقارف بعدد سكاف  انطبلقاىذه الدولة 

بحت أكرب مركز ٕتاري يف حيث أص ،اإلمارات العربية ا١تتحدة ركزت بشكل كبَت على اٞتانب ا٠تدمي والتجاري
 ٥تتلف أرجاء العامل كما رأينا سابقا. إىلعادة التصدير كوهنا مركزا إل  إىلضافة األوسط، باإلالشرؽ 

 الصناديق النفطية استخدامثانيا: 

 أساسيُت نإتُت عن ا١توارد النفطية غَت ا١تتجددة، من جهة ال بد ُتية ٖتدياالقتصاديواجو صانعو السياسة 
روة بُت األجياؿ اٟتالية واألجياؿ القادمة، ومن جهة أخرى البد عليهم التعديل عليهم القياـ بالتوزيع العادؿ ٢تذه الث

من التغَتات غَت ا١تتوقعة ألسعار النفط، وحجم الصادرات النفطية وحجم  االقتصاديف اإلنفاؽ من أجل ٛتاية 
 ا١توارد النفطية.دارة الريع الناتج عن إالصناديق النفطية يسهل من عملية إنشاء  فإف، وبالتايل اإلنتاج

Hotelling Hartwickمن أعماؿ  وانطبلقا     
فإف يف أسعار النفط  ارتفاعااليت بينت أنو إذا توقعت الدولة ( 2)

EngelValdesكما أف دراسة  ا١توارد النفطية سيكوف أكثر مردودية يف ا١تستقبل، ؿاستغبل
بينت أف اإلنفاؽ ( 3)

                                       
)

1
(- claire AOUN, op.cit, p 198. 

( 2 )- Frederick van der Ploe,Voracious transformation of a common natural resource into productive 

capital,Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies No. 2008-02p 4. 

(3 ) - Engel E., Valdes R. (2000),"Optimal fiscal strategy for oil exporting countries", IMFWorking Paper, 

WP/00/118, Juin. 
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 لئليرادات النفطية ا١تستقبليةاٟتكومي ٬تب أف يكوف مساويا لئليرادات غَت النفطية ومردودية القيمة الصافية اٟتالية 
النفطية ىي تطبيق استهبلؾ ثابت مع الوقت مساوي للقيمة السنوية  تقتصاديالبلالسياسة ا١تثلى  فإفبالتايل و 

جزء من اإليرادات  ستثمارايف ظل ىذه السياسة ٯتكن للحكومة و  الصافية للثروة النفطية واإليرادات غَت النفطية.
النفطية على شكل أصوؿ مالية يف الصناديق النفطية، ىذه األصوؿ ا١تالية تدر عائدات تسمح بتمويل العجز ا١تايل 
ا١تسجل، وىذا ىو ا١تبدأ األساسي الذي تقـو عليو الصناديق النفطية والذي يساىم يف مواجهة التذبذبات اليت 

 تشهدىا أسواؽ النفط العا١تية. 

 أنواع الصناديق النفطيةو  أىداف .1

النفطية وتسمح ىذه الصناديق  تيااالقتصادبتوسع القطاع النفطي يف  إف إنشاء الصناديق النفطية مرتبطٌ   
 بتحقيق األىداؼ التالية:

 استخداـو  تسمح الصناديق النفطية بضبط اإليرادات ا١تالية، حيث ٕتمع اإليرادات يف حالة ارتفاع أسعار النفط -
 العوائد النإتة عن ىذه الصناديق يف حالة ا٩تفاض أسعار النفط.

تسمح الصناديق النفطية بتوزيع الثروة النفطية بُت ٥تتلف األجياؿ، حيث أف التخصيص األمثل للموارد النفطية  -
عر ا١تستقبلي التغَت التكنولوجي. كما أف الس إىلال بد أف يأخذ بعُت االعتبار معدؿ النمو الدٯتوغرايف، باإلضافة 

إف مفهـو العدالة بُت األجياؿ يقاس من خبلؿ معدؿ القيمة  (1)للنفط وتكلفة استخراجو تعترب متغَتات أساسية.
اٟتالية الذي يأخذ بعُت االعتبار معدؿ تفضيل اٟتاضرػ العائد اٟتدي لبلستثمار ا٠تاص وسعر الفائدة طويل 

 وا١تستقبل.األجل، وبالتايل فهو معدؿ اإلحبلؿ بُت اٟتاضر 

 االدخار، صناديق االستقرارصناديق  النفطية:و ٯتكن التمييز بُت ثبلث أنواع من الصناديق فإن٦تا سبق  نطبلقاا
 (2)صناديق إعادة التوزيع ا١تباشر لئليرادات.

                                       
(1)- DavisJ., Ossowski R., Daniel J.A., Barnett S. (2003),"Stabilization and savings funds fornonrenewable 

resources: experience and fiscal policy implications", in Fiscal PolicyFormulation and Implementation in Oil 

Producing Countries,Ed. Davis J.M., Ossowski R.,Fedelino A., International Monetary Fund: Washington D.C., 

Chapitre 11, p. 273. 

، ٣تلة النفط والتعاوف العريب، اجمللد ا٠تامس والثبلثوف، العدد صناديق الثروة السيادية ودورىا في ادارة الفوائض النفطيةعبد اهلل ا١تنيف،  ماجد -(2)
 .203، ص2009، ربيع 129
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 االستقرارصناديق  . أ

ضماف الشفافية يف  إىلالنفطية، كما تسعى  تيااالقتصادىدفها ٗتفيض أثر التغَتات يف أسعار النفط على     
ىذه ا١توارد، حيث يتم ٕتميع ا١توارد يف فًتات ارتفاع األسعار، وتصبح ىذه الصناديق مصدرا لئليرادات يف  استخداـ

كما يسمح   ،حالة ا٩تفاض أسعار النفط. إف استقرار ا١توارد اٟتكومية يسمح بضماف استمرارية برامج التنمية ا١تسطرة
التذبذبات اليت شهدىا سوؽ النفط العا١تي وىناؾ العديد من الدوؿ اليت أنشأت ىذا النوع من  متصاصباأيضا 

 .لنرويج، فنزويبل، عماف، أذربيجافالصناديق من بينها، ا

 لؤلجيال القادمة االدخارصناديق  . ب

من اإليرادات ى بشكل دوري بنسبة ثابتة غذَ ىدفها ضماف العدالة بُت األجياؿ، ىذا النوع من الصناديق يُ    
النفطية اليت يعاد استثمارىا على شكل أصوؿ مالية يف األسواؽ ا١تالية الدولية، وىذا النوع من الصناديق مطبق يف كل 

حيث ٝتحت ىذه الصناديق ٢تذه الدوؿ بتشكيل قاعدة مهمة من األصوؿ ا١تالية ١تواجهة  ،من الكويت والنرويج
 ط العا١تي مستقببل.أو األسعار يف سوؽ النف اإلنتاجا٩تفاض 

 صناديق إعادة التوزيع المباشر لئليرادات . ت

 باستفادةحيث يسمح ىذا الصندوؽ  ،1982ىذه الصناديق يف كندا الذي مت إنشائو سنة مثل مت تطبيق      
 جياؿ اٟتالية من اإليرادات النفطية .األ

حيث ٝتحت ىذه  1996ولعل أىم ٕتربة ناجحة للصناديق النفطية ىي التجربة النرو٬تية اليت بدأت سنة      
قبل ٖتليل كيفية عمل الصناديق النفطية يف و  ،2006-1996ورو ما بُت أمليار  180جربة بتجميع ما يعادؿ الت

 التنمية ا١تطبق. ج٪توذ النفطية يف ىذه الدولة و  ةإىل التجربالنرويج من الضروري الرجوع 

 النرويجي نموذجالالصناديق النفطية في  .2

والشكل التايل يوضح  1971سنة  اإلنتاجوانطلق  1967إف أوؿ اكتشاؼ نفطي يف النرويج كاف سنة      
صدرت النرويج أكثر من  1990من سنة  ا، وانطبلق2006-1971واالستهبلؾ النفطي ما بُت  اإلنتاجتطور 

مليار برميل، أي  8.5بػػػػػػ  2013اليت قدرت سنة طاهتا النفطية ا١تتواضعة نسبيا و با١تقارنة مع احتيامن إنتاجها 90%
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صدر صايف من االحتياطي العا١تي، وٖتتل النرويج ا١تركز العاشر للناتج العا١تي للنفط وا١تركز الثالث كم 0.7%
 ٯتثبلف مسا٫تة القطاع النفطي الشكل اٞتدوؿ التاليُتـ، و مليوف برميل يف اليو  2.7ػػػ روسيا، بػللنفط، وراء السعودية و 

 .االقتصادغَت النفطي يف و 

خبلؿ اٞتدوؿ أف القطاع النفطي يدر إيرادات مهمة بالنسبة لبلقتصاد النرو٬تي حيث مثل  مننبلحظ     
ضة على النشاطات من إٚتايل إيرادات الدولة، وىناؾ عدة مصادر ٢تذه اإليرادات من بينها الضرائب ا١تفرو  36%

من األرباح، وإ٪تا تدفع  %28النفطية، حيث أف الشركات النفطية ال ٘تنح فقط الضرائب ا١تفروضة عليها ا١تقدرة بػػػػػ 
الغازي، كما قامت السلطات  نبعاثباالالضرائب ا١تتعلقة  إىلمن األرباح، باإلضافة  % 50ضريبة خاصة تقدر بػػػػػ 

اإلنتاج التحويل اآليل ٞتزء من ا١تداخيل النفطية النإتة عن  إىل، ويسعى 1985سنة SDFI(1 )النرو٬تية باستحداث
حقوؿ النفط ٦تا يسمح ٢تا ٔتراقبة نشاطات  ستغبلؿاك أساسي يف تراخيص أصبحت اٟتكومة شري كما يالنفط

 (2)الشركات النفطية.

  الصندوق النفطي للنرويج . أ

النشاط إال سنة ومل يبدأ ىذا الصندوؽ يف ، (3)نفطيالصندوؽ ال ستحداثبا 1990قامت النرويج سنة 
التغطية من ٥تاطر ا٩تفاض  إىلويسعى ىذا الصندوؽ  ،أسعار النفط بداية التسعينات هنيارا، وذلك بسبب 1996
، دخاروايعد ىذا الصندوؽ صندوؽ استقرار النفطي ومن جهة أخرى، ضماف مصدر للمداخيل اإلضافية، و  اإلنتاج

اآلثار  متصاصباسعار النفط، ويسمح ىذا الصندوؽ مستواه ٕتميع االحتياطات ا١تالية يف فًتات ارتفاع أيتم على 
افية زيادة الشفيف ضماف العدالة بُت األجياؿ، و  السلبية النإتة عن ا٩تفاض أسعار النفط، وساىم ىذا الصندوؽ أيضا

 (4)البنك ا١تركزي النرو٬تي. إىل الصندوؽ أوكلت وزارة ا١تالية مهمة تسيَتالريع النفطي، و  استخداـيف 

 

                                       
(

1
)- State Direct Financial Interest. 

(
2
)- Rossiaud S. (2007),"Une analyse néo-institutionnelle de l’ouverture de l’amont pétrolierrusse aux 

compagnies privées: les contraintes à l’effectivité des contrats pétroliers", Note detravail N° 13/2007, 

Laboratoire d'Economie de la Production et de l'Intégration Internationale. 

(3)-Norwegian government petrolium fund. 

(
4
)- State petroleum fund Source : Ministère du pétrole et de l’Energie, Statistics Norway. 
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 (: قيمة الصندوؽ النفطي ومسا٫تتو يف الناتج احمللي10رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Petroleum fund: Ministère du pétrole et de l’Energie, Statistics Norway. 

 ٖتقيق اٟتكومة لفائض يف ا١توازنةمن الشكل نبلحظ أف الصندوؽ النفطي ٬تمع موارد مالية يف حالة  نطبلقاا
 1995ائض يف ا١توارنة العامة سنة بعد ٖتقيق ف 1996أوؿ ٖتويل للموارد النفطية ٨تو الصندوؽ النفطي كاف سنة 

سنة على أساس الوضعية ا١تالية ة كل ومن ا١تبلحظ أنو ليس ىناؾ قاعدة واضحة يف التحويل، حيث تتغَت النسب
 .2012 -1996تطور ىذا التحويل بُت  حا١تنحٌت يوضو 

 % 0.3مؤسسة بنسبة متوسطة تقدر بػ  3500ومن ا١تبلحظ أف الصندوؽ النرو٬تي يستثمر يف أكثر من 
 % 30.4بػ  االستثمارتًتبع الواليات ا١تتحدة األمريكية على الصدارة من بُت دوؿ و  (1)يف رأس ماؿ كل مؤسسة،

ة بدأ من سن. و  %8.2فرنسا بػػػػػػػ و  %8.7والياباف بػػػػػػػػ  %16.8من األسهم، متبوعة با١تملكة ا١تتحدة بػػػػػػ 
قواعد أخبلقية يف استثمارات الصندوؽ، حيث يتم إقصاء ا١تؤسسات اليت  عتماداقررت اٟتكومة النرو٬تية  2004

 (2).القواعد لديها نشاطات ال تتطابق مع ىذه

النرويج ٧تحت يف تشكيل قاعدة مالية صلبة بفضل ا١توارد النفطية، حيث أف الصندوؽ النفطي  فإفوبالتايل     
سنة القادمة احتياجات األجياؿ القادمة، والسؤاؿ ا١تطروح اآلف، ىل ٯتكن تعميم  20يستطيع أف ٯتوؿ خبلؿ 

 .النفطية تاالقتصاديا٬تي على بقية النرو  نموذجال

                                       
(

1
)- Rapport annuel de la Norges Bank Investment Management, 2006 http://www.norges-bank.no 

 عدـ احًتاـ حقوؽ االنساف، االضرار بالبيئة، الفسادتتمثل ىذه القواعد يف  -(2)
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 عوامل نجاح الصندوق النفطي النرويجي . ب

 إىل ذلك ويرجع النفطية، ا١توارد وإدارة تسيَت يف الرائدة أىم الصناديق من النرو٬تي التقاعد ؽيعترب صندو 
 (1):يلي فيما تتمثل العوامل من ٚتلة

 أف إذ اٟتوكمة، معايَت وبتطبيق وا١تسؤولية الشفافية من عالية بدرجة تتمتع بطريقة النرو٬تي التقاعد صندوؽ يدار -
 ية.االقتصاد والتنمية التعاوف منظمة وضعتها اليت اٟتوكمة ١تعايَت ٮتضع الصندوؽ

 االقتصاد بيئة إصبلح يف يكمن النفطية عوائدىا إدارة يف النرويج حوراء ٧تا  الرئيسي السبب أف الدراسات أكدت -
 .الصندوؽ عمل يف شروعها قبل الكلي

ألهنا  با١توارد، ا١تعنية للصناديق ا١تمارسات أفضل من العا١تي النرو٬تي التقاعد صندوؽ عمليات اعتبار ٯتكن -
 رئيسية: ثبلث دعائم مناإلسًتاتيجية  ىذه وتتألف العامة، ا١تالية لسياسة متماسكة إسًتاتيجية من جزءا تشكل
 ا١تتقلبة. النفط بإيرادات ارتباطو وفك الوقت، مرور مع العاـ اإلنفاؽ مستوى ٗتفيف إىل دؼته 
 من تتمكن لكي الوقت مرور مع قيمتها ازدياد ينتظر اليةم بأصوؿ النفط ثروة الستبداؿ تسعى وثانيها 

 ا١تسنُت. عدد لزيادة ا١تصاحبة العاـ اإلنفاؽ يف ا١تتوقعة الزيادة مع التعامل
 العكس. وليس الصندوؽ عمليات تقود اليت ىي العامة ا١تالية سياسة أف ذلك من واألىم 

 من نما مك متنوع، صناعي ىيكل على اٟتفاظ على الصندوؽ عرب ا٠تارجة ا١تاؿ رأس تدفقات تلقد ساعد -
 للسياسة منطقية ومبادئ ىامة استقرار كسياسة فهنا مث ومن النرو٬تي، االقتصاد يف متوازنة لتنمية األساس وضع

 .لنفطا ؽوآلية صندو  ا١تالية بالقاعدة ا٠تاصة النقدية
 

 

                                       
ية غير المرغوبة لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط االقتصادسياسات الحد من اآلثار ايراىيم بلقلة،  -(1)

 . 222، ص 2015ة حسيبة بن بوعلي الشلف، عمية، جااالقتصاد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو مع االشارة الى حالة الجزائر
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 :األول خبلصة الفصل

ي والتوازف ا٢تيكلي، من خبلؿ ٖتديد االقتصادطار النظري للهيكل اإل إىلطروحة يف ىذا الفصل تطرقت األ     
 إىلا٢تيكلي باإلضافة  ؿإىل االختبلاليت تؤدي  األسبابي ومفهـو التغَت ا٢تيكلي وأىم االقتصادمكونات ا٢تيكل 

 االختبلؿىذا الفصل ىو أف  إليهاا٢تيكلي، ولعل أىم نتيجة توصل  التوازف اختبلؿدراسة أىم ا١تؤشرات اليت تقيس 
 .البد أف تنطلق من الداخل االختبلؿمعاٞتة  فإفانعكاس لبلختبلؿ الداخلي، وبالتايل  إالا٢تيكلي ا٠تارجي ما ىو 

ا٢تيكلية، واليت ٘تت معاٞتتها يف  االختبلؿاليت تعاين من  تيااالقتصادالنفطية ىي أكثر  تيااالقتصادولعل  
النفطي  زدىاراالبا١ترض ا٢تولندي الناتج عن   توحيث مت دراسة ما أصطلح على تسمي ا١تبحث الثاين من ىذا الفصل،

على قطاع السلع  ٕتاهاالاللذاف يؤثراف يف نفس اإلنفاق رأث ا١تواردأثر : أساسيتُت يجتُتحدوث نت إىلالذي يؤدي 
ا٩تفاض الناتج من خبلؿ أثر البلتصنيع ا١تباشر وغَت ا١تباشر، وىذا  إىلوتؤدياف  النفطالقابلة للمتاجرة خارج قطاع 

ل عكسي على القطاعُت ىو األثر األساسي للمرض ا٢تولندي. ومن ا١تبلحظ أيضا أف نفس اآلثار ٘تارس بشك
تفع كنتيجة ألثر ا١توارد وتنخفض كنتيجة ألثر اإلنفاؽ والوضعية ٥ترجات القطاع النفطي تر ث أف اآلخرين، حي

 تنعكس كنتيجة لقطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة. 

مارات العربية اليت بة اإلو١تعاٞتة أعراض ىذا ا١ترض استعرض الفصل ٕتارب دولية ١تعاٞتتو من خبلؿ دراسة ٕتر 
من  تاالقتصاديااليت ٕتعل تعميم ىذه التجربة على بقية  تعد من التجارب الناتج على الرغم من بعض التحفظات

لتوزيع العادؿ اليت تضمن ا تاالقتصاديادوات ا١تستخدمة يف ىذه ف، وتعد الصناديق النفطية أىم األالصعوبة ٔتا كا
من  اداالقتصيف اإلنفاؽ من أجل ٛتاية تعدؿ ٢تذه الثروة بُت األجياؿ اٟتالية واألجياؿ القادمة، ومن جهة أخرى 

الصناديق النفطية إنشاء  فإف، وبالتايل اإلنتاجالتغَتات غَت ا١تتوقعة ألسعار النفط، وحجم الصادرات النفطية وحجم 
 دارة الريع الناتج عن ا١توارد النفطية.إيسهل من عملية 
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الثانيالفصل   

دور السياسات االقتصادية الكلية في معالجة 

 اختالل التوازن الهيكلي في االقتصادات النفطية
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 تمهيد
حيث مت  ،ة اختبلؿ التوازف ا٢تيكليالكلية كأداة ١تعاٞتية االقتصادىذا الفصل السياسات  تعاجل الدراسة يف

 إىل باإلضافة االختبلؿلتصحيح  كأداةية الكلية  االقتصاداسات أىم ا١تقاربات النظرية للسي إىلالتطرؽ يف البداية 
ة من خبلؿ ٖتديد مسار بية بتسطَت السياسة ا١تناساالقتصاددراسة نظرية االختيار اليت تعد أساس قياـ صانع السياسة 

ساسية النماذج األكما مت دراسة   ،القياسي اليت تطبق وٗتترب فيو نموذجالسياسة وكيفية تشكيلها، وصعوبة تنفيذىا وال
العرض الكلي  ٪توذجو  IS-LM-BP٪توذجية واليت نذكر من بينها االقتصادالسياسات  فاعلية قيمتو اليت درست 

تمثلة يف ية الكلية وا١تاالقتصاداسات يت السقطة موالية مت التفصيل يف ا١تقاربات النظرية ألدواوالطلب الكلي، ويف ن
 والسياسة ا١تالية.السياسة النقدية والسياسة التجارية 

 :ثبلث مباحث إىلولقد مت تقسيم ىذا الفصل    

 ية الكلية.االقتصادلسياسات نظرية اا١تبحث األوؿ:  -
 ية ا١تختلفة.االقتصادية يف ظل النماذج االقتصاداألمثل للسياسات  االختيارا١تبحث الثاين:  -
 النفطية تاالقتصادياالسياسات االقتصادية يف ا١تبحث الثالث:  -
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 يةية الكلاالقتصادسياسات النظرية : ولاألالمبحث 

ية من خبلؿ تقدًن أىم التعاريف االقتصاداإلحاطة باإلطار النظري للسياسات  إىلا ا١تبحث يسعى ىذ     
م ىذا يمت تقسو  ،كيفية تشكيلها يف إطار نظرية االختيارية و االقتصادمسار السياسات  إىل باإلضافةا١تتعلقة هبا، 

 مطلبُت: إىلا١تبحث 

 .تاالختبلالة لتصحيح أداية الكلية كاالقتصاد: السياسات األوؿا١تطلب  -
 .نظرية االختيارية الكلية و االقتصادا١تطلب الثاين: السياسات  -

 تاالختبلالية الكلية كأداة لتصحيح االقتصادالمطلب األول: السياسات 

وُعرفت  ستخدمت ٔتعٌت علم إدارة الدوؿ،أمور الدولة، كما اُ يُقصد هبا منذ أف استعملها اإلغريق بتدبَت 
ية ال بد من إدراج االقتصادمن أجل التحديد الدقيق للسياسة . لذلك و (1)قواعد إدارة اجملتمعأيضا أهنا مبادئ و 

 .امضموهنا وأدواهت، ٣تموعة من التعريفات

 يةاالقتصادالنظري للسياسات  راإلطا األول: الفرع

 ية ومضموهنا.االقتصادتعريفات السياسات  الفرع إىلالتطرؽ يف ىذا  مت

 يةاالقتصادالسياسة  تتعريفا أوال:

بُت الوسائل ا١تختلفة اليت  باالختيارالقرارات ا٠تاصة  ٗتاذباية عامًة كل ما يتعلق االقتصاديُقصد بالسياسة 
ٖتقيق ىذه  إىلالبحث عن أفضل الطرؽ ا١توصلة اجملتمع لتحقيق أىداؼ اقتصادية واجتماعية معينة، و ٯتلكها 

ية اليت تعمل يف ظلها االقتصاداألىداؼ، كما يُعرفها البعض بأهنا ٣تموعة اإلجراءات اٟتكومية اليت ٖتدد معامل البيئة 
بادلة ية والعبلقات ا١تتاالقتصاد ؼواألىدا األدواتيُعرفها البعض اآلخر على أهنا ٣تموعة ، و (2)ية االقتصادالوحدات 

                                       
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة  ،-ي، حالة الجزائراالقتصادالسياسة المالية و دورىا في تحقيق التوازن دراوسي مسعود، -(1)

 42، ص 2005اٞتزائر،

 .141، ص 1990الدار اٞتامعية، بَتوت،  ،االقتصادمقدمة في هلل ٧تيب و آخروف، نعمت ا -(2)
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توجيهات كل  تُعَرؼ أيضا على أهنا ٣تموعة،و (1)يةاالقتصادتنفيذ السياسة بينها، والدولة ىي ا١تسؤولة عن إعداد و 
اٟتكومي والسياسة  ؽاإلنفا سياسةية، فعلى سبيل ا١تثاؿ االقتصاداليت ٢تا انعكاسات على اٟتياة التصرفات العمومية و 

، اإلنتاجب ي كأف تتعلقاالقتصادتصرؼ عاـ للسلطات العمومية يكوف يف اجملاؿ ية عن االقتصادتُعرب السياسة النقدية،و 
 (2) تكوين رأس ا١تاؿ.و  ؾالتبادؿ االستهبل

بالتايل فهي ٚتلة من الوسائل، و  تعماؿسباٖتقيق عدد من األىداؼ  إىلية تسعى االقتصادكما أف السياسة 
ٖتقيق األىداؼ  إىل الوسائل٥تتلف  استخداـبا٢تادفة العمومية و تخَذة من طرؼ السلطات ٣تموعة القرارات ا١تًتابطة ا١ت

 (3) ية يف األجل القصَت أو األجل الطويل.االقتصادا١تتعلقة باٟتالة 

ٖتقيق  إىلترمي  إجراءاتة تتمثل يف قياـ الدولة ٓتطوات و ياالقتصاديتضح من التعاريف السابقة أف السياسة     
ية اليت تنتهجها الدولة أف تكوف قادرة على الوصوؿ االقتصادجتماعية، ٢تذا ٬تب على السياسة إو أىداؼ اقتصادية 

أقل حجم من ا١توارد  استخداـا١توارد ا١تتاحة لتحقيق أقصى الغايات، أو ٔتعٌت آخر  استخداـأقصى كفاءة عند  إىل
 ىذه الكفاءة تتوقف على أمرين: األىداؼ لكنلتحقيق أكرب قدر من 

 اإلنفاؽ اٟتكومي؛يتم التنسيق بُت اإليراد العاـ و التوازف ا١تايل للدولة حيث ٖتقيق  -
 (4)؛االستثمارزيادة حجم ا١تدخرات احمللية لزيادة حجم  -

تمثلة يف ٖتقيق التضامن ا١تالوصوؿ لعدد من الغايات و  إىليل ية هتدؼ يف األجل الطو االقتصادإف السياسة         
ٗتتلف الغايات عن األىداؼ فهذه وتقليل البلمساواة وٖتسُت مستوى معيشة ا١تواطن، و  يةاالجتماعالوطٍت والعدالة 

ٖتقيق  إىلالوصوؿ الغايات، بينما الوسائل فهي ٘تثل األدوات اليت بواسطتها ٯتكن  إىلاألخَتة تعترب كمراحل تُوصل 
لى أهنا ٣تموعة األىداؼ واألدوات ديدىا عية لدولة ما ٯتكن ٖتاالقتصادذلك أف السياسة  إىلُيضاؼ األىداؼ، و 

                                       
 325.ص 1996، مكتبة عُت مشس، مصر ي الكلي،االقتصادالتحليل رضا العدؿ، -(1)
 .29 ص، 2006ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر،  ،-دراسة تحليلية وتقييمية –ات االقتصادية السياس إلىالمدخل عبد اجمليد قدي،  -(2)

(
3
)- Jaque Muller, économie manuel d’application, paris, DUOND, 2002, p188. 

 .43ص، ا١ترجع السابق، دراوسي مسعود -(4)
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األىداؼ ا١تنشودة واألدوات  ية ال ٮترج عناالقتصادمفهـو السياسة  فإفبالتايل ا١تتبادلة بينها، و  العبلقاتية و االقتصاد
 (1)الزمن ا١تطلوب لتنفيذىا.ا١تستعملة و 

 يةاالقتصادالسياسة  نمضمو  ثانيا:

 تتضمن ما يلي:مظاىر السياسة العامة للدولة و ن ية مظهراً خاصاً ماالقتصادتعترب السياسة 

 تحديد األىداف .1

ية االقتصادجرت العادة أف يكوف للسياسة  ٖتقيقها حيث إىلاليت تسعى السلطات العامة  وىي األىداؼ   
 .يزاف ا١تدفوعات، استقرار األسعاري، التشغيل الكامل، توازف ماالقتصادأىدافها مثل النمو 

 وضع تدرج بين األىداف .2

يساعد يف التقليل  ذلك أف بعض األىداؼ تكوف غَت منسجمة مع بعضها، فخفض معدؿ الربح ٯتكن أف     
عرقلة ٪تو  إىل٦تا يؤدي  االستثمارأزمة يف نظاـ يكوف فيو الربح ىو أساس  إىللكنو ٯتكن أف يؤدي من الفوارؽ، و 

 .ل والتشغيلي١تداخا

 تحليل االرتباط بين األىداف .3

اقتصادي يوضح العبلقات بُت ا١تتغَتات  ٪توذجعند وضع التدرج بُت األىداؼ ال بد من وضع   
 االستثمارٯتكن أف يؤثر على دؿ الربح يكبح الكتلة األجرية، و رفع مع فإفية األساسية، فعلى سبيل ا١تثاؿ االقتصاد

 .االستثمارطلب ال يشجع على زيادة ضعف ال فأل

 الوسائل ختيارا .4

ية واليت االقتصادئل من فروع السياسة تتكوف ىذه الوساة بالغايات اجملسدة يف األىداؼ و ترتبط الوسيلة ا١تختار  
 (2).سياسة الصرؼ األجنيبمن أ٫تها السياسة ا١تالية والسياسة النقدية و 

                                       
 .208ص ، 1997زىراء الشرؽ، القاىرة،  ،-تحليل جزئي و كلي -يةاالقتصادالسياسات  عبد ا١تطلب عبد اجمليد -(1)
 .30 – 29ص ص  ا١ترجع السابق،، -دراسة تحليلية وتقييمية –ات االقتصادية السياس إلىالمدخل  عبد اجمليد قدي، -(2)
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 يةاالقتصادأدوات السياسة الثاني:  الفرع

تلك الوسائل اليت ال ٯتكن اعتبارىا كأىداؼ يف حد ذاهتا بل ىي  إىلية االقتصادتشَت أدوات السياسة 
اليت ال بد من إعبلهنا بشكل واضح ١تساعدة  ية، و االقتصادالنهائية للسياسة  الوسائل اليت ُتستعمل لتحقيق األىداؼ

الكلية ية االقتصادتنطوي أدوات السياسة قراراهتم بشكل أكثر كفاءة، و  اذٗتاي من االقتصادكل أطراؼ النشاط 
نوعية من الضروري أف تتميز با١ترونة اليت ٘تكنها من ٖتقيق األىداؼ يف ظل أي تغَت عموما على إجراءات كمية و 
من  ةديالسياسات االقتصاها االعتبارات تقـو عليكما أف ىناؾ ٣تموعة من ا١تبادئ و ٯتكن أف ٭تدث يف ا١تستقبل،  

 )1(.ة وعدد األدوات ا١تتاحةتساوي بُت عدد األىداؼ ا١ترجو بينها ضرورة ال

تتم معاٞتة و  ،ية عبلج التناقض ا١توجود بُت األىداؼ كلما أمكنو األمراالقتصادالسياسة  صانع٬تب على و 
من ناحية أخرى ٯتكن معاٞتة ىذا التعارض من و  ،ية من ناحيةاالقتصادت السياسة ذلك عن طريق زيادة عدد أدوا

ية ٚتيع أجزاء االقتصاديتضمن ىيكل السياسة و  (2)ية دفعة واحدة،االقتصادخبلؿ عدـ ٖتقيق أىداؼ السياسة 
 .يةاالقتصادية لتحقيق األىداؼ النهائية للسياسة االقتصادىو عبارة عن حزمة من السياسات السياسة و 

 ثبلث ٣تموعات رئيسية: إىلي االقتصادٯتكننا تقسيم األدوات ا١تتاحة للتحكم يف النظاـ و 

 ؛النقدية أدوات السياسة -
 ؛ةأدوات السياسة ا١تالي -
 (3)أدوات السياسة التجارية. -

ىي بصدد واعد اليت ٖتكم السلطات العامة و ية ٬تمع كل القاالقتصادمن ا١تبلحظ أف ا١تعٌت الواسع للسياسة و     
اليت تقـو بالرقابة يتضمن السياسة ا١تالية والسياسة النقدية و ية، يف حُت أف ا١تعٌت الضيق االقتصادالتدخل يف اٟتياة 

 (4)ا١تباشرة للمتغَتات األساسية لبلقتصاد الوطٍت.

                                       
 .Tinbergenوىو ما يعرؼ بقاعدة  -(1)
 .227-222ص ص  ،المرجع السابقعبد اجمليد عبد ا١تطلب،  -(2)
 .341رضا العدؿ، ا١ترجع السابق، ص ص  -(3)
 .241،ص 1990، القاىرة، دار الثقافة اٞتامعية ي الكلي،االقتصادالتحليل أٛتد جامع،  -(4)
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 : السياسة الماليةأوال

الكلي ٭تدث نتيجة التقلبات ا١تفاجئة يف الطلب الكلي، وذلك يف إطار  يداالستقرار االقتصاإف اختبلؿ          
حيث أنو يف حالة ا٩تفاض الطلب الكلي ٖتدث البطالة،أما يف حالة حدوث فائض يف الطلب  (1)،يةاالقتصادالدورة 
االستقرار يق ٖتق إىلإدارة الطلب الكلي بشكل فعاؿ ستؤدي  فإفبالتايل فإف ىذا األمر يؤدي إىل التضخم، و الكلي 

مدى تأثَتىا على أىداؼ السياسة ية و  ٖتظى هبا السياسة ا١تالتظهر يف ىذا اجملاؿ األ٫تية اليتالكلي، و  ياالقتصاد
 الكلي. يداالستقرار االقتصامواجهة اختبلؿ  يف التأثَت على الطلب الكلي و ية، حيث تعترب سبلحاً فعاالً االقتصاد

 سياسة اإلنفاق الحكومي كأداة من أدوات السياسة المالية .1

٢تا من تأثَت على الطلب  ذلك ١تاا١تالية و  همًا من أجزاء السياسةتُعد سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي جزءًا م         
اٟتكومي   ؽبالتايل تظهر ىنا أ٫تية سياسة اإلنفا، و االختبلؿالذي يعتربه كينز األداة األكثر فعالية ١تعاٞتة الكلي و 

تذىب النظرية اٟتديثة ، و  يداالستقرار االقتصالتحقيق  هااستخدامية اليت ٯتكن االقتصادكأداة من أدوات السياسة 
ية حيث ٗتتلف أثار ىذا اإلنفاؽ تبعًا الختبلؼ االقتصادآثاره إىل دراسة طبيعة اإلنفاؽ اٟتكومي و  ا١تالية العامة يف
 ( 2(.توبيعط

سابقة تدمَتًا ٞتزء من الثروة، قد كاف يُعترب يف مرحلة نفاؽ كالفحم بالنسبة للقاطرة، و واضح أف ىذا اإلو  
ا١ترتبات ىي اٞتزء األىم من اإلنفاؽ اٞتاري حيث يتميز ىذا الصنف من اإلنفاؽ باستمرار النمو وتُعد األجور و 

لذلك ٬تب على سياسات األجور السعي لزيادة إنتاجية العامل اٟتكومي، كما ٕتدر اإلشارة أف ٤تاوالت ٛتاية 
الصيانة يف نفقات التشغيل و  وتأيت لالعاماألجور عن طريق ٗتفيض ا١تصروفات األخرى قد تؤثر عكسياً على إنتاجية 

ا١تواطن بينما يتضمن عنصر الصيانة ٣تموعة كبَتة من  إىلا١ترتبة الثانية حيث يتضمن عنصر التشغيل إيصاؿ ا٠تدمات 

                                       
انكماش عرض النقود، أما النظرية الكينزية فتقر بأف زو الدورة االقتصادية إىل توسع و ية، فالنظرية النقدية تعاالقتصادىناؾ عدة نظريات مفسرة الدورة  -(1)

ظرة ية فتدعي أف الناالقتصادنظرية توازف الدورة اإلستثمار، أما نظرية التوقعات الرشيدة أو ارتباطها بنظرية ثر ا١تضاعف و االقتصادية ىي كنتيجة ألالدورة 
١تزيد من التفاصيل .حدوث دورات اقتصادية إىلعرض كميات فائضة أو شحيحة من األيدي العاملة ٦تا يقود  إىلاألجور تقود ا٠تاطئة إىل حركات األسعار و 

 .1999، دار ا١تريخ، الرياض، الكلي االختيار العام والخاص االقتصادأنظر: جيمس جوارتيٍت، 
 .71 -70، ص ص 1998، مكتبة اآلداب، مصر ،-يةاالقتصادآثارىا أدواتها الفنية و  -لمالية العامةاباىر ٤تمد عتلم،  -(2)



 في االقتصادات النفطية  الهيكلي التوازنالجة اختبلل في معية الكلية االقتصادالسياسات  دور   الفصل الثاني

84 
 

إعاقة كفاءة عمل  إىلاألنشطة ا١تطلوبة لئلبقاء على البنية األساسية يف حالة جيدة، حيث أف نقص الصيانة يؤدي 
 (1(.التشغيلو ي االقتصاد٦تا يؤثر سلبا على مستوى النمو القطاع ا٠تاص 

ية الثروة تنم إىلاليت هتدؼ نفقات ٗتصص لتكوين رأس ا١تاؿ، و  جانب ىذه النفقات توجد إىللكن و   
تستهدؼ برامج و (2(الداخل، إىلالتحويبلت الرأٝتالية إٚتايل تكوين رأس ١تاؿ الثابت و  تشتمل علىو  الوطنية

صايف القيمة اٟتالية للمشاريع واليت ترتبط ٔتدى توفر ا١توارد والقيود ا١تؤسسية  العاـ يف الدوؿ النامية تعظيم االستثمار
 .ية الكليةاالقتصادو 

٬تب األخذ بعُت االعتبار ب منحو األولوية من ا١تشروعات، و عادة ما ٖتدد برامج اإلصبلح ا٢تيكلي ما ٬تو  
 بلقة بُت ا١تشاريع اإلنتاجيةالعن حيث ٘تويل ا١تشاريع، وعبء الديوف ا٠تارجية و دفوعات ممدى تأثَته على ميزاف ا١ت

لتمويل اإلنفاؽ تعتمد الدوؿ بصفة عامة على اإليرادات العادية و  (3(النقدية.أثَت ذلك على السياسات ا١تالية و تو 
ية االقتصادكما أنو ١تواجهة األزمات   (4(،ياالستثمار على القروض العامة لتمويل اإلنفاؽ اٟتكومي اٞتاري و 

التوسع يف اإلنفاؽ غط على اإلنفاؽ اٟتكومي اٞتاري و عرب الض االقتصادا١تستعصية تلجأ الدولة إلنعاش 
 (5(.ياالستثمار 

ىو ما ؼ إىل ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ و الذي يهدومي عن السلوؾ ا١تايل للحكومات و يُعرب اإلنفاؽ اٟتكو        
 يسمح أىدافها، فمن وجهة النظر التقليدية ذات التوجو الكينزيؽ سياسة اقتصادية ٢تا وسائلها و ىذا اإلنفا٬تعل من 

 ىو ذو تأثَتها التأثَت على مستوى التشغيل، و يف مقدمتية و االقتصادحقيق أىداؼ السياسة اإلنفاؽ اٟتكومي بت
 (6).اإلٚتايللي ىذا ما يسمح بزيادة الناتج احملمباشر على منحٌت الطلب الكلي، و 

                                       
 .10، ص المرجع السابقجودي سكارالتا،  -( (1
 .٣52تدي ٤تمود شهاب، ا١ترجع السابق،  -((2
 .11جودي سكارالتا، ا١ترجع نفسو، ص  -((3
 .ذا إذا استثنينا الدوؿ النفطيةى -((4
 .279فوزت فرحات، ا١ترجع السابق، ص  -((5
من الناتج  %26االستهبلكي واإلستثماري ٯتثل حويل حيث أنو إذاأخذنا بعُت االعتبار الدوؿ ا١تتقدمة فإف اإلنفاؽ اٟتكومي يف فرنسا مثبلً بشقيو  -(6)

ؽ اٟتكومي تتجاوز احمللي وىو ٭تتل ا١ترتبة الثانية بعد استهبلؾ العائبلت ضمن مكونات الطلب الكلي، ومن ا١تبلحظ أف وجهة النظر اٟتديثة يف ٣تاؿ اإلنفا
 مسألة الكمية لتصل إىل طرح آخر وىو نوعية اإلنفاؽ اٟتكومي.
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على ضخ تستعمل سياسة ا١تضخة اليت تعتمد الدولة  فإفعبلج البطالة وهبدؼ ٖتقيق التشغيل الكامل و           
تأخذ و  (1(القومي والسماح بوجود عجز يف ا١توازنة العامة للدولة، االقتصادا١تزيد من اإلنفاؽ اٟتكومي يف شرياف 

 اٟتكومية شكلُت: اتاالستثمار 

إنعاش النشاط يساعد على بدأ و اٟتكومي األويل الذي  ؽاإلنفا إىلالذي يشَت : و (2(ا١تضخة تشفيط -
ذلك عن طريق حقن قوة شرائية جديدة ا٠تاصة و  االستثماراتاولة زيادة ي يف اجملتمع من خبلؿ ٤تاالقتصاد

 يف شكل زيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي؛
ا٠تاص يف حاالت  االستثمارالذي يُقصد بو أف يكوف تعويضًا عن اال٩تفاض يف :و (3(اإلنفاؽ التعويضي -

 إىلا٠تاص  االستثمارالذي ٬تب أف يكوف على نطاؽ واسع، كما ٬تب أف يستمر حىت يعود و  الكساد
 (4(الوضع الطبيعي.

برامج  فإفبالتايل ا١تدفوعات، و على ميزاف  العاـ مدى تأثَته االستثمارعند ٖتديد برامج  عتباراالويؤخذ بعُت          
ية الكلية، مدى االقتصاداٟتكومي تواجو ثبلث مشكبلت مًتابطة: ا١تنفعة الناٚتة عن ىذه ا١تشاريع، القيود  االستثمار

لكنو يهدد كومي يف البداية ٦تكن التنفيذ وقادرًا على رفع النمو، و توافر ا١توارد، فقد يبدو برنامج معُت لبلستثمار اٟت
بالتايل يتضح أنو غَت قابل و  اٟتد من ا١توارد ا١تتاحة،دي إىل تشديد السياسات ا١تالية و ٦تا يؤ  يدرار االقتصااالستق

استجابة قوية من  إىل٪تو مستقر لكنو ٮتفق يف الوصوؿ  إىلقد يؤدي ما قد يكوف ا١تشروع أقل طموحًا و للتنفيذ، ك
 (6(.خفض النمو إىلفيفضي بذلك (5(القطاع ا٠تاص،

                                       
من حاالت البطالة وا٩تفاض الدخوؿ حيث أف اإلستثمار ا٠تاص يكوف عند أدىن مستوى لو وذلك بسبب  االقتصادوقات الكساد يعاين ففي أ -((1

وتكوف ىناؾ طاقة إنتاجية معطلة، ففي ظل ىذه الظروؼ ال بد على اٟتكومة أف تزيد اإلنفاؽ  ،ا٩تفاض الطلب الكلي وىبوط الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ
وبالتايل  ،ؽ الكليبطريقة مباشرة وذلك عن طريق القياـ بربامج ا١تشروعات العامة على نطاؽ واسعوبطريق غَت مباشر،عن طريق استمالة األفراد لزيادة اإلنفا

من حالة الكساد حيث أف اإلستثمار اٟتكومي يؤدي إىل زيادة ا١تداخيل  االقتصاديو اٞتاري واإلستثماري سوؼ ٮُترج فإف زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي بشق
بلستثمار يف القطاع لالشخصية وزيادة االستهبلؾ ٔتقدار مضاعف للزيادة األصلية يف اإلنفاؽ اٟتكومي، دوف أف يكوف لو أثر عكسي على الكفاية اٟتدية 

 .233، ا١ترجع السابق، ص ية الكليةاالقتصادالسياسات عبد اجمليد عبد ا١تطلب،  ن التفاصيل أنظر:: ١تزيد ما٠تاص

)
2
(- Pump priming  

(
3
)- compensatory spending 

 467-466، ا١ترجع السابق، ص ص النظريات  و السياسات المالية و النقديةسامي خليل، -((4
 تشفيط ا١تضخة ضعيف -((5
 10سكارالتا، ا١ترجع السابق، ص جودي  -((6
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ذلك نظراً ية و االقتصاداإلنفاؽ اٟتكومي لتحقيق أىداؼ السياسة  استخداـلذلك ٬تب توخي اٟتذر عند و            
تدارؾ العجز يف ميزاف اٟتكومي من أجل اٟتد من التضخم و  ؽفتخفيضا إلنفاللتعارض بُت تلك األىداؼ،

اٟتد من  إىل تلجأمعظم الدوؿ  فإف٢تذا البطالة، و ي ومعدؿ االقتصادؤثر سلبًا على النمو ا١تدفوعات ٯتكن أف ي
أوال عند التفكَت بتخفيض اإلنفاؽ اٟتكومي ألف القرار يكوف أسهل من قرار ا١تساس باإلنفاؽ  ياالستثمار اإلنفاؽ 

االستقرار ٖتوؿ دوف أف تؤدي وظيفتها يف ٖتقيق صعوبات وعراقيل نفاؽ اٟتكومي تكتنفها أف سياسة اإل إال(1(اٞتاري
 ي.االقتصاد

 سياسة اإلنفاق الحكومي والمقدرة المالية للدولة . أ

حياد سياسة  إىلىذا يؤدي ا٠تاص و  االستثمارمي إىل ا٩تفاض ٯتكن أف يؤدي االرتفاع يف اإلنفاؽ اٟتكو            
الذي ٭تدد درجة العامل ا١تًتتبة على اإلنفاؽ اٟتكومي، و آثار توليد الدخل فيما يتعلق بالتشغيل و  ياٟتكوم اإلنفاؽ

 االستثمارحيث أف ردود فعل اإلنفاؽ اٟتكومي على  ،كومي ىو طريقة ٘تويل ىذا اإلنفاؽفعالية سياسة اإلنفاؽ اٟت
ا٠تاص تكوف من خبلؿ األثر على سعر الفائدة أو على الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ،فإذا مل يتم ٘تويل اإلنفاؽ اٟتكومي 

مزاٛتة القطاع  إىلما سيؤدي  الئلقراض وىذخبلؿ سوؽ األرصدة النقدية القابلة  بزيادة عرض النقود مت ٘تويلو من
ا١تقيدة لبلستثمار اٟتكومي ا١تمَوؿ عن طريق االقًتاض قد تُلغى  أباآلثاررفع سعر الفائدة، كما  إىلا٠تاص ٦تا يؤدي 

 (2(.عن طريق ىبوط الكفاية اٟتدية لرأس ا١تاؿ بالنسبة لبلستثمارات ا٠تاصة

برامج ا١تشروعات العامة ٬تب أف  فإفحالتو الطبيعية،  إىلا٠تاص  االستثمارو ٔتجرد رجوع فإنالتايل بو           
 إعادتووإ٪تا ىو فقط يساعد على إحيائو و ا٠تاص  االستثماراٟتكومي ليس بديبل عن  االستثمارتتوقف، ذلك ألف 

ومي تتوقف على التوقيت السليم، نها سياسة اإلنفاؽ اٟتكمأف فعالية السياسة ا١تالية و حيث  إىل الوضع الطبيعي،
السطح تساؤؿ مهم حوؿ مدى قدرة الدولة على زيادة أو ٗتفيض اإلنفاؽ اٟتكومي كلما استدعى األمر  إىل يطفواو 

و ىناؾ عدة ٤تددات ٟتجم اإلنفاؽ اٟتكومي اليت من بينها ا١تقدرة ا١تالية فإنلذلك  ،يةاالقتصادذلك ضمن الدورة 
 إىلىي عامل حاسم يف رسم حدود اإلنفاؽ اٟتكومي فهي ٔتثابة السيولة ا١تالية ا١تتاحة اليت يف ضوئها يتقرر و  للدولة،

 كومي.لتخصيصات ا١تالية لئلنفاؽ اٟتأي مدى ٯتكن للدولة إقرار ا

                                       
 .3, ص 2006وؽ النقد الدويل، د، معهد صنسياسات اإلنفاق العام و اإلصبلحعبد ا٢تادي يوسف،  -(1)

 .472، ص المرجع السابقسامي خليل،  -((2
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 المقدرة التكليفية ) الطاقة الضريبية( . ب

ي ٘تثل الشق الثاين للسياسة ا١تالية، وال ٮتفى أف الضرائب ىضريبية أىم بنود اإليراد العاـ و تعترب اإليرادات ال
فاؽ اٟتكومي يف الدوؿ ا١تتقدمة اإلن ٘توؿ ثبلثة أرباع ثيف عصرنا الراىن تعترب من أىم موارد الدولة على اإلطبلؽ حي

-%35 تشكل نسبة اإليرادات الضريبية يف تكوين الدخل القومي يف بلداف السوؽ األوروبية ا١تشًتكة ما بُتو 
تنطلق السياسة الضريبية من مفهـو ا١تقدرة التكليفية ونعٍت هبا قدرة األفراد على ٖتمل العبء الضرييب، و  (45%1(

ادات فكلما زادت الضرائب كلما أمكن زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي، ألف الضرائب تُعد من ا١تصادر الرئيسية لئلير 
ففي ىذا ا١تستوى يتم دراسة القدرة التحملية للدخل  ( 2(الدولة با١تاؿبالتايل فهي رافد رئيسي ٠تزينة اٟتكومية، و 

من خبلؿ  وا١توضحةاليت ٖتققها أعلى قدرة ٖتملية للدخل القومي ؿ إىل اٟتصيلة الضريبية ا١تثلى و القومي لغرض الوصو 
 (3).منحٌت الفر

يرجع سبب ا٩تفاض ة الضريبية، و  تعكس حقيقة الطاقال من ا١تبلحظ أف اٟتصيلة الضريبية يف الدوؿ الناميةو 
 :لعوامل ٖتكم حجم الطاقة الضريبية٣تموعة من ا إىلالعبء الضرييب 

كرب منو بالتايل أكلما أمكننا اقتطاع نسبة  القومي حجم الدخل القومي حيث أنو كلما ازداد حجم الدخل -
 (4( ؛تزداد الطاقة الضريبية

و فإنبالتايل قومي سيزداد و الدخل ال فإفية اإلنتاج اتاالستثمار سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي فإذا كاف موجو ٨تو  -
تأثَتىا سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي تلعب دورا مزدوجا من حيث  فإفسيتحمل بسهولة العبء الضرييب، وىنا  

 (1(على ثقة ا١تواطنُت بسياسة اٟتكومة من جهة أخرى.على ٪تو الناتج من جهة و 

                                       
 .97(، ص 2007، االقتصاد) سورية: اجملتمع و  حساسية النظام الضريبي السوري،رامي زيداف،  -((1

العبء الضرييب، حيث أناألوىل ىي تلك النسبة من الدخل القومي اليت ٯتكن اقتطاعها دوف ييز بُت مفهـو الطاقة الضريبية و ىذا السياؽ ٬تب التميف  -((2
يد من التفاصيل . ١تز آثار اقتصادية واجتماعية سلبية،أما  العبء الضرييب فهو يقيس مدى استغبلؿ النظاـ الضرييب للطاقة الضريبية لبلقتصادإلىأف تؤدي 

 140، ص المرجع السابقطارؽ اٟتاج،أنظر: 
ٗتفيض االقتطاعات اإلجباريةوالنتيجة اليت ٩تلص إليها ىو أف ىناؾ حدودا  إىلتربير السياسات ذات ا٠تلفية الليربالية ا٢تادفة  إىلالفر الذي سعى  -(3)

الذي يُعطى بالصيغة عوامل احملددة للطاقة الضريبية و ي منأىم الاالقتصاديعد الفائض إىل ا٩تفاض اٟتصيلة الضريبية. و  مثلى للطاقة الضريبية يؤدي ٕتاوزىا
 .الفعلي +االستهبلؾ العائلي+االستهبلؾ اٟتكومي النهائي اإلدخاري= االقتصادالتالية:الفائض 

 82، ص 2000البحوث،مركز اإلمارات للدراسات و  امية،محددات الطاقة الضريبية في الدول النمصطفى حسُت ا١تتوكل، -((4
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ا١تتمثلة يف تطرح مشكلة الدوؿ النامية و ىنا ي، و االقتصادالضريبة من الفائض  ينصح كالدور بضرورة اقتطاعو 
ي يف الدوؿ النامية ٦تا االقتصادىذا يعٍت وجود عامل موضوعي ٮُتفض الفائض اإلنتاج أقل من االستهبلؾ، و  أف

 (2(ٮتفض العبء الضرييب.

 للدولة االفتراضيةالمقدرة  . ت

نهم الشركات من خبلؿ االقًتاض م واألفراد أنعٍت هبا قدرة الدولة على اٟتصوؿ على اإليرادات ا١تالية من و 
كينزأف   ٪توذجيفًتض للدولة، و  االفًتاضيةم ا١تقدرة أىم وسيلة لتدعي االدخاريعد بواسطة طرح سندات اٟتكومة، و 

أشار ىذا ما معطلة ومن مث ا٩تفاض الدخل القومي، و قد تؤدي إىل تشكيل موارد الكلي  االدخارشدة االرتفاع يف 
  (3(.االدخاراقتصاديوف فيما يعرؼ بلغز  وإلي

الرفع من القدرة ا١توارد خاصة يف الدوؿ النامية و تظهر لنا أ٫تية تدخل الدولة للتخصيص األمثل ٢تذه و 
 العوامل التالية: إىلباالستناد  االفًتاضية

 الفردي، حيث تزداد رغبة األفراد يف اإلقباؿ على شراء السندات اٟتكومية ا١تطروحة للتداوؿ االدخارحجم  -
 ىذا من شأنو رفع القدرة ا١تالية للدولة؛و  ،لديهم االدخارمع زيادة مستوى 

ذلك يف إطار السوؽ ا١تالية حيث يتم توجيو ما بُت القطاع ا٠تاص والقطاع العاـ و  االدخارع طرؽ توزي -
م لبلستثمار يف السندات ذات الفائدة العالية لذا ينبغي على اٟتكومة األخذ بعُت االعتبار معدالت مدخراهت

 (4(الفائدة ا١تمنوحة.

 

                                                                                                                           
 .8، ص1998، سورية،ية االقتصادجمعية العلوم عارؼ دليلة، عجز ا١توازنة وسبل معاٞتها،  -((1
 .208، ص ، المرجع السابق٤تمد دويدار -((2

3
))-The paradox of thirftلكن حسب رأيي و ا١تستوى التوازين للدخل من الكلي و إىل خفض الطلب أدى اإلدخاراإلٚتايلزيادة  والذي ينص على أف

ا١تعدؿ ا١ترتفع لبلدخار  فإفعلى ا١تستوى الكلي ضاراً دائما فعندما يكوف الطلب الكلي يف مستوى ٯتَكنو من اٟتفاظ على التشغيل الكلي  اإلدخارال يكون
تسمح بتحقيق معدؿ ٪تو سريع ما  ا١تعدالت ا١ترتفعة لبلدخار واإلستثمار فإفعلى ذلك اتج القومي للتكوين الرأٝتايل، و يسمح بتخصيص قدر أكرب من الن

 .داـ الطلب الكلي قادرا على االحتفاظ ٔتستوى التوظف الكامل

 .49، ص المرجع السابقالرٛتاف نوزاد، عبد  -(4)
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 من أدوات السياسة المالية ةالضريبية كأداالسياسة  .2

ية، االقتصادٖتقيق األغراض ا١تالية، و  إىلتعترب السياسة الضريبية إحدى أدوات السياسة ا١تالية، إذ ترمي     
، يةاالجتماعية وا١تالية و االقتصادحىت يتسٌت للنظاـ الضرييب ألي دولة من ٖتقيق األىداؼ و  ، والسياسية.يةاالجتماعو 

 و ٬تب رسم سياسة ضريبية معينة.فإن

جانب  إىل اتاالستثمار ي لتحفيز االقتصاداستمدت السياسة الضريبية أ٫تيتها كأداة من أدوات التدخل     
تعترب السياسة الضريبية إحدى أدوات و  .النفقات العامة بالتكامل معها، انطبلقا من وحدة السياسة ا١تاليةسياسة 

ية االقتصادية، اليت تتطور بتطور الظروؼ االقتصادالسياسة ا١تالية، و٘تثل ىذه األخَتة إحدى أدوات السياسة 
ية االقتصادية للدولة، كما أهنا تعد إحدى أدوات تطوير ىذه الظروؼ. ومثل بقية السياسات االجتماعوالسياسية و 

 ( 1)اد،فر ىداؼ النهائية تتعلق بتعظيم رفاىية األهنائية وأىداؼ وسيطية، حيث أف األف للسياسة الضريبية أىداؼ إف
العتبار عدة متغَتات يف ٖتديد خذ بعُت األم ايتالعصرية ذات الطابع ا١تنفتح على العامل ا٠تارجي  تيااالقتصادويف 

هائية ىداؼ النسئلة عند ٖتديد األأيطرح صانع السياسة الضريبية عدة ، حيث الضريبيةىداؼ النهائية للسياسة األ
 فقط؟  بو دافعي الضرائأٚتيع ا١تواطنُت  ستهداؼاللسياسة الضريبية، ىل ٬تب 

 أىداف السياسة الضريبية . أ
للسياسة الضريبية ال بد من ىداؼ النهائية وحىت يتم ٖتقيق األ: نتاج السلع العامةالبلزمة إلتوفَت ا١توارد  -

حيث يف ظل  ( 2)ساسية، ائب حىت تقـو الدولة بوظائفها األضر  فرضىداؼ وسيطية، حيث ٬تب وجود أ
استخداـ  يستطيعوفُت لبالكمية الكافية، ويف ظل وجود عدة متعامغياب الدولة ال ٯتكن توفَت السلع العامة 

                                       
ية  منالصرائب ا١تعرب عنها من خبلؿ التصويتفي االنتخابات االقتصادبلعدالة الٯتثل الًتجيح نفور اجملتمع من فراد، األتتمثل يف اجملموع ا١ترجح ١تنفعة   -(1)

 ىذا طبعا يف اجملتمعات الدٯتوقراطية.

٫تة سادارات ٬تب وجود منفاؽ اإلإجل أجل صيانة القوة العمومية، ومن أجاء ما يلي: من  1789نساف لسنة من تصريح حقوؽ اال 13ففي ا١تادة   -(2)
 عادؿ على ٚتيع ا١تواطنُت. مشًتكة والزامية توزع بشكل
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 (1)مثل، غَت كاؼ مقارنة ٔتستوى باريتو األنتاجها بشكل سوؽ بإع السعر، يقـو الىذه السلع العامة دوف دف
 (2)نتاج ىذه السلع .إنتاجها أو إنشاء مؤسسات مكلفة بإوبالتايل ٬تب على السلطات العمومية ٘تويل 

سعار النسبية وتوجو سلوكات ا١تتعاملُت حيث تقـو السياسة الضريبية بتعديل األ :يةاالقتصادتدعيم الفعالية  -
تؤثر الضريبة يف تنافسية ا١تؤسسات من خبلؿ تأثَتىا على ، كما يةاالقتصادف تساىم يف زيادة فعالية أ ٯتكن

يا اٟتجم الكبَت من مزا ستفادةاالن جهة على زيادة اإلنتاج ومنو يساعد م جفا٩تفاض اإلنتا عوامل اإلنتاج، 
من جهة، ومن جهة ثانية يعمل على ٗتفيض أسعار عوامل اإلنتاج ٦تا يعمل يف النهاية على خفض 

 . التكاليف الكلية لئلنتاج
عرؼ باآلثار ا٠تارجية للنشاط ما يُ بتصحيحيضا كما تقـو الضرائب أ  :ثار الداخلية وا٠تارجيةتصحيح اآل -

ثار ية يف حالة اآلاالجتماعف اٟتدية ا٠تاصة و بُت التكالي تعادؿ ماوذلك من خبلؿ ضريبة  (3)،ياالقتصاد
ثار ا٠تارجية عانات للمتعاملُت يف حالة اآلوعلى العكس من ذلك ٯتكن للدولة أف تقدـ إ (4)اٞتانبية السلبية،

ثار الداخلية للنشاط كن للسياسة الضريبية أف تصحح اآلوٯتالسلبية، هبدؼ الزيادة من ىذه اآلثار.
ية االجتماع تستخداـ االشًتاكاباي ا١تموؿ االجتماعنظاـ الضماف  من خبلؿ تطبيق (5)ي االقتصاد

 )6(ىل الضرائب على التبغ والكحوؿ .باإلضافة إثار، ىل تصحيح ىذه اآلائب والذي يهدؼ إالضر 
د يف مواجهة الصدمات الظرفية للطلب من خبلؿ اعٯتكن للسياسة الضريبية أف تس: داالقتصا ستقراراتدعيم  -

٬تايب إويف حالة وجود فرؽ سواء استهبلكي أو استثماري، أو الطلب ا٠تارجي  اإلٚتايلالتأثَت على الطلب 
 ٯتكن للزيادة يف االقتطاعات جل القصَتي يف األاالقتصادالكامن والنشاط  ياالقتصادبُت معدؿ النمو 

ن الناتج احمللي ا٠تاـ ذا كاف الناتج احمللي ا٠تاـ اٟتقيقي أقل مإ، و االستثماريٗتفض من الطلب جبارية أف اإل

                                       
 .خرآنقاص من رفاىية متعامل إلف نزيد من رفاىية متعامل دوف اأنو ال ٯتكن ألى ىي حالة ٣تتمع تنص عparetoأمثلية باريتو   -(1)

 .95، ص 1996عماف، ، دار البشَت ترٚتة علي حسُت حجاج، األسواق أم الحكومات،تشارلز وولف،   -(2)
(

3
) - Externalités. 

ليت تضمنت معدؿ وا 2014ا١تطبقة سنة  contribution climat energie CCGوٯتكن أف نضرب مثبل يف ىذا السياؽ مسا٫تة مناخ / طاقة  -(4)
ساسي لتمويل االنفاؽ ( ىي ا٢تدؼ األTICPEستهبلؾ ا١تنتجات الطاقوية ) عتربت الضريبة الداخلية إلاُ حيث  ،CO2صدار إضريبة يتماشى مع 

 ,١mireille chiroleu, lafiscalité incitative,  problèmes économiques, mars 2016, numero 9تزيد من التفاصيل انظر:  اٟتكومي

p 27. 

(5)- Internalité جل عادة ال تعظم من من تعاملُت يتخذوف قرارات قصَتة األف ا١تأوالذي ينص على  ،االقتصاد السلوكيبوىو مفهـو ناتج عن ما يعرؼ
 .منفعتهم خبلؿ دورة حياهتم

)
6
(- Laurent simula, la politiqu fiscale, objectifs et contraintes, problèmes économiques, Mars 2016, numero 9, p7. 
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فعالية ىذه السياسة ، ف ٖتسن من الطلبأٯتكن (1)ف سياسة ٗتفيض الضرائب على الدخلإالكامن، ف
يل اٟتدي اف ا١تيل اٟتدي لبلستهبلؾ أكرب وكاف ا١تذا كإْتيث يكوف أكرب  ،متعلقة ٔتضاعف الضرائب

 ضعيف. ستَتادلبل
جل ن للسياسة الضريبية أف ٖتقق أىداؼ االستقرار طويلة األوٯتك جل: ٖتقيق أىداؼ االستقرار طويلة األ -

لى حجم االقتطاعات ولكن طبيعة اإلنفاؽ سواء  وذلك ليس بالًتكيز ع( 2)،يف إطار نظرية النمو الداخلي
 أو يف البنية التحتية، رأس ا١تاؿ التكنولوجي ورأس ا١تاؿ البشري. ستثمارياكاف 

 استخدامهافيما يتعلق بالكميات اليت يرغبوف يف إنتاجها، ذلك أف الضرائب ٯتكن و  تغيَت ا٢تيكل الوظيفي: -
لتغيَت ا٢تيكل الوظيفي يف  استخدامهاللتأثَت على حجم ساعات ونوعية العمل، حجم ا١تدخرات. وٯتكن 

 ية ا١تختلفة.االقتصاداجملتمع بإعادة توزيع ا١توارد البشرية بُت األنشطة 
 أدوات السياسة الضريبية . ب

ية، وذلك من خبلؿ االقتصادودفع عجلة التنمية  االستثمارجذب وٖتفيز  إىلدؼ السياسة الضريبية هت      
ز يف التدابَت واإلجراءات الضريبية ا١تعينة تتخذىا السلطة الضريبية ا١تختصة ا١تختلفة.يتمثل ىذا التحفي أدواهتااستعماؿ 

وتشكل الوسائل ا١تستعملة  .وفق سياسة ضريبية معينة، بقصد منح مزايا واعتمادات ضريبية لتحقيق أىداؼ معينة
 (3):ٜتس ٣تموعات إىلية االقتصادلتحقيق السياسة الضريبية إنفاقا ضريبيا يصنف حسب منظمة التعاوف والتنمية 

 .القرض الضرييبو  التخفيضات الضريبية -
 .التخفيضات ا٠تاصة با١تعدالت -
 )4(اإلعفاءات الضريبية.و  تأجيل مواعيد الدفع -

                                       
)1(- taxcut. 

تقليص العوائق التجارية،  يفوالتنمية، فهي تبحث  األجلوالنمو االقتصادي طويل لية التجارة الدو  للعبلقة اإل٬تابيةبُتتؤسس نظرية النمو الداخلي   -(2)
أسرع، وزيادة  ا١تتقدمةٔتعدؿالدوؿ  ا١تتطورةيفاستيعاب الدوؿ النامية للتكنولوجيا  خبلؿالطويل، من  يف األجلوالتنمية  االقتصاديالنمو  وتسرعمعدالت

 أكربالستخداما١توارداحملليةيفكفاءة   إىلبالشكل الذي يقود  األسعاروتقليل تشوىات ، اٟتجمفياالنتاجاقتصاديات  ٖتقيقير، والتطو  األْتاثمن  ا١تنافعا١تتدفقة
خالد ٛتمد . ١تزيد من التفاصيل أنظر: منتجات وخدمات جديدة ًنالوسيطة وتقد ا١تدخبلتإنتاج  أكربيفوكفاءة  وٖتقيقتخصص، االقتصاديةالقطاعات 

 .4،ص 2006الطبعة االوىل، "، دار ا١تناىج، عماف، ،"التجارة والتنميةالسواعي
 .175-172مرجع نفسو، ص.ص:  - (3)

)4(- Laurent simula, op cit, p 9. 
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 ي، نلخصها فيما يلي:االقتصادبُت الضرائب والنمو ىناؾ روابط متعددة ونبلحظ أف             

ي، ٦تا يؤدي إىل خسارة صافية يف الكفاءة االقتصادمارست الضرائب تأثَتا تشويهيا على السلوؾ  -
، وبالتايل فإف الزيادة يف مستوى الضرائب تؤثر سلبا على ٪تو الناتج على ا١تدى االقتصادية يتحملها االقتصاد

 البعيد.
ؿ تأثَته على ي من خبلاالقتصادٯتكن أف ينطوي ىيكل الضرائب على انعكاسات يعتد هبا على النمو  -

ثبات ا١تستوى العاـ للضريبة يؤدي التحوؿ ٨تو زيادة الضرائب على االستهبلؾ  فبافًتاضتراكم رأس ا١تاؿ 
، وبالتايل تشجيع تراكم رأس ا١تاؿ، ومن جهة االدخارلصاحل خفض الضرائب على الدخل إىل زيادة حافز 

أو تطوير  استيعابعلى  االقتصادعلى التجارة قدرة  بأخرى قد يعوؽ االعتماد الشديد على الضرائ
التكنولوجيا اٞتديدة ٦تا يعرقل احتماالت ٪توه عن طريق اٟتد من تعرض الصناعات احمللية للمنافسة 

 (1)الدولية.
 المالي داءواألقواعد المالية العامة  .3

مستويات مستهدفة للدين أو قيود و رصيد ا١تيزانيةقيد على ، تتمثل يف القواعد ا١تالية العامةلأنواع ىناؾ عدة         
 ، ويتمثل اإلطار الذي يتم ٖتديد قواعد ا١تالية العامة يف ما يلي: أو النفقات على الضرائبدود ، واٟتعلى ا١تديونية

 فيو سياسات ا١تالية العامة صاغالسياؽ ا١تؤسسي الذي ت. 
  ضماف ٛتايتها من السياسات التوسعية الزائدة؟ العامة إىليؤدي اختيار إطار معُت للمالية ىل 
  أف يؤدي تطبيق قواعد ٤تددة للمالية العامة، كيف ٯتكن العمل وفق إطار معُت للمالية العامة،  يف ظل

تصمم خصيصا حسب االحتياجات والتفضيبلت الُقْطرية، إىل زيادة االنضباط وا١تساءلة وتعزيز 
 ا١تسؤولية وا١تصداقية ا١تالية؟

 (2):احملتملة تكبلشعدد من ا١ت عبلجل قواعد ا١تالية العامة استخداـ ٯتكنو 

                                       
، صندوؽ النقد 14/12/2006-4، أبوظيب“الكلي وقضايا مالية اٟتكومة االقتصادإدارة  ”، دورة الضريبية واالصبلح السياسةابراىيم الكراسنة،  -(1)

 .يةاالقتصادالعريب، معهد السياسات 

 Alberto Alesina and Roberto: السياسي االقتصادمن دراسات طبلع على أمثلة لئل Alesina and Perotti, 1995راجع دراسة  -(2)

Perotti,  Budget Deficits and Budget Institutions, University of Chicago Press January 1999 
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  ْسِفر الضغوط االنتخابية إىل اعتماد إطار زمٍت قصَت األجل، ٦تا يُ قد تضطر اٟتكومات ٖتت تأثَت
 ؛يعاالجتما ا١تنظوراختيار سياسات دوف ا١تستوى األمثل من  عن

  ؛االعتبارات السياسيةخاضعا لدورة ميزانية ٖتكمها قد يكوف اإلنفاؽ اٟتكومي أو النظاـ الضرييب 
  الكبَتة مع توجيو اىتماـ  عدائما للمشاريقد تتسبب ا١تؤسسات السياسية يف ٖتيز القرارات العامة

 ؛أقل لدرجة كفاءهتا
  ،ل على أهنا أفضقد يُنظر إىل قواعد ا١تالية العامة نظرا ٢تذه التشوىات ا١تمكنة بأنواعها ا١تختلفة

 .“َت  ي ا٠تَ االجتماعط ا١تخط  ” للقياـ بدورمتاح بديل 
  ا١تالية العامة من قواعدىناؾ ثبلث أنواع 

)يف   كوف يف شكل شروط لتحقيق ميزانية متوازنةغالبا ما ي: النوع األكثر انتشارا(قيد على رصيد ا١تيزانية ) -
،  االستثماريف حالة عجز مايل إال لتمويل الوقوع ظُر ٖتَْ “: القاعدة الذىبية”كثَت من الواليات األمريكية(

عليها معاىدة  تنصكاليت أيضا يف شكل مستويات مستهدفة ٤تددة  القيود على رصيد ا١تيزانية كما تأيت 
نظرا إلمكانية ٘تويل ما يُنَفق ، التحيز ٨تو اإلنفاؽ الزائدالتعاجل ومن بُت عيوب ىذه القاعدة أهنا .سًتٮتتما

مسايرة لبلٕتاىات الدورية إذا ا٩تفضت سياسة ا١تالية العامة ٕتعل ، كما أهنا زيادة الضرائببالزيادة عن طريق 
أثناء الركود، يصبح من البلـز اٗتاذ قرار استنسايب بتشديد سياسة ا١تالية العامة النفقات  زادتاإليرادات و 

يت يتطلبها ال “نشطةال”ية العامة سياسة ا١تال، باإلضافة إىل أف حىت يظل رصيد ا١تيزانية يف اٟتدود ا١تقررة
 االلتزاـ هبذه القاعدة قد تنطوي على ما يلي: 

  يتعارض مع اإليرادات  إجراء التعديل على جانبية: االقتصادالدورة  على مدارسياسة ضريبية تتغَت
 ؛(”optimal taxation“)“ا١تثلى ةبيالضر ”مبادئ 

  يصبح من الصعب إدارة اإلنفاؽ بكفاءة من ناحية أخرى، إذا استلـز األمر تعديل النفقات، قد
 .على ا١تدى ا١تتوسط، أو قد يتم ضغط النفقات الرأٝتالية إىل درجة مبالغ فيها

، ،فهي ُتَشرَّع بقصد التطبيق الدائمبنص قانوين يت تصدرال طبيعة القواعدْتكم :النفقاتحدود للضرائب أو  -
معظم قواعد ا١تالية العامة السارية ، أما يةاالقتصادتصلح للتطبيق على مدار الدورة صياغتها ْتيث ينبغي و 

 . ومن مزايا ىذه القاعدة أهنا:اٟتفاظ على الفائض كما تفيد يف التخلص من العجزقد تفيد يف  حاليا
  ؛التشوىات اليت تؤدي إىل اإلنفاؽ الزائد بشكل مباشرتعاجل 
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 الضبط أدوات ألف الٕتاىات الدورية، ا ةر مسايَ ياسة ا١تالية العامة بشكل تلقائي إىل قود سال ت
 ؛التلقائي لئليرادات تكوف حرة يف العمل دوف قيود

  يةاالقتصادالصعود يف الدورة العاـ خبلؿ فًتات  نفاؽزيادة اإل ٨توا١تيل تستطيع التحكم يف. 

عمل بالضرورة على تصحيح ا١تيل ٨تو العجز ا١تفرط والذي ينشأ، ال ت أهناوب ىذه القاعدة فتتمثل يف أما  عي        
الدراسات تشَت ومع ذلك،على سبيل ا١تثاؿ، بسبب التخفيضات الضريبية الكبَتة أو ا١تبالغة الدائمة يف التنبؤ باإليرادات

التغلب  نطويلة ٯتكفًتة ثَته لغالبا ما يظل تأٗتفيض النفقات على أساس ضبط أوضاع ا١تالية العامة إىل أنالتجريبية 
صريح متوسط األجل  “ىدؼ”إقامة اإلطار على أساس متوسط األجل ػػ كأف يتم ذلك بتحديد على ٥تاطر العجز ب

 (1).اإلنفاؽ ا١تلزمةلرصيد ا١تيزانية ليكوف عنصرا مكمبل لقاعدة 

 السياسة النقدية ثانيا: 

دراسة السياسة النقدية من ٚتيع اٞتوانب، بداية من ا١تقاربات النظرية للسياسة  الفرع إىلسعى ىذا ي    
و غَت مباشرة ى، مث أدواهتا سواء كانت مباشرة أية األخر االقتصادمن خبلؿ التعاريف وعبلقتها بالسياسات النقدية، 

 ويف هناية ا١تطاؼ األىداؼ الوسيطية للسياسة النقدية.

 سة النقديةالمقاربات النظرية للسيا  .1

تعريفات السياسة اختلفت و  تتنوع حيث، يتضمن ىذا ا١تطلب تعريفات السياسات النقدية واسًتاتيجياهتا    
 من التعاريف: ٣تموعة ىذه أخرى و إىل ة النقدية من مدرس

 حداث أثرقبل السلطات النقدية قصد إ هنا ٣تموعة التدابَت ا١تتخذة منعلى أ George Parienteعرفها            
سعار الصرؼ،  وىي حسب فوزي القيسي التدخل ا١تباشر ا١تعتمد من أ استقرارن أجل ضماف وم االقتصادعلى 

توجيو االئتماف ية عن طريق تغيَت العرض النقدي و االقتصادعلى الفعاليات  التأثَتطرؼ السلطة النقدية هبدؼ 
 (2).وسائل الرقابة على النشاط االئتماين للمصارؼ التجارية استخداـب

                                       
، ا١ترجع السابق. -(1)  فيليب كـر
 .53ص  ،قدي، ا١ترجع السابقعبد اجمليد  -(2)



 في االقتصادات النفطية  الهيكلي التوازنالجة اختبلل في معية الكلية االقتصادالسياسات  دور   الفصل الثاني

95 
 

 االقتصادكما تعرؼ على أهنا ٣تموعة القرارات اليت يتم بواسطتها تعديل كمية النقود أو أسعار الفائدة يف           
 (1)بغية التأثَت على ا١تستوى العاـ لؤلسعار والدخل الوطٍت التوازين. 

 السياسة النقدية الحديثة إستراتيجية .2

ٖتقيق  إىلالوسيطة للوصوؿ داؼ األولية و ىاأل استخداـللسياسة النقدية على  ةاٟتديث اإلسًتاتيجيةتعتمد             
اٟتديثة للسياسة النقدية بوضع ىدؼ  جيةاإلسًتاتيلقد قامت أدوات مبلئمة، و  باستخداـ، وذلك ىداؼ النهائيةاأل

و األىداؼ والتقديرات ترفع السياسة أالفرؽ بُت  ةٕتاه ودرجابناء على ، و وي للكتلة النقديةو سنيتمثل يف معدؿ ٪ت
بالتحكم يف معدؿ  ا١تركزيويقـو البنك بالتايل التحكم يف ٪تو عرض النقود و  ،معدؿ اجملاميع النقدية ٗتفض من

 (2)الفائدة على األرصدة النقدية لدى البنوؾ.

جراءات مل تؤد دورىا ومل تلق ٧تاحا كبَتا وتعرضت النتقادات عديدة بسبب فقداف التحكم ولكن ىذه اإل         
 جراءات جديدة منها: ويدىا بإسعار الفائدة وفقد السيطرة على عرض النقود ولذلك مت تز أيف 

 توسيع ىامش الذي يسمح فيو ١تعدؿ الفائدة بالتقلب ضمنو. -
 (3)ا١تقًتضة كوسيلة لضبط ٣تموع االحتياطات. ٣تموع احتياطات البنوؾ غَت استخداـ -
 وقنوات انتقال السياسية النقدية الوسيطةاألىداف  .3

ض بلوغ ٖتقيق األىداؼ عن ا١تتغَتات النقدية اليت تؤثر عليها السلطة النقدية بغر  ةعبار  الوسيطةاألىداؼ          
للسلطة النقدية أف تؤثر عليها على عكس األىداؼ تتميز ىذه ا١تتغَتات بأهنا متغَتات نقدية ٯتكن و  ،النهائية
ّالنقدية أ٫تها: ةللسياس الوسيطةال بد أف تتوفر ٣تموعة من الشروط يف األىداؼ و  ،النهائية

 بسرعة وىو ما يطرح ضرورة توفر اإلحصائيات؛كوف ا٢تدؼ الوسيط قاببل للقياس و ٬تب إف ي 
 ئية؛أف تكوف مرتبطة بشكل مباشر مع األىداؼ النها ٬تب 
 (1).أف تكوف ٖتت سيطرة السلطة النقدية  ٬تب 

                                       
)

1
(- Alexis Jacquemin, fondements d’économie politique, De Boeck, université de bruuxelles, 2001, p 430 . 

 .312، ص 1987، ترٚتةطو عبد اهلل منصور دار ا١تريخ، الرياض، البنوكوجهة نظر النقديينالنقود و باري سيجل،  -(2)

 .509، ص 2007، الدار اٞتامعية، االسكندرية، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزيةٛتد شعباف ٤تمد علي، أ -(3)
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منها ما ىو متعلق ىداؼ منها ما ىو متعلق بالكمية و ثبلثة أ إىلتنقسم األىداؼ الوسيطة للسياسة النقدية و         
يف  باألسعار، فهناؾ اجملاميع النقدية، أسعار الفائدة، أسعار الصرؼ، إف اختيار األىداؼ الوسيطة للسياسة النقدية

 :قتصاد ما متعلق بعاملُت أساسيُتا
 استخداـ فإف: طبيعة النظاـ ا١تايل، ففي ظل سيطرة الوساطة البنكية على طرؽ التمويل ا١تتوفرة العامل األوؿ 

ا١تالية ا١تباشرة ىي  كانت  اذإأما طريقة للتأثَت على األىداؼ النهائية، عيعترب أ٧تاجملاميع النقدية كهدؼ وسيط 
 (2)أسعار الفائدة سيكوف ٢تا دور مهم كهدؼ وسيط. ا١تسيطرة فإف

 العرض النقدي  استخداـ: ا١ترجعية النظرية لبلقتصاد، ففي حالة إتباع النظرية النقدية اٟتديثة فسيتم العامل الثاين
كهدؼ وسيط مثلما كاف اٟتاؿ عليو هناية السبعينات، ٔتعٌت أف العرض النقدي يؤثر بشكل مباشر على 

 تتأثَت أدواهائية،أما قبل سنوات السبعينات فقد كاف االعتماد على النظرية الكينزية اليت تقوؿ بأف األىداؼ الن
 السياسة النقدية لن يكوف إال عرب أسعار الفائدة.

 أسعار الفائدة أ. 

كانت السلطة وإف  ، IS-LM٪توذجالسياسة النقدية خاصة يف ظل  نتقاؿال ةآلي أىمتعترب قناة أسعار الفائدة          
معدالت الفائدة طويلة األجل ىي اليت تؤثر على قرارات ا١تستثمرين  تراقب سعر الفائدة قصَت األجل فإف النقدية

طويلة األجل، كما أف ا١تتغَت الذي بُت أسعار الفائدة قصَتة األجل و لذلك ٬تب أف نأخذ بعُت االعتبار العبلقة 
الفائدة ليس معدؿ اٟتقيقي ا١تصحح ٔتعدالت التضخم و يؤخذ بعُت االعتبار يف قرارات ا١تستثمرين ىو معدؿ الفائدة 

حيث  ،مشل من قناة سعر الفائدةأ عدة دراسات قامت بتحديد قنوات انتقاؿ أخرى االٝتي يف السوؽ، لذلك فإف
ة ا١تالية ٯتكن للسياسة ففي إطار نظرية احملفظ (3)لف أسعار األوراؽ ا١تالية من منظور نقدي.أخذت بعُت االعتبار ٥تت

 .ثة طرؽذلك عرب ثبلمن خبلؿ سعر الفائدة و  داالقتصا علىف تؤثر أالنقدية 

                                                                                                                           
)

1
(- Frederic Mishkin, monnaie banque et marchés financiers, nouveaus horizons, 9 ème éditions, Paris,  2010, p 

830. 

 .210، ص 2010، مكتبة حسن العصرية، لبناف، سياسة الصرف األجنبي وعبلقتها بالسياسة النقديةٟتلو بوخاري،   -(2)

 315، ص 2002، دار ا١تناىج، عماف، الكلي االقتصادالمقدمة في أسامة بشَت الدباغ،  -(3)
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من خبلؿ التغَتات اليت تطرأ على أسعار الفائدة كنتيجة لتغَتات السياسة النقدية حيث يقـو  :اإلحبلؿأثر  -
 ا١تتعاملوف بتغيَت مكونات ٤تفظتهم ا١تالية 

التغَتات اليت تطرأ على أسعار الفائدة تؤثر على ا١تداخيل ا١تالية ألصحاب احملفظة ا١تالية، ففي  :أثر الدخل -
أصحاب الديوف  ف مداخيلهم ستزيد يف حُت أفأإف أصحاب اٟتقوؽ يروف بأسعار الفائدة ف ارتفاعحالة 

 .يتحملوف خسائر يف مداخيلهم
ا١تالية   ؿاألصو  أسعار رتفاعاا١تالية ففي حالة  ؿاألصو  أسعارحيث أف الثروة تتأثر كنتيجة لتغَتات  :أثر الثروة -

فإف الثروة اإلٚتالية ستزيد وذلك ما  ،أسعار الفائدة النإتة عن السياسة النقدية التوسعية ٩تفاضالكنتيجة 
 .نظرية دورة اٟتياةيف   1971٪توذج مودلياين سنة  وأشار إلي

 الصرف سعرب.

ي من خبلؿ سعر الصرؼ، حيث أف رفع سعر الصرؼ االقتصادتستطيع السلطة النقدية أف تسهم يف التوازف         
 حسب طبيعة نظاـ الصرؼ ا١تتبع.بالتدخل السياسة النقدية  تقـوو ا٠تارجي التوازف  قٖتقي إىلالعملة الوطنية يؤدي 

 1971نظاـ الصرؼ العائم عقب سنة  إىلمن نظاـ الصرؼ الثابت  نتقاؿواالي االقتصادكنتيجة لبلنفتاح و      
حيث أف ا٩تفاض أسعار  ىذه القناة على سعر الفائدة عتمدتو  وسيطسة النقدية بسعر الصرؼ كهدؼ اىتمت السيا

ا٩تفاض العائد على العملة احمللية األمر الذي يساىم يف زيادة الودائع احمللية يف ا٠تارج أين  إىلالفائدة احمللية يؤدي 
ىذا ما و  ،الطلب عليها ٩تفاضواض العملة احمللية يف سوؽ الصرؼ زيادة عر  إىلتكوف أسعار الفائدة مرتفعة ٦تا يؤدي 

اكتساب تنافسية ألسعار السلع احمللية با١تقارنة مع األسعار  إىليقود  ٦تا ا٩تفاض سعر الصرؼ العملة احمللية إىليقود 
 .ارجيةزيادة الناتج احمللي من خبلؿ مضاعف التجارة ا٠توىذا ما يًتجم بزيادة الصادرات و  ،األجنبية

 ج. المجمعات النقدية كأىداف وسيطية

إف ا١تشكلة األساسية يف ىذا ا٢تدؼ الوسيط ىو يف ٖتديد اجملمع النقدي الذي نعتربه كهدؼ وسيط يف        
حيث نبلحظ أف ىناؾ ابتكارات مالية سا٫تت يف توسيع اجملمعات  M2أوM1فهل نعتمد على  ،السياسة النقدية

بالتايل فهو يعترب مؤشر جيد أو ىدؼ وسيط حد ٦تكن، و  ىإىل أقصٔتعٌت توسيع التوظيفات النقدية M4النقدية حىت 
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ىي احملدد للمجمع  االقتصادتعترب درجة تطور ى الوظيفة األكثر تداوال للنقد و فهو يسمح بالًتكيز عل M1أما ،جيد
 (1)النقدي اليت تعتمد عليو السلطة النقدية كهدؼ وسيط.

 q de Tobinمأسعار األسهقناة د. 

السياسة النقدية من خبلؿ التأثَت على  ؿنتقاال أخرىضافت قناة أاليت جاء هبا توباف  االستثمارة نظري
ة بُت قيمة الذي يعرؼ بأنو العبلقعرؼ ٔتعامل توباف و ذلك من خبلؿ ما يُ و  ،ا١تؤسسات يف ٣تاؿ تقييم أسهمها

 (2).اؿتكلفة ٕتديد رأس ا١تا١تؤسسة يف البورصة و 

 حالة ارتفاع يف q  فهذا يعٍت أف قيمة ا١تؤسسة يف البورصة مرتفعة  ٔتعٌت قيمة السهم مرتفعة با١تقارنة مع تكلفة
 ،قل تكلفة بالنسبة لقيمة سهم ا١تؤسسةأاإلنتاجية اٞتديدة  تاالستثمارا تصبحبصيغة أخرى و  ،ٕتديد رأس ا١تاؿ

استثمار أكثر  ؽإنفا إىلىذا ما يؤدي قل وبسعر مرتفع و أأسهم جديدة  إصدارا١تؤسسات ٯتكنها  وبالتايل فإف
 .جديدة المتبلؾ ٕتهيزات إنتاجية جديدة مإصدار أسه٢تذه ا١تؤسسات ألف ا١تؤسسة ٯتكنها 

 حالة ا٩تفاض يف q س ا١تاؿأخفضة با١تقارنة مع تكلفة ٕتديد ر فهذا يعٍت أف القيمة البورصية للمؤسسة من، 
ىذا ما يؤدي ف قيمة سهمها منخفضة و أل ،ةجديد إنتاجيةٕتهيزات  ؾامتبلإىل ا١تؤسسة ال تسعى  وبالتايل فإف

 )3(مكانية فقداف ملكيتها.إ إىله  ا١تؤسسة ذعرض ا١تسا٫تُت يف ىىو ما يُ و  ،أكثر مإصدار أسه إىل

 أسعارموقع السياسة النقدية يف كل ىذا؟  ٯتكن للسياسة النقدية أف تؤثر على  ن، أيطرحالسؤاؿ الذي يُ و 
كينزي، ا٩تفاض سعر الفائدة الناتج عن سياسة نقدية  للمؤسسات، ففي إطار ياالستثمار بالتايل اإلنفاؽ و  ماألسه

ىذا ما ع قيمتها و وف إىل زيادة الطلب على األسهم وارتفا يتوجهفض من طلب األفراد على السندات و توسعية ٮت
 .qرفع قيمة معامل  إىليؤدي 

                                       
 .33، ص 2000لبناف،  ،وىلالطبعة األ ل اللبناين،، دار ا١تنهالنقود والسياسات النقدية الداخليةوساـ مبلؾ،  -(1)

(
2

)- q ا١تاؿ رأس= القيمة البورصة للمؤسسة /  تكلفة ٕتديد. 

)
3
(- Dominique plihon, la monnaie et ses mécanismes, LA DECOUVERTE, Jul 1, 2010, p 85. 
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 السياسات التجارية الدولية ثالثا: 

قصد بالسياسة التجارية ٟتكومة بلد ما، تلك اإلجراءات اليت تتخذىا أو القوانُت اليت تسنها ىذه اٟتكومة، يُ 
التجاري بينها وبُت غَتىا من بصفتها السياسية، بغرض التأثَت بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة على حجم التبادؿ 

 من ذلك ٯتكن القوؿ أف أي إجراء تتخذه الدولة بقصد التأثَت: (1)البلداف أو التأثَت على نوعية التبادؿ أو إتاىاتو ".

 ؛على تدفقات حركات كل من السلع وا٠تدمات ورؤوس األمواؿ األجنبية أو احمللية دخوال أو خروجا من البلد 
  ؛بية ثباتا أو ارتفاعا أو ا٩تفاضااألرصدة األجنعلى سعر الصرؼ وعلى 
  ،علػػى حجػػم ميػػزاف ا١تػػدفوعات أو عناصػػره وعلػػى اٟتسػػابات الفرعيػػة لػػو مػػع دوؿ العػػامل، وكػػذا علػػى سػػوؽ الصػػرؼ

 .فكل ذلك يعترب ضمن السياسة التجارية
 السياسات التجارية السعرية  .1

ية ٢تذه السياسة االقتصادواآلثار  للرسـو اٞتمركية،تتم على مستوى ىذا ا١تطلب دراسة اإلطار النظري     
 دوات السعرية للسياسة التجارية.ية باعتبار٫تا من األاالقتصادباإلضافة إىل سياسة اإلعانات 

 الجانب النظري لنظام الرسوم الجمركية . أ

ضا على أهنا ضرائب عرؼ أي، كما تُ ى السلع العابرة للحدود الوطنيةعرؼ على أهنا ضرائب تفرضها الدولة علتُ    
 ى، والسلع ا١تعاد تصديرىا (، وتسمتفرض على السلع ٔتناسبة عبورىا اٟتدود الدولية للببلد ) ما عدا السلع العابرة

التعريفة اٞتمركية  االصادرات. أموقد تفرض ٔتناسبة خروجها من الببلد وتسمى رسوما على  ،رسوما على الواردات
 فهي عبارة عن جداوؿ أو قائمة توضح لدى كل دولة، الرسـو اٞتمركية اليت تفرض على السلع ا١تستوردة.

 ٯتكن أف ٪تيز على ىذا األساس بُت أربعة أنواع من الرسـو اٞتمركية:

  عة تتحدد وفق ) تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة الواردات سواء كانت قيمة السل: على القيمةالرسـو
FOB ( أو )CIF.(2)( أو أية قيمة أخرى ٖتددىا السلطات اٞتمركية 

                                       
 .127، ص 2011دار أسامة، األردف،  التجارة الدولية ) األسس والتطبيقات(،شريف علي الصوص،   -(1)
ٖتدد ىذه ا من قبل غرفة التجارة الدولية و اليت مت ٖتديديهو  -CIV-conditions international de ventesو أincotermsطلق عليها يُ  -(2)

 البائع.على كل من ا١تشًتي و ئق ا١تفروضة براز الوثاإإىل  ا١تصطلحات بشكل موحد نقاط ٖتويل التكاليف ونقاط ٖتويل ا١تخاطر باإلضافة
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 تفرض على أساس عدد أو وزف أو كيل السلعة ا١تسػتوردة، ومػن صػعوبات ىػذا النػوع مػن الرسػـو ) : الرسـو النوعية
 بعُت االعتبار.مة ذاهتا بشكل دقيق، ما ىي القيمة اليت تؤخذ يقيمة أو نوعية ( ما يتعلق ٔتعرفة الق

 رسم نوعي بغرض التمييز بُت أنواع السلعة الواحدة. إىلىي تتضمن رٝتا قيميا معينا، يضاؼ : الرسـو ا١تركبة 
 السػػلع يف األسػػواؽ ا٠تارجيػػة، خفػػض إبقػػاء أسػػعار السػػلع شػػبو ثابتػػة، فػػإذا ارتعػػت أسػػعار  إىلهتػػدؼ : ٝتيػػةالرسػػـو اإل

 رفعت الضريبة. الرسم، أما إذا ا٩تفضت أٙتاهنا يف ا٠تارج

ٯتكن أف ٪تيز بُت نوعُت من الرسـو وىي رسـو مالية، ورسـو  ثفرضها: حيعلى أساس ا٢تدؼ من أما 
 جبائية:

 فهي تفرض بغرض توفَت موارد مالية ٠تزينة الدولة.الرسـو ا١تالية : 
 أداة للحد من ١تنافسة ا٠تارجية عتبارىابا: فهي تفرض الرسـو اٟتمائية. 

الرسػػم ماليػػا إذا كانػػت الصػػناعة الوطنيػػة تقػػـو بإنتػػاج نفػػس النػػوع مػػن السػػلع ا١تسػػتوردة، وٗتضػػع ٯتكػػن اعتبػػار 
لرسم يعادؿ الرسم ا١تفروض علػى تلػك السػلع ا١تسػتوردة. أمػا مػا عػدا ذلػك مػن حػاالت فيعتػرب الرسػم عنػدىا مػن رسػـو 

 اٟتماية.

 ية للرسوم الجمركيةاالقتصاداآلثار  . ب

التمييز بُت اقتصاد دولة من خبلؿ ية للرسـو اٞتمركية، االقتصادار ثاحملور اآلم دراسة على مستوى ىذا سيت
 (1)صغَتة واقتصاد دولة كبَتة.

 :يف ظل اقتصاد دولة كبَتة -

لكل وحدة مستوردة، ففي ضل حرية التجارة الدولية  و.ف tػػػثر فرض رسم ٚتري مقدر بأالشكل ا١توايل ٯتثل 
ال ٯتكنو  األجنيبالبلد  مستوى التوازف العا١تي، ويف ظل وجود رسم ٚتركي فإف على 1 سعر القمح يكوف عند النقطة

 أفمن ا١تبلحظ كرب من الرسم اٞتمركي، و أا١تقًتحة  األسعاراحمللية و  األسعاركاف الفرؽ بُت   اإال إذتصدير القمح 
 p*t=pt-t. إىل األجنبية األسواؽيف  األسعارخفض و ptإىل احمللية  األسعاررفع  إىلالرسم اٞتمركي سيؤدي 

                                       
طلبها على َتة ىي الدولة اليت يؤثر عرضها و سعار العا١تية، بينما الدولة الكبيت ال يؤثر عرضها و طلبها على األالدولة الصغَتة ىي تلك الدولة ال  -(1)

 األسعار العا١تية.
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ا١تستهلكُت ٮتفضوف  أفا١تنتجُت احملليُت يرفعوف عرضهم من القمح يف حُت  على مستوى السوؽ احمللي فإف -
االنتقاؿ و الشكل كما ىو موضح يف   األجنبيةٗتفيض الطلب على الواردات  إىلىذا ما يؤدي و  ،من طلبهم

 . 2 إىل 1من 
ىذا يف حُت يزداد الطلب و  األسعارينخفض كنتيجة ال٩تفاض  األجنيبالعرض  األجنيبعلى مستوى السوؽ  -

 .oxيف ا١تنحٌت  3 إىل 1االنتقاؿ من و ا٨تسار عرض الصادرات  إىلما يؤدي 
الذي و QTإىلQWجم ا١تتبادؿ يف التجارة الدولية حُت ينتقل من اٟتفرض الرسـو اٞتمركية ٮتفض  وبالتايل فإف

  PT-P*T=t.الصادرات عند مستوى سعر  األجنيبعرض احمللي على الواردات و زين للطلب يقابلو السعر التوا

 ية للرسـو اٞتمركيةاالقتصاد: اآلثار (11)الشكل رقم

 
Source:René Sendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, paris, 2011, p123. 

:ثرين متعاكسُت يف اقتصاد الدولة الكبَتةأيؤدي الرسم اٞتمركي إىل   

 :خسارة الفعالية اليت لديها وجهاف 
 .ليس لديها فيها ميزة نسبية سلعة بإنتاجىذه الدولة سوؼ تقـو  أفالنإتة على  يةاإلنتاجخسارة يف الفعالية  -
 خسارة يف رفاىية ا١تستهلكُت النإتة عن ا٩تفاض االستهبلؾ. -

 مكاسب نإتة عن ٖتسن شروط التبادؿ التجاري الدويل بسبب ا٩تفاض السعر العا١تي. 
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 ل اقتصاد دولة كبَتةللرسـو اٞتمركية يف ظ ةاالقتصادي اآلثار(: 12)الشكل رقم

 
Source:René Sendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, paris, 2011, p123. 

 (1)نستنتج ما يلي:الشكل من  نطبلقاا
 .(a + b + c + d)ٔتساحة الشكل خسارة ا١تستهلكتقدر  -
 .(a)ٔتساحة الشكل فائض ا١تنتجيقدر  -
 .c + e)) الشكلٔتساحة  الدولة إيراديقدر  -
 e – (b + d) األثر اإلٚتايل يقدر ٔتساحة الشكل. -

 
 :إذايكوف الربح من الرسم اٞتمركي كبَت  -
  ؛الوارداتتغَت ضعيف فيكاف ىناؾ 
 ؛مقدار الواردات كبَت 
 الرسم اٞتمركي ال بد أف ال يكوف كبَت معدؿ. 

 
 

 

                                       
 .الواردات :Mالسعر العا١تي بعد فرض الرسم اٞتمركي،  :*Ptالسعر احمللي،  :Ptالسعر العا١تي،  :Pm : سعر التوازف الداخلي Pe٘تثل  -( 1)

2
1



 في االقتصادات النفطية  الهيكلي التوازنالجة اختبلل في معية الكلية االقتصادالسياسات  دور   الفصل الثاني

103 
 

 (: فعالية سياسة الرسـو اٞتمركية نسبة إىل مستوى الرسم اٞتمركي13) الشكل رقم

 رسم ٚتركي منخفض، خسارة ضعيفة ريح صايف                   خسارة صافية .متواضعربح ع، رسم ٚتركي مرتف

 

 

 

 

 

 

Source:rêne sendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, paris, 201, p 125. 

 :دولة صغَتة اقتصاديف ظل  -

كنو أف يستورد أكثر دوف أف ٯت اقتصاد صغَت مستورد فرضيةمن الشكل التايل نبلحظ أنو يف حالة  انطبلقا
الصغَت ا١تستورد ٯتكنو أف يصدر أكثر دوف أف يؤثر على األسعار العا١تية وىذا  االقتصادكما أف ،  يرفع السعر العا١تي

 يف ظل حرية التجارة.

د العرض احمللي للسلع تايل يزيبالأسعار الواردات و ارتفاع  إىلبعد فرض الرسم اٞتمركي، يؤدي ىذا أنو نبلحظ        
 لواردات.ينخفض الطلب احمللي على الواردات وبالتايل ا٩تفاض اا١تنافسة و 

و أM .(pt – pm)التايل أف الدولة تتحصل على إيرادات ٚتركية تتمثل يف القيمةالشكل نبلحظ من خبلؿ و 
 bcef =axzhمساحة ا١تستطيل 
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 (: أثر الرسم اٞتمركي يف اقتصاد دولة صغَتة14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

Source:RenéSendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, paris, 2011, p 142. 

ت من خبلؿ ما ُيسمى فائض ا١تنتج ا١تؤسساـو اٞتمركية على قطاع العائبلت و ثر الرسوٯتكننا ٖتليل أ        
 السلعسعار مركي سيحققوف خسارة بسبب ارتفاع أف ا١تستهلكُت بعد فرض الرسم اٞت، حيث أ(1)ا١تستهلكو 

منتجاهتم يف السوؽ  ضزيادة عر  فسيحققوف ربح بسبب ، أما ا١تنتجُتا٩تفاض الرفاىية إىلتؤدي  اليت ا١تستوردة
 .الوطنية

٤تصلة األثر على كل من الدولة  د دولة صغَتة من خبلؿللرسم اٞتمركي يف اقتصا اإلٚتايليتم ٖتديد األثر و         
وىي تعٍت  (2)رىاربر جىو خسارة صافية ٦تثلة فيما يسمى مثلثات  اإلٚتايلاألثر  حيث أفوا١تنتجُت وا١تستهلكُت، 
 :رياضيا كما يلي  PSةصافي ا٠تسارةتتمثل و  االستهبلؾ يف اقتصاد الدولة الصغَتة.التشوىات يف اإلنتاج و 

:PS =1/2(gf . bf) +1/2 (ed . ce) 

PS = 1/2 ( Pt-Pm)* ∆M   

 Pt-Pm  =tPm )لدينا  

PS = ½ ∆M* tPm 

 

                                       
ف ألفرؽ بُت السعر الذي دفعو فعبل والسعر الذي كاف مستعدا رباح اليت ٭تققها ا١تستهلك من مشًتياتو من خبلؿ ايقيس مبلغ األ :فائض ا١تستهلك -(1)

 ف يبيع بو.أفعبل والسعر الذي كاف مستعدا  من خبلؿ الفرؽ بُت السعر الذي باع بورباح اليت ٭تققها ا١تنتج يقيس مبلغ األ :فائض ا١تنتجما أ، يدفعو
(2)- Arnold Harberger الكلي الدويل االقتصاداختص بدراسة نظريات  1924ىو اقتصادي أمريكي ولد سنة. 
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 السياسات التجارية الكمية .2

تتضمن األساليب الكمية للسياسة التجارية يف تنظيم التجارة ا٠تارجية إجراءات لتقييد التجارة ا٠تارجية مثل 
 إجراءات ا١تنع، ونظاـ اٟتصص، وفرض تدابَت تراخيص االستَتاد. 

 اإلطار النظري لنظام الحصص . أ

اد سػلعة معينػة، مث ٘تتػع اسػتَت قصد بنظاـ اٟتصص التقيد الكمي للواردات بكل أو ببعض السلع، فالدولػة قػد يُ 
 خبلؿ فًتة زمنية معينة.  ستَتادىاالحصة معينة أو ٗتصص مبالغ معينة ، فتحدد اَتادىستاإتصدر قرارا ب

ويقـو نظاـ اٟتصص على أساس وضع حد أقصى للكمية ا١تستوردة من ا٠تارج من سلعة معينة أو من ٣تموعة       
تطبيقو على  فإفمن السلع خبلؿ فًتة زمنية معينة. وإذا كاف من ا١تمكن تطبيق نظاـ اٟتصص على الصادرات أيضا، 

 ىو األكثر شيوعا.  ستَتاداال

دوف ٖتديد ٟتصة كل بلد من البلداف ا١تصدرة، أي دوف  ويف ظل نظاـ اٟتصص قد يوضع حدا أقصى
 (1)ة. اإلٚتاليتوزيعها على البلداف ا١تصدرة ا١تختلفة، وتسمى يف ىذه اٟتالة باٟتصة 

ة على البلداف ا١تختلفة ا١تصدرة ٢تذه السلعة حيث ٖتدد الدولة اإلٚتاليكما قد يتم توزيع ىذه اٟتصة 
تأثَت نظاـ اٟتصص ال يؤثر  فإفادىا من كل بلد من البلداف ا١تصدرة. ويف ىذه اٟتالة ا١تستوردة الكمية اليت ٯتكن استَت 

 على حجم التجارة ا٠تارجية فقط بل ٯتتد ليؤثر على إتاه التجارة ا٠تارجية أيضا. 

وضع حصة معينة لبلستَتاد من دولة معينة أو ٣تموعة من الدوؿ، دوف وضع حد  إىلكما قد تلجأ الدوؿ 
تَتاد بصفة عامة. حيث يكوف الغرض من ذلك ىو معاٞتة النقص اٟتاد يف موارد الدولة من عملة ىذه أقصى لبلس

 الدولة أو من عمبلت الدوؿ ا١تصدرة األخرى. 

وقػػد ٖتػػدد اٟتصػػة ا١تسػػتوردة علػػى أسػػاس القيمػػة، ال سػػيما عنػػدما يكػػوف ا٢تػػدؼ ىػػو ٗتفػػيض االسػػتَتاد تػػدعيما 
الػذي يتحمػل بػو ميػزاف ا١تػدفوعات، غػَت  ستَتاداالالقيمية ٖتدد مسبقا مقدار عبء ١تيزاف ا١تدفوعات، لكوف أف اٟتصة 

 أهنا أحيانا قد ال تكوف فعالة خاصة إذا قاـ البلد ا١تصدر بتخفيض أسعاره. 

                                       
 .133، ص 2011دار أسامة، األردف،  التجارة الدولية ) األسس والتطبيقات(،شريف علي الصوص،    -(1)
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 انتشار نظاـ اٟتصص وحلولو ٤تل الرسـو اٞتمركية كأداة لتقييد الواردات ما يلي:  إىلمن األسباب اليت دعت 

عرض السلعة ا١تستوردة قليل ا١ترونة جدا ْتيث أف فػرض الرسػم اٞتمركػي ىنػا ال يػتمكن مػن اٟتػد مػن عندما يكوف  -
 ؛الواردات

عنػدما ال ٯتكػن التأكػد بسػهولة مػن األثػػر الػذي يًتتػب علػى فػرض الرسػػم اٞتمركػي، نظػرا ألف مرونػة فػائض العػػرض  -
 ؛األجنيب ال ٯتكن تقديره بدقة

ا مػػن مرونتهػػا كػػأداة للسياسػػة التجاريػػة للدولػػة، نتيجػػة ٠تضػػوعها لبلتفاقيػػات أف الرسػػـو اٞتمركيػػة قػػد فقػػدت كثػػَت   -
 .التجارية اليت تفرض شرط الدولة األوىل بالرعاية

 ية لنظام الحصصاالقتصاداآلثار   . ب

 كبَتة واقتصاد دولة صغَتة.  دولةيتم التمييز بُت اقتصاد 

 :يف حالة اقتصاد دولة صغَتة -

اج نفس السلعة يقـو بإنتواقتصاد ٪تيز يف ىذه اٟتالة بُت اقتصاد ال يقـو بإنتاج السلعة ا١تستوردة ٤تليا،        
ا١تستوردة، ففي اٟتالة األوىل نبلحظ من خبلؿ الشكل رقم أف مقدار الواردات ال ٯتكن أف يتجاوز حصة االستَتاد، 

أما ا١تستهلكوف فيحققوف خسارة تقدر ٔتساحة ا١تنطقة  (aة )و٭تقق ٛتلة تراخيص االستَتاد أرباح تقدر ٔتساحة ا١تنطق
(a+b)( وبالتايل فإف ىناؾ خسارة صافية تقدر ٔتساحة ا١تنطقة ،b) أما يف اٟتالة الثانية، فنبلحظ أف ا١تستهلكُت ،

(يف a) أما ا١تنتجوف فيحققوف أرباح تقدر ٔتساحة ا١تنطقة (a + b + c + d)٭تققوف خسارة تقدر ٔتساحة ا١تنطقة 
 .(c)حُت ٭تقق ٛتلة تراخيص االستَتاد أرباح تقدر با١تنطقة 
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 ية لنظاـ اٟتصصاالقتصاد(: اآلثار 15)الشكل رقم

في حالة وجود إنتاج محلي                                   في حالة عدم و جود إنتاج محلي      
 

 

 

 

 

 

Source : René Sendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, Paris, 2011, 180. 

من ا١تقيمُت احمللُت  دتراخيص االستَتاكاف ٛتلة   إذا(b+d)با١تنطقة بالتايل نستنج وجود خسارة صافية تقدر و         
 . (b+c+d)ا١تنطقةىناؾ خسارة صافية تقدر ب كاف العكس فإف  اإذو 

 :يف حالة اقتصاد دولة كبَتة -

أما ا١تنتجوف فيحققوف  ((a + b + c + dةتقدر با١تنطق٭تقق ا١تستهلكوف يف حالة اقتصاد دولة كبَتة خسارة          
( c+e(يف حُت أف أصحاب تراخيص االستَتاد ٭تققوف ربح يُقدر ٔتساحة ا١تنطقة )aربح مقدر ٔتساحة ا١تنطقة )

( وىو نفس الرصيد ا١تتحصل عليو يف سياسة الرسـو اٞتمركية، وىناؾ b+d-eمساويا لػػػ )  وبالتايل فإف الرصيد يكوف
 .االستَتادالدولة ا١تستوردة تدير تراخيص كانت   وإذا e>b+dكاف   إذاٖتقيق مكاسب من ىذه السياسة  إمكانية

 ية للسياسات التجارية الدوليةاالقتصادحوصلة لآلثار  .3

من خبلؿ اآلثار اليت ٘تارسها كل سياسة سواء يف ظل دولة  دوات السياسة التجاريةألٯتثل اٞتدوؿ التايل مقارنة        
صغَتة أو كبَتة، حيث نبلحظ أف الدولة الصغَتة ليس من مصلحتها فرض رسم ٚتركي، وال فرض حصة استَتاد، 

٠تارجية، يف حُت أف الدولة الكبَتة ٯتكنها ٖتقيق مكاسب وبالتايل فإف اٟتل األمثل للدولة الصغَتة ىو ٖترير ٕتارهتا ا
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من فرض رسـو ٚتركية، وليس من مصلحتها تقدًن إعانات التصدير، وٯتكنها أيضا ٖتقيق مكاسب من نظاـ 
 اٟتصص، وبالتايل فإف حرية التجارة الدولية ليست بالضرورة اٟتل األمثل للدوؿ الكبَتة .

 ية للسياسات التجارية الدوليةاالقتصادمقارنة اآلثار (: 9)اٞتدوؿ رقم

 اقتصاد دولة كبَتة اقتصاد دولة صغَتة 
 إمكانية ٖتقيق مكسب خسارة صافية الرسـو اٞتمركية
ٖتقيق مكسب إمكانية خسارة صافية نظاـ اٟتصص  

 يةاالقتصادالسياسة  عأنوا  الثالث: الفرع

ية االقتصادذلك حسب األجل، حيث ىناؾ السياسة ية و االقتصادعدة أنواع للسياسة  ٯتكننا التمييز بُت
ية ا١تالية قصَتة األجل االقتصادالتوازنات  عاسًتجا إىل السياسة الظرفية  هتدؼو  ا٢تيكليةية االقتصادالسياسة و ، الظرفية

 .للطوييف األجل ا االقتصادبنية تغيَت ىيكل و  إىلياسات ا٢تيكلية بينما هتدؼ الس

 ية الظرفيةاالقتصادالسياسة أوال: 

ىناؾ ٣تموعة من السياسات ية الكلية يف األجل القصَت، و االقتصاداسًتجاع التوازنات  إىلهتدؼ ىذه السياسة       
 :دمها السلطات لتحقيق ىذا ا٢تدؼ واليت نذكر منهاالظرفية اليت تستخ

 االستقرارسياسة  .1

ي ومنو مستوى األسعار واألجور باستعماؿ سياسات مالية االقتصادكبح النشاط   إىلهتدؼ ىي سياسة و       
٣تموعة ،أما ا١تفهـو الواسع فيعٍت (1)ٗتفيضوعلى ٤تاربة التضخم و  االستقرارت ترتكز سياساونقدية انكماشية، و 

 (2) .(يةاالجتماعي يف وضعو الطبيعي ) تقليص الضغوط االقتصاداحملافظة على النظاـ  إىلا٢تادفة  تاإلجراءا

                                       
أطروحة دكتوراه يف العلـو  ية،االقتصادمدى تحقق أىداف السياسة . االنتقال من الخطة إلى السوق و الجزائري االقتصاد،عبد اهلل بلوناس -(1)

 .204ص  ،(2005-2004 ،ية، جامعة اٞتزائراالقتصاد

 .31ص ،ا١ترجع السابق -تقييميةدراسة تحليلية و  -االقتصادية الكليةالسياسة  إلى المدخل، عبد اجمليد قدي -(2)
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 سياسة اإلنعاش .2

ريق دعم الطلب عن طو  لاإلنتاج والشغعن طريق زيادة  ياالقتصادالنشاط  شإنعا إىلىي سياسة هتدؼ و            
بُت اإلنعاش عن التمييز  إىل األحيافتلجأ الدولة يف بعض ا٠تاص للعائبلت، وىي مستوحاة من الفكر الكينزي، و 

 .االستثماراإلنعاش عن طريق طريق االستهبلؾ و 

 سياسة االنكماش .3

يدية مثل االقتطاعات اإلجبارية التقليص من ارتفاع األسعار عن طريق الوسائل التقل إىلىي سياسة هتدؼ و           
 ي.  االقتصادتقليص النشاط  إىلتؤدي ىذه السياسة وٕتميد األجور ومراقبة الكتلة النقدية و 

 ية الهيكليةاالقتصادالسياسة ثانيا: 

٘تس ىذه وطٍت مع تغَتات احمليط الدويل، و ال االقتصادتكييف  إىلية ا٢تيكلية االقتصادهتدؼ السياسة          
سيادة قانوف  خبلؿ تأطَت آلية السوؽ، ا٠توصصة يكوف تدخل الدولة  قبليا منية، و االقتصادسياسة كل القطاعات ال

التنمية ودعم حلة الحقة من خبلؿ: دعم البحوث و  األسواؽ يف مر ا١تنافسة،كما ٯتكن أف يكوف تدخل الدولة يف
اليت أغلبها أبرمت ؿ ا١تتقدمة، أما الدوؿ النامية و ية ا٢تيكلية يف الدو االقتصادالتكوين، ىذه عمومًا أىم ٤تاور السياسة 

سياسات  إىل انقسمتية االقتصادالسياسة  فإفالنقدية الدولية، ح اقتصادي مع ا١تؤسسات ا١تالية و برامج إصبل
أف ىذه السياسات تعارض سياسات اإلنعاش اليت تقـو على  ظفمن ا١تبلح (1)،التصحيح ا٢تيكليسياسات التثبيت و 

 (2).زيادة اإلنفاؽ اٟتكوميي و االقتصادسع للدولة يف النشاط أساس التدخل الوا

 نظرية االختيارية الكلية و االقتصادالمطلب الثاني: السياسات 

Tinbergenب سػػػػح
والوسػػػػائل  األدواتمػػػػن  ةية ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػن اجتمػػػػاع ٣تموعػػػػاالقتصػػػػادالسياسػػػػة  فػػػػإف(3)

 أىػداؼعلػم لتخصػيص ا١تػوارد النػادرة لتحقيػق  إالمػاىو  االقتصػاد أف أساسذلك على و  األىداؼمن  ة٣تموع لتحقيق

                                       
 .192نظر ىذه االطروحة صأ -(1)
 205, ص المرجع السابقعبد اهلل بلوناس,  -(2)
ية الكلية ٝتحت لو باٟتصوؿ على جائزة نوبل يف االقتصادقاـ بالعديد من الدراسات يف اجملاؿ السياسات  1903ىو اقتصادي ىولندي من مواليد  -(3)

 .ية الكليةاالقتصادأدوات السياسات ٪توذج ألىداؼ و و قدـ أنومن أىم أعمالو  Ragnar Frishمناصفة مع  1969سنة   االقتصاد
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بتحقيػق  ياالقتصػاداالختيار الذي يسمح للنشػاط  أساسية قائمة على االقتصادالسياسة  فإفبالتايل مسطرة مسبقا، و 
ي مػػػع االقتصػػػادختيػػػار ية ىػػػي تطبيػػػق لنظريػػػة االاالقتصػػػادالسياسػػػات  فػػػإف.  ومػػػن ىػػػذا ا١تنطلػػػق األىػػػداؼعػػػة مػػػن و ٣تم

 ا١تنتجُت.ستهلكُت و تتعلق باختيار ا١تخصائص معينة 

 يةاالقتصػػادة مػػن خػػبلؿ ىػػذا البحػػث بتطبيػػق نظريػػة االختيػػار علػػى السياسػػات ٦تػػا سػػبق تقػػـو الدراسػػ انطبلقػػا
 ية.االقتصادالبعد السياسي للسياسة ية وطريقة تشكيلها و االقتصادت الكلية من خبلؿ دراسة مسار السياسا

 ية الكليةاالقتصادتشكيل السياسات : لالفرع األو 

ية الكلية من خبلؿ ٖتديد االقتصادبدراسة كيفية صياغة وتشكيل السياسات  الفرعتقـو األطروحة يف ىذا     
 ية وطبيعتو الرياضية.االقتصادالسياسات  ٪توذج

 يةاالقتصاد السياسة جأوال: نموذ 

 ا١تستخدمة من لؤلدواتعرض مبسط  إعطاءمن ال بد  ا١تثلى يةاالقتصادالسياسة  ختياربا يتم القياـحىت        
حيث ىناؾ ٣تموعة من ا١تتغَتات  ا١ترجوة، األىداؼاليت تسمح ٢تم بتحقيق ية و االقتصادقبل صانعي السياسة 

 اقتصادي. ج٪توذ  إطارالعبلقات بينها احملددة يف و 

 يةاالقتصادالعبلقات المتغيرات و  .1

 (1)من العبلقات: أنواعثبلث و من ا١تتغَتات  أنواعية ثبلث االقتصادتتضمن ٚتيع ٪تاذج السياسات 

 ؛يةاالقتصادمتغَتات خارجية قيمها ال ٯتكن تغيَتىا من قبل صانعي السياسة  -
 ؛يةاالقتصادية قيمها ٤تددة من قبل صانعي السياسة االقتصادالسياسة  أدواتمتغَتات  -
 .يةاالقتصادالسياسة  أدواتقيمها تكوف كنتيجة للتغَتات يف قيم  ،ؼأو أىدامتغَتات داخلية  -

 ٪تيز بُت: أفية ٯتكننا االقتصادالسياسات  ٪توذجا١تعادالت يف  أوفيما يتعلق بالعبلقات  أما     

                                       
 .44-37، ص ص 2003ردف، ، دار ٣تدالوي، األالقياسي التحليلي االقتصادوليد السيفو،  -(1)
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ىي معادالت ٤تاسبية ٖتدد لنا مقدار حد ا١تتغَتات تعريفا غَت مشروط و أا١تعادالت التعريفية: اليت تعرؼ  -
 .العجز ا١توازين أوالدخل 

 اإلنتاجية فعلى سبيل ا١تثاؿ دالة االقتصادىي توضح العبلقات الفنية بُت ا١تتغَتات ا١تعادالت الفنية: و  -
 ؛والعبء الضرييب

من قبل  ةذالقرارات ا١تتخ أيضاتفسر ي للمتغَت و االقتصادتصف السلوؾ  ىي اليتا١تعادالت السلوكية: و  -
 ؛يُتاالقتصادا١تتعاملُت 

 ؛االقتصاد اللة ٥تتلف اٟتاالت اليت ٯتر هباا١تنفعة بداليت تعرب عن التغَتات يف معادالت التفضيل: و  -
 .التساوي بُت جانيب ا١تعادلةق و صيغة التطاب تأخذدالت اليت اىي ا١تعدالت التطابقية: و اا١تع -
 القرار تخاذال واالستخدام التنبؤي االستخدام .2

 التايل:الشكل بساطة يكوف على  األكثر نموذجال

      …………………………….(1) 

Y :( متجوVECTEUR )يةاالقتصادالسياسة  أىداؼ. 
X ية.االقتصادالسياسة  أدوات: متجو 
D٣تموع ا١تتغَتات ا٠تارجية :. 
Cنموذج: مصفوفة ٘تثل معامبلت ال. 

       التايل:الشكل على  نموذجٯتكن كتابة الو 

ا١تعامبلت ىي عبارة عن  فإفبالتايل و  ،رآخ متغَتلة يعرب عنو بدال نموذجىدؼ يف ىذا ال كل متغَت  إف    
ىناؾ ، و أدواهتاية كنتيجة للتغَتات يف االقتصادالسياسة  أىداؼٖتدد التغَتات اٟتاصلة يف ىدؼ من  ألهنامضاعفات 

 (1):نموذجال ستخداـال أساسيتافطريقتاف  

جل التنبؤ أمن  ؼأو لؤلىدا لؤلدواتية باالنطبلؽ من قيم موجودة سواء االقتصاديقـو صانعو السياسة  -
 (.1)ىو ما تدؿ عليو ا١تعادلة ية و االقتصادالسياسة  بأىداؼ

                                       
(

1
)- Xafier Greffe, politiques économiques, economica,  Paris, 2000,  P 18. 
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بالتايل تصبح ٤تددة مسبقا و  أىداؼالكفيلة بتحقيق  األدواتية بالبحث عن االقتصادالسياسة  ويقـو صانع -
 التايل:الشكل ا١تعادلة السابقة على 

            

 ياالقتصاد نموذجثانيا: الطبيعة الرياضية لل

تكوف ا١تصفوفة  أف بيكوف عدد ا١تعادالت بعدد اجملاىيل ٔتعٌت ٬ت أفال بد  نموذجحىت نستطيع حل ال
غَت  نموذجال ففإ األىداؼمن  لأدوات أقكاف ىناؾ   ،وإذاTINBERGINوأشار إليىذا ىو الشرط الذي مربعة، و 

 )1(.من خبلؿ التعظيم األىداؼ٬تب تقليص عدد و  ،قابل للحل

 :التايل الشكل رقمتكوف على و  األىداؼيف ٖتقيق ىدؼ من  أداةمربعة تساىم كل Cكانت ا١تصفوفة   إذا

:                     
                     

                     

 ية في نماذج المحاكاةاالقتصادأدوات السياسات  ختيارا .1

 :أساسيُتيف ٪تاذج احملاكاة، حيث يطرح تساؤلُت  أساسياية مشكل االقتصادالسياسة  أدواتر ايعترب اختي

 ؟األىداؼ – األدواتكيف يتم ٗتصيص  -
 ؟األىداؼفعالة يف ٖتقيق  األدواتىل ىذه  -

الفعالية  أساسعلى  األىداؼ إىل األدواتالثاين بسيطة، حيث يتم ٗتصيص و  األوؿعلى التساؤؿ  اإلجابة
(مندؿ  وأشار إليىذا ىو ا١تبدأ الذي القصوى، و 

règle de mundell
2( 

 يةاالقتصادالسياسة  نموذجوجود التعظيم في  .2

وىو  أالية االقتصاديواجهو صانع السياسة  أفىناؾ مشكل ٯتكن  أفبُت يية االقتصادالسياسة  ٪توذجٖتليل  إف
حل  إل٬تادو  ،األىداؼبالتايل ٬تب االختيار بُت ا١تتوفرة، و  األدواتبا١تقارنة مع عدد  األىداؼوجود عدد كبَت من 

                                       
(1) - Optimisation. 

 .192طروحة صفحة نظر ىذه األأ -(2)
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ا١تمكنة،  األىداؼبداللة  داالقتصا إشباعاليت تبُت التغَتات يف  يةاالجتماعدالة الرفاىية  استخداـ٢تذه ا١تشكلة يتم 
 احملاكاة السابق لدينا: ٪توذجانطبلقا من و 

.       

 التايل:الشكل التعظيم على  ٪توذجيكوف و 

    (   ). 
.           

السابق من  نموذجٯتكن التعبَت على الية،و االقتصادفضيل لصانع السياسة دالة الت (   ) حيث ٘تثل 
 :التاليتُتخبلؿ ا١تعادلتُت 

        ………………………………….(1). 
        ……………….………………….(2). 

 :ا١توايلالشكل يف Hنتحصل على حل عند النقطة و  

 y يةاالقتصادالسياسات  ٪توذجالتعظيم يف :(16)مالشكل رق

    2      y 

 

1y* 

H w2 

 W1 

Source: Xavier Greffe, politiques économiques, economica,  Paris, 2000, P 23. 

 ،٤تددة من خبلؿ ا١تنحٌت االحتماالتمن  ىناؾ عدد غَت ٤تدود أفنبلحظ  (16(رقم الشكلمن  نطبلقاوا
ح لنا اليت تسمو  (   ) لتكن و Yو Xتكوف ىناؾ دالة تفضيل بُت  أف بحىت ٩تتار من ىذه االحتماالت ٬تو 

 (.*x*.yىي )التوليفة ا١تثلى و  باختيار

 األىداؼمشكلة يف اختيار  أيضا، يواجو األدواتية مشكلة يف اختيار االقتصادكما يواجو صانع السياسة و 
، أخرى أىداؼبا١تقابل ٖتسُت درجة ٖتقيق و  ،األىداؼالطريقة اليت نقلص هبا بعض  ا١تشكلة تكمن يف أفحيث 
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Theil٪توذج إىلٯتكن الرجوع ، و األىداؼٔتعٌت ٖتديد دالة التفضيل ١تختلف توليفات 
صل أمن  أوؿالذي يعد  ( 1)

 .ٕتاهاال٢تذا 

 ية الكلية:االقتصادثالثا: صعوبات تنفيذ السياسات 

 ت فيما يلي:تتمثل ىذه الصعوبامن الصعوبات و ية الكلية يكتنفو ٣تموعة االقتصادالسياسات  ٪توذجتشكيل  إف

 دقتصاتحديد دالة التفضيل لبل .1

يتم ٖتديد دالة  حىت االقتصاديالفاعلُت يف النشاط ا١تتعاملُت ا١تتوفرة و  األدواتو  األىداؼ٬تب معرفة 
ا١تمكنة  األىداؼمن خبلؿ ٖتديد قائمة  األوؿعلى التساؤؿ  اإلجابةٯتكن ، و ية االقتصادالتفضيل لصانعي السياسة 

فضيبلت ا١تتعاملُت ، حيث ٬تب التفرقة ا١تنطقية بُت ت(2)عرؼ با١تربع السحري لكالدورىي ما تُ و  ،يةاالقتصادللسياسة 
دالة  أفدالة التفضيل للدولة، حيث دالة التفضيل للمتعاملُت و  آخربشكل أو ة، ياٟتكومالتفضيبلت يُت و االقتصاد
٬تب فضيبلت اٟتكومة يف فًتة معينة، و دالة تفضيل الدولة تتعلق بت أما، األفرادٕتمع تفضيبلت ٚتيع  األوىلالتفضيل 

 تفضيلة التناقض بُت ح مشكلتطر  أفٯتكن  وأن إالا١تتعاملُت،  تفضيلتتماشى مع  أفعلى تفضيبلت اٟتكومة 
 يُت.االقتصادتفضيبلت ا١تتعاملُت اٟتكومة و 

 العتبات .2

ىناؾ عوائق  أفا١ترجوة، حيث  األىداؼية بدوف ٖتديد االقتصادالسياسة  أدواتنو من غَت ا١تمكن تنويع إ   
 نضرب مثالُت: أف ٯتكنٕتاوزىا و مادية ومؤسسية ال ٯتكن 

 إىلاللجوء  إىلسوؼ يؤدي  ألنويعترب تغَتا مبالغا فيو التغَت يف العجز ا١توازين  أفنعترب  األوىليف اٟتالة  -
 ؛ضغوط تضخمية االقتصادالنقدي اٞتديد الذي ٭تمل  راإلصدا

                                       
(

1
)- Reinhard Neck, Quantitative Economic Policy, Springer, uk, 2008, p 16. 

 
Kaldor Nicholas - (

2
 البداية يف كاف لندف، يف االقتصاد درس 1908العاصمة اجملرية سنة  مواليد من ا١ترموقُت، الربيطانيُت يُتاالقتصاد من يعترب  (
 ا١تذىب أعداء أشد من ىوو   الكًتي، التيار منظري من ويعترب "كينزيا"   أصبح أنو إال ،"ىايك فريديريك"  وبالضبط النيوكبلسكية ا١تدرسة أنصار من

 اٟتكومات عهد يف الربيطاين االقتصاد يفاهتا تطبيق النقدية ا١تدرسة أحدتثها اليت الثورة ضد ا١تاضي، القرف سبعينيات عقد بداية مع ظهر الذي النيوكبلسيكي
 .للدولة ياالجتماع النشاط ٚتاح وكبح االقتصادية اٟتياة يف الدولة تدخل عدـتنص على  واليت الليربالية هتااىٕتاإب ٘تيزت اليت ا١تتعاقبة،
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ارتفاع  إىلد و ا١تاؿ ٦تا يق رأسٕتديد  إىليؤدي  ألنويف اٟتالة الثانية التغَت يف الدين اٟتكومي يعترب مبالغا فيو  -
 .الفائدة أسعار

 فاإلسًتاتيجية ،تيجياتىذه العتبات من خبلؿ عدة اسًتا رآثاية ٕتنب االقتصادٯتكن لصانعي السياسة و    
ية، كما ٯتكن ٕتنب ىذه االقتصادللسياسة  ىأدوات أخر ىذه العتبات عن طريق مراقبة  إلغاءتكوف من خبلؿ  األوىل

 )1(ية.االقتصادللسياسة   ىأدوات أخر إضافة العتبات من خبلؿ 

 اآلجال .3

تعد من بُت  األىداؼعند ٖتقيق  أوية االقتصادالسياسة  تأدوا استخداـاليت تكوف عند  اآلجاؿمشكلة  إف
ية االقتصاداليت ٖتد من فعاليتها، فعندما يقـو صانع السياسة ية و االقتصادواجو صانعي السياسة كل اليت تشا ا١ت

 ااآلجاؿ ألهنقرب أيف  أىدافهااليت ٖتقق  األداةبعُت االعتبار  خذاألمن تلك فبل بد  واألداة أبُت ىذه  ختيارباال
 :اآلجاؿمن  أنواع٪تيز بُت عدة  أفٯتكن فعالية، و  أكثرتكوف 

 .رض الواقعأتطبيقها يف و  األداةاختيار البلزمة ١تعرفة ا١تشكلة و  اآلجاؿىي : و الداخلية اآلجال . أ
على ا٢تدؼ  آثارىاا١تستخدمة لتحقيق  األداةىو الوقت البلـز الذي تستغرقو : و الخارجية اآلجال . ب

 ا١تنشود.
ا١تسطرة  األىداؼال تؤثر بشكل مباشر على  األدوات بعض أفاليت تنطلق من : و الوسيطة اآلجال . ج

 (2)لكن تؤثر يف البداية على ا٢تدؼ الوسيط.و 

ا١تتعاملُت مع ىذه السياسة  والوقت الذي يتجاوب في إضافةا٠تارجية ٬تب الداخلية و  اآلجاؿ إىل باإلضافةو 
توى الدخل يعترب متغَتا وسيطيا مس فإفتايل لباا٢تيكل التمويلي، و ا١تتاح و دخل على مستوى ال التأثَتمن خبلؿ 

                                       
(

1
)-Xafier Greffe, op.cit, P 50. 

(
2

تقـو  أفاختبلؿ يف التوازف ا٠تارجي فيجب عليها للطلب احمللي بسبب ضغوط تضخمية و تضع حد  أفاٟتكومة  أرادت إذافعلى سبيل ا١تثاؿ  -(
تطبيق سياسة اقتصادية من خبلؿ تسطَت و ، الداخلية  اآلجاؿتقليص  إىلجل التدخل و ىذا ما يؤدي أالتالية:ٖتديد ا١تشكلة بشكل سريع من  باإلجراءات

ذلك من اتية عند التنفيذ، و معلوممل تكن ىناؾ عراقيل سياسية ومؤسسية و  إذاتكوف قصَتة  إداريةسياسية و  أجاؿىناؾ  أفحيث  ،البلزمة األدواتاختيار 
 اع الضرييب.طخبلؿ رفع معدؿ االقت
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توقعات السيكولوجية البتنفيذ ىذه االقتطاعات اٞتديدة و االقتطاع متعلقة  دؿعة رد الفعل النإتة عن تغَت معسر و 
 (1).ةباآلجاؿ الوسيط ىذا ما يسمىللمتعاملُت و 

 القياسي نموذجال إلىي االقتصاد نموذجمن ال نتقالاالرابعا: 

النماذج القياسية ٯتكننا  استخداـبو فإنية االقتصادتسمح بعرض السياسات ية االقتصادكانت النماذج   إذا     
ىو عبارة عن نظاـ من  القياسي نموذجال أفية ا١تمكنة، حيث االقتصادالسياسات  أدوات٥تتلف  آثاراختبار بدقة 

ية ىدفو دراسة التطورات الكمية جملموعة من ا١تتغَتات الداخلية بداللة ٣تموعة االقتصادعكس النظرية يا١تعادالت 
النماذج من ىذا النوع قدٯتة عكست التطورات  إفاليت تسمى ا١تتغَتات ا٠تارجية. من ا١تتغَتات احملددة مسبقا و  أخرى

ثار آاستخدمت للتنبؤ هة نظر كينزية و استخدمت ىذه النماذج من وج األوىلية ففي مرحلة تصاداالقيف النظرية 
 الطلب. إدارةسياسات 

 قياسي نموذجمراحل بناء  .1

قياسي ىي ٕتميع اإلطار احملاسيب ١تختلف السبلسل اإلحصائية  ٪توذجيف بداية بناء  ا٠تطوة األوىل    
، أما ا١ترحلة الثانية فهي ٖتديد ٥تتلف اإلٚتايلي االقتصاداٞتدوؿ ، مستخدمُت يف ذلك جداوؿ احملاسبة الوطنية 

 العرض. آثارهُت أساسيُت: ا١تضاعف الكينزي، و نو ىناؾ توجأحيث  ،ا١تيكانيزمات اليت تنشط ىذا اإلطار احملاسيب

 ميكانيزمات أساسية .2
للمزاٛتة: ا١تزاٛتة  بأثرينفعاليتو ٤تدودة  أف إالاسية يالنماذج الق أساس: حيث يعترب المضاعف الكينزي . أ

 (1). األسعارمزاٛتة عن طريق و  (2)،ا١تالية

                                       
(

1
تبقى ال تتغَت و  اآلجاؿ األوىل: ن من خبلؿ سياسة نقدية انكماشيةلكنفس النتائج و  إىلوصوؿ لية يبحث عن ااالقتصادصانع السياسة  اآلنأفلنفًتض  -(

ا١تتغَت الوسيطي  إف، سياسة السوؽ ا١تفتوحةا٠تصم و  إعادةرفع معدؿ  إجراءاتا١تتعلقة بالسياسة النقدية من خبلؿ  باإلجراءاتالثانية تتعلق  اآلجاؿ، ثابتة
الوسيطية ىي الفًتة بُت تعديل معدؿ  اآلجاؿفإنبالتايل و تقـو البنوؾ التجارية بتمويل طاليب القروض أساسهاوط اليت على يف ىذه اٟتالة تتعلق ٔتجموعة الشر 

تغَتات معدؿ ا٠تصم يف البنوؾ التجارية و ىي الفًتة اليت تفصل بُت تغَت ا٠تارجية و  اآلجاؿ، معدؿ ا٠تصم يف البنوؾ التجاريةا٠تصم يف البنك ا١تركزي و  إعادة
 يُت.االقتصادسلوؾ ا١تتعاملُت 

Eviction financière- (2)  بالتايل مزاٛتة دوث ارتفاعات يف أسعار الفائدة و ح إىلففي ظل ثبات العرض النقدي أي إنفاؽ حكومي سيؤدي
 .ا٠تاص اإلستثمار
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 أفالطويل، حيث  األجليف  االستثمارعلى  حثار األربا آو  األسعارعلى  اإلنتاجتكلفة  أثارىي : و أثار العرض . ب
القدرة على  ٩تفاضبايًتجم  االستثمارا٩تفاض  أفحيث  ،تؤثر بشكل غَت مباشر على ا١تضاعف اآلثارىذه 

 حدوث ضغوط تضخمية.و  اإلنتاج
 :نموذجمجمعات ال .3

 : أساسيةتتكوف النماذج القياسية من ثبلث ٣تمعات 

 ؛األجورو  األسعارالتشغيل حيث ٖتدد لنا ىذه ا١تتغَتات و  اإلنتاج: ٭تدد حجم المجمع الحقيقي . أ
انعكاس للمجمع اٟتقيقي وتبُت التنافسية والقدرة الشرائية وتسمح بتحديد  ي: وىاألجور -األسعارمجمع  . ب

 النقدي.التوازف ا١تايل و 
 (2).يعكس اجملمعُت السابقُتة و : الذي ٭تدد سعر الفائدالماليالمجمع النقدي و  . ج

 :الثبلثالتايل يوضح ىذه اجملمعات الشكل و 

 القياسي نموذجاجملمعات ا١تشكلة لل: (17) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
Eviction par les prix -(1)  ر سلبا على التنافسية القدرات اإلنتاجية نتوقع حدوث ضغوط تضخمية اليت تؤث إستخداـمعدؿ فمع زيادة التشغيل و

 .طلبهمث اهنيار يف الثروة للمتعاملُت و حدو  إىلىذا ما يؤدي ا٠تارجية و 

)
2
(- Artus Patrick, modélisation macroéconomique, ECONOMICA, Paris, 2005, p77. 

 المجمع الحقٌقً

 Qحجم االنتاج 

 المجمع أسعار اجور

 Pاالسعار 

 المجمع النقدي و المالً

 rسعر الفائدة 

 السٌاسة المالٌة

 النمو االجنبً

 أسعار اجنبٌة

 سعر الصرف

سعر الفائدة 

 االجنبً

 سٌاسة نقدٌة

 ضغوط

 الطلب على الموارد المالٌة

مزاحمة 

 االسعار

 مزاحمة مالٌة
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 ية الكليةاالقتصادالسياسات : البليقين و الثاني الفرع

سياسة للمسارات ا١تمكنة للية ا١تعرفة ا١تسبقة االقتصاديف السياسة  )1(األدواتيفًتض منهج  
ىذا اليقُت يف تسطَت السياسات  أف إالا١تستخدمة،  تآثار األدواو ا١تتوقعة  األىداؼية، من حيث االقتصاد
 اجتماعية. أوية يتعرض جملموعة من العوامل سواء كانت دولية تكنولوجية االقتصاد

 :أساسيافىناؾ إتاىاف  اإلشكاليةجل ٕتنب ىذه أمن و 

يف تسطَت السياسة  األخطاء أسباب إلغاءيض مشاكل البليقُت من خبلؿ و يتعلق بتق :األوؿاالٕتاه  -
 )2(األوتوماتيكيةية االقتصادىذا ما يسمى السياسة و  األدواتية ا١تتعلقة بتحديد االقتصاد

نو يف السنوات أحيث  ،من خبلؿ التخطيطية االقتصاديتعلق بتدعيم تشريعات السياسة  :االٕتاه الثاين -
التخطيط كمخطط لتعديل النشاطات  األوؿللتخطيط: ا١تفهـو  أساسيُتمت تطوير مفهومُت  األخَتة

 )3(ية.االقتصادا١تفهـو الثاين فهو التخطيط كعامل لتعبئة الطاقات  أمامستقببل،  يةاالجتماع

 توماتيكيةأوال: السياسة األ

مثل تغَت  يةاالقتصادتيكية لصانعي السياسة توماأتسطَت قواعد سَت  إىلالسلوكات البَتوقراطية قادتا البليقُت و         
العكس من  علىمعدالت التضخم، و  أساسي، االقتطاعات الضريبية على االقتصادكمية النقود بداللة معدؿ النمو 

ا١تعطيات القرار حسب  اذيف اٗت أحرارية االقتصادصانعي السياسة  فأساس أعلى  (4)القواعد التقديريةتقـو  ذلك
 :أساسيتُتتوماتيكية لديها ميزتُت القواعد األ فإفبالتايل ا١تتوفرة، و 

 أيضاتسمح و  أثارىابعُت االعتبار البليقُت يف  أخذاية االقتصادالسياسة  أدواتتغيَت و  استخداـٖتد من  -
 ْتدوث حالة استقرار يف ا١تضاعفات.

 البَتوقراطية. اآلثارمن ٕتنب ضغوط ا١تصاحل الشخصية و  الًتكيز على معطيات موضوعية ٘تكنها -

                                       
(

1
)- Approche instrumentale. 

(
2
)- Politique automatique. 

(3)-Xafier Greffe, politique économique, programme-insrtuments, perspectives, ECONOMICA, 2ème édition, 

paris, 1991, p 356. 

(
4
)- Règle discrétionnaire. 
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ىناؾ إتاىات ٨تو ٖتقيق التوازف من خبلؿ ىذه  أفوتوماتيكية ية األاالقتصادا١تدافعوف عن السياسة يفًتض          
١تمكن من ا وطبيعي فإنبطالة معدؿ و طبيعي و ف ىناؾ معدؿ ٪تأل، و ةنابعة من ىذه القاعد االٕتاىاته السياسة، ىذ

عن  اإلعبلفو من غَت اجملدي فإنىناؾ معدؿ فائدة طبيعي  ألنوٖتديد قاعدة نقدية مثلى، وعلى العكس من ذلك و 
 الفائدة من خبلؿ سياسات نشطة. أسعارتغيَتات يف 

 قاعدة: أيىناؾ العديد من ا١تشاكل ٗتتبئ وراء اعتماد           

 ةوتوماتيكياألالقاعدة  أف ثي؟ ح(2)سياسة اقتصادية نشطة أو( 1)سياسة اقتصادية تدرجية عتمادباىل نقـو  -
 السياسة التقديرية تعتمد على السياسة النشطة. أماسياسة اقتصادية تدرجية،  إىلتقود 

ثر أيدعم  أوتوماتيكيةاالعتماد على قاعدة  أفال؟ حيث  أـية االقتصادعن السياسة  اإلعبلفىل ٬تب  -
 )3(ية.االقتصاديُت الشرط الوحيد لفعالية السياسة االقتصادا١تفاجئة الذي يعترب اليـو عند العديد من 

تساؤلُت  طرحيُ ىنا اٟتديث على مشكل ا١تعلومات و  إىليقودنا  ةوتوماتيكيأاٟتديث عن اعتماد قاعدة  إف        
 :أساسيُت

 جل ٕتنب البليقُت؟أمفتوحة من  أوىل ٬تب االعتماد على قاعدة مغلقة  -
 ال؟ أـية االقتصادالسياسة  أدواتتنويع  إىلية يدفعنا االقتصادتسطَت السياسة  دوجود البليقُت عنىل  -

 جهة البليقينافائدة التنويع في األدوات لمو  ثانيا:
ا١تخاطر؟ بُت  بتخفيضوتوماتيكي يسمح أبشكل  األدوات٥تتلف  استخداـجعل  إىلىل يقودنا البليقُت           

Brainard ذلك من خبلؿ و  استخدامهالبليقُت ٬تب اٟتد من معينة تتميز با ةآثار أدانو كلما كانت أ 1967سنة
 التايل: نموذجال

.       

Y ٘تثل مستوى الدخل :. 
X : اٟتكومي اإلنفاؽمستوى. 

                                       
1
)- Gradualiste) 

(
2
)- activiste 

)
3

( - Gregory N Mankiw, macroéconomie, de boeck, 4ème édition, Paris, 2009, P 510. 
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a اإلنفاؽ: ٘تثل مضاعف. 
b٘تثل متغَت خارجي : . 

تقليص الفرؽ بُت مستوى الدخل  إىلية االقتصاد، يسعى صانعو السياسة اسابق واإلشارة إليما مت كو           
 التايل:الشكل كن صياغة ىذا ا٢تدؼ على ٯتمستوى الدخل التوازين، حيث و 

     (    )  
           

 التايل:الشكل عطى على تُ Xاألداةقيمة  فإفتايل لباو       

  
 ( )[    ( )]     (  )

 ( )     

 التايل:الشكل على  األداةتصبح قيمة مهملة، و bو aالعبلقة بُت  أفكتابة ا١تقاـ بافًتاض   ةإعاد وٯتكننا      

  

   
 ( )

 ( )⁄

    
 ( )⁄

. 

  تنخفض عندما تزيد القيمة Xقيمة  أفمن خبلؿ ا١تعادلة نبلحظ          
واليت ٘تثل معامل تغَت ا١تضاعف  ⁄( ) 

و كلما كانت ىناؾ فإنبالتايل ، و استخدامهات درجة اٟتذر يف غَت مستقرة، كلما زاد داةاألخرى كلما كانت أوبصيغة 
مبلءمة،  أكثريكوف  ةوتوماتيكيأتطبيق قاعدة  فإفهد عدـ استقرار مع مرور الوقت، ستش األداةف ىذه أدالئل على 

لكل ىدؼ، ففي  أداةو ٬تب توسيع قاعدة تنربجُت: فإن بالتايلية، و االقتصادالسياسة  أدواتىذا يعٍت ضرورة تنويع و 
 (1).أدواتىذه اٟتالة ٬تب امتبلؾ عدة 

 إىلية الكلية، حيث مت التعرض االقتصادا١تقاربات النظرية للسياسات  إىلبحث طروحة يف ىذا ا١تتطرقت األ
ىم نقطة يف ىذا ا١تبحث أال وىي نظرية أ إىلضافة ية ومضامينها وأدواهتا وأنواعها، باإلاالقتصادتعريفات السياسات 

ية وأىدافها وىنا تربز االقتصادالتنسيق بُت أدوات السياسات  االعتباربعُت  يؤخذأنو ال بد أف  اتضححيث االختيار، 
 ة.أ٫تية التعظيم كما سنرى يف الدراسة التطبيقية يف ىذه األطروح

                                       
(

1
)- Xavier Greffe, principe de politique économique, op.cit,  p 40. 
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 ةية المختلفاالقتصادالنماذج  ظلية في االقتصاداألمثل للسياسات  ختياراال: الثانيالمبحث 

ض ثبات الكينزي مع افًتا نموذجية يف ظل الاالقتصادتقييم مزيج السياسات يقـو ىذا ا١تبحث بدراسة و 
العرض الكلي  جإىل ٪توذ ضافة باإل ا١تفتوح، االقتصادحالة ا١تغلق، و  االقتصادع دراسة حالة ما١تستوى العاـ لؤلسعار، 

 ية. االقتصادم فعالية السياسات ا٢تدؼ من ىذا ا١تبحث ىو تقييالطلب الكلي، و 

 IS -LMنموذجفي ظل اقتصاد مغلق الكينزي ذو السعر الثابت و  نموذج: الاألولالمطلب 

(1)جأو ٪توذ IS - LMنموذجيف إطار اقتصاد مغلق بالثابت و  رذو السعالكينزي  نموذجعرؼ اليُ 
H–H يقـو و

 (2).سوؽ النقودي يتحدد انطبلقا من سوؽ السلع وا٠تدمات و االقتصادعلى أساس أف التوازف  نموذجىذا ال

 الخدماتالسلع و  : التوازن في سوقاألول الفرع

ٟتصػػوؿ علػػى ا١تنحػػٌت اجػػل أ( ومػػن 18) الشػػكل رقػػمو موضػػح يف ىػػبيانيػػا كمػػا  ISيػػػمكننا اشػتػػػقاؽ منحػػػٌت 
IS  ىػػو )أ(الشكل رقمنفًتض أف سعر الفائػػدة يف(r1)  ا١تنػاظر  االسػتثمار، مقابػل سعػػر الفائػدة ىػذا يتحػدد مسػتوى

(I1  وحػػىت تػػػحقق التػػػػوازف يػػػجب أف يكػػوف ،)االسػػتثمارعلػػػى نفػػس مسػػتوى  االدخػػار (S1  يف )ب(،  الشػػكل رقػػم(
(، مػن 1yفػػي حالػػة مسػتوى دخػل ) االدخػارى تػػوليد ىػذا القومػػي قػادر علػ االقتصاد)ج ( نػجػػد أف  الشكل رقمومن 

٨تصػػل علػػى منحػػٌت  m1 ،mف ا(. وبتوصػػيل النقطتػػy2( ،)r2والػػيت ٭تػػددىا ) m))د( نػجػػػد النقطػػة ) الشػػكل رقػػم
 الػموايل:الشكل (، وىػػذا ما يوضحو IS) رواالستثما االدخار

                                       
(

1
 .AQ HANSEN 1953و   JR HICKS 1937:نسبة -(

الزيادة يف مستوى ىذا  ٗتفيض معدالت البطالة يتم عرب فإفبالتايل تشغيل ىو دالة يف الطلب الفعاؿ و نو يف إطار النظرية الكينزية مستوى الأنعلم  -(2)
جل اٟتفاظ على التوازف ال بد من ضخ سيولة أمن االقتصاد تؤدي إىل اختبلؿ التوازف و ىناؾ تسربات يف حلقة  فإفحسب التحليل الكينزي الطلب.  و 

-١Albert Dagher, analyse macroéconomique, les modèles de base, Dar alتزيد من التفاصيل أنظر:  .لتعويض ىذه التسربات

.manhal el-lubnani, 1
er

 édition, 2008, p 57 
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 ISاشتقاؽ منحٌت : (18)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .309، ص1999دار زىراف، عماف، االردف، ، النقود والمصارف والنظرية النقدية، : ناظم ٤تمود نوري الشمريالمصدر

 الثاني: التوازن في سوق النقود الفرع

ا١تضػػاربة دالػة يف سػعر الفائػػدة يتضػمن اٞتػزء )أ( الطلػػب علػى النقػود لغػػرض ا١تضػاربة أي أف الطلػب علػػى النقػود لغػرض 
 (1)حيث يأخذ ا١تنحٌت ا١تيل السالب.

                                       
 .242، ص 1999، شباب اٞتامعة، اإلسكندرية، ي الكلياالقتصادالتحليل االقتصادية و النظرية ضياء ٣تيد،  -(1)
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أمػػا اٞتػػزء )ب( فيبػػُت كيفيػػة انقسػػاـ كتلػػة النقػػود ا١تعروضػػة بػػُت ا١تعػػامبلت وا١تضػػاربة، فلػػو بلػػغ عػػرض النقػػود             
دئػػػذ ا١تتبقػػػي مليػػػار وحػػػدة نقديػػػة فعن 10مقػػػدار (r1)مليػػػار وحػػػدة نقديػػػة وخصػػػص للمضػػػاربة عنػػػد سػػػعر الفائػػػدة  60

مليػػار  20 إىلأرصػػدة ا١تضػػاربة ترتفػػع  فػػإف(r0)إىلمليػػار وحػػدة نقديػػة، فلػػو ا٩تفػػض سػػعر الفائػػدة  50للمعػػامبلت ىػػو 
 مليار وحدة نقدية وىكذا. 40 إىلوحدة نقدية، أما أرصدة ا١تعامبلت تنخفض 

والػػيت ٖتقػػق شػػرط التػػوازف يف سػػوؽ  "r" وسػػعر الفائػػدة "yأمػػا اٞتػػزء )د( يوضػػح العبلقػػة بػػُت الػػدخل اٟتقيقػػي "         
 .الشكلكما ىو موضح يف " LMالنقود وا١تتمثل يف ا١تنحٌت "

 LMاشتقاؽ منحٌت : (19)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242ص، 2005عة ا٠تامسة، ي، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعة، الطبلعمر صخري، التحليل االقتصادي الكالمصدر:  
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الذي  2مع اختبلؼ بسيط يف ا١تنحٌت رقم ،ISطريقة اشتقاؽ منحٌت  بنفس LMمنحٌتيتم اشتقاؽ 
 M = L1 + L2الطلب النقدي    يعكس التوازف بُت العرض النقدي و 

 IS – LMي الكلياالقتصادالتوازن الثالث:  الفرع
 . IS – LM٪توذجطار إي الكلي يف االقتصاداشتقاؽ التوازف  الفرعيتم يف ىذا  

 أوال: اشتقاق التوازن الكلي
٘تثل مستوى معينا للدخل ومستوى ٤تددا لسعر الفائدة عندىا يتحقػق التػوازف  LMإف أي نقطة على ا١تنحٌت 

، حيػػث أف أي ISيف السػػوؽ النقديػػة، حيػػث يتسػػاوى الطلػػب علػػى النقػػود مػػع عػػرض النقػػود، وأيضػػا بالنسػػبة للمنحػػٌت 
 االقتصػػادىػػا تػػوازف يف القطػػاع اٟتقيقػػي مػػن نقطػػة عليػػو ٘تثػػل مسػػتوى معينػػا للػػدخل ومسػػتوى ٤تػػددا لسػػعر الفائػػدة يناظر 

القػػومي عنػػدما ٭تػػدث التػػوازف يف   دصػػااالقت. ويتحقػػق التػػوازف الكلػػي يف االدخػػارمػػع  االسػػتثمارالقػػومي، حيػػث يتعػػادؿ 
، والػػػيت IS-LMكػػػبل القطػػػاعُت يف آف واحػػػد، وبالتػػػايل ٬تػػػب علينػػػا البحػػػث عػػػن النقطػػػة الػػػيت يتعػػػادؿ عنػػػدىا ا١تنحنيػػػُت 

 التوازف يف كبل القطاعُت.يتحقق عندىا 

كمػا ىػو يف شػكل واحػد   IS-LMوٯتكن توضيح ذلك بيانيا من خبلؿ إ٬تػاد التػوازف الكلػي بتقػاطع ا١تنحنيػُت 
 (.20)الشكل رقمموضح يف 
 IS-LMمنحٌت  : اشتقاؽ(20)الشكل رقم
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، شباب اٞتامعة، النظرية االقتصادية و التحليل االقتصادي الكليضياء ٣تيد،  ،ضياء ٣تيد ا١توسوي المصدر:
 .272، ص 1999اإلسكندرية، 
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٘تثػل نقطػة   (Y1)ومستوى دخل مقابػل لػو  (R2)عند سعر فائدة (E2)مستوى الدخل أفالشكل من حظ بلن
 (1).ى ذلك نفًتض الفرضيتُت التاليتُتللربىاف عل (IS)و (LM)وحيدة لتوازف السوقُت 

 ٯتكننا استنتاج أربعة مناطق أساسية:التوازين و مستوى أسعار الفائدة ا١توافقة للناتج  *rلو٘تثالتوازين الناتج *y٘تثل      

 ؛فائض طلب نقديفائض عرض كلي و  1ا١تنطقة  -
 ؛فائض عرض نقديفاض عرض كلي و  2ا١تنطقة  -
 ؛فائض عرض نقديفائض طلب كلي و  3ا١تنطقة  -
 .فاض طلب نقديفائض طلب كلي و  4ا١تنطقة  -

 IS-LMنموذجية في االقتصادثانيا: السياسات 
ىنا تظهر ىناؾ قل من التشغيل الكامل و أٯتكن أف يكوف من وجهة نظر كينزية ف االقتصادي الكلي التواز  إف
حالة التشغيل الكامل ال بد  إىلالوصوؿ جل مواجهة البطالة و أرية نإتة عن عدـ كفاية الطلب، ومن إجباحالة بطالة 

لتحقيق ىذا األثر ىناؾ التشغيل الكامل، و  يف نقطة عمودية على نقطة مستوى LMمنحٌت و  ISأف يتقاطع منحٌت 
اليمُت أيضا  إىلLMا١تالية أو نقل منحٌتذلك من خبلؿ السياسة اليمُت و  إلىISمنحٌتحالتاف أساسيتاف، انتقاؿ 

 لك من خبلؿ السياسة النقدية.ذو 
                                       

نقطة التوازف يف السوقُت اٟتقيقية  هيE1فهذا يعٍت أنو من ا١تفروض أف تكوف   (Y2)ا١تقابل ىو، فالدخل التوازين (R1)إف سعر الفائدة التوازين ىو  -(1)
فهػي ٖتقػق التػوازف إذف يف سػوؽ السػلع وا٠تػدمات، يف حػُت ال ٖتقػق التػوازف يف السػوؽ النقديػة ألهنػا ال تقػع علػى  ISعلػى منحػٌت  تقعE1والنقدية، ؤتا أف 

وىػذا يعػٍت وجػود فػائض  R1مسػتوى أعلػى مػن  عنددR3من الدخل يفًتض أف يكوف سعر الفائدة التوازين  Y2ستوى ، با١تقابل فإنو عند ا١تLM1منحٌت 
ولكػن ارتفاعػو سػيؤدي إىل ٗتفػيض اإلسػتثمارات وظهػور فػائض يف اإلدخػار عػن اإلسػتثمار  R1يف الطلب على النقود ٦تا يدفع سعر الفائدة إىل االرتفاع عن 

 .E2عند نقطة التوازف  R2والذي يقابلو سعر فائدة وحيدة ىو  ٦Y1تا يؤدي إىل ا٩تفاض الدخل اٟتقيقي ليصل إىل 

ازف بػُت السػوقُت اٟتقيقيػة والنقديػة، غػَت أف وقػوع ىػذه النقطػة ىي نقطة التػو  E3فإف النقطة  Y2ومستوى الدخل اٟتقيقي   R3إف سعر الفائدة التوازين -
٬تعلهػا ٖتقػػق التػوازف يف سػػوؽ النقػود، إال أهنػػا ال ٖتقػق التػػوازف يف السػوؽ الثانيػػة، وعنػدىا ٧تػػد فػائض يف السػػلع وا٠تػدمات واسػػتثمار LM1علػى منحػػٌت 

الػػػذي يػػػؤدي ىػػػو اآلخػػػر إىل ضػػػعف الطلػػػب علػػػى النقػػػود مػػػن أجػػػل  ، ٦تػػػا ٬تعػػػل مسػػػتوى الػػػدخل اٟتقيقػػػي يػػػنخفض،E3غػػػَت مرغػػػوب فيػػػو عنػػػد النقطػػػة 
 .R2وسعر الفائدة التوازين  Y1عند مستوى الدخل التوازين  E2ا١تعامبلت، وبالتايل يتجو سعر الفائدة إىل اال٩تفاض حىت يصل إىل نقطة التوازف 

 (LM1)تقػػاطع منحػػٌت   (E2)ىػػي النقطػػة (LM1)و (IS)النقػػود  مػػن الفرضػػيتُت السػػابقتُت يتضػػح أف نقطػػة التػػوازف بػػُت السػػوقُت السػػلع وا٠تػػدمات،
ي بػػُت السػػوؽ اٟتقيقيػػة االقتصػػادىػػي الػػيت تصػػبح نقطػػة التػػوازف  E1فػػإف النقطػػة  LM2حػػىت يصػػل إىل  LM1يف حػُت لػػو ارتفػػع عػػرض النقػػود مػػن  (IS)و

 والنقدية، أي ٖتقيق شرط التوازف يف كل من السوقُت يف آف واحد.
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 السياسة المالية .1

اليمُت و ذلك من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي  إىلISنقل منحٌت  إىلإف السياسة ا١تالية التوسعية تؤدي 
زيادة الطلب على منتجات ا١تؤسسات بطريقة مباشرة من خبلؿ طلب الدولة  أو بطريقة غَت مباشرة  إىلالذي تؤدي 

 . من خبلؿ زيادة مداخيل األفراد
 

اليمُت حيث يزيد الدخل عند نفس ا١تستوى من  إىل  انتقاؿ منحٌت إىلإف زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي سيؤدي         
 فإفبالتايل و  ،الفائدة من خبلؿ أثر ا١تزاٛتة ىناؾ أثر سليب متمثل يف ارتفاع سعر فإفسعر الفائدة، و يف نفس الوقت 

 االستثماراليت تكوف عند ا٩تفاض مرونة ة يف حالة ا٩تفاض أثر ا١تزاٛتة و سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي ىي سياسة فعال
 (1).لتغَتات سعر الفائدة

 السياسة النقدية .2

قبل التعرض لدراسة أثر السياسة النقدية على التوازف اآلين لسوقي السلع وا٠تدمات والنقد معا ٬تب أوال 
 .LMو  ISالتعرؼ على مرونة كل من 

يف الػػدخل الػػوطٍت أكػػرب  االسػػتثمارغػػَت أف تػػأثَت  ISتػػؤثر علػػى مرونػػة منحػػٌت  االدخػػار:إف دالػػة  ISمرونــة منحنــى  -أ
١تعػػدؿ  االسػػتثمارىػػو اسػػتجابة  ISاحملػػدد األساسػػي ١ترونػػة منحػػٌت  فػػإفيف الػػدخل الػػوطٍت، لػػذا  االدخػػاربكثػػَت مػػن تػػأثَت 

 (2).االستثماريتبع شكل منحٌت  ISشكل منحٌت  فإفالفائدة وعليو 

 ت.ثبلثة ٣تاال ستخراجااؿ ا١تنحٌت وٯتكن ٣ت ختبلؼباLM: ٗتتلف مرونة منحٌت LMمرونة منحنى  -ب

تاـ ا١ترونة لسعر الفائػدة وىػو ٯتثػل مصػيدة السػيولة  LMوعنده يكوف ا١تنحٌت أفقي وفيو يكوف اجملاؿ الكينزي: -
الكينزيػػػة وىػػػػذا مػػػػا يشػػػجع األفػػػػراد علػػػػى االحتفػػػاظ بػػػػالنقود بػػػػدال مػػػن السػػػػندات ويػػػػؤوؿ الطلػػػب علػػػػى النقػػػػود 

 ما ال هناية عند ىذا اٟتد األدىن للفائدة. إىلللمضاربة 
الصفر وينعػدـ  إىليكوف ا١تنحٌت خطا عموديا وتؤوؿ مرونة ا١تنحٌت بالنسبة للفائدة  هوعند :الكبلسيكياجملاؿ  -

 بذلك الطلب على النقود ألجل ا١تضاربة، وبالتايل تستخدـ كل النقود بدافع ا١تبادالت واالحتياط.

                                       
 ا مت ٘تويل السياسة ا١تالية من خبلؿ الدين العاـ.إذثر ا١تزاٛتة يكوف فقط أف أريقة ٘تويل اإلنفاؽ اٟتكومي حيث ويتوقف أثر ا١تزاٛتة على ط  -(1)
 .261عمر صخري، مرجع سابق، ص  -(2)
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اجملػػاؿ يظهػػر مرونػػة موجبػػة كمػػا يتميػػز ىػػذا  LMوىػػو مػػا تبقػػى مػػن ا١تنحػػٌت وبالتػػايل فمنحػػٌت  :اجملػػاؿ األوسػػط -
  التايل يوضح ذلك الشكل رقمبوجود الطلب على النقود ألجل ا١تبادالت واالحتياط وا١تضاربة و 

مػػػن خػػػبلؿ التػػػأثَت علػػػى العػػػرض  (1)اليمػػػُت  إىلLMوتػػػؤثر السياسػػػة النقديػػػة )توسػػػعية( علػػػى انتقػػػاؿ منحػػػٌت    
 ؿانتقػػا إىلإتبػػاع سياسػػة نقديػػة توسػػعية، يػػزداد العػػرض النقػػدي ٦تػػا يػػؤدي  إىلالنقػػدي فعنػػدما تعمػػد السػػلطات النقديػػة 

 ومنو يزداد الدخل اٟتقيقي. االستثماراليمُت فينخفض معدؿ الفائدة وىذا ما يشجع  إىل١LMتنحٌتا

اليسػػار، فَتتفػػع سػػعر  إىلينتقػػل  LMمنحػػٌت  فػػإفأمػػا يف حالػػة نقػػص العػػرض النقػػدي )سياسػػة نقديػػة تقييديػػة(   
 (2)وبالتايل ا٩تفاض الدخل.  االستثمارٗتفيض  إىلة ٦تا يؤدي الفائد

ففي حالة انكماش تتبع اٟتكومة سياسة نقدية توسعية، تتوقف فعاليتها على ا١تنطقة الػيت يتقػاطع فيهػا منحػٌت   
IS معLM الشكلوىي ثبلثة، كما يوضحها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .232ا١ترجع نفسو، ص  -(1)

التأثَت يف العرض النقدي إما بطريق مباشر عن طريق التحكم يف اإلصدار النقدي اٞتديد وإما بطريق غَت مباشر عن طريق  إىلتعمد السياسة النقدية  -(2)
ي القانوين، التأثَت يف حجم النقود وفرص االئتماف اليت ٮتلقها اٞتهاز ا١تصريف من خبلؿ عمليات السوؽ ا١تفتوحة وسعر ا٠تصم ونسبة االحتياطي النقد

 ناحية اليمُت أو اليسار، كما رأينا سابقا. إىلLMياسة النقدية توسعية أو انكماشية وىي يف اٟتالتُت ٘تارس أثرىا من خبلؿ انتقاؿ منحٌت وتكوف الس
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 فعالية السياسة النقدية: (21)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نقطػة التػوازف عنػد  فػإفبافًتاض أننا يف حالة التشغيل الكامل، فإذا كاف التوازف يتحقق يف ا١تنطقة الكبلسػيكية   
ويرتفػػػػع الػػػػدخل مػػػػن i'3إىلi3، فيػػػػنخفض سػػػػعر الفائػػػػدة مػػػػن C' إىلCتطبيػػػػق السياسػػػػة النقديػػػػة التوسػػػػعية تتغػػػػَت مػػػػن 

Y33إىل'Y ألنػػو ال يوجػػد طلػػب علػػى النقػػود بػػدافع ا١تضػػاربة يف ا١تنطقػػة الكبلسػػيكية، وبالتػػايل فػػأي زيػػادة يف العػػرض ،
ىػذا  فػإفالنقدي سوؼ ٘تتص بالكامل بدافع ا١تعامبلت، وبافًتاضنا  وجود فجوة انكماشػية )حالػة التشػغيل النػاقص(، 

بسػبب ا٩تفػاض سػعر الفائػدة النإتػة عػن  االسػتثماروالػدخل )بصػفة مباشػرة(، كمػا يزيػد  اإلنتاجزيادة  إىلسوؼ يؤدي 
السياسػة النقديػة تكػوف كاملػة الفعاليػة يف  فإفزيادة العرض النقدي، ومنو يتضاعف الدخل )بصفة غَت مباشرة(، وعليو 

 ا١تنطقة الكبلسيكية.
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بفعػل انتقػاؿ منحػٌت  Bالنقطػة ' إىلالتػوازف ينتقػل  ىػذا فإفBبينما إذا حدث التوازف يف ا١تنطقة الوسطى عند   
LMاليمػػُت، ويػػنخفض سػػعر الفائػػدة مػػن  إىلi22إىل'i  ويزيػػد الػػدخل مػػنY22إىل'Y  لكػػن ٔتقػػدار أقػػل مػػن زيادتػػو يف

دافػػع ا١تضػػاربة بسػػبب ا٩تفػػاض سػػعر الفائػػدة،   إىلا١تنطقػػة الكبلسػػيكية ألف جػػزءا مػػن الزيػػادة يف العػػرض النقػػدي تػػذىب 
ثر ا١تايل للسياسة النقدية سيكوف أقل أيضػا، ألف سػعر الفائػدة يػنخفض ٔتقػدار أقػل مػن ا٩تفاضػو يف ا١تنطقػة كما أف األ

بصػػفة أقػػل، فيزيػػد الػػدخل بصػػفة أقػػل أيضػػا، وىكػػذا ٯتكػػن القػػوؿ أف السياسػػة  االسػػتثمارالكبلسػػيكية، وبالتػػايل ٭تفػػز 
 ة.النقدية يف ا١تنطقة الوسطى تكوف فعاليتها جزئية أي غَت كامل

الػػيت ٖتػػدد  Aأمػػا إذا ٖتقػػق التػػوازف يف ا١تنطقػػة الكينزيػػة البحتػػة )مصػػيدة السػػيولة( كمػػا ىػػو واضػػح مػػن النقطػػة   
أية زيادة يف العرض النقدي سوؼ ٘تػتص بكاملهػا دافػع ا١تضػاربة حيػث  فإف، i1ومستوى الفائدة  Y1مستوى الدخل 

يكػػوف منحػػٌت تفضػػيل السػػيولة يف ىػػذه ا١تنطقػػة ال هنػػائي ا١ترونػػة، وال يتغػػَت سػػعر الفائػػدة وال الػػدخل وىػػذا يعػػٍت أنػػو لػػيس 
اسػة النقديػة يف منطقػة مصػيدة ىناؾ أثرا مباشرا للسياسة النقديػة وال أثػر غػَت مباشػرا )األثػر ا١تػايل( ٢تػا، وىنػا تكػوف السي

 السيولة عدٯتة الفعالية.

ي مػػن خػػبلؿ مسػػتوى سػػعر الفائػػدة االقتصػػادفالسياسػػة النقديػػة يف الفكػػر الكينػػزي ٯتكنهػػا أف تػػؤثر يف النشػػاط   
 (1)والدخل القومي. اإلنتاجوكذلك على حجم التشغيل و  االستثمارالذي يؤثر على مستويات 

 للسياسة الماليةالسياسة النقدية المصاحبة  .3

اليمُت من خبلؿ ضخ كتلة نقدية جديدة حيث  إىلLMانتقاؿ منحٌت  إىلتؤدي السياسة النقدية التوسعية 
أف ىذه الزيادة تؤثر على الناتج بشكل غَت مباشر من خبلؿ ٗتفيض سعر الفائدة الذي ٭تفز الطلب الفعاؿ كما أف 

 .                                          سعر الفائدة ىو احد قنوات انتقاؿ السياسة النقدية

ة يف العرض النقدي من خبلؿ إجراءات يستخدمها البنك ا١تركزي بغية ٖتقيق تتحكم السياسة النقديو   
بالتايل لؤلسعار، و العاـ  ا١تستوىيف  االستقرارية ويًتكز ىدؼ السياسة النقدية على ٖتقيق االقتصادأىداؼ السياسة 

ا التحليل يف إطار م يقع ىذاالو يف ٘تويل اإلنفاؽ اٟتكومي، و سنهتم بأثر زيادة العرض النقدي من خبلؿ استعم

                                       
 .440ناظم ٤تمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص   -(1)
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سنكتفي منها بدراسة زيادة اإلنفاؽ  وىناؾ حاالت عديدة ٢تذا ا١تزيج(1)،ا١تاليةيسمى ٔتزيج السياسات النقدية و 
 إىلإبقاء سعر الفائدة ثابتًا ٦تا يؤدي  إىلاٟتكومي ا١تصحوب بزيادة يف العرض النقدي، حيث تؤدي ىذه السياسة 

 (2).غاء أثر ا١تزاٛتةإل

 في اقتصاد مفتوحالكينزي ذو السعر الثابت و  نموذجالثاني: الالمطلب 

ي االقتصادحيث يقـو على إضافة القطاع ا٠تارجي للتوازف  IS LMنموذجامتدادا ل نموذجيعترب ىذا ال       
الكلي لكن مع بقاء افًتاض ثبات ا١تستوى العاـ لؤلسعار، حيث أف التوازف ا٠تارجي يتحقق عندما يكوف ٣تموع 

 اٟتساب اٞتاري وحساب رأس ا١تاؿ مساويا للصفر

 اشتقاق التوازن الخارجياألول:  الفرع

 (3)١تيزاف ا١تدفوعات اإلٚتايلاليت ٖتقق التوازف يف الرصيد  (Y, r)النقاط ا١تختلفة لكل من  BPٯتثل ا١تنحٌت 

B = BTC (Y) + K (r) = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
(

1
)- the monetary-fiscal policy mix 

ارتفع سعر الفائدة من و    إىل  و بالتايل زاد الدخل من     إىل   من    انتقاؿ منحٌت  إىللقد أدت زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي   -(2)
ىذا سيؤدي  فإفية ٘تويل ىذا اإلنفاؽ عن طريق زيادة اإلصدار النقدي االقتصادالسياسة و فيض اإلستثمار، فإذا قرر صانعٗت إىل، ىذا ما يؤدي    إىل  
قدي زائد مع ا٠تاص مرة أخرى، فا٢تدؼ إذف ىو إلغاء أثر ا١تزاٛتة، حيث يكوف ىناؾ عرض ن اإلستثماردة من جديد، ْتيث يزيد ٗتفيض سعر الفائ إىل

 .للتخلص من ىذا العرض النقدي يقـو اٞتمهور بشراء السندات ٦تا ٮتفض سعر الفائدةثبات الطلب النقدي و 
 : حساب رأس ا١تاؿ.K: رصيد اٟتساب اٞتاري، BTCرصيد ميزاف ا١تدفوعات،  BPٯتثل  -(3)
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 منحٌت التوازف ا٠تارجي شتقاؽا: (22)الشكل رقم
                          4                       r                                            1                    r      

BP 

 

 

K-                                         K+                                                                                           Y   

                      3                        BTC-                                            2            -BTC 

 

 

 

K-                                K+                                                                    Y 
 

 

Source: PEIJIE Wang, the economics of foreign exchange and global finance, Springer, 

Germany, 2005, p 103. 

حيث أنو يف اٟتالة األوىل  ،BPوأسفل منحٌت BP أعلى منحٌت BPمنحٌت:ٯتكننا أف ٪تيز بُت منطقتُت يف 
فتكوف ألسباب  BPأما االنتقاالت يف منحٌت  (1).ٟتالة الثانية ىناؾ عجز خارجيأما يف ا ،ىناؾ فائض خارجي

 حقيقية أو مالية أو نقدية:

والعكس يف حالة ا٩تفاض  BPكالزيادة يف حجم الصادرات اليت تنقل منحٌت: األسباب الحقيقية .1
 .الصادرات

                                       
ظهور عجز يف اٟتساب اٞتاري، وحىت يتم التعويض يف  إىلتؤدي  اإلٚتايلا يعٍت أف زيادة الناتج احمللي ذبأنو ميل موجب وى  BOيتميز منحٌت  -(1)

 .يف ميزاف ا١تدفوعات ب رؤوس األمواؿ الدولية لتحقيق التوازفذالعجز البد من رفع أسعار الفائدة الذي يسمح ّت
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اليت تتأثر بعوامل ظرفية متعلقة و  ا١تستثمرين ٕتاه أسعار الفائدةاليت تتعلق بسلوؾ و : األسباب المالية .2
بتوقعاهتم ٕتاه أسعار الفائدة، أو عوامل ىيكلية متعلقة هبيكل ٤تافظهم ا١تالية، أو تنظيمية متعلقة بطبيعة 

 نظاـ الصرؼ، 
ا٩تفاض  اليسار بسبب إىلBPنقل منحٌت  إىلحيث أف رفع سعر الصرؼ يؤدي : األسباب النقدية .3

 (1).٭تدث العكس يف اٟتالة ا١تعاكسةع الواردات و تنافسية السلع الوطنية وتشجي

 التعديل في ميزان المدفوعاتالثاني:  الفرع

 كانت  إذانقطة عجز خارجي  ٯتكن أف ٘تثلIS-LMإف نقطة التوازف الداخلي النإتة عن التقاطع بُت منحٌت         
 IS - LMا تقاطع كل من ذآف واحد إال ا ا٠تارجي ال يتحقق يفالتوازف الداخلي و  فإفوبالتايل BPتقع أسفل منحٌت 

- BP  ،تتم عملية التعديل من خبلؿ تعديل ميزاف ا١تدفوعات و ا العجز ذبد من تصحيح ىا الذإيف نفس النقطة
 حسب نظاـ الصرؼ ا١تتبع.

 ميزان المدفوعات في ظل نظام الصرف الثابت لتعدي أوال:

الطلب على العملة الصعبة يرتفع لك ألف ذاال٩تفاض و  إىلبالعملة احمللية  إف العجز ا٠تارجي يدفع           
ا١تركزي سيدافع عن قيمة العملة البنك  فإفٔتا أننا يف نظاـ الصرؼ الثابت و  ،ينخفض الطلب على العملة احملليةو 
الصرؼ اليت  تياطاتاح استخداـبلك بطلب العملة احمللية ذو  ،لك من خبلؿ التدخل على مستوى سوؽ الصرؼذو 

ا ذمن أجل ٕتنب ىيقلص الكتلة النقدية يف الداخل و ا ذىو  ،اليت تعترب إحدى مقاببلت الكتلة النقديةيتوفر عليها و 
ينخفض الدخل اليسار و  إىلLMا األثر بانتقاؿ منحٌت ذبيانيا نعرب عن ىالبنك ا١تركزي سياسة التعقيم، و  األثر يتبع
 .يصحح العجز يف ميزاف ا١تدفوعاتدة ٦تا يشجع دخوؿ رؤوس األمواؿ و سعر الفائيكبح الواردات ويرفع  االتوازين ٦ت

 تعديل ميزان المدفوعات في ظل نظام الصرف المرنثانيا: 
يزيد من تنافسية السلع يتحقق التوازف يف ظل نظاـ الصرؼ ا١ترف آليا حيث أف ا٩تفاض سعر الصرؼ س 

 :بأثرينيكبح من الواردات و ىو ما يعرب عنو الوطنية و 

 .اليمُت إىل ISمنحٌت  انتقاؿ -
                                       

1
)- Bernard ghillochon, économie internationale, ECONOMICA, paris, 1999, p 239.) 
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 .األسفل إىل BP منحٌت انتقاؿ -

  IS LM BPنموذجفي ظل  ةدياالقتصا السياسات :ثالفرع الثال
قل من مستوى التشغيل أقد يكوف التوازف احملقق حىت وإف كاف داخليا وخارجيا يف نفس الوقت توازف 

ي إال االقتصادية إتباع سياسة توسعية للزيادة يف مستوى النشاط االقتصادا ما ٭تتم على صانع السياسة ذىالكامل، و 
بعُت االعتبار طبيعة نظاـ  ذية يف اقتصاد مفتوح ٗتتلف عنها يف اقتصاد مغلق، حيث ٬تب األخاالقتصادأف السياسة 

اسة أثر كل م در لك سيتذل ،التوازف الداخليارب بُت ٖتقيق التوازف ا٠تارجي و أف ىناؾ تض إىلالصرؼ ا١تتبع باإلضافة 
 النقدية يف ظل األنظمة ا١تختلفة للصرؼ.من السياسة ا١تالية و 

 النقدية في ظل نظام الصرف الثابتة و المالي ةالسياس أوال:
 .ثابتالسيتم دراسة أثر كل من السياسة ا١تالية والسياسة النقدية يف ظل نظاـ الصرؼ 

 فعالية السياسة المالية .1

رفع أسعار الفائدة، أما على ا١تستوى زيادة يف الناتج و  إىلمغلق تؤدي إف السياسة ا١تالية التوسعية يف اقتصاد 
فائض يف  قٖتقي إىلعجز يف اٟتساب اٞتاري كما أف ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي  إىلزيادة الناتج تؤدي  فإفا٠تارجي 

لسياسة ا١تالية يف ا فإف،كرب من الفائض يف حساب رأس ا١تاؿأا كاف عجز اٟتساب اٞتاري ذوإحساب رأس ا١تاؿ، 
فعالية السياسة ا١تالية يف اقتصاد مفتوح تتعلق  فإفبالتايل ا١تغلق، و  االقتصادبا١تقارنة مع قل فعالية أاقتصاد مفتوح 

 مواؿ الدوليةاليت ىي بدورىا دالة يف درجة حرية انتقاؿ رؤوس األعر الفائدة و ْتساسية حساب رأس ا١تاؿ ٕتاه س
 (1)التايل ٯتكننا التمييز بُت حالتُت:بو 

 (فعالية ضعيفة)رؤوس األموال ضعيفة  نتقالادرجة حرية  . أ

إحداث عجز  إىل٨تو اليمُت إال إف التوازف اٞتديد يؤدي  ISأف السياسة ا١تالية التوسعية تسمح بنقل منحٌت        
من أجل اٟتفاظ على سعر الصرؼ أننا يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت و  بالتايل ؤتاو  BPخارجي ألهنا أسفل منحٌت 

تقليص  إىلا ما يؤدي ذىؽ الصرؼ لشراء العملة الوطنية، و الثابت يقـو البنك ا١تركزي بالتدخل على مستوى سو 

                                       
(

1
)- Paul Krugman, économie international, nouveau horizons, 8ème édition, paris, p 297. 
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 اليسار حىت إىلLMًتجم بانتقاؿ منحٌت ا٩تفاض الكتلة النقدية الذي يُ  إىلاحتياطات الصرؼ األمر الذي يؤدي 
 ٨تصل على التوازف اٞتديد مع حدوث ارتفاع يف أسعار الفائدة.

 (فعالية كبيرة)رؤوس األموال كبيرة  نتقالادرجة حرية  . ب

وبالتايل ىناؾ ١BOتا كاف التوازف اٞتديد أعلى منحٌت اليمُت و  إىلISإف السياسة ا١تالية التوسعية تدفع منحٌت 
اليت تعرب مقابل  اليمُت بسبب توفر احتياطات الصرؼ إىلLMانتقاؿ منحٌت  إىلا ما يؤدي ذىحالة فائض خارجي و 

السياسة  فإفكنتيجة ١تا سبق و ب رؤوس األمواؿ، ذج إىل، كما ترتفع أسعار الفائدة األمر الذي يؤدي للكتلة النقدية
 اؿ رؤوس أمواؿ كبَتة.يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت يف حالة درجة حرية انتقوح و ا١تالية تكوف فعالة يف اقتصاد مفت

 فعالية السياسة النقدية .2

ه اٟتالة يكوف ىناؾ عجز خارجي ذيف ىاليمُت و  إىلLMنقل منحٌت إىلإف السياسة النقدية التوسعية تؤدي 
 إىلىا خروج رؤوس األمواؿ ٦تا يقلص احتياطات الصرؼ اليت تؤدي بدور  إىلا ما يقود ذىو   BPأسفل منحٌت –

يف ة ١تا سبق ويف ظل اقتصاد مفتوح و كنتيجو  ،مكانو إىلLMرجوع منحٌت  إىلا ما يؤدي ذىا٩تفاض الكتلة النقدية، و 
 السياسة النقدية ليست لديها فعالية. فإفظل نظاـ الصرؼ الثابت 

 المالية في ظل نظام الصرف المرنسة النقدية و السياثانيا: 
 أثر كل من السياسة ا١تالية والنقدية يف ظل نظاـ الصرؼ ا١ترف.طروحة يف ىذا العنصر بدراسة تقـو األ

 السياسة المالية .1
 (فعالية كبيرة)حالة درجة حرية انتقال رؤوس األموال ضعيفة  . أ

 BPيكوف ىناؾ توازف جديد أسفل منحٌت و  ،اليمُت إىلISإف السياسة ا١تالية التوسعية تدفع منحٌت               

قيمة العملة ٦تا ٭تفز الصادرات ويكبح الواردات، ا٩تفاض  إىلي يؤدي ذخارجي األمر الا يعٍت أف ىناؾ عجز ذىو 
األثر على الناتج  فإفبالتايل و  ،اليمُت مرة أخرى إىل ISينقل منحٌتاليمُت و  إىل BP انتقاؿ منحٌت إىلا ما يؤدي ذىو 

 سيكوف بشكل كبَت.
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 حالة درجة حرية انتقال رؤوس األموال كبيرةب. 

٨تصل على نقطة توازف جديدة أعلى اليمُت و  إىلISانتقاؿ منحٌت إىلإف السياسة ا١تالية التوسعية تؤدي 
قيمة العملة ٦تا يثبط الصادرات ويشجع زيادة  إىلا ما يؤدي ذىىناؾ فائض خارجي و  فإفوبالتايل  BP منحٌت

سة ا١تالية يف نستنتج أف السيا بالتايلو  ،رااليس إىلISينقل أيضا منحٌتو  BP نقل منحٌت إىلا ما يؤدي ذىالواردات و 
 نظاـ الصرؼ العائم تكوف السياسة ا١تالية أكثر فعالية يف حالة حركة ضعيفة لرأس ا١تاؿ.ظل اقتصاد مفتوح و 

 السياسة النقدية .2

تكوف لدينا حالة توازف جديدة ولكن يف اليمُت و  إىلLMانتقاؿ منحٌت  إىلتؤدي السياسة النقدية التوسعية 
 إىليكبح الواردات ٦تا يؤدي ي يزيد الصادرات و ذا٩تفاض قيمة العملة ال إىلا ما يقود ذى، و رجيحالة عجز خا
نظاـ بالتايل ففي ظل اقتصاد مفتوح و و ج، الناتاليمُت ٦تا يزيد زيادة معتربة يف حجم  إىلISو  BPانتقاؿ منحٌت 

ية حسب طبيعة االقتصاداٞتدوؿ التايل يلخص فعالية السياسات و  الصرؼ العائم تكوف السياسة النقدية جد فعالة.
 نظاـ الصرؼ.

 ية حسب طبيعة نظاـ الصرؼاالقتصادفعالية السياسات :(10) اٞتدوؿ رقم

حركة رؤوس األموالالوضعيات المختلفة لنظام الصرف و  يةاالقتصادفعالية السياسات    
األموالحركة رؤوس  نظام الصرف  سياسة نقدية سياسة مالية 

 غَت فعالة غَت فعالة  حركة ضعيفة لرؤوس األمواؿ نظام الصرف الثابت
 غَت فعالة فعالة  حركة قوية لرؤوس األمواؿ

 فعالة  فعالة  حركة ضعيفة لرؤوس األمواؿ نظام الصرف العائم
 فعالة غَت فعالة  حركة قوية لرؤوس األمواؿ

 ية الكليةاالقتصادالسياسات  وتخصيصاتقواعد  الرابع: الفرع
، يقـو ىذا ية على ٣تموعة من القواعد وا١تتمثلة يف قاعدة مندؿ وقاعدة تنربجُتاالقتصادتقـو السياسات 

 ية الكلية.االقتصادالسياسات  واعد وٗتصيصاتٔتعاٞتة ق الفرع
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 يةاالقتصادالسياسة  دقواع أوال:
 Régle de Tinbergen تساقاالقاعدة  .1

يتم ية بعدد األىداؼ ا١تسطرة و االقتصادنو  ٬تب أف تكوف عدد أدوات السياسة أتنص ىذه القاعدة على 
لذلك ٬تب  -ىناؾ ىدفُت –التوازف ا٠تارجي من خبلؿ ٖتقيق التوازف الداخلي و ي الكلي االقتصادٖتقيق التوازف 

نظاـ الصرؼ ف أاسة النقدية والسياسة ا١تالية ونبلحظ ٫تا السيو  ،امتبلؾ على األقل أداتُت لتحقيق ىذين ا٢تدفُت
يعترب حبل لتخفيض عدد األىداؼ وتوجيو السياسة ا١تالية  ىوو  ،العائم يسمح بتحقيق التوازف ا٠تارجي بشكل تلقائي

 (1).النقدية لتحقيق التوازف الداخليو 
 مبدأ الفعالية أو قاعدة مندل .2

من  وانطبلقا، أدواهتا لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة بشكل فعاؿية أف تستخدـ االقتصاد٬تب على السياسة 
 ٯتكننا صياغة اٞتدوؿ التايل: قالساب الفرعية يف االقتصادٖتليل فعالية السياسات 

 -قاعدة مندؿ –مبدأ الفعالية : (11)اٞتدوؿ رقم

  درجة حساسية التوازف ا٠تارجي لسعر الفائدة
 حساسية ضعيفة حساسية مرتفعة

درجة حساسية التوازف  حساسية ضعيفة ؟ نظاـ الصرؼ الثابت
 حساسية مرتفعة نظاـ الصرؼ العائم ؟ الداخلي لسعر الفائدة

ارجي يف ظل نظاـ الصرؼ حيث نستنتج أف تغَتات سعر الفائدة يكوف أكثر فعالية لتحقيق التوازف ا٠ت  
 نظاـ الصرؼ ا١ترف.ٖتقيق التوازف الداخلي يف ظل الثابت، و 

 ةديالسياسات االقتصاتخصيصات ثانيا: 
  .يف ٚتيع اٟتاالت التالية حالة نظاـ الصرؼ الثابتنفًتض 

 الخارجيية على التوازن الداخلي و االقتصادأثر السياسة  .1

                                       
)

1
-( CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, publications  de l'université de Lyons, France, 2005, 

p 25. 
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 اإلٚتايلٔتعٌت الطلب احمللي يستوعب ٚتيع العرض  Y=Aنتحصل على التوازف الداخلي عندما يكوف لدينا 
 :حيث لدينا

Y+M=C+I+G 

Y=C+I+G+(X-M) 

Y=A+BTC 

 

 ية على التوازف ا٠تارجياالقتصادالسياسة  (:أثر23)الشكل رقم

 

 
 
 

ّ
Source: CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, publications  de l'université 

de Lyons, France, 2005,p 59. 

السياسة النقدية اليت ٖتقق ط ا١تختلفة من السياسة ا١تالية و ٯتثل ا١تنحٌت التوازف الداخلي الذي يعرب عن النقا
النقدية حيث أف السياسة ا١تالية التوسعية قة عكسية بُت السياسة ا١تالية و ميل ا١تنحٌت سالب لوجود عبل Y=Aالتوازف 

وٖتد من الضغوط  ،قدية انكماشية ترفع من سعر الفائدةتزيد من الطلب احمللي البد أف تصاحبها سياسة ن
 -*Eالنقطة  إىلاالنتقاؿ  إىلفإذا كاف لدي سياسة نقدية توسعية ىذا سيؤدي Eبيانيا ننطلق من النقطة  التضخمية.

 .**Eالنقطة  إىلجل ٕتنب ارتفاع األسعار ال بد من ٗتفيض اإلنفاؽ اٟتكومي حىت نصل أمن و  –حالة تضخم 
بيانيا ٯتثل ا١تنحٌت التوازف ا٠تارجي الذي يضم ، B=BTC+K=0يتحقق التوازف ا٠تارجي عندما يكوف و      

ف ىناؾ ميل ا١تنحٌت سالب ألمن ا١تبلحظ أف ، و ا١تالية اليت ٖتقق التوازف ا٠تارجيفات ٥تتلفة من السياسة النقدية و تولي
بالتايل خفض سعر الفائدة و  إىلسعية تؤدي النقدية التو  السياسة، حيث أف النقديةالسياسة ا١تالية و  عبلقة عكسية بُت

ن طريق ع  ستيعاباالمن خبلؿ ٗتفيض  BTCيعوض بتحقيق فائض يف  أفعجز يف حساب رأس ا١تاؿ الذي ٬تب 
 .ىذا ما يوضحو ا١تنحٌتو  ،ٗتفيض اإلنفاؽ اٟتكومي

 :التايلبدمج التوازف الداخلي بالتوازف ا٠تارجي نتحصل على النتائج التالية ا١تمثلة يف اٞتدوؿ و   
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 ية على التوازف الداخلي و ا٠تارجياالقتصادأثر السياسة : (12)رقم اٞتدوؿ

 فائض خارجي عجز خارجي 
 سياسة نقدية انكماشية تضخم

1 
 ماىية السياسة؟

3 

 ماىية السياسة؟ كساد
2 

 سياسة نقدية توسعية
4 

Source: CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, publications  de l'université 

de Lyons, France, 2005, p 59. 

 

 ( ) فائض/كساد 4في المنطقة  . أ

 ستيعاباالما يزيد من  اىذو  الفائدةمن الدخل وٗتفض من سعر  سة نقدية توسعية تزيديتم إتباع سيا
خروج رؤوس األمواؿ بسبب ا٩تفاض سعر الفائض التجاري للحساب اٞتاري و  . ىذه اٟتالة تؤدي ٗتفيضالداخلي
 .الفائدة

 م() عجز/تضخ 1في المنطقة  . ب

على ا١تستوى و  ،يتم إتباع سياسة نقدية انكماشية تزيد يف سعر الفائدة ٦تا ٮتفض من االستيعاب الداخلي
تصحيح يزيد الفائض يف حساب رأس ا١تاؿ و رؤوس أمواؿ جديدة ٦تا  بإىل استقطاا٠تارجي تؤدي  ىذه اٟتالة 

 .العجز يف  ميزاف ا١تدفوعات
 النقدية،لك أداتُت ٫تا السياسة ا١تالية والسياسة ٪تتو  ،ينا ىدفُت ٫تا التوازف الداخلي والتوازف ا٠تارجيلد

 إىلية االقتصادمتوفرة. بقي اآلف أف نقـو بالتخصيص األمثل ألداتُت السياسة TINBERGENقاعدة  فإفوبالتايل 
، 4و  1س ىناؾ إي إشكاؿ يف اٟتالة نو ليأ ا٢تدفُت يف إطار قاعدة مندؿ. من خبلؿ اٞتدوؿ السابق نبلحظ

 .3و  2اإلشكاؿ يكوف يف اٟتالة 
 
 
 



 في االقتصادات النفطية  الهيكلي التوازنالجة اختبلل في معية الكلية االقتصادالسياسات  دور   الفصل الثاني

139 
 

 ية الكليةاالقتصادالتخصيص األمثل للسياسات  .2
 (2الحالة )وضعية كساد داخلي / عجز خارجي  . أ

على ٯتُت منحٌت  –جود عجز خارجي وىي حالة توازف داخلي لكن مع و  1الوضعية األولية عند النقطة  لتكن
EE. 

 السياسة النقدية لتحقيق التوازف الداخلي١تالية لتحقيق التوازف ا٠تارجي و : السياسة االفرضية األولى. 

، عند النقطة  2 إىل 1االنتقاؿ من  إىلىذا ما يؤدي رجي ، و التوازف ا٠تا قلتحقي انكماشيةنتبع سياسة مالية 
نقدية توسعية ١تعاٞتة  إتباع سياسة إىلية االقتصاديكوف لدينا حالة كساد داخلي، ٦تا يدفع صانع السياسة  2

 .Eازف ىي نقطة بعيدة عن نقطة التو و  3 إىل 2من  ؿإىل االنتقايؤدي  ىذا ماالكساد، و 

 السياسة النقدية لتحقيق التوازف ا٠تارجي.١تالية لتحقيق التوازف الداخلي و : السياسة االفرضية الثانية 

ىي ٘تثل نقطة  * و 2النقطة  إىلاالنتقاؿ  إىلدي لتحقيق التوازف ا٠تارجي ٦تا يؤ نتبع سياسة نقدية انكماشية 
نا نقًتب شيئا فشيئا فإنكنتيجة ٢تذه السياسة * و 3النقطة  إىلة توسعية تنقلنا كساد داخلي، ١تعاٞتتو نتبع سياسة مالي

 ..Eنقطة التوازف  إىل
 عجز خارجيداخلي/  ية الكلية يف حالة كساداالقتصادٗتصيص السياسات : (24)الشكل رقم

ّ
Source: CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, publications  de l'université 

de Lyons, France, 2005,p 99. 
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. 

ٗتصص ١تعاٞتة التوازف الداخلي  السياسة ا١تالية أفحيث  ،2فرضية ىي الفرضية  أحسن أفبالتايل نستنتج و 
 .السياسة النقدية ١تعاٞتة التوازف ا٠تارجيو 

 (3)الحالة  وضعية تضخم داخلي /  فائض خارجي . ب

 .EEلكن مع حالة فائض خارجي على يسار ،ىي وضعية توازف داخليو  1عند النقطة  األوليةلتكن الوضعية 

 السياسة النقدية لتحقيق التوازف الداخلي١تالية لتحقيق التوازف ا٠تارجي و : السياسة االفرضية األولى 

٘تثل حالة تضخم،  ىيو  2النقطة  إىل 1قلنا من النقطة لتحقيق التوازف ا٠تارجي تننتبع سياسة مالية توسعية 
ف ىذه السياسة تبعدنا عن نقطة أ، ومن ا١تبلحظ 3النقطة  إىلكماشية، تنقلنا نعاٞتها من خبلؿ سياسة نقدية ان

 .اإلٚتايلالتوازف 
 ية الكلية يف حالة تضخم داخلي / فائض خارجياالقتصادٗتصيص السياسات : (25)الشكل رقم

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

Source: CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, publications  de l'université 

de Lyons, France, 2005,p 94. 

 السياسة النقدية لتحقيق التوازف ا٠تارجي.١تالية لتحقيق التوازف الداخلي و : السياسة االفرضية الثانية 

ىي ٘تثل حالة * و 2النقطة  إىل 1لنا من النقطة ا٠تارجي تنقلتحقيق التوازف نتبع سياسة نقدية توسعية 
* ومن ا١تبلحظ أف ىذه السياسة 3النقطة  إىل* 2تضخم نعاٞتها من خبلؿ سياسة مالية انكماشية تنقلنا من النقطة 

 .Eنقطة التوازف  إىلتقربنا بشكل كبَت 
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ٗتصص ١تعاٞتة التوازف الداخلي  السياسة ا١تالية أفحيث  2فرضية ىي الفرضية  أحسن أفبالتايل نستنتج و 
 (1).السياسة النقدية ١تعاٞتة التوازف ا٠تارجيو 

 TINBERGENقاعديت مندؿ و: (13) اٞتدوؿ رقم

 أداتين ىدفين TINBERGENقاعدة 
 السياسة المالية التوازن الداخلي قاعدة مندل

 النقدية السياسة   التوازف ا٠تارجي

 الطلب الكلي -العرض الكلي نموذجية في إطار االقتصاداألمثل للسياسات  رختياالثالث: االالمطلب 
، عدـ ثبات ا١تستوى العاـ لؤلسعارية الكلي مع افًتاض االقتصادتقييم السياسات  ا١تطلبيتضمن ىذا 

 العناصر التالية: إىلحيث يتطرؽ 

 .الطلب الكليالعرض الكلي و  ٪توذجية يف ظل االقتصاداختيار السياسات  -
 .ية الكليةاالقتصادنقاش حوؿ فعالية السياسات   -

الطلب الكلي العرض الكلي و  ٪توذجي يف ظل االقتصاداالستقرار يتضمن ىذا ا١تطلب دراسة سياسات        
 الطلب الكلي.مواجهة صدمات العرض الكلي و  إىل باإلضافةالتضخمي الركودي و  االستقراراجهة اختبلؿ ١تو 

 ياالقتصاداالستقرار سياسات ول: األ الفرع
الكلي  ضوصدمات العر الركودي والتضخمي  االستقرارية ١تواجهة االقتصادالسياسات  الفرعيتضمن ىذا 

 والطلب الكلي.

 التضخميالركودي و  االستقرار اختبللوجهة ية لماالقتصادالسياسات أوال: 
ية باٗتاذ قرارات اقتصادية هبدؼ توجيو االقتصادتقـو ىذه السياسات على أساس قياـ صانعي السياسة         
 ذلك من خبلؿ اإلجابة على ثبلثة أسئلة :و  وجهة معينة إىل االقتصاد

 ؟االختبلؿٖتقيق توازف اقتصادي مستمر أـ أف ىناؾ إتاه ٨تو  االقتصاد إىلىل يتوجو  -
ديد مزايا مع ٖت دإىل االقتصااليت تسمح بإعادة التوازف سلبية، ماىي اإلجراءات ا١تتخذة و إذا كانت اإلجابة و  -

 تكاليفو؟اسًتجاع ىذا التوازف و 
                                       
(

1
)  - CH biales, op.cit. p41. 
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 ي؟االقتصاداالستقرار إذا كانت اإلجابة على السؤاؿ األوؿ ا٬تابية، ماىي اإلجراءات ا١تتبعة ٟتماية ىذا  -

لى ىذه األسئلة بنفس الطريقة، حيث أف ىناؾ برنا٣تُت أساسيُت يوف ٚتيعا باإلجابة عاالقتصادال يقـو         
 ية :االقتصادللسياسة 

٨تو  االقتصادالذي يقـو على أساس نزعة تدخلية، حيث أف السوؽ ال يسمح بتوجيو الربنامج الكينزي و  -
 بالتايل ضرورة تدخل الدولة.التوازف و 

ىذا ما ٭تد ٨تو التوازف و  االقتصادح بتوجيو يسم الذي يقـو على أساس أف السوؽالربنامج النيوكبلسيكي و  -
 (1)من تدخل الدولة.

يقدروف بأف إجراءات و األجور يكي يعتمدوف على مرونة األسعار و إف ا١تدافعُت على الربنامج النيوكبلس         
لى أساس تطبيق التدخل تعيق السوؽ يف إرجاع التوازف لبلقتصاد، أما فيما يتعلق بالربنامج الكينزي، فهو يقـو ع

إتباع و  -سياسة نقدية انكماشية و/أو سياسة مالية انكماشية –سياسة استقرار يف حالة البلستقرار التضخمي 
ات مرتبطة أساسا بآجاؿ التطبيق والتنفيذ سياسة إنعاش اقتصادي يف البلستقرار االنكماشي، إف فعالية ىذه السياس

 (2)لُت.توقعات ا١تتعامي و االقتصادودرجة االنفتاح 

 الطلب الكليية لمواجهة صدمات العرض الكلي و االقتصادالسياسات ثانيا: 
ىذه  ،ا٠تارجية اليت تؤثر على العرض والطلب كل التغَتات  االقتصادصدمة على  اسميوف االقتصاديطلق              

  االستقرارسياسات  سمين، و التوازنيةالتشغيل عن مستوياهتما و  اإلنتاجوتبعد  االقتصاددمات تؤثر على رفاىية الص
قرب نقطة ٦تكنة من أ إىلامتصاص ىذه الصدمات وإرجاع مستوى الناتج والتشغيل  إىل تسعى كل السياسات اليت

 الناتج التوازين.

 

 

                                       
)

1
(- CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, op.cit, p 87. 

(
2
)- Mankiw, op.cit, p 352. 
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 اإلجماليية في حالة صدمات الطلب االقتصادالسياسات  .1

ىذه الظاىرة تعد ظاىرة خارجية و  اإلٚتايلاضطراب الطلب  إىلصدمة الطلب ىي ظاىرة اقتصادية تؤدي           
بعُت االعتبار  لنأخذو ، يةاالجتماعالتحويبلت و  اإللزاميةالتغَتات يف االقتطاعات بيل ا١تثاؿ التطور الدٯتوغرايف و فعلى س

 .حالة صدمة طلب ٨تو اال٩تفاض

 تحليل صدمة الطلب الكلي . أ

ا٩تفاض ا١تستوى العاـ لؤلسعار الذي  إىلا٩تفاض الطلب يؤدي  فإفانطبلقا من مبدأ العرض والطلب 
األسعار  ٩تفاضاا١تشكلة ىي مشكلة آجاؿ: حيث أف  يسمح باسًتجاع التوازف عند مستوى أسعار منخفض، إال أف

 بط بدرجة مرونة األسعار واألجور.يكوف مرت

عديل يقروف بأف الترشيدة، و ينطلقوف من مبدأ التوقعات ال NEC اٟتديثة ةالكبلسيكيا١تدرسة  قتصاديوفا
 عل األجور اٟتقيقية ال تتغَتىذا ما ٬تيف األجور، و  ا٩تفاضسعار يصاحبو األ ٩تفاضايكوف بشكل فوري حيث أف 

س ا١تستوى، على عكالتشغيل عند نفس و  اإلنتاجذا ما ٭تافظ على مستوى ىثبات التكلفة اٟتقيقية للعمل، و  التايلوب
يقوؿ بأف التعديل و على أساس التوقعات ا١توائمة، و على رأسهم ملتوف فريدماف، الذي يبٍت ٖتليلالنيو كبلسيك و 

بيع  إىل تسعىألف ا١تؤسسات الطلب و  ال٩تفاضكنتيجة   ا٩تفضتد يتطلب بعض اآلجاؿ، فإذا كانت األسعار ق
يف حُت أف  يتعرضوف ١تا يسمى ا٠تداع النقدي األجراء ٝتية تتميز بنوع من اٞتمود ألفاألجور اإل فإفٚتيع منتجاهتا، 

لهم ٮتفضوف ىذا ما ٬تعيف التكلفة اٟتقيقية لئلنتاج، و  رتفاعوايف أسعار بيع منتجاهتم  ضا٩تفا يواجهوفا١تؤسسات 
 ا١تدرسةيوكبلسيك و الفرؽ ا١توجود بُت الن فإفبالتايل ي، وبالتايل تسريح نسبة من العماؿ، و اإلنتاجبرنا٣تهم 

توازف التشغيل الكامل دوف  إىلالنتيجة واحدة: الرجوع و فقط يف آجاؿ التعديل يف حُت أف الكبلسيكية اٟتديثة ى
 تدخل اٟتكومة. إىلاٟتاجة 

 خصائص التحليل الكينزي لصدمة الطلب الكلي . ب

 أما فيما يتعلق بالتحليل الكينزي فيختلف عن التحليل السابق، حيث أف ىناؾ عدة عناصر للتحليل
 الكينزي:
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األجور تتمتع ٔترونة أقل على عكس التيار السابق، ينزي يقـو على أساس أف األسعار و حيث أف التحليل الك -
ىو تعرض بح مرنة لسببُت أساسيُت: األوؿ و األجور االٝتية لديها فرصة ضعيفة لتص فإففبالنسبة للكينزيُت 

 د األجور الناتج عن السلوؾ العقبلين لؤلجراء.األجراء للخداع النقدي، أما السبب الثاين فهو يتضمن ٚتو 
 إىلموف اال٩تفاض، ألف البطالُت ينت إىليعترب التيار الكينزي بأف زيادة البطالة ال يدفع األجور بشكل آيل و  -

 القطاعات اليت تطلب اليد العاملة. إىلال ٯتتلكوف الكفاءات لبلنضماـ قطاع يف طور االهنيار، و 
قد يكوف عامبل  ألجور ىذا ال يعٍت بالضرورة ا٩تفاض البطالة ألف ا٩تفاض األجورحىت يف حالة ا٩تفاض او  -

العمل . كما أف ىناؾ أثر الدخل ألف ا٩تفاض بلؿ أثر اإلحبلؿ بُت رأس ا١تاؿ و ذلك من خ٤تفزا للتشغيل، و 
ذي يعترب مع الًتكيز على أنو ىناؾ تعارض بُت التيار ال اإلٚتايلاألجور ىو عامل ٤تفز ال٩تفاض الطلب 

 ىم الكينزيوف.تكلفة وىم الكبلسيك والنيوكبلسيك والذي يعترب دخل و  األجر
النيوكبلسيك ية األجراء، فبالنسبة للكبلسيك و ا٩تفاض إنتاج إىلكما أف ا٩تفاض األجور ٯتكن أف يؤدي  -

على  اإلنتاجتعظيم األرباح يتطلب أف تكوف مردودية عوامل  –ىي اليت تتحكم يف األجور  ةجيفإف اإلنتا
على عكس التيار الكينزي الذي يقـو على أساس األجر الفعاؿ، حيث أف األجور  -ية اٟتديةاإلنتاجأساس 

 اإلنتاجور، تكلفة ية منخفضة بالتوازي من ا٩تفاض األجاإلنتاجية، فإذا كانت اإلنتاجىي اليت تتحكم يف 
إذا ا٩تفضت ب مل يتم تنشيطو، و الطلار، و ١تؤسسات ال ٯتكنها ٗتفيض األسعا فإفبالتايل تبقى ثابتة، و 

 ستخداـالسيكوف للمؤسسات القدرة تكلفة العمل سوؼ تتحسن و  فإفٝتي ية أقل من األجر االاإلنتاج
 (1)زيادة ىامش الربح. إىلىذا التحسن يف ٗتفيض األسعار باإلضافة 

أف ىذه  إىلينظر الكينزيوف النقطة التوازنية، و  إىلؿ ىناؾ عدة عوامل ٘تنع من الوصو  فإفكحوصلة، و   
سياسة إنعاش السًتجاع التوازف  ٯتكن أف تأخذ وقتا كبَتا لذلك ال بد من إتباع االقتصادالتكاليف اليت يتحملها 

 ية الكلية.االقتصادعن طريق السياسات  اإلٚتايلذلك من خبلؿ ٖتفيز الطلب و 

 

 

 

                                       
(

1
)- CH biales, modélisation de l'équilibre macroéconomique, op.cit. p 98. 
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 يالعرض الكلية الكلية في حالة صدمات االقتصادالسياسات  .2

كنتيجة   بشكل أو بآخر اإلٚتايلبلؿ العرض اخت إىلتعريف صدمات العرض على أهنا ظاىرة تؤدي  ٯتكن     
تغَتات يف أسعار ا١تواد األولية أو تطورات يف اليد  ،على سبيل ا١تثاؿ التطور التكنولوجي ،ٟتدوث تغَتات خارجية

 .إلنتاجاالعاملة النشيطة، ٔتعٌت أف صدمة العرض ىي ظاىرة تغَت شروط 

 تحليل صدمة العرض الكلي . أ

 إىلؤدي حيث أف الصدمة النفطية ت، اإلنتاجة تؤثر سلبا على شروط لنأخذ على سبيل ا١تثاؿ صدمة نفطي   
١تستوى من السعر األعلى، حيث أف ا١تؤسسات عند ىذا ا إىلبالتايل انتقاؿ منحٌت العرض و  اإلنتاجارتفاع تكاليف 

 (1)العماؿ. بالتايل تسرحتنخفض أرباحها و 

نت آلية السوؽ الطلب إذا كاو ارتفاع األسعار وفق قانوف العرض  إىليؤدي  اإلنتاجإف ىذا اال٩تفاض يف 
ر يكوف على لكن اإلشكاؿ اٟتقيقي ىو فيما يتعلق باآلجاؿ: حيث أف االرتفاع يف األسعاتعمل بشكل صحيح، و 

األجور، حيث أف أنصار ا١تدرسة الكبلسيكية اٟتديثة يعتمدوف على فرضية التوقعات الرشيدة، أساس مرونة األسعار و 
ىذا ما يؤدي ، و أسعار البًتوؿ ٬تب أف يعوض فورا با٩تفاض مكافئ يف األجور فارتفاعحيث أف التعديل يكوف فورا، 

 احملافظة على التكاليف ثابتة. إىل

ىذا على عكس والتشغيل. و  اإلنتاجمستوى  إىلا، باإلضافة دورىبالتايل أسعار السلع تبقى ثابتة ىي بو 
الذين يقروف بأف التعديل يتطلب آجاؿ حيث ة توقعات ا١توائمة، و ٖتليل النيوكبلسيك الذين يعتمدوف على فرضي

توازف دث على الغاية ضغط البطالة الذي ٖت إىلنقطة توازف أقل من التشغيل الكامل،١تدة معينة عند  االقتصاديتوقف 
غاية  إىلىذا اال٩تفاض يعوض بشكل متزايد بارتفاع أسعار البًتوؿ،  يف سوؽ العمل وبالتايل ٗتفيض األجور االٝتية

مبلغها األويل. وتقـو ا١تؤسسات ٔتراجعة إنتاجها وزيادة عرضها وىذا ما ٮتفض من األسعار  إىل اإلنتاج إرجاع تكلفة
ار ا١تدرسة الفرؽ ا١توجود بُت أنص فإف كما ىو اٟتاؿ يف صدمات الطلبو  وضع التوازف األويل. إىللعودة بالتايل او 

التوازف  إىللة اآلجاؿ، إال أف النتيجة واحدة: ىناؾ عودة آلية أالنيوكبلسيك يتمثل فقط يف مسالكبلسيكية اٟتديثة و 
 تدخل الدولة. إىلبدوف وجود حاجة 

                                       
1
)- Mankiw, op.cit, p 354.) 
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 لعرض الكليخصائص التحليل الكينزي لصدمات ا . ب

كما ٘تت ، و يةعن ا١تدرسة الكبلسيكية اٟتديثة والنيوكبلسيكأما فيما يتعلق بالتحليل الكينزي فهو ٮتتلف 
الوضع  إىلصعوبة العودة  إىلىذا اٞتمود يؤدي ىناؾ ٚتود نسيب يف األجور واألسعار، و  سابقا فإفاإلشارة إليو 

إذا كاف عند النيوكبلسيك التعديل توازف أقل من التشغيل الكامل، و  التوازين بشكل سريع، مع ٥تاطرة البقاء عند نقطة
نتقاؿ ىذا يعٍت اىذا العامل عامبل مثبطا للطلب، و  و عند الكينزيُت يعترب فإنيتطلب ا٩تفاض يف األجور االٝتية، 

من تدخل اٟتكومة  و عند الكينزيُت البدفإنبالتايل ما يفاقم وضع التشغيل الناقص، و  ىواليسار و  إىلمنحٌت الطلب 
ذلك من خبلؿ إتباع سياسة إنعاش اقتصادي تساعد على حالة التشغيل الكامل و  إىللوصوؿ ل االقتصاد١تساعدة 

 ضغوط تضخمية. إىل االقتصادالتشغيل الكامل لكن ىذه السياسة تعرض  إىلاليمُت للوصوؿ  إىلنقل منحٌت الطلب 

 التضخم/البطالةية لمواجهة االقتصادالسياسات الثاني:  الفرع
 دية ا١توجهة ١تواجهة التضخم والبطالة.ا٥تتلف القراءات ا١تتعلقة بالسياسات االقتص الفرعيتناوؿ ىذا 

 ية على منحنى فيليبس وانتقادات النقدييناالقتصادالقراءة الكينزية ألثر السياسات أوال: 
١تتمثلة يف زيادات متتالية يف اإلنفاؽ اٟتكومي سياسة التوسع يف الطلب الكلي ا فإفيف ظل النظاـ الكينزي         

الطلب  رتفاعباحيث أنو منحٌت فيليبس  إىلينتقل األثر بدوره و  ،يًتتب عليو  سلسلة من االنتقاالت يف الطلب الكلي
نخفض األسعار، فتزيادات يف الناتج والتشغيل و  إىلية ستؤدي الكلي الناتج عن سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي التوسع

 .البطالة وتزداد األجور النقدية معدالت

فمعدالت  التضخماإلحبلؿ ا١تتبادؿ بُت البطالة و بالكينزي يُقر أيضًا  نموذجالنتيجة اليت ٩تلص إليها أف الو          
٪تو بطئ يف الطلب رىا مستويات منخفضة من البطالة ومستويات مرتفعة من التضخم، و ٪تو عالية يف الطلب سيناظ

، لكن السؤاؿ ا١تطروح يف ىذا اجملاؿ: ٔتا أف التحليل كاف يف معدالت بطالة مرتفعةدالت تضخم منخفضة و يعٍت مع
 األجل القصَت؛ ىل تنطبق ىذه العبلقة أيضا يف األجل الطويل؟

إف افًتاضنا األساسي أف مستوى األسعار ا١تتوقع ثابت يف األجل القصَت حيث أف ىذا األخَت يتوقف               
و يف األجل الطويل فإنبالتايل مستوى األسعار سَتتفع و  فإفلوقت لكن مع مرور ار يف ا١تاضي، و على سلوؾ أسعا
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 (1(-زواؿ ا٠تداع النقدي-تتواءـ األسعار ا١تتوقعة مع األسعار الفعلية، فعارضو العمل يدركوف التضخم الذي وقع
ا١تستوى األويل ٔتعٌت أنو طا١تا أف عارضي العمل  إىليعود الدخل التوازين اسة اإلنفاؽ اٟتكومي التوسعية، و نتيجة سي

فس بن(2(أجورىم النقدية رتفاعبام يطالبوف فإهن ،يُقدروف التضخم الناتج عن سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي بصفة دقيقة
 (3(ويل.مستواىا األ إىلاألجور اٟتقيقية ستعود  فإفعند ىذه النقطة نسبة ارتفاع مستوى األسعار، و 

ختبلؼ بُت حيث أنو إذا كاف ىناؾ ا4     كننا تفسَت اآلثار الطويلة األجل من خبلؿ نظرية ٯتو            
طا١تا ، و      معدؿ التضخم سَتتفع حىت يتساوى معدؿ البطالة مع  فإف     بُت معدؿ البطالة الفعلي و 
،      العكس يف حالة ارتفاع البطالة عن التضخم ٨تو االرتفاع، و سيميل      ظلت البطالة أقل من 

نستنج من ىذا أف ىناؾ حداً و  (5(.     منحٌت فيليبس يف األجل الطويل ىو خط رأسي ٯُتد عند  فإفبالتايل و 
ة أف تدفع ٔتعدؿ أدىن ١تستوى البطالة ٯتكن لبلقتصاد ا١تواصلة عنده على ا١تدى الطويل حيث أنو ال ٯتكن للدول

 لفًتة دوف استثارة التضخم.     البطالة أدىن من 

 الكلي من منحنى فيليبس االقتصادقراءة الكبلسيكيون الجدد لموقع سياسات ثانيا: 
اليت مت  (7(التوقعات الرشيدةيتجلى فيما يعرؼ بفرضية  (6(إف السمة الرئيسية لتحليل ىذه ا١تدرسة           

درسة ىي ا١ترونة التامة الفرضية األساسية اليت تقـو عليها ىذه ا١تيف ٖتليل الطلب الكلي والعرض الكلي و  استخدامها
ذلك لغياب ا٠تداع النقدي، حيث أف العماؿ يف األجور و ج عنو فورًا ارتفاع األسعار ينت رتفاعفااألسعار، لؤلجور و 

                                       
ة، أو بعض األفراد لمدة طويلة، يمكننا أن نخدع الجميع لفترة معين وىو االنتقاد الذي وجهو فريدماف للسياسة التوسعية الكينزية حيث قاؿ " -((1
ذلك عية غَت فعالة يف األجل الطويل و اٟتكومي التوس "حيث أوضح من خبلؿ ىذا أف سياسة اإلنفاؽلكن أن نخدع الجميع لمدة طويلة فهذا مستحيلو 

 .بسبب ا٠تداع النقدي

 .ىذا ما يُعرؼ با٠تداع النقدي -((2
 .252، ص 1994، الكتاب األوؿ، الكويت، الكلي االقتصادنظرية سامي خليل،  -((3

)
4
(- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment . 

 .585ص  1995األردف،  ،ترٚتة ىشاـ عبد اهلل، الطبعة الثانية، الدار االىلية للنشروالتوزيعاالقتصاد، بوؿ سامويلسوف،  -((5
6
 R lucas, Thomas Sargan, Robert Barro, Mellon. على رأسهم -((

7
تكوف نتيجة ٠تربة سابقة  anticipation adaptivesللتوقعات على أهنا توقعات موائمة -خاصة النقديُت -يوفاالقتصادخبلؿ ا٠تمسينات نظر  -((

 .من خبلؿ ٖتليل ا١تاضي
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بأف السياسة ا١تتوقعة ليس ٢تا أثر على  نموذجيُقر ىذا الٟتقيقية مساوية لؤلجور االٝتية و يطالبوف برفع أجورىم ا
 .قعة ىي اليت ٢تا أثر على الناتجالناتج، فقط السياسة غَت ا١تتو 

ل من ك  يرتفعاليمُت و  إىلمنحٌت الطلب الكلي  انتقاؿ إىلإف قياـ اٟتكومة بزيادة اإلنفاؽ العاـ سيؤدي            
قياـ اٟتكومة هبذه األفراد  توقعيف حالة ما إذا و ا١تستوى العاـ لؤلسعار، حيث أف ىذا االنتقاؿ غَت متوقع، الناتج و 

نظرًا ألف توقعات اإلنفاؽ اٟتكومي تكوف متوقعة، و  الزيادة يف اإلنفاؽ اٟتكومي لتخفيض معدالت البطالة، فسياسة
ارتفاع مستوى األسعار ٦تا ٬تعلهم يطالبوف  إىللي سيؤدي م يعلموف أف ارتفاع منحٌت الطلب الكفإهنالعماؿ رشيدة 

الناتج لن يزيد نتيجة سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي  فإفوبالتايل  ،اليسار إىلبرفع أجورىم ٦تا ينقل منحٌت العرض الكلي 
االستقرار النتيجة اليت ٩تلص إليها أف سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي ا١تتوقعة ليس ٢تا أثر على و (1).قعةالتوسعية ا١تتو 

 بفرض عدـ فعالية السياسة.ىذه النتيجة ُٝتيت و  ،ياالقتصاد

 ية الكليةاالقتصادالسياسات فعالية الثالث: نقاش حول  الفرع
الطلب حيث يتعرض دائما لصدمات العرض و االستقرار  ـبعد يتميز االقتصاد يُت بأفاالقتصاديقر بعض      

على ا١تستوى ا٢تيكلي، يف حُت ، التشغيل، التضخم و اإلنتاجستوى حدوث اختبلالت اقتصادية على م إىلاليت تؤدي 
يف  االختبلؿمستقر بطبيعتو، حيث يرجع  االقتصاديعترب أف  Milton Fridemanأف البعض اآلخر من أمثاؿ 

ية ىو موضوع االقتصادسياسات ية ا١تتبعة من طرؼ اٟتكومة، ىذا السجاؿ حوؿ الاالقتصادالسياسات  االقتصاد إىل
 .الفرعىذا 

 ؟ية الهجومية أم الدفاعيةاالقتصادالسياسات أوال:
يف ٚتيع البلداف ىناؾ عدة و  ،األساسية همي ىو مسؤوليتاالقتصاداالستقرار ف أف يعترب ا١تسؤولوف السياسيو 

٬تب أف تكوف على ىذه التغَتات اليت ية الكلية ا١تطبقة و االقتصادسات ية للسيااالقتصادمنظمات تقـو بدراسة اآلثار 
أثَت ىذه طرح السؤاؿ حوؿ كيفية تا١تالية يُ ا تغيَتات يف السياسات النقدية و يف كل مرة يكوف فيهالسياسات، و 

 فإفبالتايل أو ينخفض كنتيجة ٢تذه السياسة. و سينتعش  اإلٚتايلإذا كاف الطلب و  ،التغيَتات على التضخم والبطالة
البطالة  بانتشاري اليت تتميز االقتصادوجود سياسة اقتصادية ىجومية ىو أمر ضروري ١تواجهة حاالت االنكماش 

بعض  فإفالطلب الكلي العرض الكلي و  ٪توذجما رأينا يف كو ض رفاىية األفراد التايل ا٩تفاوا٩تفاض الدخل، وب
                                       

 464جيمس جوارتيٍت، ا١ترجع السابق، ص  -(1)
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ية الكلية االقتصادىنا تربز أ٫تية السياسات و ، االنكماشقد تعرضو ٟتاالت من  االقتصادالصدمات اليت تصيب 
 (1)لتجنب ىذه الصدمات.

 ةياالقتصاداآلثار المختلفة للسياسات في التطبيق و  التأخر .1

ولعل صانع ية الكلي فورية، االقتصادإذا كانت آثار السياسات  االقتصاديف  االستقرارنو ١تن السهل ٖتقيق إ   
 باستخداـالوجهة ا١تطلوبة  االقتصاد إىليشبو سائق السيارة حيث يقـو صانع السياسة بقيادة ية االقتصادالسياسة 

 (2).األدوات ا١تتوفرة

اآلجاؿ ا٠تارجية، حيث أف اآلجاؿ الداخلية  ىي الفًتة اليت تفصل يوف بُت اآلجاؿ الداخلية و االقتصادٯتيز و      
أما اآلجاؿ ا٠تارجية  ية اليت تكوف كنتيجة ٢تذه الصدمةاالقتصادتنفيذ السياسة و  االقتصادلصدمة اليت يتعرض ٢تا بُت ا

من ا١تبلحظ كما رأينا سابقا أف ٢تذه السياسة و  االقتصادية واستجابة االقتصادبُت تنفيذ السياسة  فهي الفًتة ا١توجودة
نقدية فاآلجاؿ ا٠تارجية ىي اليت تكوف طويلة اآلجاؿ الداخلية للسياسة ا١تالية طويلة نسبيا، أما فيما يتعلق بالسياسة ال

تأثَت السياسة النقدية على  فإفبالتايل ر عرب قنوات السياسة النقدية، و نسبيا، حيث أف تنفيذ السياسة النقدية ٯت
 أشهر من تاريخ تنفيذىا. 6األىداؼ النهائية ال يكوف إال بعد 

االستقرار عب ٖتقيق ا١تالية ٕتعل من الصلنقدية و ة للسياسة اا١تتغَتات ا١ترافقاآلجاؿ الطويلة و  فإفوبالتايل     
ىي عبارة عن ميكانيزمات تنشط أو تثبط ، و اليت تقلص من اآلجاؿ (3)ىنا يربز دور ا١تعدالت اآلليةي، و االقتصاد
ية، فالضريبة النسبية على الدخل االقتصادبشكل آيل عند اٟتاجة، دوف حدوث تغيَتات يف السياسات  االقتصاد

يع ضرييب جديد، حيث أف األفراد تشر  إىلدوف اٟتاجة  االقتصادٗتفض بشكل آيل من الضرائب عند انكماش 
الضماف نظاـ التأمُت على البطالة و  باإلضافة إىلا١تؤسسات يدفعوف الضرائب بشكل أقل عند ا٩تفاض مداخيلهم، و 

                                       
)

1
(- Mankiw, op.Cit, p 510. 

(
2

يف بعض  االقتصادمثلما يقـو سائق السياسة بقيادة سيارتو، إال أف قيادة السيارة سهلة ألهنا تستجيب بشكل سريع ألوامر السائق على عكس قيادة  -(
ية ال يشبو قيادة السيارة وإ٪تا يشبو قيادة باخرة اليت تأخذ وقتا كبَتا لتوجيهها االقتصادأدوات السياسة  إستخداـب االقتصاداٟتاالت، حيث أف التحكم يف 

 ية.االقتصادياسة للتغَتات يف الس االقتصادية ىي أجاؿ استجابة االقتصادالوجهة ا١تطلوبة، حيث أف أوؿ مشكلة تواجو صانع السياسة 

)
3
(- Stabilisateur automatiques. 
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بالتايل ٯتكن اعتبار ىذه ٨تو االنكماش، و  االقتصادا يتجو ار التحويبلت عندمي بصفة عامة يزيد من مقداالجتماع
 ية بدوف وجود آجاؿ داخلية. االقتصادا١تعدالت اآللية أداة من أدوات السياسة 

 يةاالقتصادصعوبة التنبؤ بالتطورات  .2

بشكل جيد للظروؼ و  و من الضروري التنبؤفإنية الكلية االقتصاديذ السياسات نظرا لوجود اآلجاؿ عند تنف
ٯتر  االقتصادية دوف معرفة إذا كاف االقتصادألنو ال ٯتكن معرفة األثر الذي ٘تارسو السياسات ية ا١تستقبلية، االقتصاد

من أجل التنبؤ با١تستقبل يتم االعتماد على ا١تؤشر شهر القادـ، و  12لة انكماش خبلؿ ْتالة انتعاش أو حا
فإذا عرؼ مؤشر اقتصادي ا٩تفاض   االقتصادة عن سلسلة من اإلحصائيات ا١تتعلقة بىو عبار و  (1)،ي ا١تتقدـاالقتصاد

 (2)كبَت فيمكننا أف نتوقع مرحلة انكماش مستقبلية.

ـ ا٠تاصة اليت تقو ، حيث أف ا١تنظمات العامة و ياالقتصادية الكلية ىي أداة أخرى للتنبؤ االقتصادالنماذج       
ي تتضمن عدد كبَت من ا١تعادالت وكل معادلة ىاقتصادية حسابية، و  ديث ٪تاذجٖتبتوقعات اقتصادية تقـو ببناء و 

ىذه النماذج  فإفية الكلية، االقتصاداليت منها أدوات السياسة التغيَت يف ا١تتغَتات ا٠تارجية و على أساس ٘تثل قطاع و 
 التضخم.ى ا١تتغَتات الداخلية كالتشغيل والناتج و تقـو بتنبؤات عل

 (3)ية القاعدة أو البلقاعدة االقتصادالسياسات ثانيا: 
يُت تتمثل يف االختيار بُت االقتصاداليت ىي ٤تل نقاش بُت ية و االقتصادا١تتعلقة بالسياسة  إف ا١تشكلة الثانية

حيث نقوؿ أف سياسة اقتصادية ٤تكومة بقاعدة عندما يعلن ا١تسؤولوف السياسيوف مسبقا عن قاعدة، بللاو  القاعدة
حالة وجود ية، أما يف حالة سياسة اقتصادية ٤تكومة بالبلقاعدة فتكوف يف االقتصادة اليت تسطر هبا السياسة الطريق

 (4)ية ا١تناسبة.االقتصادصياغة السياسة حرية يف تقييم الوضع و 

 

                                       
)

1
(-Indicateurs économiques avancés ou précurseurs – leading indicators- 

)
2
(Ibid, p .192  

)
3
(- règle ou discrétion 

)
4
(- Ibid, p .121  
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 المسار السياسيالبلثقة في السياسيين و  .1

السياسيُت  ال تًتؾ يف أيديأينبغي مهم للغاية و ة أمر ياالقتصادف السياسات يوف بأاالقتصاديرى بعض          
بٌت على قواعد من بُت العناصر اليت تؤيد ىذا االٕتاه ىو أف ا١تسار السياسي ال يُ و  discrétionيف ظل البلقاعدة 

 ية دعما ١تسارىماالقتصاد، كما أف السياسيُت يستخدموف السياسات اقتصادية، وإ٪تا ٮتدـ ٣تموعات ا١تصاحل
ية يف ظل البلقاعدة االقتصادإذا مت وضع الثقة يف متخذي القرار السياسي يتضح جليا أف السياسة ، و االنتخايب

ية يف ظل البلقاعدة أكثر مرونة فإذا كاف االقتصادمفضلة عن بقية السياسات لعدة أسباب، أ٫تها أف السياسة 
سياسة  استخداـفمن األفضل أف يتم  ،١تصلحة العامةخدمة ا إىليسعوف و  اقتصاديسياسيوف يتمتعوف بذكاء ال

 اقتصادية يف ظل البلقاعدة.

يف الوقت يعطي أولوية للقاعدة على حساب البلقاعدة، حيث ٯتكن أف ٭تدث إعبلف )1(عدـ الًتابط إال أف
إذا قاـ ا٠تواص بتغيَت دؼ التأثَت على توقعات ا٠تواص، و ية هباالقتصادأصحاب القرار السياسي مسبقا عن سياستهم 

ىو ما ٬تعل ا٠تواص يعتقدوف بأف صناع ، و توقعاهتم كنتيجة ٢تذا اإلعبلف يًتاجع أصحاب القرار عن سياستهم
هم بصانعي السياسة فقد ا٠تواص ثقتىذا ما يو بتعبَت أكثر دبلوماسية، ية قد أخلفوا وعودىم، و االقتصاد السياسة
٭تدد صناع السياسة قاعدة مسبقة ٘تشي على أساسها ية أكثر مصداقية االقتصادحىت ٧تعل السياسة ية، و االقتصاد

 يف عدة ٣تاالت من بينها: عدـ الًتابط يف الوقتتظهر ية الكلية، و االقتصاده السياسات ىذ

 االستثمارعندما يتحسن اٟتكومة ٗتفيض الضريبة على مداخيل رأس ا١تاؿ و تعلن  االستثماربغية ٖتفيز  -
 تًتاجع اٟتكومة عن وعودىا.

ؤسسات اليت تنتج أدوية تشجيع البحث تعلن اٟتكومة بأهنا ستصبح ٤تتكر مؤقت لشراء أدوية من ا١تبغية و  -
عندما يتحقق ىذا األمر تقـو اٟتكومة بتحديد األسعار لضماف كوف ىذه ا١تنتجات متاحة جديدة، و 

 (2)للجميع.

 

                                       
)1(- incoherence. 
)2(- Ibid, p 524. 
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 قواعد السياسة النقدية .2

ىناؾ سجاؿ آخر حوؿ قواعد السياسة  فإف،القاعدة أساسف إتباع سياسات اقتصادية على مت االتفاؽ بأ إذا
على البنك ا١تركزي زيادة الكتلة النقدية على أساس معدؿ ثابت، حيث يعتربوف بأف التغَت فبالنسبة للنقديُت النقدية، 

يف ، حيث يعتربوف بأف زيادة مستقرة االقتصاديف العرض النقدي ىو ا١تتغَت األساسي الذي يؤثر بشكل كبَت على 
يقر بأف الزيادة أف ىناؾ من ينتقد ىذا التحليل و  األسعار، إالوالتشغيل و  اإلنتاجلنقدي تضمن استقرار يف العرض ا

ا١تستقرة يف العرض النقدي ال ٯتكنها أف ٕتعل الطلب الكلي مستقر إال إذا كانت سرعة تداوؿ النقود مستقرة ىي 
 بدورىا.

االٝتي، حيث أف البنك ا١تركزي ال  اإلٚتايللى قاعدة الناتج احمللي يُت يعتمد عاالقتصادخر من البعض اآلو   
يعلن التطورات ا١تتوقعة يف الناتج االٝتي، فإذا ما كانت ىذه التوقعات تتجاوز النمو ا١تستهدؼ يقـو البنك ا١تركزي 

ا١تستوى ا١تستهدؼ  إىلإذا مل يصل الناتج االٝتي ، و اإلٚتايلبتخفيض ٪تو الكتلة النقدية حيث ٮتفض من الطلب 
 يزيد البنك ا١تركزي من ٪تو الكتلة النقدية.

استهداؼ  –القاعدة الثالثة للسياسة النقدية تعتمد على وضع ىدؼ يف ٣تاؿ ا١تستوى العاـ لؤلسعار       
العرض على أساسها ٭تدد مستوى نتظرة لؤلسعار و يف ىذا اإلطار يقـو البنك ا١تركزي بإعبلف التوقعات ا١تو  -التضخم
 النقدي.

ٝتي، اال اإلٚتايلالعرض النقدي، الناتج احمللي  -ٝتيةا على متغَتات إالقواعد الثبلث قائمة أساس فإفبالتايل و        
لبطالة ٯتكننا أيضا صياغة قواعد على أساس متغَتات حقيقية على سبيل ا١تثاؿ، معدؿ ا، و -ا١تستوى العاـ لؤلسعار
 إىلىذا سيؤدي  فإفإذا كاف أقل من ا١تعدؿ الطبيعي با١تائة  و  5معدؿ البطالة بػػ  داؼباستهفإذا قاـ البنك ا١تركزي 

العكس صحيح لكن من الصعوبة ٔتكاف ٖتديد معدؿ البطالة الطبيعي، لذلك ال يفضل تسارع التضخم، و 
ستخدموف ا١تتغَتات يي و االقتصادورة أوضح على التطور يوف ا١تتغَتات اٟتقيقية على الرغم من أهنا تعطي صاالقتصاد
 االٝتية.

ية ا١تختلفة ومدى االقتصادية يف ظل النماذج االقتصادالسياسات  إىلطروحة يف ىذا ا١تبحث تطرقت األ          
فعاليتها أخذا بعُت االعتبار عدة متغَتات سواء كانت متعلقة بالتوازف الداخلي أو التوازف ا٠تارجي، كما تطرقت 

ية االقتصادية ا١تستخدمة ١تواجهة التضخم والبطالة وكذا السياسات االقتصادت االسياس إىلالدراسة يف ىذا ا١تبحث 
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، ويف هناية ا١تبحث مت فتح نقاش حوؿ فعالية السياسات اإلٚتايلوالطلب  اإلٚتايل١تواجهة صدمات العرض 
 ية.االقتصاد

 النفطية تيااالقتصادية في االقتصادت االمبحث الثالث: السياس

الية بشكل كبَت واليت تقـو على النفطية على السياسة ا١ت تيااالقتصادية يف االقتصادد السياسات تعتم    
وىذا ما ٬تعل ىذه السياسة مرتبطة بشكل  نفاؽ سواء كاف جاريا أـ استثماريا، إ إىليرادات النفطية ساس ٖتويل اإلأ

 سَتكز علىوبالتايل فإف ىذا ا١تبحث اٟتكومي،  اإلنفاؽيرادات أو ما تعلق باإل كبَت بالتغَتات يف أسعار النفط، سواء
 ا١تطالب التالية: إىلمن خبلؿ التطرؽ النفطية.  تاالقتصاديادراسة السياسة ا١تالية يف عينة من 

 النفطية تاالقتصادياا١تطلب األوؿ : السياسة الضريبية يف  -
 النفطية تاالقتصاديانفاؽ اٟتكومي يف ا١تطلب الثاين: سياسة اإل -
 النفطية تيااالقتصادا١تطلب الثالث: سياسات معاٞتة اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي يف  -

 النفطية تاالقتصادياالسياسة الضريبية في ول: المطلب األ
٫تية من خبلؿ ىذه األ اكتسبتحيث  ،النفطية تاالقتصاديايرادات العامة بأ٫تية بالغة يف ٖتظى اإل

ا١تطلب  ىذا ىوسيسع، ا١تدى طويلةطار برامج تنموية إضخمة يف  اتفاقيةتخدمت يف برامج يرادات النفطية اليت اساإل
، النفطية تاالقتصاديايرادات النفطية بشكل خاص يف رادات العامة واإلياز الدور الذي ٯتكن أف تلعبو اإلبر إ إىل

يرادات يف قياس حجم ىذه اإل العامة ال بد منيرادات ٯتكن للدولة أف تلعبو من خبلؿ اإلولقياس الدور الذي 
 تاإليراداايل. ٯتثل اٞتدوؿ التايل تطور ٚترات العبلقة مع الناتج احمللي اإلالوطٍت وذلك من خبلؿ مؤش االقتصاد

 النفطية. تاالقتصادياالناتج احمللي اإلٚتايل يف عينة من  إىلنسبة العامة 
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 النفطية تاالقتصاديايف  اإلٚتايلالناتج احمللي  إىليرادات العامة نسبة (: تطور اإل14)رقم اٞتدوؿ

 لى الناتجسبة إالريع النفطي ن لى الناتج اإليرادات الضريبية نسبة إ لى الناتجتطور اإليرادات العامة نسبة إ 
2011 2013 2015 2011 2013 2015 2011 2013 2015 

 17.2 22.3 20.35 13.4 12.2 - 32.0 36.0 39.7 الجزائر

 27.51 34.50 44.11 21.23 17.12  12.13 39.07 47.87 أنغوال

 0.58 2.03 2.72 10.74 11.28 11.15 12.96 15.00 15.39 أندونيسيا

 16.60 42.44 49.93 0.8 1.0 - 32.2 47.1 58.9 العراق

 16.26 50.08 60.23 2.16 2.71 2.14 42.2 64.2 50.6 الكويت

 1.72 5.72 7.80 11.22 14.21 11.41 24.47 47.12 49.46 النرويج

 3.63 12.17 15.25 4.3 5.7 - 29.8 46.6 37.6 قطر

 11.37 42.93 48.99 3.3 2.7 - 25.1 41.3 44.5 السعودية

 - 14.21 18.56 - - - - - - فنزويبل

 2.21 4.00 5.16 22.17 25.57 - 26.71 20.94 20.33 ماليزيا

 22.17 24.04 24.83 2.8 2.4 - 28.1 28.7 28.1 االمارات 

Source : World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org 06/08/2017. 

 يرادات العامة في االقنصادات النفطية: تطور اإلالفرع األول
، اإلٚتايلالناتج احمللي  إىليرادات العامة أف ىناؾ تباينا يف مؤشر نسبة اإل نطبلقا من اٞتدوؿ السابق نبلحظإ

يف غالبية  2015حيث ا٩تفضت ىذه النسبة سنة  ،وذلك وفقا للمراحل ا١تختلفة اليت شهدهتا تطورات أسعار النفط
ائة يف الكويت وىذا با١ت 42 إىل 64با١تائة يف اٞتزائر، ومن  32 إىل 36النفطية حيث انتقلت من  تاالقتصاديا

يرادات العامة، وىذا ط واليت تعترب ا١تصدر الرئيسي لئلالنفطية كنتيجة ال٩تفاض أسعار النف اإليراداتا٩تفاض  إىليعود 
أسعار النفط مثل  با٩تفاضالعامة بشكل كبَت  اإليراداتتأثر تالنفطية اليت مل  تاالقتصادياعلى عكس بعض 

مل تتغَت بشكل كبَت حيث مل تراوح نسبة  اإلماراتويف  ،با١تائة 46 إىل 47.12النرويج، اليت انتقبل فيها النسبة من 
النفطية واىل  اإليراداتيرادات عَت أخرى لئل مصادرتعتمد على  تاالقتصاديايدؿ على أف ىذه  اوىذا مبا١تائة  28

 يرادات الضريبية. بغية خلق روافد أخرى لئل اتصادياهتاقاٞتهود ا١تبذولة يف تنويع 

 النفطية تاالقتصادياالنفطية في  اإليرادات: أىمية الفرع الثاني
النفطية ىي ا١تكوف  اإليراداتالنفطية بأف  تلبلقتصادياالعامة  اإليراداتويتضح من خبلؿ ٖتليل مكونات 

با١تائة  72يف اٞتزائر و  ةبا١تائ 53يف البحرين و ةبا١تائ 87 إىل 2015حيث وصلت سنة العامة  لئليراداتساسي األ

http://databank.worldbank.org/
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اض وىذا ما يعكس ا٩تف( 1)، اإلماراتبا١تائة فقط يف  42با١تائة يف الكويت يف حُت سجلت  90يف السعودية و
ين و يف البحر  2015با١تائة سنة  4.7حيث بلغت نسبة الضريبية  اإليراداتساسا يف ٦تثلة أ األخرىمسا٫تة ا١تصادر 

وىذا ما يقل بشكل كبَت ( 2)با١تائة. 3ما يف الكويت فبلغت نسبة يف السعودية، أ با١تائة 13زائر و ة يف اٞتئبا١تا 42
، حيث أنو يف النرويج مثبل بلغت مسا٫تة الضرائب على السلع وا٠تدمات خرىالنفطية األ تاالقتصادياعن بقية 

 (3)با١تائة على التوايل.  22.44و  25.14العامة   اإليراداتوالضرائب على الدخل يف 

 النفطية تاالقتصاديانفاق الحكومي في المطلب الثاني: سياسة اإل
على  اإلنفاؽالنفطية وذلك من خبلؿ توزيع ىذا  تاالقتصاديااٟتكومي دورا مهما يف  اإلنفاؽسياسة  تلعب

 تاالقتصاديانفاؽ اٟتكومي يف ىذه حيث عرؼ اإلية، االقتصادىداؼ التنمية ية خدمة ألاالقتصادالقطاعات 
حيث ٝتح ارتفاع أسعار النفط بزيادة يف ا١تردود ا١تايل  السبعيناتارتفاعا ملحوظا تزامنا مع الطفرة النفطية يف مطلع 

انتهاج سياسة توسعية طيلة ٝتحت بتحقيق ا٧تازات ٤تسوسة يف ٣تاؿ ا٠تدمات والبنية  إىل٢تذه الدوؿ ٦تا دفعها 
ت عجز يف ا١توازنة حدوث حاال إىلى دارة ا١توارد ا١تالية وىذا ما أدولكن ىذا التوسع صاحبو عدـ اىتماـ بإتحية ال

 العامة خبلؿ فًتات تراجع ا١توارد النفطية.

احمللي وىذا  االقتصادالعاـ مل يتناسب مع الطاقة االستيعابية يف  اإلنفاؽىل أف ىذا التوسع يف إ اإلشارةوٕتدر      
، كما أف تاالقتصادياعدـ توازف خارجي يف ىذه  توتشكيل حاالتسجيل معدالت تضخم مرتفعة  إىل أدىا م

التوسع يف  لي أو بتغَت يف الضرائب أو الرسـو جعاالقتصاداط بنمو يف النش يرتبطالعاـ الذي مل يراد سهولة ٪تو اإل
 عملية سهلة. العاـ اإلنفاؽ

 النفطية  تاالقتصادياالعاـ يف عينة من  اإلنفاؽٯتثل اٞتدوؿ التايل تطور 

 

 

                                       
 .473،  ص 2016ا١توحد، ي العريب االقتصادالتقرير  (1)-
 474ا١ترجع نفسو، ص  (2)-

(
3
)-World Development Indicatorshttp://databank.worldbank.org 06/08/2017. 

http://databank.worldbank.org/
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 النفطية تاالقتصادياالعاـ يف  اإلنفاؽ( تطور 15رقم ) اٞتدوؿ

 االستثماري )مليون دوالر( اإلنفاق الجاري )مليون دوالر( اإلنفاق الناتج إلىالعام نسبة  اإلنفاقتطور  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

 12.52 17.32 11.35 42.32 34.57 31.23 32.1 27.7 15.3 الجزائر

 5.72 12.16 12.41 17.43 37.15 45.31 11.1 15.1 27.1 العراق

 4.77 4.71 4.22 47.12 41.44 41.14 34.5 21.4 16.5 الكويت

 24.14 23.13 27.21 12.17 16.77 24.77 17.2 13.2 11.1 قطر

 276.61 222.11 61.44 222.42 225.71 243.67 16.6 12.2 11.2 السعودية

 22.21 22.37 21.37 75.32 61.47 67.23 17.6 11.4 14.1  اإلمارات

 24.61 23.21 21.22 26.64 12.11 11.72 37.6 22.4 24.3 عمان

 1.27 1.36 7.25 17.45 12.22 23.42 243.2 221.6 274.2 ليبيا

 .2016ي العريب ا١توحد االقتصادا١تصدر: التقرير 

ت النفطية تفوؽ حصة ديااٞتاري يف معظم االقتصا اإلنفاؽ( يتضح أف حصة 16انطبلقا من اٞتدوؿ رقم )
 ىذه الدوؿ يف ٣تاؿ ا٠تدمات وتكلفة شراء السلع العامة. تالتزامااالستثماري وىذا كنتيجة توسيع  اإلنفاؽ

 النفطية تيااالقتصادالعام في  اإلنفاق: تطور الفرع األول
النفطية تفوؽ حصة  تاالقتصاديااٞتاري يف معظم  اإلنفاؽ( يتضح أف حصة 16انطبلقا من اٞتدوؿ رقم )

ىذه الدوؿ يف ٣تاؿ ا٠تدمات وتكلفة شراء السلع العامة. ويتميز  تالتزامااالستثماري وىذا كنتيجة توسيع  اإلنفاؽ
 صائص:بعدة خ تاالقتصاديايف ىذه  اإلنفاؽا١تسار 

رىينة موارد  تاالقتصادياالعاـ وىو ما جعل ىذه  اإلنفاؽالنفط يف ٘تويل  إيراداتاالعتماد الشبو كلي على  -
 يلة للزواؿ.آ

 ليص االعتماد على الضريبة كمورد أساسي من موارد ا١تيزانية.تق إىلالنفطية أدى  اإليراداتاالعتماد على  -
 العاـ. اإلنفاؽ إنتاجيةغياب مبدأ  -
 (1)واضح للعوائد. ٖتديداالستهبلكي العاـ دوف  اإلنفاؽتضخم  -

 

                                       
 .84، ص المرجع السابقابراىيم بلقلة،   -(1)
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 ياالقتصادالعام باالستقرار  اإلنفاق: عبلقة الفرع الثاني
النفطية العامل الرئيسي احملدد ٟتجم  تيااالقتصاديرادات النفط يف العاـ الذي يعتمد على إ اإلنفاؽ يعترب

 عدـ فعاليتها خاصة من حيثة النقدية تتصف بسوبالتايل لعرض النقود وىذا ما ٬تعل السيا ،واالئتماف الودائع
حظ أف التوسع من ا١تبلو العاـ،  اإلنفاؽمثل ١تعاٞتة التضخم يكوف من خبلؿ وبالتايل فإف الطريق األالوسائل الكمية 

 ُت رئيسُت:سبب أساسا إىلترجع ىل بروز موجات تضخمية واليت دى إالعاـ أ اإلنفاؽيف 

 طفرة االستيرادأوال: 
من  النفطية  تيااالقتصاديعترب التضخم ا١تستورد ا١تساىم الكبَت يف الضغوط التضخمية اليت تعاين منها 

خبلؿ حركة واردات السلع الغذائية والصناعية من البلداف ا١تتقدمة يف ظل ارتفاع أسعار الغذاء يف السوؽ العا١تي، ويف 
٪تو  إىل 2012-2000اٟتكومي خبلؿ الفًتة  اإلنفاؽالنفطية العربية أدى التوسع الكبَت يف  تيااالقتصادحالة 

على السلع االستهبلكية  اإلنفاؽبا١تائة يف ا١تتوسط خبلؿ ىذه الفًتة من خبلؿ زيادة حجم  43.68الواردات بنسبة 
 (1)ا١تستوردة وارتفاع معدالت االستثمار يف البنية التحتية التعمَت.

 ي والطلب المحلياالقتصادالتوسع في النشاط يا: ثان
ف النفطية وذلك بفعل أ تاالقتصاديا ي يفاالقتصادللنشاط  األساسياٟتكومي احملرؾ  اإلنفاؽيعترب 

النفطية النإتة عنها، وتقـو بعملية ضخها يف الدورة  اإليراداتاٟتكومات ٘تتلك القطاعات النفطية وتتلقى كامل 
اد ٦تا يزيد من الطلب فر زيادة السيولة لدى األ إىلا يؤدي نفاؽ جاري أو استثماري وىذا مشكل إية على االقتصاد

النفطية، حيث أف معدؿ النمو يف السيولة احمللية انتقل من  تاالقتصادياالتضخمية يف  ا١توجات احمللي ويغذي
فإ٪تا ف دؿ على شئ إ وىذا (2)2015سنة  5.44واىل  2014سنة  10.26 إىل 2011سنة با١تائة  12.19

ا٩تفضت بداية من سنة  وثيقا بأسعار النفط اليت النفطية مرتبطة ارتباطا تاالقتصاديالية يف يدؿ على أف السيولة احمل
جنبية على السيولة احمللية ا٩تفض بشكل كبَت يف ٚتيع بلحظ أف تأثَت صايف ا١توجودات األف الشئ ا١ت، كما أ2014

ما اٞتزائر أ ،10.2-با١تائة ويف البحرين  3.2-ػػػػػمارات بسجل نسبا سالبا يف كل اإل حيثالنفطية،  تاالقتصاديا

                                       
 .2016ي العريب ا١توحد، االقتصادالتقرير   -(1)
 .485 ، صوا١ترجع نفس -(2)
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 25-با١تائة والعراؽ  21.2- ػػػػيضا نسبة سالبة ببا١تائة يف حُت سجلت السعودية أ 2.6-فسجلنا نسبة سالبة 
 (1)با١تائة.

 النفطية تاالقتصادياسياسات معالجة اختبلل التوازن الهيكلي في الثالث: المطلب 
ية االقتصادالنفطية مرتبطة بشكل كبَت بالنفط يف ٚتيع اٞتوانب  تيااالقتصادرأينا يف ا١تطالب السابقة بأف 

ل جزءا ساسي لتمويل ميزاف ا١تدفوعات كما أنو يشكتمويل موازناهتا وكذلك ا١تصدر األساسي لحيث يشكل ا١تورد األ
وره على اٟتكومي الذي يتحدد بد باإلنفاؽي االقتصادىل ارتباط النشاط باإلضافة إٚتايل مهما من الناتج احمللي اإل

تباع ة ىذه االختبلؿ ا٢تيكلي من خبلؿ إمعاٞت تاالقتصادياالنفطية، لذلك البد على ىذه  اإليراداتساس أ
اعات غَت النفطية والتقليل من التبعية للنفط من خبلؿ تسريع معدالت النمو يف القطي االقتصادسياسات التنويع 

 وتشجيع الصادرات من السلع ا١تصنعة عرب تطوير القطاع الصناعي.

 النفطية تاالقتصادياكضرورة في   (2)ياالقتصاد: التنويع الفرع األول
النفطية ٯتكن حصرىا فيما  تلبلقتصادياي ضرورة اقتصادية االقتصادىناؾ عدة أسباب ٕتعل من التنويع 

 يلي:

 االستثمارية تقليل المخاطرأوال: 
دة فرص االستثمار، وتقليل ي من خبلؿ زيااالقتصادي يف زيادة معدالت النمو االقتصاديسهم التنويع 

ية يقلل من ا١تخاطر االقتصاداالستثمارية، حيث أف توزيع االستثمارات على عدد كبَت من النشاطات  ا١تخاطر
 .االستثمارية

 يلة الصادراتتقليل المخاطر الناتجة عن انخفاض حصثانيا: 
ا٩تفاض عوائد  إىلأو عدد ٤تدود من ا١تنتجات  تعتمد بعض الدوؿ اليت يتسم اقتصادىا بتصدير منتج واحد 

 الصادرات عند ا٩تفاض أسعار ىذه ا١تنتجات.

                                       
 .488ا١ترجع نفسو، ص  -(1)
اعي ي على أنو عملية تدر٬تية لتنويع مصادر الدخل، وىناؾ من يعرفو على أنو عملية تراكمية لزيادة مسا٫تة القطاع الصناالقتصادنويع التيعرؼ   -(2)

 .ٚتايلوا٠تدمي يف الناتج احمللي اإل



 في االقتصادات النفطية  الهيكلي التوازنالجة اختبلل في معية الكلية االقتصادالسياسات  دور   الفصل الثاني

159 
 

 نتاجيةبلقات التشابكية بين القطاعات اإلتوطيد درجة العثالثا: 
ية ا١تنتجة يف تقوية العبلقات التشابكية االقتصادي الناتج عن زيادة عدد القطاعات االقتصاديسهم التنويع 

 ي. االقتصاد٬تابيا على النمو ثَتات ا٠تارجية يف اإلنتاج اليت تنعكس إالتأ فيما بينها ٦تا ينجم عنها العديد من

 توليد الفرص الوظيفية: رابعا
ي و٭تقق التنمية، ويزيد من درجة الًتابط والتشابك بُت االقتصادفز النمو ٭تي االقتصادحيث أف التنويع  

   (1)د العاملة ويولد الفرص الوظيفية.الطلب على الي ىل زيادةية وكل ذلك يؤدي إاالقتصادالقطاعات 

ها يف ىذه البلداف بغية ٗتفيض إف ىدؼ التنويع يعٍت بصورة عامة ٖتديث القطاعات غَت النفطية وتنميت
وميزانيات اٟتكومة  اإليراداتيرادات النفط يف ٣تموع وتأثَت تقلبات إ ،اإلٚتايلاحمللي  نسيب للنفط يف الناتجسهاـ الاإل

 ي يشمل ما يلي:االقتصادف التنويع واٟتسابات ا٠تارجية، وبالتايل فإ والصادرات

 غَت النفطي. االقتصادتطوير البنية التحتية والفوقية كقاعدة لنمو  -
 ا١تباشر. األجنيبتوسيع فرص االستثمار احمللي وكذا االستثمار  -
 س ا١تاؿ.لرأ االستخداـتطوير صناعات كثيفة  -
 قطاعات الزراعة والصناعة. ةنتاجية خاصاإلتطوير سائر القطاعات وا٠تدمات  -
 ي من خبلؿ دعم القطاع ا٠تاص.االقتصادليص دور القطاع كعامل مباشر من عوامل النمو تق -
 على تنمية رأس ا١تاؿ البشري وتنمية القوة العاملة احمللية . الًتكيز -

 النفطية تاالقتصادياي في االقتصادع التنويع : واقالفرع الثاني
النفطية يف حدوث العديد من  تاالقتصادياية ا١تتبعة يف العديد من االقتصادلقد سا٫تت السياسات 

ية، باإلضافة إىل االجتماعوٖتسُت ا١تؤشرات فرص العمل اصة يف ٣تاؿ البنية التحتية وخلق ية خاالقتصادالتحوالت 
، وىناؾ العديد من ااقتصادياهتىيكل  اإلٚتايل وتغَتغرب النفطية يف الناتج احمللي ٨تو زيادة مسا٫تة القطاعات  االٕتاه

 ا١تؤشرات لتقييم ٧تاح سياسات التنويع وا١تتمثلة فيما يلي:

                                       
 .233 ، ا١ترجع السابق، صابراىيم بلقلة -(1)
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  سهاـ القطاعات النفطية مقابل القطاعات غَت ليت تدؿ عليها النسبة ا١تئوية إلة التغَت ا٢تيكلي وادرجو مؤشر
 .اإلٚتايلالنفطية يف الناتج احمللي 

 استقرار الناتج احمللي وعبلقتها بعدـ استقرار سعر النفط. ـدرجة عد 
 النفطية  اإليراداتعلى  عتماداالليل يرادات اٟتكومية حيث أف تقيرادات النفط كنسبة من ٣تموع اإلتطور إ

 ي.االقتصادالتنويع  أركاف يعترب أحد أىم
 وبصورة عامة يدؿ االرتفاع ا١تطرد للصادرات غَت النفطية ،ىل ٣تموع الصادراتنسبة الصادرات غَت النفطية إ 

 ي.االقتصادعلى ازدياد التنويع 
 ٚتايل اليد العاملة حسب القطاعات.تطور إ 
 يف ىذه البلداف يعٍت  ياالقتصادف التنويع وذلك أل ،ىل الناتج احملليوا٠تاص إُت العاـ للقطاع سيبسهاـ الناإل

 .ياالقتصادسهاـ القطاع ا٠تاص يف النشاط ضمنيا ٪تو إ

 ألىمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلياأوال: 
زادت ي االقتصادفكلما زاد التنويع ،ياالقتصادرات لقياس درجة التنويع من أىم ا١تؤشيعترب ىذا ا١تؤشر 

حسب  اإلٚتايلٚتايل، واٞتدوؿ التايل يوضح الناتج احمللي عة والصناعة يف الناتج احمللي اإلمسا٫تة قطاعات الزرا
 النفطية. تاالقتصادياية يف عينة من االقتصادالقطاعات 

 2015النفطية لسنة  تاالقتصاديايف عينة من الناتج احمللي  ع الصناعي يف( : مسا٫تة القطا 16رقم) اٞتدوؿ

 جمالي القطاع الصناعيإ الصناعة التحويلية الصناعة االستخراجية 
 34.4 10.2 24.2 مارات اإل

 32.8 16.8 16.0 البحرين
 24.3 4.3 20.0 الجزائر

 37.7 12.3 25.4 السعودية 
 42.1 3.8 38.3 العراق
 45.3 10.9 34.4 عمان
 45.9 9.7 36.3 قطر

 50.1 6.7 43.3 الكويت
 38.9 3.7 35.0 ليبيا

 .449ص  ،2016ي العريب ا١توحد، االقتصاد: التقرير المصدر
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كبَتة يف ٚتيع   اإلٚتايلستخراجية يف الناتج احمللي سابق نبلحظ أف مسا٫تة الصناعة اإلمن اٞتدوؿ ال نطبلقاا
يف الكويت يف  با١تائة 43با١تائة يف السعودية و 25با١تائة يف العراؽ و 38ىل، حيث وصلت إالنفطية تيااالقتصاد

 36با١تائة يف اٞتزائر و 20ي، واالقتصادمارات اليت قطعت شوطا كبَتا يف مسار التنويع با١تائة يف اإل 24حُت بلغت 
 االعتبارخذ بعُت بد من األولكن ال النفطية تاالقتصاديايف  اإلنتاجوىذا يدؿ على تزايد تنويع قاعدة با١تائة يف قطر، 

 مبلحظتُت أساسيتُت ٫تا:

كبَت بُت  ارتباطحيث أف ىناؾ  ،ناتج احمللييف ال النفطيسهاـ غَت ا١تباشر للقطاع خذ بعُت االعتبار اإلاأل -
 القطاع النفطي والقطاع غَت النفطي.

 ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار النفط. تطاع النفطي ارتبطالتقلبات يف حجم الق -

 جمالي الصادراتلى إنسبة الصادرات النفطية إثانيا: 
ي من حيث ٪تو االقتصادع التنوي ازديادىل الصادرات اإلٚتالية على نسبة الصادرات غَت النفطية إ ارتفاعيدؿ 

نة من ات يف عيٚتايل الصادر إىل إح تطور مسا٫تة الصادرات النفطية واٞتدوؿ التايل يوض،خرىأنشطة اإلنتاج األ
 .النفطية تاالقتصاديا
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 النفطية تاالقتصادياٚتايل الصادرات يف عينة من (: نسبة الصادرات النفطية إىل إ17) اٞتدوؿ

 

2011 2012 2013 2014 2015 

الصادرات 
 النفطية

جمالي إ
 الصادرات

نسبة 
الصادرات 

لى إالنفطية 
جمالي إ
 الصادرات النفطية صادراتال

جمالي إ
 الصادرات

نسبة 
الصادرات 

لى إالنفطية 
جمالي إ
 صادراتال

الصادرات 
 النفطية

جمالي إ
 الصادرات

نسبة الصادرات 
لى إالنفطية 

جمالي إ
 صادراتال

الصادرات 
 النفطية

جمالي إ
 الصادرات

نسبة 
الصادرات 

لى إالنفطية 
جمالي إ

 الصادرات
الصادرات 

 النفطية
جمالي إ

 الصادرات

 نسبة
الصادرات 

لى إالنفطية 
جمالي إ

 الصادرات
 18,996 265 50,34 23,376 327 76,44 29,041 325,37 94,49 31,187 300,16 93,61 30,5 281,64 85,9 ماراتاإل

 18,501 16,54 3,06 29,06 20,75 6,03 34,465 20,92 7,21 36,741 19,76 7,26 32,061 19,65 6,3 البحرين
 68,951 203,55 140,35 77,154 342,43 264,2 75,797 375,87 284,9 79,073 388,4 307,12 79,385 364,69 289,51 السعودية

 99,189 49,32 48,92 97,333 83,98 81,74 100,72 89,76 90,41 98,386 94,2 92,68 105,12 79,68 83,76 العراق
 12,576 77,29 9,72 16,586 129,69 21,51 13,371 135,82 18,16 15,967 131,58 21,01 24,198 112,9 27,32 قطر

 61,829 55,12 34,08 69,16 100,65 69,61 69,777 114,12 79,63 70,576 114,5 80,81 65,901 102,7 67,68 الكويت
 22,026 11,35 2,5 45,571 17,16 7,82 83,434 33,14 27,65 80,362 51,89 41,7 42,132 17,54 7,39 ليبيا

 45,362 39,24 17,8 58,072 53,21 30,9 56,877 56,42 32,09 58,815 52,13 30,66 58,887 47,09 27,73 عمان
 500-471، ص 2016ي العريب ا١توحد لسنة االقتصادا١تصدر: التقرير 
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ؿ يلعب الدور ف النفط ال يزاي إال أاالقتصادثيثة يف ٣تاؿ التنويع نستنتج ٦تا سبق أنو رغم اٞتهود اٟت
أسعار النفط قد أنقص من سرعة عملية التنويع  استقرار، حيث أف عدـ النفطية تاالقتصادياساسي يف األ

 ي. االقتصاد

 النفطية تاالقتصادياثالثا: مقومات نجاح سياسة التنويع في 

تعتمد  تيااالقتصادتكشف لنا حقيقة أف معظم ىذه  النفطية، تيااالقتصادإف نظرة سريعة على الواقع   
واحدة أو عدد ٤تدود من السلع. وىذه السمة من شأهنا أف ٕتعل خلها القومي على إنتاج سلعة بشكل رئيسي يف د

احمللي، سواء منو ما يتعلق بالدخل ا١تولد من إنتاج ىذه  االقتصادعرضة للتقلبات على مستوى  تيااالقتصادىذه 
يف فًتة واقع ية علػى إنتاجها. و٦تا ال شك فيو أف تغيَت ىذا الاالقتصادالسلع أو اعتماد عدد آخر من القطاعػات 

ىذا الواقع تكوف منطلقا  االعتبارتأخذ بعُت  يةدقتصاال يتطلب األمر تبٍت إسػًتاتيجية ٦تكن، ب غَت أمرقصَتة نسبيًا 
سػتغبلؿ كافة اإلمكانيات ا١تتاحة، اا٢تيكلي، وىذا يقتضػي  االختبلؿ لتنويع مصادر الدخل ْتيث تعمل على تفادي

عادف والنفط والتكنولوجيا وا١تهارات.( باإلضػافة إلػى السياسات ناجعة من شأهنا سواء منها الطبيعية أو ا١تكتسبة )كا١ت
 (1)(.، التجارة، األعماؿ اٟترةكاالستثمارضماف التدفقات اٟتقيقية وا١تالية )

 لقطاع الخاصاالعتماد على ا .1

أف يوفر مصدرا لتنافسية أكثر واستدامة النمو والتوظيف: إف جانب من الزيػادة فػي  القطاع ا٠تاص من شأف  
ي، تنعكس يف نشاط اقتصاد القطاع ا٠تاص الذي يعمل على ٖتريك ٣تموعة واسعة مػن القطاعػات االقتصادالتنويع 
 اليد العاملةتعرض إٚتػايل  من فرص العمل ا١تنتجة، واٟتد من ستدامةاحيث من شأنو أف يوفر مصدرا أكثر ا١ترْتة، 

للتقلبات ونفاد مصادر التمويل، كما أنو بذؿ جهود متواصلة لتعزيز ا١تشاريع الصغَتة وا١تتوسطة من أجػل توسػيع 
 يزتناميػة ضػروري لتعز املػة ا١تالقوى الع احتياجاتقواعد اإلنتاج غَت النفطي وصادرات الببلد، وخلق فرص عمل لتلبية 

 .التنويع

                                       
حالة البلدان العربية  -ي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النفطية االقتصادالتنويع موسى باىي، كماؿ رواينية،   -(1)

 .146، ص 2016/ ديسمرب 05عدد –ية االقتصاد، جمللة اٞتزائرية للتنمية المصدرة للنفط
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والكفايػة ولفتػرات  باالستمراريةية ْتاجة إىل ٘تويل مستداـ أي يتسم االقتصادوبناء على ما سبق فإف التنمية 
يُت ال يتوقفاف على مدى توفر النفط على الرغم من أ٫تيتو، فكثيػر مػن االقتصادمتوقعة. كما أف عملية التنمية والتقدـ 

على تطوير قطاعات وأنشطة اقتصػادية تسػتأثر  اعتمادىاتستورده مقابل  دوؿ العامل ا١تتقدمة ال ٘تتلك ىذا ا١تورد بل
يف كونو ية الدولية. وإدراكاً لطبيعة النفط والعوامل اليت تؤثر يف اقتصاديات، السيما االقتصادبأ٫تية كبَتة يف العبلقات 

الدائم وشػبو الرئيسػي على  االعتمادا ٬تعل العا١تي، م االقتصادسلعة عا١تية شديدة ا١ترونة والتأثر با١تتغَتات اليت تنتاب 
  يقتصر عليوريعو ٤تفوؼ با١تخاطر، تأيت أ٫تية التصميم اٞتاد لتأمُت اقتصاد متنوع ا١تصادر يعتمد على الػنفط وال 

وتصميم توجػو  بإعدادي للنفط ضمن شروط السوؽ العا١تية، مع إرفاؽ ذلك االقتصادبالقدر الذي يسمح بو العمر 
ٚتاؿ ىذا التوجو التنموي . وعليو ٯتكن إلبلقتصادسيع الطاقات اإلنتاجية احمللية وبناء قاعدة صلبة قوية جاد لتو 

  أساسُت:قائمة على ٤توريُت  إسًتاتيجيةالعربية ا١تصدرة للنفط، يف تبٍت ف للبلػدا

 إدارة قاعدة الموارد النفطية بأسلوب أمثل األول:المحـور  . أ

واإلنتاج معاً، والتصرؼ الرشيد با١توارد  االستهبلؾتدابَت  ٗتاذواالنفط على الوجو السػليم  تغبلؿالسبذؿ اٞتهد بوذلك 
ا١تالية اليت ٕتمعت لديها جراء  ضرؤيػا تتضمن آلية لتوظيف الفوائ ا١تالية اليت ٖتققها الصػادرات النفطيػة، وصػياغة

 .الصدمات النفطية األخَتة

 : البديلة طويلة األمد المحور الثاني: رسم مبلمح للتنمية  . ب

 ُتتيسًتاتيجإواليت تنطلق من  

 بالقطاعات األخػرى   ىتماـاالعلى النفط، عن طريق زيادة  ماداالعت: تقتضي تقليل اإلسًتاتيجية األوىل
ي، حيث يعترب التكامل االقتصادالتصنيع، وٖتقيق التكامل القطاعي يف ا٢تيكل  كالزراعة وتطوير

 ةياً أساسياً لنجاح ىذه اإلسًتاتيجالنفطيػة وغَت النفطية العربية شرطي بُت البلداف االقتصاد

 إعادة تقييم خطط التنمية واإلنفاؽ بشكل معتدؿ، دوف تطرؼ لردود الفعل حاليػاً اإلسًتاتيجية الثانية :
 (.1)والًتكيز على الدور األساسي الذي ٯتكن أف يلعبو القطاع ا٠تاص يف ىذا اإلطار أو مرحليػاً،
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 المباشرة األجنبيةتعزيز دور االستثمارات  .2

 اإلنتاجية القاعدة وتوسيع ي،االقتصاد التنويع هودٞت  داعما وعنصرا مهما مؤشرا األجنبية االستثمارات تعد
 العامل دوؿ من بالعديد الناجحة التجارب ىذه ودفعت ية،االقتصاد التنمية شواىد أثبتتو ما وىذا الوطٍت، لبلقتصاد

 ياالقتصاد التنويع خلق إىل ا٢تادؼ ا١تباشر األجنيب االستثمار ٞتذب جهودىا لتكثيف النفطية العربية الدوؿ ومنها
  .العا١تية األسواؽ يف التنافسية اتهقدرا لتعزيز التصدير وإىل

 والتدفقات الدولية للتجارة ابهأبوا منها ا٠تليجية وخاصة النفطية بيةعر ال الدوؿ فتحت فقد الصدد ىذا ويف
 رئيسيا مصدرا تشكل اليت ( آسيا يف سيما ال) الصاعدة األسواؽ مع الروابط زيادة يف بنشاط وتنظر الدولية، الرأٝتالية

 على بقوة النفطية العربية الدوؿ إىل الوافدة ا١تباشر األجنيب االستثمار تدفقات زادت وقد  .مستقببل العا١تي للنمو
 الفًتة يف سنويا دوالر مليار 43 إىل ا١تتوسط يف ووصلت األخَت، - التعاوف لس٣ت دوؿ يف العقد مدى

2005/2010.(1) 

 المالية االستدامة وتعزيز الكلي ياالقتصاد االستقرار على الحفاظ .3

 برامج إطبلؽ خبلؿ من اتهاقتصاديا تنويع ٣تاؿ يف ملحوظ تطور من النفطية العربية الدوؿ ٖتققو ما رغم
 ضماف إىل اٟتاجة يف يتمثل رئيسيا ٖتديا تواجو العملية ىذه أف إال والصحة، والتعليم التحتية البنية على كبَتة إنفاؽ

 الدوؿ ىذه يف اٟتكومية اإليرادات أف عتباربا وذلك مستدامة، مالية سياسة إتباع وضماف الكلي، االقتصاد استقرار
 القصَت ا١تدى على العا١تية النفط أسعار تقلبات لتأثَت معرضة بذلك وىي النفط، عائدات على كبَتا عتماداا معتمدة

 الرئيسية التحديات من واحدا ا١تالية األسس دعم يظل لذلكو  .الطويل ا١تدى على النفط إلنتاج اٟتتمي والتخفيض
 مستحقيها إىل أفضل بصورة وتوجيهها اإلعانات خفض خبلؿ من ٖتقيقها ٯتكن واليت الدوؿ ىذه تواجهها اليت

 على وا١تادي البشري ا١تاؿ رأس تكوين ٨تو اإلنفاؽ توجيو وإعادة اٞتاري، اإلنفاؽ وخفض الضريبية، اإلدارة وٖتسُت
 .سواء حد
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 الثاني خبلصة الفصل

ية الكلية وأىم ا١تقاربات النظرية ٢تذه السياسات االقتصادالسياسات  إىلتطرقت األطروحة يف الفصل الثاين 
نظرية  إىلا١تبحث  ىذامفهـو السياسات ومضامينها وأنواعها، كما تطرقت الدراسة أيضا يف  إىلمن خبلؿ التطرؽ 

ىم أوكيفية تشكيل و ية االقتصادمسار السياسات  ستعراضاية الكلية من خبلؿ االقتصاداالختيار يف السياسات 
 ية، وصعوبات تنفيذىا .االقتصادمراحل بناء ٪تاذج تقييم السياسات 

اليت قيمت فعالية السياسات  االقتصاديةأىم النماذج  إىلثاين من ىذا الفصل فقد تطرؽ أما ا١تبحث ال
ذا كاف طبيعة نظاـ الصرؼ ودرجة حرية إف ،ىم ا١تتغَتات ا١تتحكمة يف ٖتديد الفعاليةأية الكلية وحددت االقتصاد
والعبلقة بُت  لؤلسعارا١تستوى العاـ  فإف، IS-LM-BP٪توذجمواؿ ىي ا١تتغَتات ا١تتحكمة يف وس األؤ انتقاؿ ر 

 العرض الكلي الطلب الكلي. ٪توذجالتضخم والبطالة ىي أىم ا١تتغَتات ا١تتحكمة يف الفعالية يف ظل 

النفطية من خبلؿ  تاالقتصادياية يف االقتصادالسياسات  إىل ىذا الفصلطروحة يف يف حُت تطرقت األ    
دراسة واقع  إىلضافة النفطية باإل تاالقتصاديااٟتكومي يف عينة من  اإلنفاؽ ٖتليل كل من السياسة الضريبية وسياسة

 .ياالقتصادالنفطية ومقومات ٧تاح سياسات التنويع  تاالقتصادياي يف االقتصادالتنويع 
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 تمهيد
النفطية  تاالقتصاديات ا٢تيكلية اليت ٘تيز اإلختبلالقامت األطروحة يف الفصوؿ السابقة بدراسة وٖتليل      

عينة من  إىلشارة َت ا٢تيكلي ومؤشرات قياسو، مع اإللي ومفهـو التغيكوذلك من خبلؿ تعريف التوازف ا٢ت
األداة  باعتبارىاية الكلية االقتصادالنفطية، ويف فصل ثاف مت دراسة وٖتليل ا١تقاربات النظرية للسياسات  تاالقتصاديا

 النفطية. تاالقتصادياساسية ا١تستخدمة يف معاٞتة اختبلالت ا٢تيكلية اليت ٘تيز األ

غاية الوقت  إىلاٞتزائري منذ االستقبلؿ  االقتصادٖتليل وضعية  إىلتتطرؽ األطروحة يف الفصل الثالث      
ا٢تيكلي الذي يعاين منو  االختبلؿاٞتزائري ومعرفة مكامن ا٠تلل فيو وأسباب  االقتصادالراىن ٤تاولة تشخيص حالة 

ية ا١تطبقة يف اٞتزائر خبلؿ ٥تتلف ا١تراحل اليت مر هبا، االقتصادوذلك من خبلؿ دراسة نقدية تقييمية للسياسات 
اٞتزائري وما يعاين منو من  االقتصادصورة واضحة حوؿ  بإعطاءىذه السياسات يف عدة مؤشرات تسمح وانعكاس 

من  انطبلقاسياسات اقتصادية  القًتاحخصص سيُ  اختبلالت سواء داخلية وخارجية، وذلك ٘تهيدا للفصل الرابع الذي
 باقًتاحاٞتزائري يسمح  االقتصادومكامن ا٠تلل فيو، حيث أف التشخيص اٞتيد لوضع  ياٞتزائر  االقتصادوضعية 

 .ت ا٢تيكلية اليت يعاينختبلاللئل التدر٬تيةعاٞتة ا١توصفة سياسات تسمح ب

 ثبلث مباحث: إىلمت تقسيم ىذا الفصل     

 1986-1970ا١تبحث األوؿ: الفوائض النفطية كأداة لتحقيق التنمية النفطية خبلؿ الفًتة  -
 .1986ية يف اٞتزائر انطبلقا من االقتصاد اإلصبلحاتا١تبحث الثاين: تقييم  -
 اٞتزائري االقتصادية يف االقتصادا١تبحث الثالث: تقييم السياسات  -

 

 
 

 

 



 السياسات االقتصادية الكلية ومعالجة اختبلل التوازن الهيكلي في االقتصاد الجزائري   ث        الفصل الثال

169 
 

 1986-1970الفترة  لخبل النفطيةلتحقيق التنمية  كأداة: الفوائض النفطية  األولالمبحث 

ك ذلمرحلة التعديل ا٢تيكلي و  إىلاٞتزائري  االقتصاد إدخاؿ إىللقد أدت الصدمة النفطية ا١تعاكسة    
يف ىذا ا١تبحث ٖتليل مكامن  ٖتاوؿ الدراسةظهور ما يسمى ا١ترض اٞتزائري، لذلك بسبب اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي و 

بة عن الصدمة النفطية ا١تًتت اآلثاراقتصاد نفطيا مع ٖتليل  عتبارهبااٞتزائري  االقتصادالتنمية ا١تتبعة يف  ٪توذجا٠تلل يف 
 أسباب اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي. ستنتاجالاٞتزائري  االقتصادا١ترض ا٢تولندي على  ج٪توذ  إسقاطو  ،ا١تعاكسة

 الجزائري االقتصادالتنمية النفطية في  نموذجالمطلب األول : 
مسا٫تتو يف ٖتديد و  النفطياٟتديث عن الريع  يقود إىلاٞتزائري  االقتصادالتنمية يف  ٪توذجاٟتديث عن  إف

 ،اٞتزائري االقتصادالتنمية ا١تطبق حيث ساىم بشكل كبَت يف تسطَت برنامج الصناعات ا١تصنعة يف  ٪توذجمعامل 
قوي يساىم يف ٖتقيق معدالت ٪تو مرتفعة،  إنتاجيعتمد عليو يف تشكيل جهاز الذي اُ  األساسيالذي يعترب احملور و 

 :أساسيُتخذ شكلُت أىذا التمويل اٞتزائري،  االقتصادلتمويل الًتاكم يف  أساسيكمصدر   النفطعلى  دمأعتحيث 

 النفطية. اإليراداتباستخداـ عن طريق التمويل ا١تباشر  الشكل األوؿ -
تتمتع هبا ا١تبلءة اليت كانت  األساسالثاين كاف بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ االقًتاض من ا٠تارج على الشكل  -

اٞتهاز  النفطي إىلالصناعات ا١تصنعة ىو الذي قاـ بتحويل الريع  ٪توذج فإفوبالتايل ، اٞتزائر يف تلك الفًتة
 .ياإلنتاج

 محدوديتوالنفطية و تراكم عن طريق الفوائض تمويل الاألول:  الفرع
ة لدى الكثَت من ىذه الدوؿ، حيث تغيَت مفهـو التنمي إىللقد أدى وجود الثروات الطبيعية يف الدوؿ النامية 

رحت نو يف القرف العشرين طُ أ إالا١تاؿ،  رأستراكم لذي بقـو بوظيفة ٘تويل التنمية و نو تارٮتيا كاف الريع الزراعي ىو اأ
بلزمة ٔتشكلة توفَت ا١توارد ا١تالية ال أصدمتاليت و  ،ؿ٘تويل التنمية يف الدوؿ النامية حديثة العهد باالستقبل إشكالية

استخدمت و  بالدوؿ الصناعية ية، حيث أف ىذه الدوؿ كانت مرتبطة بشكل كبَتاالقتصادلتحقيق التنمية 
نظرا لعجز ا١توارد النفطية عن تغطية ٚتيع و  ،يةاإلنتاجالنفطية الريع البًتويل لتمويل التجهيزات  تيااالقتصاد

 جنيب لتغطية العجز.األ االدخاراالحتياجات استخدـ 
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 يةاالقتصادالفوائض النفطية في تمويل التنمية  استخداممزايا أوال:
اليت ٯتكن ٖتقيقها يكوف   تااالستثمار حجم  أفربح الوقت، حيث  إىلالفوائض النفطية  استخداـيؤدي 

ي يف حالة االقتصادما قارناه بالنمو  إذاي بشكل سريع االقتصادزيادة حجم النمو  إىلىذا ما يؤدي نظريا و  ،كبَت
ٯتكن للفوائض النفطية ، و العمل إنتاجيةيسمح بزيادة  يةاإلنتاجامتبلؾ التجهيزات  أفعدـ وجود ىذه الفوائض، كما 
 .يةاالجتماعىداؼ األية و االقتصاد األىداؼأف تسهم يف ٖتقيق التوازف بُت 

 يةاالقتصادالفوائض النفطية في تمويل التنمية  استخداممحدودية ثانيا: 
ىذه  أوىلت ا١ترتبطة هبذه الفوائض، اإلختبلال يصاحبو ٣تموعة من َتوجود فوائض نفطية بشكل كب إف

 اإليرادات أفا١تنتجات النفطية باعتبارىا طاقة غَت متجددة، حيث  جإعادة إنتا القدرة على  ـت تتعلق بعداإلختبلال
تقصر على حسب قطاعات التعويض اليت  وأيف فًتة قد تطوؿ  إالالنإتة عن ىذا النشاط ال ٯتكنها ضماف ٘تويل 

يف  تصاداالقوقع ىذا ما يُ و ، تصدير إىل باألساسالقطاع النفطي موجو  أفتأخذ مكاف القطاع النفطي، كما  فأ٬تب 
 يف بقية القطاعات. واالستثماريف القطاع النفطي  االستثمارُت ضرورة االختيار ب

الذي  وؽ العا١تيىي متعلقة بالسية و االقتصادالفوائض النفطية يف التنمية  استخداـتواجو  أخرىمشكلة 
، حيث أف االستثمارمت تسطَت برامج  أساسهااليت على  النفط٬تب عليو اٟتفاظ على القدرة الشرائية للصادرات من 

حيث أف القدرة الشرائية للصادرات  يةاإلنتاجللتجهيزات  ستَتاديةاالَتة يتعلق بشكل مباشر بالقدرة تنفيذ ىذه األخ
النفطية يكوف  اإليراداتباستخداـ ٘تويل الًتاكم  أفالطلب على مستوى السوؽ الدويل، حيث و  ضبالعر  تتعلق

تدىور شروط  أفىنا نستنتج و  )1(.اإلٚتايلالناتج احمللي ىناؾ عبلقة كبَتة بُت الصادرات و بشكل كبَت عندما تكوف 
تكوف  اإلٚتايلنسبة كبَتة من الناتج احمللي  أفىذا بفعل و  ،ياالقتصادالنمو  على تؤثر سلبا أفالتبادؿ الدويل ٯتكنها 

 .أخرىٯتكن تعويضها بقطاعات اليت ال للصادرات النفطية و 

 يا١توارد ضرور بقية ا١توارد النفطية و  باستخداـاكم بُت ٘تويل الًت  التوازفاٟتفاظ على  فإف٦تا سبق  انطبلقا      
 الصادرات النفطية. إيراداتتنتج عن التذبذبات يف  أفالسلبية اليت ٯتكن  اآلثارٕتنب  اإذا أردن

                                       
)

1
(- Youcef Benabdallah , Economie rentière et surendettement. Spécificités de l'Algérian disease. Thèse de 

Doctorat en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, France, 1999. 
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 الوظيفة الصناعية للفوائض النفطيةالوظيفة التمويلية و ثالثا: 
عترب من بُت اُ  حيث ،لبلقتصاد اٞتزائري األساسية األىداؼالتصنيع كاف من بُت  أفحد أٮتفى على  ال

الصناعات ا١تصنعة لًتٚتة ىذا  ٪توذججاء ، و ياٞتزائر  االقتصادالذي يسمح بتغيَت وضعية و  ،استقبلؿ اٞتزائر أوجو
نظرا لضخامة ا١تبالغ ا١تسطرة كاف البد من توفر قدرة ٘تويلية كبَتة، ىذه ومن أجل تطبيق ىذا التوجو و  (1)التوجو،
عليو  تسيطرالذي اٞتزائري و  االقتصادت الذي ٯتيز نظرا ٢تيكل الصادرا، و النفطة كاف مصدرىا قطاع األخَت 

ق يف الصناعات ا١تصنعة ا١تطبَ  ٪توذجا١تصدر األساسي لتمويل الًتاكم يف  األخَتةجعل من ىذه  ،النفطالصادرات من 
القبلية  اآلثاريف اٞتزائر من خبلؿ  ياإلنتاجاء اٞتهاز نطاع  النفطي ساىم بشكل كبَت يف بالق أفكما تلك الفًتة،

سيطية للصناعات التحويلية خاصة من خبلؿ توفَت ا١تنتجات الو ية،االقتصادالبعدية اليت ٯتارسها على بقية القطاعات و 
 بشكل كبَت ا١تنتجات تامة الصنع للقطاع الزراعي.و 

 يستمر مل أنو إال ،نموذجىذا ال انتهاج مت عندما السبعينات، هناية مع صناعية قفزة أىم اٞتزائر حققتو       
 ياالقتصاد النظاـ طبيعة يف النظر إعادة إىل الدولة أضطر ٦تا الثمانينات سنوات خبلؿ النفط أسعار تدىور بسبب

 (2)ا١تنشود. االستقرار الوطٍت االقتصاد يعرؼ مل اٟتُت ذلك ومنذ بالكامل،

 الجزائري االقتصادتقدير الفوائض النفطية في الثاني:  الفرع
 نموذجمدى مسا٫تتها يف تنفيذ الاٞتزائري و  االقتصادالنفطية يف  بتقدير الفوائض الفرع تقـو الدراسة يف ىذا

 ىي:يف تقدير الفوائض النفطية و  أساسيةثبلث طرؽ  استخداـحيث سيتم  ،التنموي اٞتزائري

 .النفطالصادرات من  إيرادات -
 .تطورات شروط التبادؿ الدولية -
 .اٞتباية البًتولية -

                                       
وقد جاء هبذه االسًتاتيجية "ج.د.برنيس " اعتمادا على نظرية  ،السوفييت يف التصنيع والذي يقـو على اعطاء األولوية للصناعات الثقيلة نموذجأو ال  -(1)
تسمح  خرى با١تعدات العضرورية اليتى ضرورة االعتماد على الصناعات ا١تصنعة كقطب ٪تو باعتبارىا الكفيلة بتوزيد القطاعات األر حيث ي ،طاب النموقأ

استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة . ١تزيد من التفاصيل أنظر: زوزي ٤تمد، االقتصاداعادة ىيكلة  إىلوبالتايل تؤدي  ،بزيادة انتاجية العمل
 .170، ص 08/2010، ٣تلة الباحث، يةالجزائر 

 .27 ص ،9 ، العدد، دراسة اقليمية، مركز الدراسات االقليميةريع النفط ومشكلة التصنيع في الجزائر رايس فضيل، -(2)
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 النفطالصادرات من  إيراداتالخام و  االستثمارأوال: 
حيث  لتمويلو األساسيْتركة الصادرات اليت تعترب ا١تصدر بشكل مباشر ْتركة الواردات و  االستثماريتعلق 

بعُت االعتبار فقط  األخذالًتاكم، حيث سيتم ة ا١توجودة بُت الريع البًتويل و سنقـو يف ىذه الفقرة بدراسة العبلق
االرتباط و واليت تظهر العبلقة  النفطمن  والصادرات االستثمارا١توايل مقارنة بُت الشكل ٯتثل و  ،الصادرات النفطية

 القوي بينهما.

 1984-1970خبلؿ الفًتة  اٞتزائرا٠تاـ يف  االستثمارو  النفطتطور الصادرات من :(26)الشكل رقم

 
Source Rapport No : 26005-AL Mémorandum Algérie de la Banque Mondiale. 

با١تائة سنويا خبلؿ ا١تخطط الرباعي  15٪تا ٔتقدار  االستثمار أفنبلحظ (1)(26رقم ) الشكلمن  نطبلقاا
 39.18 با١تائة  21.5مقابل  1977-1974ة خبلؿ الفًت  با١تائة 32.64ٔتعدؿ و  1973-1970 األوؿ

 . النفطبا١تائة فيما يتعلق بالصادرات من 

 47.59 إىلبا١تائة  105من  1978-1974ا٩تفضت ما بُت  واالستثمار النفطقة بُت الصادرات من العبل -
 إىلبا١تائة خبلؿ نفس الفًتة حيث العبلقة القوية بينهما عادت مع الصدمة النفطية الثانية حيث وصلت النسبة 

 .1981با١تائة سنة  96.75

                                       
 بعُت االعتبار التغَتات يف ا١تستوى العاـ لؤلسعار. تأخذاٞتارية ومل  أساس األسعارا١تبلحظات ا١تقدمة على  -(1)

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984

%
 

 االستثمار الخام الصادرات من المحروقات نسبة الصادرات من المحروقات الى االستثمار الخام



 السياسات االقتصادية الكلية ومعالجة اختبلل التوازن الهيكلي في االقتصاد الجزائري   ث        الفصل الثال

173 
 

 االستثمار أفعرفت ا٩تفاضا يف حُت  النفطدرات من االص أفما استبعدنا الصدمتُت النفطيتُت، نبلحظ  إذا -
 واالستثمار النفطوية بُت الصادرات من شهدت عبلقة ق 1978-1974الفًتة  أفاستمر يف االرتفاع، كما 

 ٪تو ملحوظ للدين ا٠تارجي. إىل باإلضافة
 إىلىذا ما دفع السلطات العامة و  ،على مستوى احتياطات الصرؼ أزمة إىلالصدمة النفطية الثانية  أدتلقد  -

 )1(عند مستوى معقوؿ. ذلك للحفاظ على نسبة خدمة ا١تديونيةاالقًتاض من ا٠تارج و 

 تطورات شروط التبادلثانيا:
ا٠تسائر النإتة عن التبادؿ مع بقية العامل، كما و  األرباحتقدير بشرط التبادؿ الدويل الصايف يسمح مؤشر  إف

شرط  فأيضا أمن ا١تبلحظ ، و األساسسنة  أسعاربعُت االعتبار  يأخذ أفاحتساب شرط التبادؿ الدويل ال بد أف 
سليب للقوة الشرائية بُت البلد ال وأ٬تايب فكرة حوؿ التحويل اإل بإعطاءالطويل  األجلالتبادؿ الدويل الصايف يسمح يف 

 بقية العامل.و 

 األسعارشرط التبادؿ الدويل الصايف ٮتتصر فقط يف  فإف للنفطيف حالة اٞتزائر اليت تعترب مصدر شبو كلي و        
بقية الشركاء التجاريُت من أجل تقاسم الريع ائر و ىو يعرب عن تطور النسبة بُت اٞتز و  ،النسبية الدولية للمحروقات

تدىور شرط التبادؿ الدويل الصايف للجزائر اليت ٘تتلك جزء من الفائض يف كلتا  أوٖتسن  فإفالنفطي، وبالتايل 
 .شرط التبادؿ الدويل احتسابيفية دوؿ التايل يبُت كاٞتبكل بساطة طريقة تقسيم الريع. و  اٟتالتُت يعٍت

 

 

 

 

 

 

                                       
(

1
)- Ammar Belhimer, la dette exterieure de l’algerie- une analyse critique des politiques d’emprunts et 

d’ajustement, CASBAH éditions, Alger, 1998, p 36. 
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 : مليوف دينار جزائريةالوحد                         اإلٚتايلآثار شرط التبادؿ الدويل كنسبة من الناتج احمللي : (18)اٞتدوؿ رقم

 النفطالصادرات من  
 72-70بأسعار 

 
             (1) 

مؤشر شرط التبادل 
الدولي الصافي سنة 

        72-70= األساس
(2) 

آثار شرط التبادل 
 الدولي الصافي  

 
(3) 

الناتج المحلي 
باألسعار  اإلجمالي

70-72 
 

(4) 

 
 

(5(=)3/)4 

1970-
1972 

 
3.280  

 
100  

  
26.259,43  

 

1973 3.997,5 141 1.638,98 30.613,36 5,35 
1974 3.806,02 318 8.297,08 33.878,6 24,49 
1975 3.882,9 256 6.057,32 35.798,78 16,92 
1976 4.147,3 274 7.021,63 39.193,17 18,37 
1977 4.167 285 7.708,95 41.543,10 18,56 
1978 4.436,5 257 6.953,31 45.381,65 15,32 
1979 4.896,9 317 10.626,27 49.127,43 21,63 
1980 4.296,67 448 14.942 50.311,83 29,70 
1981 3.999,94 524 16.959 52.746,14 32,15 
1982 3.889,2 515 16.140,18 54.475,56 29,63 
1983 3.893,9 512 16.042,87 57.574,38 27,86 
1984 4.201 512 16.556,52 60.722,22 27,27 

Source :Yousef benabdallah, Economie rentière et surendettement. Spécificités de l'Algérien disease. Thèse de 

Doctorat en Sciences Economiques, Université Lumière Lyon 2, France, 1999. 

 مبلحظات حوؿ اٞتدوؿ:

 .ا١تعطى من قبل البنك الدويل للنفطساس مؤشر السعر الوحدوي أشرط التبادؿ الدويل الصايف على  مت احتساب -
 -1970الثابتة لسنة  رباألسعا النفطشرط التبادؿ الدويل من خبلؿ ضرب الصادرات من  أثارٖتصلنا على  -

 (1)األساس.سنة التبادؿ الدويل للسنة اٟتالية و  يف الفرؽ بُت مؤشر شرط 1972
 باألسعار الثابتة. اإلٚتايللناتج احمللي واشرط التبادؿ الدويل  آثاريف اٞتدوؿ تربط بُت  األخَتةا٠تانة  -

 إىل 1974ارتفاع ا١تؤشر الوحدي سنة  إىل أدى 1973انطبلقا من  النفطالصادرات من  أسعار رتفاعا إف
  1974سنة  خذتأُ صدمة نفطية ثانية، حيث  إىل أدىالذي  1978مث جاء بعد ذلك ا٩تفاض قوي سنة  318

                                       
 .x (141 - 100) = 1.638,98 3.997,5 :1973ثار شرط التبادؿ الدويل الصايف لسنة آللحصوؿ على  -(1) 
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اليت كانت  و  با١تائة كمتوسط سنوي 16 إىلنقيم تدىور القوة الشرائية للمحروقات نبلحظ و  فأٯتكننا و  ،أساسكسنة 
مؤشر شرط التبادؿ الدويل  فإف1979سنة  االدوالر أمللتضخم يف ا١تنتجات ا١تستوردة وا٩تفاض سعر صرؼ  كنتيجة

 .يف السنتُت األخَتتُت 512 إىليف أعلى مستوى شهده مث ا٩تفض ليصل  524 إىلالصايف ارتفع 

حيث  ،الناتج احمللي إىليف اٞتدوؿ تعطينا قراءة مباشرة على آثار شرط التبادؿ الدولية نسبة  4و 3ا٠تانة      
ا٠تاـ باألسعار الثابتة، ىذه النسبة  االستثماربا١تائة من  46با١تائة من الناتج احمللي و  24.49بلغ ىذا األثر 

السلبية  اآلثارر شروط التبادؿ الدويل، حيث ٯتكننا أف نستنتج و دىتو  اإلٚتايلا٩تفضت بفعل ارتفاع الناتج احمللي 
اٞتزائر شهدت ا٩تفاض يف الناتج  فأىذا يعٍت و  1978-1975الناتج خبلؿ الفًتة  لشروط التبادؿ الدويل على

 احمللي بسبب ٖتويل القوة الشرائية لصاحل العامل ا٠تارجي. 

 الجباية البترولية تطورثالثا:
اٞتباية البًتولية يوفر ميزة ٕتاوز  استخداـمصطلح اٞتباية البًتولية ىو التعبَت ا١تباشر للريع، حيث أف  إف

ية تتعلق بسعر اٞتباية البًتول أفالفعلي اٟتقيقي للدولة، كما  اإليرادألنو يعرب عن  ،٤تدودية مفهـو شرط التبادؿ الدويل
ٯتكننا مبلحظة القمم  حيث ،الدولة النإتة عن اٞتباية البًتولية إيراداتر التاليُت تطو  ُتالشكلٯتثل الوعاء اٞتبائي، و 

 .1981ٯتكن أف نبلحظ ا٩تفاض اٞتباية البًتولية انطبلقا من سنة ٌت الناتج عن الصدمات النفطية، و يف ا١تنح

الناتج احمللي متباين، حيث أف تطور اٞتباية و  االستثمارالعبلقة بُت اٞتباية البًتولية وكل من إف ٖتليل حيث       
من ا١تبلحظ الثانية عرفت ارتفاعا مستمرا، و  الصدمات النفطية يف حُت أف أثناءالبًتولية عرؼ عدت تذبذبات خاصة 

ع با١تائة من ٣تمو  54، حيث أهنا مولت واالستثمار اإلٚتايلدفعة قوية للناتج احمللي  أعطىارتفاع اٞتباية البًتولية  أف
 أفالسابقة نبلحظ  األرقاـانطبلقا من  (1).األوؿبا١تائة من ا١تخطط ا٠تماسي  59الغبلؼ ا١تايل للمخطط الرباعي و 

 لبناء مؤسسات تدعم التنمية. كأداة٘تويل التنمية كاف من خبلؿ الريع البًتويل الذي استخدمتو الدولة  ا١تقاولة  

 

 

                                       
اٞتزائري  االقتصاد٣تموعة من األىداؼ كاف أ٫تها ٖتويل  إىلاٞتزائري خبلؿ ىذه  الفًتة ثبلث ٥تططات تنموية، حيث ىدفت  االقتصادلقد عرؼ  -(1)

 .ضماف النمو الذايت ا١تعتمد على ا١تصادر احملليةفة إىل تدعيم القاعدة الصناعية و اقتصاد ناـٍ باإلضا إىل
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 اإلٚتايلالناتج احمللي ا٠تاـ و  االستثمار إىلتطور نسبة اٞتباية البًتولية  :(27)الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source : Rapport No  26005-AL Mémorandum Algérie de la Banque Mondiale 

 الجزائري االقتصادعلى ات النفطية أثار الصدمالثالث:  الفرع
 اٞتزائري االقتصادية اليت مارستها الصدمات النفطية على االقتصادثار آلا الفرعتتناوؿ الدراسة يف ىذا    

 الجزائري االقتصادأوال: أثر الصدمة النفطية األولى على 
 األساسية القاعدةعترب حيث اُ  ،مكانا متميزا التصنيع للتنمية احتل إسًتاتيجيةمت يف ىذه الفًتة وضع               

ا١تتاحة للجزائر  اإلمكاناتارتكازا على  ،ياالقتصادٖتقيق االستقبلؿ التبعية و ة الرئيسية للقضاء على الوسيلللتنمية و 
 التصنيع على ٖتقيق ىدفُت رئيسيُت: ةيإسًتاتيجترتكز و 

 .بالصناعات االستهبلكية انتهاءالثقيلة و  يةاإلنتاجنسيج صناعي متكامل بدءا من الصناعات  إقامة -
  -حرؽ ا١تراحل –لدوؿ ا١تتقدمة االتصنيع بسرعة قبل نضوب النفط والغاز واتساع ا٢توة بُت اٞتزائر و  ٧تاز عمليةإ -

 (1).ال ٖتقق نتائج سريعة ألهنابأ٪تاط التنمية التقليدية  األخذىذا ما جعل اٞتزائر ترفض و 

 1977-1967اٟتكومية على أىم القطاعات خبلؿ الفًتة  اتاالستثمار ٯتثل اٞتدوؿ التايل توزيع و 

                                       
ثبلثة أنواع؛ فبينما  إىلٯتكننا تقسيم ىذه النماذج لتنمية بغية تقليص ا٢توة بينها وبُت دوؿ العامل ا١تتقدـ، و لاختارت دوؿ العامل الثالث ٪تاذج متباينة  -(1)

إنتاجها ٤تلياً، ٧تد أف دوؿ جنوب شرؽ آسيا ص حجم استَتاد ا١تواد ا١تصَنعة و إحبلؿ الواردات من أجل تقلي ٪توذجاعتمدت دوؿ أمريكا البلتينية على 
عتمدتو بقية دوؿ العامل الذي ا نموذجاألجنيب، أما ال احها الكلي على السوؽ الدولية، واإلستثمارا١توَجو ٨تو التصدير من خبلؿ انفت نموذجاعتمدت ال

برنامج ات الثقيلة يف من بينها اٞتزائر فيعتمد على توجيو اٞتهاز اإلنتاجي ٨تو السوؽ الداخلي حيث يؤكد على إعطاء األ٫تية القصوى للصناعالثالث و 
 .٤ترضة أي أهنا تستطيع إنشاء صناعات أخرى يف ٤تيطهاتميز أيضاً أف ٢تا أثارا فاعلة و اليت تالتنمية، و 
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 1977-1967العمومية على أىم القطاعات خبلؿ الفًتة  اتاالستثمار توزيع : (19)اٞتدوؿ رقم

 1967-1969 1970-1973 1974- 1977 
مليار دينار 

 جزائري
مليار دينار  %

 جزائري
مليار دينار  %

 جزائري
% 

 793 899 12 4935 2097 1990 الزراعة
 6191 7491 5793 20980 5394 4990 الصناعة

 3196 3892 3097 11915 2598 2937 قطاعات أخرى
 100 12192 100 36930 100 9917 المجموع

Source: achène Ammar ouche, libéralisation économique et problèmes de la  transition en 

Algérie, thèse de doctorat en science économique, université lumière lyon2, France, 2004, p 

137  

يوضح لنا ىذا اٞتدوؿ  توجو السلطات اٟتكومية يف تنفيذ برامج التصنيع، حيث ٕتاوزت حصة القطاع 
-1970% خبلؿ الفًتة 57,3 إىلاٟتكومية الكلية، حيث وصلت  اتاالستثمار % من حجم 50الصناعي نسبة 

يف نفس الوقت نبلحظ أف القطاع الزراعي ىو الذي ، و 1977-1974%  خبلؿ الفًتة 61ت ٕتاوز ، و 1973
% خبلؿ الفًتة 7,3 إىل 1969-1967% خبلؿ الفًتة 20دفع ٙتن التغَتات، حيث ا٩تفضت حصتو من 

األساسية للتنمية  تشكل القاعدةإنشاء سوؽ وطنية  إىللقد ىدفت إسًتاتيجية التصنيع , و 1974-1977
نفتاحها ٨تو ا٠تارج فيما لقد أبقت اٞتزائر على اي ٨تو السوؽ الداخلية، و اإلنتاجذلك بتوجيو اٞتهاز ية، و االقتصاد

لقد عرفت إسًتاتيجية التصنيع عدة صعوبات ٘تثلت و  (1(التخصص يف تصدير احملروقات.التكنولوجيا و  باستَتاديتعلق 
الكفاءات نقص اإلطارات و  من جهة ثانيةية، و اإلنتاجيشتغل بكامل طاقتو  ي مل يكناإلنتاجهاز أساسًا يف أف اٞت

 .االستعانة با٠تربات األجنبية إىلية بكل فعالية ٦تا اضطر باٟتكومة اإلنتاجاليت ٯتكنها إدارة العملية 

 الجزائري االقتصادالصدمة النفطية المعاكسة على  أثارثانيا:
كلما   نوأحيث  ،ة ٕتاه العامل يتفاقم ا١تديون إىلاٞتزائري  االقتصادالصدمة النفطية ا١تعاكسة يف  أدتلقد   

ا٨تسار مداخيل  أفالشيء ا١تبلحظ ىو  أفكما    )2(ي،االقتصادثر ىذا سلبا على النمو أزادت نسبة ا١تديونية كلما 

                                       
)1(- Benbitour Ahmed, l'expérience algérienne du développement 1962 1991 , ISGP, Algérie, 1992, p 17. 

)
2
(-J. DOMINIQUE LAFAY et J. LECAILLON : La dimension politique de l'ajustement économique, Revue de 

l'OCDE, Série "Faisabilité politique de l'ajustement", p. 38. 
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 أ٫تيةحيث يوضحاف  ،ا١تواليُت ُتالشكلىذا ما يوضحو و  ،ياالقتصادتقلص النمو  إىل أدىاٞتزائر من العملة الصعبة 
 .اإلٚتايلقطاع احملروقات يف مسا٫تتو يف الناتج احمللي 

 1990-1985ية فيو خبلؿ الفًتة االقتصادمسا٫تات القطاعات و لي : تطورات الناتج احمل(28)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source Rapport No : 26005-AL Mémorandum Algérie de la Banque Mondiale 

و مىي سنة الصدمة النفطية ا١تعاكسة ٪تا معدؿ النو  1986نو انطبلقا سنة أالشكل نبلحظ من خبلؿ 
قطاع الصناعة  أفي يبُت االقتصادلنمو لالتوزيع القطاعي  أف، كما 1989ي بشكل سليب باستثناء سنة االقتصاد

 أفاستثنينا قطاع ا٠تدمات، حيث  إذا،ياالقتصاداللذاف ٖتمبل ا٩تفاض النمو  فالعمومية ٫تا القطاعا األشغاؿقطاع و 
اليت ا٩تفضت بفعل  يةاإلنتاج٭توزاف على نسبة كبَتة من ا١تستهلكُت للتجهيزات  هنماأما ٯتيز ىذين القطاعُت 

اط القوي بُت ٪تو ىذه االرتب فإف بالتايلالنفطية ا١تعاكسة، و  األزمةا٩تفاض الواردات من ىذه التجهيزات بسبب 
 اٞتزائري للصدمات ا٠تارجية. االقتصادكنتيجة لذلك ىشاشة القطاعات وبُت الواردات يبُت ضعف التكامل و 

 أفتج نستن أفالعامة، ٯتكننا  اإلدارةالزراعة و اتج احمللي خارج احملروقات و بالن اإلٚتايلٔتقارنة الناتج احمللي و 
تبط بالقدرة الشرائية النمو الصناعي مر و  ،ا١تناخيةل الزراعي يرتبط بالعوام اإلنتاج أفحيث  ،عوامل النمو تبقى خارجية

 ا١تستوردة. يةاإلنتاجيزات هالتغَتات يف ىذه القدرة يؤثر بشكل مباشر على التج أفحيث للمحروقات 

النفطية  األزمةا٨تسار موارد العملة الصعبة بسبب  أفالسابقُت الشكل لعل الشيء ا١تبلحظ من خبلؿ و 
مرحلة  إىلصل بعد ي، الذي مل ياإلنتاجيف النظاـ  أزمة إىلامل الصناعي اٞتزائري و ضعف التك إىل أدىا١تعاكسة 
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توجيو  إىلىذا ما يدفعنا و  ،قوي إنتاجيخر تشكيل جهاز أا١تسا٫تة يف ت إىل أدتىذه الصدمة  فإفتايل وبال،التشكل
الوضعية ا٠تارجية للجزائر كانت مر٭تة  أفاٞتزائري. حيث  ياإلنتاجخر ٪تو اٞتهاز أالداخلية لت األسبابالبحث ٨تو 
 .(1985-1974)طواؿ الفًتة 

 الجزائري االقتصادالمطلب الثاني: تشخيص المرض الهولندي في 
 اإليراداتارتفاع  أفحيث الحظنا  ،انطبلقا من النماذج ا١تستعرضة سابقا اٞتزائريسيتم تشخيص ا١ترض 

خاصة القطاع الزراعي  ياإلنتاجباٞتهاز  اإلضرار إىل أدى هااستخدامتوفر موارد مالية ضخمة،  إىل أدى النفطية
اع احملروقات يف ية، كما مت ضخ ا١توارد ا١تالية النإتة عن قطاالقتصادللتنمية  األساسير د٫تا يعداف ا١تصو  ،الصناعيو 

 ا٠تدمات.البناء و قطاعات 

، حيث عاجل كيف ٯتكن آخرالتنمية يف الدوؿ النفطية بشكل  إشكاليةا١ترض ا٢تولندي طرح  ٪توذج إف
وجود صعوبة يف استيعاب  إىلؤدي يىذا ما سو  ،للدوؿ النفطية ياإلنتاجباٞتهاز  اإلضرار إىللتحسن شروط التبادؿ 

من سعر الصرؼ اٟتقيقي، و  بارتفاعهي تنتو  جراألمعدؿ  رتفاعبا تبدأا١ترض ا٢تولندي  ثارآ أفالريع البًتويل، حيث 
عار الصرؼ اٟتقيقية، أساٟتقيقية وا٩تفاض  األجورا٩تفاض معدؿ  إىل تدىور شروط التبادؿ سيؤدي فإف أخرىجهة 

بالصدمات النفطية ؟  تأثركيف و  ؟اٞتزائري االقتصاديف  ديماىو واقع ا١ترض ا٢تولن، السؤاؿ ا١تطروح فإفتايل لباو 
 على ىذه التساؤالت من خبلؿ دراسة النقاط التالية: اإلجابةسيتم 

 .الطويل األجلىيكل الناتج احمللي يف  -
 .ىيكل سوؽ العمل -
 .النسبية األسعارىيكل  -
 .اٟتقيقية للمرض ا٢تولندي اآلثار -

 الهيكلي االختبللمؤشرات قياس ول: األ الفرع
 اٞتزائري. االقتصادا٢تيكلي يف  االختبلؿمؤشرات قياس  إىل الفرعطروحة يف ىذا تتطرؽ األ

 الطويل األجلىيكل الناتج المحلي في أوال:
 فًتة ما قبل االزدىار النفطي القياـ با١تقارنة بُت يةإمكانجل أمن  1985 -1969ر الفًتة لقد مت اختيا

 ة.ياالقتصادقطاعات ا١تضافة بُت ال ًتة ما بعد االزدىار النفطي من خبلؿ ا١تقارنة بُت توزيع القيمةفالو 
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 ية ومعدؿ النمو حسب القطاعاتاالقتصادىم القطاعات (: توزيع القيمة ا١تضافة أل29)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

 نستنتج ا١تبلحظات التالية: أفٯتكننا ُت الشكلمن  نطبلقاا      

 سنةحصة قطاع احملروقات بقية ثابتة ما بُت الصدمتُت النفطيتُت، حيث مت تسجيل زيادة صافية انطبلقا من  -
 با١تائة يف هناية الفًتة. 16حصة ىذا القطاع وصلت  أفبا١تائة، حيث  12.8بنسبة  1978

 إتاه عاـ ٨تو اٞتمود. ىار النفطي معدالز ل اعرفت قطاع الزراعة ٪توا مفاجئا قب -
اللذاف ٯتثبلف قطاع السلع القابلة للمتاجرة ع الصناعة خارج قطاع احملروقات و قطا موع كل من قطاع الزراعة و ٣ت -

 بفضل القطاع الصناعي. 1976خارج احملروقات عرؼ ٖتسنا انطبلقا من سنة 
مات ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من ا٠تداع السلع غَت القابلة للمتاجرة وا١تمثلة يف البناء و عرفت حصة قط -

 األشغاؿاع البناء و ، ىذا االرتفاع كاف بفضل قط1985با١تائة سنة  45من  رإىل أكثبا١تائة يف بداية الفًتة  32
 مات ثابتة.العمومية حيث بقية حصة ا٠تد

لبلقتصاد  ياإلنتاجا١تبلحظ ىو البلتوازف يف ا٢تيكل  يءالش إف؟ اإلحصائياتكيف ٯتكننا ترٚتة ىذه             
من القيمة ا١تضافة جململ الفًتة ¾ البناء ٘تثل حوايل ف حصة القطاع النفطي وحصة قطاع ا٠تدمات و اٞتزائري أل

بل ابا١تائة مق 19.3صناعة ٘تثل الابلة للمتاجرة وا١تتمثلة يف  قطاع الزراعة و قحصة قطاع السلع ال أفا١تدروسة، كما 
 أفنبلحظ  أفٯتكننا ىذه الفًتة، و  أثناءا٠تدمات يف بداية الفًتة، ىذه الفجوة توسعت با١تائة لقطاعات البناء و 32.8

 أفنقوؿ  أفٯتكننا استقرت النسبة بُت القطاعُت، و  1977انطبلقا من سنة ناؾ ٖتسن طفيف يف قطاع البناء، و ى
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ايل لتباب قطاع الزراعة والصناعة، و ذه الفًتة على حساا٠تدمات توسع بشكل ملحوظ خبلؿ ىالبناء و  اتقطاع
 االقتصادالبًتويل يف  الريعف ضخ أ حيثالفًتة،  ذهاٞتزائري يف بداية ى االقتصادا٢تولندي موجود يف ا١ترض  أفنستنتج 

 .قطاع السلع القابلة للمتاجرة إعاقة إىل أدىري ئاٞتزا

قلمت أحيث ت، 1974ديناميكية قبل سنة  األكثرا٠تدمات العمومية و  األشغاؿتعد قطاعات البناء و و           
 16.3 إىلانتقلت و  1974-1969فًتة با١تائة يف ال 9.6٪تو ٔتعدؿ ، بشكل جيد مع ارتفاع مداخيل احملروقات

ًتة إتاه النمو انعكس يف الف أف إالالصناعة، و  ر من قطاع الزراعةثكأنقاط  5 ػػوذلك ب ،با١تائة خبلؿ ا١تدة الثانية
البناء وا٠تدمات، كرب من قطاعات أبا١تائة  6.7حيث سجلت معدؿ ٪تو  ،الصناعةو الثالثة لصاحل قطاع الزراعة 

 قطاع السلع القابلة للمتاجرة عرؼ ٪توا سريعا با١تقارنة مع قطاع السلع غَت القابلة للمتاجرة. فإفبصفة عامة و 

 القطاعاتىيكل التشغيل حسب ثانيا: 
 إىلا٩تفضت  اإلٚتايل التشغيلعة يف ىيكل ااٟتصة النسبية لقطاع الزر  أفا١توايل نبلحظ الشكل من  نطبلقاا         

توعب بنسبة كبَتة من قبل ىذا التسرب يف العماؿ من قطاع الزراعة اس أفبقيت ىذه النسبة ثابتةػ حيث النصف، و 
 30.000ما يقارب  1985-1969الصناعة يف الفًتة الزراعة و  اتقطاع أنشأتا٠تدمات، كما البناء  و قطاعات 

ا٠تدمات وىذا ما يبُت مرات من قطاعات البناء و  بأربع لقٔتجموع أىذا و  ،موظف على الًتتيب 390.000و 
 .يةاإلنتاجمناصب عمل يف القطاعات غَت  إنشاءمؤشرات توزيع الريع البًتويل بإتاه 

نتكلم عن  أفٯتكننا  يع القيمة ا١تضافة، حيث الز يف ٖتليل تو  إليهانفس النتيجة اليت وصلنا  إىلنا ٩تلص فإنتايل لابو 
اليت عرفت ٪توا يقدر بػ يف القطاع الصناعي و  التشغيلاٞتزائري على الرغم من ا٩تفاض حجم  االقتصادالبلتصنيع يف 

 با١تائة يف الفًتة الثانية. 3.6و  األوىليف الفًتة  با١تائة 5.3
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 1985-1969توزيع التشغيل حسب القطاعات خبلؿ الفًتة :(30)الشكل رقم

 
Source : Rapport No 26005-AL Mémorandum Algérie de la Banque Mondiale. 

توزيع  إعادة إىل أدى ،ةغَت ا١تنتج اتاٞتزائري لصاحل القطاع االقتصادا١تختل يف  التشغيلىيكل  فإفبالتايل و        
ىذا ما الضغط على الطلب على السلع وا٠تدمات، و  إىلىذا ما يؤدي و  ،ا١تداخيل بدوف وجود مقاببلت حقيقية

 .اٞتزائري االقتصادالنسبية يف  األسعاردراسة ىيكل  إىليدفعنا 

 النسبية األسعارتطور ىيكل ثالثا: 
 51.1شر انتقل من ؤ ا١ت أفٖتسن شروط التبادؿ الدويل حيث  إىل أدت 1974الصدمة النفطية لسنة  إف           

النسبية لسلع  األسعاررتفاع ة إلجىذا التحسن مل يكن كنتيو  ،يف السنة ا١توالية با١تائة 100 إىل 1973سنة  با١تائة
من تاجرة، و للمع القابلة لاالرتفاع كاف كنتيجة لقطاعات السىذا  إ٪تاو  ،غَت قابلة للمتاجرة ألهناا٠تدمات و البناء 

قل من مستواىا سنة أ 1982ة غاي إىل تت معرب عنها بالواردات بقيامسلع البناء وا٠تد أسعار أف أيضاا١تبلحظ 
 .1982االٕتاه انعكس سنة  أف إال 1974

،  ما استثنينا قطاع احملروقات إذابقية القطاعات  مععية ارتفعت بشكل سريع با١تقارنة ا١تنتجات الزرا سعارأ إف       
نو ليس ىناؾ فرؽ كبَت بنب تطور أالشيء ا١تبلحظ  أفارتفاع حصتها يف القيمة ا١تضافة، كما  إىل أدىىذا ما و 

ىي السنة اليت شهدت ارتفاع و  1979ة غاي إىلا٠تدمات النسبية للقطاع الصناعي وقطاعات البناء و  األسعار
 مات با١تقارنة مع القطاع الصناعي.ا٠تدو  ناءبالنسبية لقطاعات ال األسعار
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ا١ترض ا٢تولندي دوف دراسة  كتشاؼبا لسلع القابلة للمتاجرة ال يسمح النسبية لقطاع ا األسعاردراسة  إف         
تراجع  إىلىذا يؤدي ٖتسن شروط التبادؿ و  إىلالبًتولية يؤدي  اإليراداتارتفاع  أفالصرؼ، حيث  أسعارالتغَتات يف 

 السلع غَت القابلة للمتاجرة كنتيجة لتحسن سعر الصرؼ اٟتقيقي.  اتالسلع القابلة للمتاجرة لصاحل قطاع اتقطاع

 سعار وفروقات معدالت التضخمتطور ا١تستوى العاـ لؤل:  (31)الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source : Rapport No : 26005-AL Mémorandum Algérie de la Banque Mondiale. 

حيث يتم مقاربة معدؿ ٪تو ، ي بالتضخم على مستوى بقية العاملٔتقارنة التضخم احمللالشكل يسمح لنا          
من عة والزراعة، و االصن أسعارمعدؿ ٪تو  إىل أوالواردات  أسعارمعدؿ ٪تو  إىلا٠تدمات يف قطاع البناء و  األسعار

قطاع السلع القابلة للمتاجرة ال  أسعاربُت ا١تعطاة من قبل الواردات و  دوليةال األسعارالفرؽ بُت تطور  أفا١تبلحظ 
 نقطة.0.38يتجاوز 

-1974ة من تدمىي ا١تو  األوىل، الفًتة أساسيتُت٪تيز بُت فًتتُت  أفالسابقة ٯتكننا  األشكاؿانطبلقا من          
تجاريُت، بينما الفًتة للشركاء ال قل من معدؿ التضخمأالتضخم احمللي  أفاليت ٘تيزت بفرؽ سليب حيث و  1979
الفرؽ ا١تقدر من خبلؿ الفرؽ ا١توجود بُت  أفحيث  ،فقد انعكس االٕتاه  1984-1979ا١تمتدة من الثانية و 

خبلؿ  6.32 إىل األوىليف الفًتة  – 2.98قطاع الواردات انتقل من لقطاع البناء وا٠تدمات و  األسعارمعدؿ ٪تو 
 الفًتة الثانية.

قيمتو ا٠تارجية ٖتسب  أفحيث  ،بتطورات شروط التبادؿ يتأثري ال ٝتسعر الصرؼ اال فإفكما ىو معلـو و          
الدينار  فإف تايللباو  ،ا٠تارجي اإلنفاؽعملة كل واحدة ٘تثل من خبلؿ وزهنا يف  14سلة من  أساسيوميا على 
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 فإفيل لتاباو  ،العمبلت ا١تشكلة لسلة الديناررات ٥تتلف و بشكل مباشر بتط يتأثرنو أل (1)ري ىو متغَت خارجيئاٞتزا
تعكس  أفقيمة الدينار ال ٯتكن  فإفبالتايل ياـ بتسعَت الدينار، و االعتبار عند الق بعُتشروط التبادؿ ال تؤخذ  ورتط

 عادةإل أداةٗتصيص ا١توارد و  يلعب دورا يف أفال ٯتكن و  ،الشركاء التجاريُت أىمبُت اٞتزائر و  يةاإلنتاجالفروقات يف 
نإتا عن  أوالتضخم احمللي سواء كاف نإتا عن ارتفاع التكاليف  أف أيضامن ا١تبلحظ ، و التوازف يف اٟتساب اٞتاري

 على سعر الصرؼ اٟتقيقي. التأثَتالطلب يعترب متغَت ثانوي يف 

 الشركاء التجاريُت علىبُت التضخم سلبية بينها و  على ميزة فروؽ معدالت األوىلخبلؿ الفًتة  اٞتزائرحافظت         
اٞتزائري ساىم يف  االقتصاداالكتناز الذي ميز  أفالعمل اٞتزائري، كما  إنتاجيةي و االقتصادالرغم من ثقل النمو 

ة اٞتزائرية ياالقتصادة خبلؿ الفًتة الثانية اليت شهدت تغَتا يف السياس أما، لؤلسعارا١تستوى العاـ  راٟتفاظ على استقرا
قطاع الواردات قد بُت قطاع البناء وا٠تدمات و  األسعارفروقات  أفية الدولية فمن ا١تبلحظ االقتصادتغَت ا١تعطيات و 

ئض يف القطاع النفطي الذي صاحبو الفا أفبا١تائة خبلؿ الفًتة الثانية، حيث  6.32إىلبا١تائة  2.98-انتقل من 
ا١تيل لبلستهبلؾ  أف، حيث 1974ثابتة لسنة  بأسعارذلك لى االستهبلؾ و الضغط ع إىل أدى االستثمارنكماش إ

 با١تائة يف الفًتة الثانية، حيث ٘تيزت ىذه الفًتة بربنامج مضاد للندرة. 70 إىل األوىلبا١تائة يف الفًتة  60انتقلت من 

الواردات  أسعارمعدؿ ٪تو  أفحيث  ،فيمكننا مبلحظة السياسات ا١تضادة للتضخم ،على ا١تستوى الدويل أما      
 رتفاعانتجاىل  أفبا١تائة خبلؿ الفًتة الثانية، كما ال ٯتكن  4.48 إىل األوىلبا١تائة خبلؿ الفًتة 10.1 نا٩تفض م

 .با١تائة من سلة الدينار 40ٯتثل  الدوالر أفا١تتعاملُت مع اٞتزائر، حيث  أىم إىل ةنسب الدوالرقيمة 

 الداخلية الهيكلية تاإلختبلالقياس الثاني:  الفرع
٫تية النسبية ١تكونات ت ا٢تيكلية الداخلية من خبلؿ قياس األاإلختبلالبقياس  الفرعة يف ىذا ستقـو الدرا        

 االقتصادا٢تيكلي يف  االختبلؿية ودرجة االقتصاد٫تية النسبية للتشغيل يف القطاعات األ ،اإلٚتايلالناتج احمللي 
 اٞتزائري.

                                       
(

1
)- R. ABDOUN, Economie générale du taux de change, éléments d'analyse macro-économique, les Cahiers de 

la réforme n° 5, avril 1988, p. 161. 
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 اإلجماليتج المحلي النسبية لمكونات النا األىميةأوال: 
 1969/1985خبلؿ الفًتة  اإلٚتايلالناتج احمللي  األساسية يفمسا٫تة القطاعات  أ٫تيةالتايل اٞتدوؿ  ٯتثل        

نبلحظ من خبلؿ العمومية، و  األشغاؿالبناء وا٠تدمات و الزراعة واحملروقات والصناعة و يف قطاعات  أساسا١تتمثلة و 
 اٞتدوؿ ا١تبلحظات التالية:

زيادة عرفها القطاع   أىم أفحيث ، با١تائة خبلؿ ىذه الفًتة 16با١تائة و  9حصة قطاع الصناعة تراوحت بُت  -
 با١تائة. 16.4 إىلبنسبة وصلت  1985كانت سنة 

 با١تائة خبلؿ فًتة الدراسة. 11مسا٫تة قطاع الزراعة ضعيفة با١تقارنة مع بقية القطاعات حيث مل تتجاوز -

 1985-1969النسبية ١تكونات الناتج احمللي يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة  األ٫تية: (20)اٞتدوؿ رقم

 الخدماتالبناء و  الخدمات البناء الصناعة المحروقات  الزراعة السنوات
1969 9,2 46,2 10,1 7,2 25,6 32,8 
1970 9,1 45,3 11 7,4 25,7 33,1 
1971 10,4 36,5 11,8 9,5 29,8 39,3 
1972 8,2 45 10,7 9,6 24,7 34,3 
1973 7,2 44,9 11,7 9,6 24,7 34,3 
1974 8,7 41,4 10,3 12,5 25,3 37,8 
1975 10,5 36,5 9,8 15,8 25,7 41,5 
1976 9,3 36,1 11 11 25,4 36,4 
1977 8,2 35,5 11,3 18,6 24,7 43,3 
1978 8,4 35 12,2 19,2 23,4 42,6 
1979 8,8 32,3 12,8 19,3 24,8 44,1 
1980 9,3 29,2 13,2 20 25,7 45,7 
1981 10,6 26,2 14,2 20,9 25,4 46,3 
1982 9,3 25 14,6 22,6 25,6 48,2 
1983 8,4 25,2 15,2 22,9 25,5 48,4 
1984 7,1 23,9 15,8 23,4 24,9 48,3 
1985 9 23,8 16,4 24 24,5 48,5 
Source: World Development Indicators, World Bank, 2005 
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خبلؿ فًتة الدراسة حيث وصلت  اإلٚتايلالعمومية يف الناتج احمللي  األشغاؿ١تسا٫تة الكبَتة لقطاع ا٠تدمات و ا -
 (1). اإلٚتايلبا١تائة من الناتج احمللي  48ما نسبتو  إىل

 23 إىلبا١تائة يف بداية الفًتة  46حيث ا٩تفض من  اإلٚتايلا٩تفاض مسا٫تة قطاع احملروقات يف الناتج احمللي  -
 با١تائة يف هناية الفًتة.

 أفحيث  ،اٞتزائري االقتصادىناؾ اختبلؿ يف التوازف ا٢تيكلي يف  أفمن اٞتدوؿ السابق نبلحظ  نطبلقاا          
ىا ما قارنا إذا اإلٚتايلمن قيمة الناتج احمللي ¾ من  بأكثرالعامة تسهم  األشغاؿقطاع البناء و قطاع احملروقات و 

توسع  يةاإلنتاجالقطاعات غَت و  يةاإلنتاجالفرؽ بُت القطاعات  أفحيث  ،الزراعةٔتسا٫تة كل من قطاع الصناعة و 
لي خذ حيزا مهما يف الناتج احملأا٠تدمات العمومية و  األشغاؿبناء و قطاع ال أف أيضاكما نستنتج   ،ه الفًتةذخبلؿ ى
ظهور قطاعات  إىل أدىالذي  ا١ترض ا٢تولندي إطاريف  االقتصادفسر بضخ الريع النفطي يف ىذا ما يُ و  ،اإلٚتايل
ارتفاع مداخيل  إىلا٠تدمات راجع بشكل كبَت النمو اٟتاصل يف البناء و  أفصناعة معاقة يف تلك الفًتة. حيث زراعة و 

 الصناعة. كاف على حساب قطاعات الزراعة و   تفاعاحملروقات ىذا االر 

 يةاالقتصادالنسبية للتشغيل في القطاعات  األىميةثانيا: 
من اٞتزائري و  االقتصادالعاملة يف  ية يف امتصاص اليداالقتصادٯتثل اٞتدوؿ التايل مسا٫تة القطاعات             

با١تائة يف بداية  49حيث انتقلت من  ،النصف إىلمسا٫تة قطاع الزراعة يف التشغيل ا٩تفضت نسبيا  أفا١تبلحظ 
ف عدد العماؿ انتقل من حجم التشغيل بقي شبو ثابت أل فإفا١تطلقة  من الناحية أمابا١تائة يف هنايتها،  24 إىلالفًتة 

قطاعات البناء  إىلقوة العمل انتقلت  أفمن ا١تبلحظ و  ،1985سنة  964000 إىل 1969سنة  934000
 إىلبا١تائة يف بداية الفًتة  42حيث انتقلت من  ،سجلت ارتفاعا يف ا١تسا٫تة يف امتصاص اليد العاملةا٠تدمات اليت و 

 :(2)التالية حوؿ اليد العاملة يف كل قطاع اإلحصائيات إدراجٯتكن ة يف هنايتها و ئبا١تا 62

 ءيف قطاع البنا 64800 -
 يف قطاع النقل 117000 -
 يف قطاع التجارة و ا٠تدمات 324000 -

                                       
 .ولندي السلع غَت قابلة للمتاجرةطار ا١ترض ا٢تإٝتيناىا يف  -(1)

)
2
(- World Development Indicators , world bank, 2005. 
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 .العامة اإلدارةيف قطاع  632000 -

 1985-1969ية خبلؿ الفًتة االقتصادالنسبية ٟتجم التشغيل يف القطاعات  األ٫تية: (21)اٞتدوؿ رقم

 البناء و الخدمات الصناعة المحروقات  الزراعة السنوات
1969 49,3 0,5 8,5 42,2 
1970 0 0 0 0 
1971 0 0 0 0 
1972 0 0 0 0 
1973 40 1,5 11,3 48,7 
1974 0 0 0 0 
1975 0 0 0 0 
1976 0 0 0 0 
1977 35,3 2,5 11,7 53 
1978 34 2,9 13 53 
1979 32 2,9 13,4 54,6 
1980 30,7 3 13,7 55,6 
1981 29,1 0 14,7 56,2 
1982 28 0 13,7 58,3 
1983 26,9 0 13,2 59,9 
1984 25,9 0 14 60,1 
1985 24,9 0 13,5 61,6 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

ىناؾ اختبلؿ يف ىيكل التشغيل لصاحل القطاع غَت ا١تنتج نإتة عن  أف إليهاالنتيجة اليت نصل  فإفبالتايل و        
رتفاعات يف إحدوث الضغط على الطلب و  إىلىذا ما يؤدي و  ،إنتاجيسياسة توزيع ا١تداخيل بدوف وجود مقابل 

 )1(ا١تستويات العامة لؤلسعار.

 1985-1969الجزائري خبلل الفترة  االقتصادالهيكلي في  االختبللدرجة  ثالثا:
-1969اٞتزائري خبلؿ الفًتة  االقتصادا٢تيكلي يف  االختبلؿا١تواليُت مؤشر درجة الشكل ٯتثل اٞتدوؿ و        

النسبية للتشغيل حسب القطاعات،  األ٫تيةالنسبية ١تكونات الناتج احمللي و  األ٫تيةىو عبارة عن الربط بُت و   1985
 :انطبلقا من اٞتدوؿ ٯتكننا استنتاج ا١تبلحظات التاليةو 

                                       
 انظر تطور ىيكل األسعار -(1)
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 1985-1969اٞتزائري خبلؿ الفًتة  االقتصادا٢تيكلي يف  االختبلؿدرجة : (22)اٞتدوؿ رقم
 1969 1973 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

يف  االختبلؿدرجة 
 القطاع الزراعي

-40,1 -32,8 -27,1 -25,6 -23,2 -21,4 -18,5 -18,7 -18,5 -18,8 -15,9 

 يف االختبلؿدرجة 
 احملروقات قطاع

45,7 43,4 33 32,1 29,4 26,2      

يف  االختبلؿدرجة 
 الصناعة

1,6 0,4 -0,4 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 0,9 2 1,8 2,9 

يف  االختبلؿدرجة 
 ا٠تدماتالبناء و 

-9,4 -14,4 -9,7 -10,4 -10,5 -9,9 -9,9 -10,1 -11,5 -11,8 -13,1 

يف  االختبلؿدرجة 
 ككل  االقتصاد

-2,2 -3,4 -4,2 -4,7 -4,9 -5,6 -28,9 -27,9 -28 -28,8 -26,1 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

كرب من أالتشغيل الكلي  إىلنسبة التشغيل يف قطاع الزراعة  أفىذا يعٍت قطاع الزراعة سالبة، و  إشاراتٚتيع  إف -
با١تائة  15 – إىلبا١تائة  40-حيث انتقلت ىذه النسبة من  ،اإلٚتايلالناتج احمللي  إىلنسبة الناتج الزراعي 
 خبلؿ فًتة الدراسة.

 إىلا٠تدمات نسبة التشغيل يف قطاع البناء و  أفىذا يعٍت و  ،ا٠تدمات سالبةقطاع البناء و  إشاراتٚتيع  إف -
 9-من حيث انتقلت ىذه النسبة  ،اإلٚتايلالناتج احمللي  إىلكرب من نسبة الناتج ىذا القطاع أالتشغيل الكلي 

 .با١تائة 13 – إىلبا١تائة 

 1985-1969ية للفًتة االقتصادا٢تيكلي يف القطاعات  االختبلؿ: درجة (32)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 ( 23معطيات اٞتدوؿ رقم ) على عداد الباحث باالعتمادإمن : المصدر
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على ىذا يعٍت وجود اختبلؿ ىيكلي و  ،لقطاع الصناعة (1)سالبة بإشارات 1981 -1977٘تيزت الفًتة  -
بقية السنوات فقد شهدت نسب موجبة  ،أماامتصاصو لليد العاملةالقطاع بُت مسا٫تتو يف الناتج و  مستوى ىذا

 با١تائة. 2.9لكن بقيم منخفضة مل تتعد 
نو أىذا يعٍت وجود اختبلؿ ىيكلي يظهر من خبلؿ اٞتدوؿ و  ،هنا كلها سالبةأككل ب  االقتصاد إشاراتيزت ٘ت -

 .با١تائة خبلؿ هناية الفًتة  -26 إىلبا١تائة يف بداية الفًتة   -2حيث انتقل من تفاقم خبلؿ ىذه الفًتة 

 1985-1969الجزائري خبلل الفترة  االقتصادفي  يةاالدخار قياس الفجوة رابعا: 
قياس  لك سيتمذية، لاالقتصادما لعملية التنمية ز عترب شرطا الت ألهنازيادة ادخاراهتا  إىلتسعى ٚتيع الدوؿ             

 ضاٞتزائر با١تر  إصابةاليت تعترب فًتة و  1985-1969ٞتزائري خبلؿ الفًتة ا االقتصاديف  االدخارىيكل حجم و 
 ،العاـاص و ٠تاالستهبلؾ الكلي اعٍت الفرؽ بُت الدخل ا١تتاح و تات الكلية اليت اإلدخار مت تقدير ا٢تولندي، حيث 

مدى حجم تغطية ىذه ا١تدخرات لبلستثمارات الكلية اليت ٖتققت يف اٞتزائر خبلؿ ىذه الفًتة من خبلؿ دراسة و 
حيث يتم  (2)الكلية، اتاالستثمار لتغطية  ةاإلٚتاليات اإلدخار اليت تتشكل عندما ال تكفي  يةاالدخار الفجوة 

 على النحو التايل: يةاالدخار احتساب الفجوة 

 المدخرات الكلية – اتاالستثمار  إجمالي= يةاالدخار الفجوة 

 

 

 

 

 

 
                                       

مل يف القطاع ذو نتاجية العاإف أوىذا يعٍت  ،لة با١تقارنة مع بقية القطاعاتاليد العام إستخداـف ىناؾ كفاءة يف أرقاـ ا١توجبة لكل قطاع على تدؿ األ -(1)
 .نتاجية العامل يف القطاع ذو النسبة السالبةإعلى من أالنسبة ا١توجبة 

 .3، رسالة ماجستَت ، جامعة الَتموؾ، ص االردني االقتصادالقومي في  اإلدخارمحددات ٭تِت ٤تمد عوض الداللعة،  -(2)
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 يف اٞتزائر االدخاريةالفجوة : (33)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

حيث  1985-1970خبلؿ الفًتة  اإلٚتايلالناتج احمللي  إىلنسبة  ةياالدخار تطور الفجوة  ُتالشكلٯتثل 
ىي وا١ترحلة الثانية و  1979ىي مرحلة قبل سنة  األوىل، ا١ترحلة أساسيتُتمرحلتُت  إىلٯتكننا تقسيم ىذه الفًتة 

توسعت  1974-1970مرحلة الثمانينيات، حيث نبلحظ خبلؿ ىذه الفًتة وجود فجوة ادخارية ضئيلة يف الفًتة 
 ٪توذجفسر بقياـ ىذا يُ و  ،الذي ميز ىذه الفًتة االستثمار الوطنية تاإلداراي حيث مل تغط 1977انطبلقا من سنة 

وجود عجز مزمن يف  إىل أدىالتمويل الذي  إىلزيادة احتياجات اٞتزائر  إىل أدىتنموي قائم على الصناعات ا١تصنعة 
 .اٞتزائر من العامل ا٠تارجي اقًتاضزيادة  إىلبدوره  أدىالذي و  ،ميزاف ا١تدفوعات

حيث نبلحظ ( 1)التمويل، إىلحاجة اٞتزائر و  االدخاريةوجودة بُت الفجوة يوضح العبلقة ا١تالتايل  الشكلو  
خاصة بعد الصدمة  التمويل إىلبُت اٟتاجة و  االدخاريةا١توجودة بُت الفجوة العبلقة العكسية القوية الشكل من خبلؿ 

اليت مل تغطى التمويل  إىلزيادة اٟتاجة  إىل أدىه الفًتة حيث كاف ىناؾ تعطش لبلستثمار خبلؿ ىذ ،األوىلالنفطية 
 (2).االدخاريةدة الفجوة زيا إىل أدى٦تا  ،الوطٍت االدخارب

                                       
 .خدمة الدين –الواردات  –احتياجات التمويل = الصادارات   :ؿ العبلقةمت احتساب احتياجات التمويل من خبل -(1)
ا٩تفاض و وبعد الصدمة النفطية الثانية ، األوىلاالستدانة من العامل ا٠تارجي كاف بسبب وجود فجوة ادخارية تفاقمت بعد الصدمة النفطية  إىلف اللجوء إ-(2)

 .ارتفاع خدمة ا١تديونيةاٞتزائر من احملروقات و  إيراداتا٩تفاض  إىلىذه العوامل  أدتا٩تفاض سعر صرؼ الدوالر  إىل باإلضافةالنفط  أسعار
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 التمويل يف اٞتزائر إىلواٟتاجة  االدخاريةالعبلقة بُت الفجوة :(34)الشكل رقم

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

 إىلثر على القدرة على تغطية االحتياجات أرة االقًتاضية للجزائر، وىذا ما ا٩تفاض ا١تقد إىل أدى ىذا ما      
ف اٟتساب اٞتاري انتقل من أ التمويل يف ظل وجود فجوة ادخارية كبَتة، حيث نبلحظ من خبلؿ اٞتدوؿ التايل

 أفحيث  ،مليوف يف السنة ا١توالية 2.230 ػػعجز يقدر ب إىل 1985مليوف دوالر سنة  1.038 ػػػػػػفائض يقدر ب
يف نفس مليوف دوالر و  1421 ػػػػػبفائض يقدر ب 1990السنة اليت شهدت فائضا يف اٟتساب اٞتاري كانت سنة 

مليوف دوالر سنة  9.501 إىل 1985مليوف دوالر سنة  5041خدمة الدين يف نفس الفًتة انتقلت من  فإفالوقت 
1990. 

 1990-1985تطور اٟتساب اٞتاري و خدمة الدين يف الفًتة : (23)اٞتدوؿ رقم

  1985  1986  1987  1988  1989  1990  

 1.421 + 1.081 - 2.044 - 141 2.230 - 1.038 + الحساب الجاري

 9.501 7.530 6.564 5.481 5.185 5.041 خدمة الدين

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

اٟتديث عن  إىلا١تديونية يقودنا وعبلقتها باٟتاجة التمويلية و  االدخاريةاٟتديث عن الفجوة  فإفبالتايل و        
 ت ا٢تيكلية الداخلية.اإلختبلالب عبلقتهااٞتزائري يف تلك الفًتة، و  االقتصاداليت شهدىا  ا٠تارجية ت ا٢تيكليةاإلختبلال
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 الجزائري االقتصادت الهيكلية الخارجية في اإلختبلالقياس  الثالث: الفرع
 ٖتاوؿ الدراسة التمويل إىلاٟتاجة و  االدخاريةا١توجودة بُت الفجوة السابق العبلقة  الفرعالحظنا يف  أفبعد           
بلؿ دراسة فجوة التجارة من خ ،اٞتزائري االقتصادت ا٢تيكلية ا٠تارجية يف اإلختبلالقياس ٖتليل و  الفرعيف ىذا 
حلقة الوصل بُت  ٘تثلدراسة نقطة مهمة  إىل باإلضافة،باختبلؿ التوازف ا٢تيكلي تهاوالواردات الصافية وعبلق ا٠تارجية

من خبلؿ ا٠تارجي  ا٢تيكلي ؿاالختبل. وسيتم ٖتليل ىي االستيعاب الداخليو  أال،اٞتانب ا٠تارجياٞتانب الداخلي و 
 فًتتُت: إىلتقسيم ىذه ا١ترحلة 

 .فًتة سنوات السبعينات  -
 .فًتة سنوات الثمانيات -

 فجوة التجارة الخارجية أوال: 
ا١تتمثل يف حساب ا١تيزاف التجاري، يف الفرؽ ا١توجود بُت الصادرات والواردات و تتمثل فجوة التجارة ا٠تارجية         

نقسم تطورات  أفٯتكن ، و 1985-1970ارجية خبلؿ الفًتة ا١توايل تطور فجوة التجارة ا٠تالشكل حيث ٯتثل 
 مرحلتُت: إىلفجوة التجارة ا٠تارجية 

 مرحلة السبعينات .1

سرعاف ما  1973-1970ىناؾ فجوة ٕتارة خارجية لكنها ٔتبالغ قليلة خبلؿ الفًتة  أفحيث نبلحظ              
 . 1978مستوياهتا سنة  أعلىحيث وصلت  1975تفاقمت ىذه الفجوة بدء من سنة 

 ىذه الفًتة باستثناء سنة وجود فوائض يف ا١تيزاف التجاري يف أفحيث نبلحظ  :مرحلة الثمانينات .2
1984 . 
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 فجوة التجارة ا٠تارجية يف اٞتزائر:(35) الشكل رقم

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

 الواردات الصافية واختبلل التوازن الهيكلي ثانيا:
نسبة تغطية خارج احملروقات و  اإلٚتايللي حملمن الناتج ا االستثمارالعبلقة ا١توجودة بُت نسبة تغطية  إف       

ا٩تفاض  إىلؤدي ي إحدا٫تاارتفاع  أفحيث  ،من الواردات الصافية تبُت العبلقة العكسية ا١توجودة بينهما االستثمار
انعكاس للمنحٌت الثاين، حيث  إالما ىو  األوؿا١تنحٌت  أفحيث  ،ىذه العبلقة (35(الشكل رقمٯتثل و النسبة الثانية 

 (1)،ىناؾ فائض يف ا١تيزاف التجاري خبلؿ تلك الفًتة أفتعٍت  االستثمار إىلالقيمة السلبية لنسبة الواردات الصافية  أف

٨تو  إتاهيصاحبو  االستثمار إىلخارج احملروقات نسبة  اإلٚتايلللناتج احمللي  رتفاعاال٨تو  االٕتاه أفحيث نبلحظ 
نو كلما زادت مداخيل أبالتايل ٯتكننا القوؿ والعكس صحيح، و  االستثمار إىلبة للواردات الصافية نس ٩تفاضاال

 أفنستنتج  ومنوواردات سيزيد، جوء الالل فإفمداخيل احملروقات  كلما قلتالواردات، و  إىلاحملروقات كلما قل اللجوء 
 تنخفض مداخيل احملروقات ل مرةنو يف كأىذا يدؿ على و  ،ستمراريةاالاٞتزائرية ال تتميز بطابع  االستثماراتطبيعة 

 الطلب الداخلي سيزيد بسبب الزيادة يف الواردات. فإف

 

                                       
(

1
)- Aissa MOUHOUBI, l’effet de la gestion de la rente sur l’investissement et la production hors 

hydrocarbures en Algérie, Colloque International - Algérie : cinquante ans d’expériences de développement Etat -

Economie-Société8-9-12-2012.p14. 
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 اإلٚتايلاالستثمار  إىلنسبة الواردات الصافية :  (36)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005. 

 التوازن الهيكلي اختبللالداخلي و  االستيعابثالثا: 
 قسمُت: إىلينقسم  اإلٚتايلف الناتج احمللي أاٞتزائري ب االقتصاديتميز        

بعُت  األخذبدوف  االقتصادالذي يعرب عن الثروة ا١تنتجة يف خارج قطاع احملروقات و  اإلٚتايلالناتج احمللي  -
 .االعتبار قطاع احملروقات

 مسا٫تة قطاع احملروقات. االعتبارالذي يأخذ بعُت  اإلٚتايلالناتج احمللي  -

 :اإلٚتايلنسبة تغطيتو للناتج احمللي تطور االستيعاب الداخلي و  الشكلُتٯتثل 
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 اإلٚتايلاالستيعاب الداخلي والناتج احمللي  : (37)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source: World Development Indicators, World Bank, 2005 

كانت يف تزايد باستثناء سنة   احملروقاتخارج قطاع  اإلٚتايلالناتج احمللي الداخلي و النسبة بُت االستيعاب  إف         
سر ذلك بزيادة معدالت فياليت قامت هبا اٞتزائر و  التأميماحملروقات كنتيجة لعملية  إنتاجاليت ٘تيزت با٩تفاض  1971

ناتج احمللي لا إىلنسبة االستيعاب الداخلي  أفالشيء ا١تبلحظ يف ىذه الفًتة ىو  أفيف تلك الفًتة. كما  االستثمار
الوطٍت مل يكن يكفي لتغذية الطلب  اإلنتاج فأحيث  ،1974ستثناء سنة إبا١تائة ب 100رب من أككانت   اإلٚتايل

طى من خبلؿ الصادرات ٔتعدؿ غَ الطلب احمللي كاف يػُ و  ،األوؿبا١تائة با١تتوسط خبلؿ ا١تخطط الرباعي  7احمللي بنسبة 
 يةاالستثمار جل ٘تويل حاجاهتا أابقا كاف لديها حاجة التمويل من ف اٞتزائر كما الحظنا سأئة، حيث با١تا 8 – 5

 الكبَتة يف تلك الفًتة.

 يستطععرؼ تراجعا خبلؿ ىذه الفًتة حيث مل  احملروقاتخارج قطاع  اإلٚتايلالناتج احمللي  فإفمن جهتو         
الناتج  إىلنسبة تغطية االستيعاب احمللي و ، األوؿالتكفل باٟتاجات التمويلية للطلب احمللي خبلؿ ا١تخطط الرباعي 

احمللي كاف لو عجز عن  اإلنتاج أفىذا يعٍت و  ،با١تائة 124كانت با١تتوسط   احملروقاتخارج قطاع  اإلٚتايلاحمللي 
 / و التمويل ا٠تارجي. وأالقطاع النفطي  إنتاجاليت تغطى من خبلؿ با١تائة  و  24 ػػالتمويل  ب

 إٙتارذلك بسبب فاء الذايت من الناحية ا١تالية و حققت اٞتزائر خبلؿ فًتة الثمانينات نوع من االكتكما             
ة ىيكلة عادإو  نموذجا١تصنعة وا٩تفاض الطلب احمللي والتخلي عن ىذا الالنإتة عن الصناعات  اتاالستثمار 
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 االستٌعاب الداخلً الى الناتج المحلً االجمالً خارج قطاع المحروقات   
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مل تتغَت بشكل كبَت خبلؿ فًتة الدراسة كما يوضحو  (1)نسبة االكتفاء الذايت ا١تايل  أفا١تؤسسات العامة، حيث 
 االستيعابا٩تفاض  أف، حيث ياالستثمار  اإلنفاؽا٩تفاض احملروقات و  أسعارا٩تفاض  إىلذلك راجع و الشكل 

كانت   إذااستقرار النسبة  إىليؤدي  –اـ النسبة مق – اإلٚتايلا٩تفاض الناتج احمللي و  –بسط النسبة  –الداخلي 
 معدالت اال٩تفاض متقاربة.

رفع الستار  إىل أدىخبلؿ ىذه الفًتة  اإلٚتايلالداخلي للناتج احمللي  ستيعاباالنسبة تغطية  ا٩تفاض إف         
با١تائة سنة  140انتقلت من النسبة  أفحيث  ،خارج قطاع احملروقات اإلنتاجزيادة و  االستثماري الطلب ا٩تفاضعلى 

اليت ٘تيزت بنسبة تغطية االستيعاب و  ا١تعاكسة شهدت الصدمة النفطية اليت1986با١تائة سنة  129 إىل 1980
 ستيعاباالساعد يف تغطية  اإلٚتايلاحمللي  اإلنتاج أفىذا يعٍت و  ،با١تائة 99تقدر بػ  اإلٚتايلالناتج احمللي  إىلاحمللي 

 االستثمارحيث ا٩تفض الطلب على  ،البًتوؿ وضعا حدا ألمل اٞتزائر يف التصنيع أسعارا٩تفاض أف الداخلي، غَت 
ا١تتوفر يف تلك الفًتة، حيث ٬تب للمجتمع مع الناتج احمللي  األساسيةف ا١تشرع  حصر التمويل فقط يف اٟتاجات أل
 ن ا٠تارجي.الدي إىليف اللجوء   اإلفراطال يتجاوز القدرة التمويلية احمللية دوف أ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 اإلٚتايلستيعاب الداخلي / الناتج احمللي = اإلautosufissanceكتفاء الذايت ا١تايل نسبة اإل  -(1)
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 2015-1990ية في الجزائر خبلل الفترة االقتصادالمبحث الثاني: اإلصبلحات 

ية اليت قامت هبا اٞتزائر خبلؿ الفًتة اليت االقتصاد اإلصبلحاتتقـو الدراسة يف ا١تبحث الثاين بدراسة              
ؽ النقد اليت قامت هبا اٞتزائر ٖتت مظلة  صندو  اإلصبلحاتتلت الصدمة النفطية ا١تعاكسة من خبلؿ دراسة وٖتليل 

الربامج ا١تسطرة بعد انتهاء برامج التعديل ا٢تيكلي وانعكاسات  إىل باإلضافةنشاء والتعمَت الدويل والبنك الدويل لئل
 ي الكلي.االقتصادىذه الربامج على مؤشرات التوازف 

 2015-1990ية خبلل الفترة االقتصادالمطلب األول: اإلصبلحات 
من خبلؿ  2015 -1990ية خبلؿ الفًتة االقتصاد تاإلصبلحاراسة ىذا ا١تطلب لتحليل خصصت الد

ي خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من االقتصادودعم النمو  اإلنعاشبرنامج  إىلضافة ة برامج التصحيح ا٢تيكلي باإلدراس
2001-2015. 

 1994-1990ية في الجزائر خبلل الفترة االقتصاداإلصبلحات األول:  الفرع
ة صندوؽ النقد الدويل ي الكلي ٔتسانداالقتصاداالستقرار اٞتزائري بعدة ٤تاوالت لتحقيق  االقتصادلقد قاـ  

اٞتزائر بتوقيع االتفاؽ األوؿ حيث قامت  1989سنة و  1986صحيح الذايت بُت سنة ذلك بعد فشل ٤تاوالت التو 
ذلك بسبب عجز ميزاف ا١تدفوعات، حيث قاـ ، و 1990ماي  30 إىل 1989ماي  31االئتماين من  ستعدادلبل

 .ض إيرادات الصادرات من احملروقاتالصندوؽ بتمويل ىذا العجز الناتج عن ا٩تفا

ية التوسعية ألهنا مصدر التضخم وبا١تقابل فقد ألـز الصندوؽ الدولة بضرورة التخلي على السياسة ا١تال 
جز ا١توازنة وتقليل اإلنفاؽ اٟتكومي، وتَبٍت سياسة نقدية صارمة وٗتفيض ن خبلؿ ضغط عالعجز ا٠تارجي، وذلك مو 

أما االتفاؽ الثاين لبلستعداد االئتماين فقد مت اإلمضاء  (1(ي،االقتصادمراجعة دور الدولة يف النشاط قيمة الدينار و 
حيث يلتـز الصندوؽ بتقدًن  ،ياالقتصاداالستقرار ومدتو ٙتانية عشر شهرًا ويتعلق بتحقيق  1991عليو يف جواف 

ضمنة مواصلة ٗتفيض ا١تتاليت تضمنتها رسالة حسن النية و  مليوف دوالر مقابل مواصلة اإلصبلحات 400قرض قيمتو 
 (2).تنويع الصادراتٖتقيق فائض يف ا١توازنة والتحكم يف التضخم و ٖترير األسعار وضرورة قيمة العملة و 

                                       
 ١Amar Belhimer, op.cit. p 66تزيد من التفاصيل انظر:  -(1)

(
2
) - Ahmad Dahmani, l'Algérie a l’épreuve, économie politique des reformes 1980-1997, l'harmattan, paris, 1999, 

p125. 
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-1992خبلؿ الفًتة  (1) فكانت دوف تدخل ا١تؤسسات ا١تالية الدولية قراراالستأما احملاولة الثالثة لتحقيق  
حيث أف  (2(كانت ىذه ا١ترحلة ٖتت شعار البلءات الثبلث،كانت العودة لبلقتصاد اإلداري، و حيث   ،1993

لب حاولت تغطية النقص يف الطو  1993-1992 أكلها خبلؿ الفًتة السياسة الكينزية ا١تطبقة يف اٞتزائر مل تؤيت
النتيجة كانت ٥تالفة ٘تاماً باالقًتاض من اٞتهاز ا١تصريف، و  الكلي للعائبلت بزيادة اإلنفاؽ اٟتكومي الذي كاف ٦توال

شجع مها، ٦تا قلص إيرادات الصادرات و يف تقيي اً حيث أف قيمة الدينار كانت مبالغ لؤلىداؼ اليت يتم البحث عنها،
يف ظل ، و 1993سنة  اإلٚتايلاتج احمللي % من الن8,7ا١توازنة العامة بلغ ا١تستوردين عوض ا١تنتجُت، كما أف عجز 

مليار 10,9794ىذه الظروؼ كانت النتائج عكس التوقعات حيث نبلحظ ا٩تفاض الصادرات من احملروقات من  
يف نفس الوقت ات و ذلك بسبب تراجع أسعار احملروق، و 1993مليار دوالر سنة  9,8796 إىل 1992دوالر سنة 

مليار دوالر مت ٘تويلو باستهبلؾ احتياطات الصرؼ، كما أف معدؿ   4,30-جل ميزاف ا١تدفوعات عجزًا قدره س
 (3(.1993% سنة 33البطالة بلغ 

لقد قامت ، و 1994من سنة  ابتداءى الدفع أماـ ىذه ا١تعطيات أصبحت اٞتزائر يف وضعية عدـ القدرة علو  
مارس  31 إىل 1994ابريل -11شهر)  12ي كمحاولة ثالثة مدهتا االقتصاد االستقراراٞتزائر بإبراـ اتفاؽ لتحقيق 

% 6و  1994% سنة 3ٖتقيق معدؿ ٪تو قدره  إىلىدؼ ىذا الربنامج ( وإعادة جدولة الديوف العمومية و 1995
مقاربتو ١تعدؿ التضخم و  ٗتفيض إىلذلك بنية استيعاب اليد العاملة كما يهدؼ الربنامج و  1995خبلؿ سنة 

 استعادة التوازف ا٠تارجي. إىلتضخم العا١تي باإلضافة ال

 ي وعلى ضوء النتائج احملَصل عليها واليت نالت رضا الصندوؽاالقتصاداالستقرار وبعد انتهاء مدة برنامج  
طلب إعادة جدولة  إىلوىو ما ٝتح ٔتواصلة ا١تفاوضات إلبراـ اتفاقية التسهيل ا١توسع لثبلث سنوات الحقة باإلضافة 

ثانية للديوف العمومية وتطبيق برنا٣تًا للتصحيح ا٢تيكلي لبلقتصاد "فاٞتزائر بإمكاهنا ا٠تروج من األزمة شريطة تبنيها 
 .(4)الكلي والسياسات ا٢تيكلية الضرورية" االقتصادسياسات 

                                       
ية لدوؿ االٖتاد االقتصادالنابعة من اللجنة   approche hétérodoxeيةاالقتصاداتبعت اٞتزائر خبلؿ ىذه الفًتة االٕتاه غَت األصويل للسياسة  -((1

 Hocine Benissad, Algérieت قيادة رئيس اٟتكومة بلعيد عبد السبلـ الذي يعترب أب الصناعة اٞتزائرية، ١تزيد من التفاصيل ارجع: ٖتCEAاإلفريقي 

de la planification socialiste a l'économie de marche, (1962-2004), ENAG EDITION, Alger, 2004; P 160. 
 للخوصصة الإلعادة اٞتدولة ،  اللتخفيض قيمة الدينار،  ال -((2

(
3
) -Algeria, selects issues and statistical appendix, Imf staff country report no 98-97, September 1998   
- 
OP.Cit

 (4)
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 1998-1995الجزائري تحت مظلة برنامج التصحيح الهيكلي  االقتصادالثاني:  الفرع
مشػػػروطية تسػػػمح بًتسػػػيخ مبػػػادئ مصػػػحوبة بإعػػػادة جدولػػػة الػػػديوف و  (1)لقػػػد كانػػػت بػػػرامج التصػػػحيح ا٢تيكلػػػي     

أمػػػا عػػػن مضػػػموف تلػػػك الػػػربامج فهػػػي تشػػػمل عػػػدة عناصػػػر تشػػػكل حزمػػػة متكاملػػػة للتغػػػَتات ا٢تيكليػػػة اقتصػػػاد السػػػوؽ، 
االتفػاؽ بػُت ا١تنظمػات  عنػدما يػتموا٠تارجيػة، و ية الداخليػة منهػا االقتصػاداسية ا١تطلوبة، فهي تشمل كافة اجملاالت السي

وقػت تنفيػذىا، يػتم و  ااعتمادىػإباٟتكومة علػى برنػامج مػا يػتم ترٚتػة ذلػك يف جػدوؿ بالتػدابَت الػيت تلتػـز الدولػة الدولية و 
تعتػرب  الػيتالدوليػة ٣تػربين علػى احًتامهمػا، و ا١تنظمػات ايَت األداء الػيت تكػوف اٟتكومػة و إكماؿ الربنامج ٔتجموعة مػن معػ

ي الكلػػي لربنػػػامج تسػػػهيل التمويػػػل ا١توسػػػع االقتصػػػاداإلطػػػار لتسػػػريح أقسػػػاط القػػػرض ا١تمنػػوح، وتتمثػػػل أىػػػداؼ و  شػػرطاً 
 فيما يلي:  1998 -1995ا١تدعـو من صندوؽ النقد الدويل يف اٞتزائر للفًتة 

ج قصػد اسػتيعاب الزيػادة % من النػاتج احمللػي خػارج احملروقػات طػواؿ فػًتة الربنػام5ٖتقيق معدؿ ٪تو سنوي ٔتقدار  -
 %.4ف النشطُت اليت تدور حوؿ نسبة السنوية للسكا

 ا١تستوى ا١توجود عليو يف الدوؿ الشريكة للجزائر؛ إىلمقاربة معدؿ التضخم  -
% سػنة 2,2 إىل 94/95% مػن النػاتج احمللػي ا٠تػاـ سػنة 6,9خفض العجز يف اٟتساب ا٠تارجي اٞتزائري مػن  -

 ؛97/98
 (2). 97/98-94/95% من الناتج احمللي ما بُت 5,5 ػػػػػػػالعمومية ب االستثماراتالوطٍت لتمويل  االدخاررفع  -

البنك الدويل هبدؼ ٖتقيق دوؽ النقد الدويل و مليار دوالر ا١تقدمة من طرؼ صن2,6ولقد مت ٗتصيص مبلغ   
بالتايل التوازنات ا١تالية الداخلية وا٠تارجية، و اع ي الكلي مقابل تطبيق ا١تشروطية، وذلك هبدؼ إرجاالقتصاداالستقرار 

توفَت الشروط إدارة الطلب الكلي هبدؼ ٗتفيضو و ا٢تدؼ الرئيسي ىو ٗتفيض معدالت التضخم من خبلؿ  فإف
ذلك من أجل ات كاف ىدفًا رئيسيًا للصندوؽ، و البلزمة لزيادة العرض الكلي، كما أف إرجاع التوازف ١تيزاف ا١تدفوع

  (3)ا١تالية للدولة ٕتاه الدائنُت، دعم ا١تبلءة

                                       
لب تركز على إدارة جانب الط ىينقد الدويل و ٮتتص هبا صندوؽ الكونُت أساسُت؛ سياسات التثبيت و تتكوف برامج التثبت و التكييف ا٢تيكلي من م -(1)

ركز على تصحيح ا٢تيكل اإلنتاجي وإدارة جانب تالكلي من خبلؿ سياسات مالية ونقدية انكماشية؛ وسياسات التكييف ا٢تيكلي وٮتتص هبا البنك العا١تي و 
 .البنك الدويلالدويل و  بالتايل فهاتُت السياستُت ىي ٤تصلة تعاوف بُت الصندوؽ النقدالعرض الكلي، و 

 .293، ص المرجع السابقعبد اجمليد قدي،   -((2
( 3 )-

Abdelmadjid Bouzidi, les années 90 de l'économie algérienne-les limites des politiques conjoncturelle, 

ENAG, Alger, 1999, p37. 
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دعم ا١تبلءة ا١تالية للدولة دوف هنا استطاعت إدارة الطلب الكلي و لكن ما يُعاب على ىذه الربامج أ               
ي يف اٞتزائر يف االقتصادحيث أف تنفيذ برنامج التصحيح ا٢تيكلي مل يكن الوضع  ،العرض الكليٖتقيق الزيادة يف 

وٕتلى ذلك من  ،ازداد التعقيد على ا١تستوى ا١تايل بسبب ا٩تفاض أسعار النفط 1999ففي عاـ  ،أحسن أحوالو
مليار دوالر وبالتايل فإف ٖتسن الوضعية ا١تالية مل يكن  4.7 إىلالصرؼ اليت ا٩تفضت  احتياطاتخبلؿ ا٩تفاض 

النفط الذي يبقى احملدد األساسي بفعل التطبيق الصاـر لربنامج التصحيح ا٢تيكلي إ٪تا يعود للتحسن يف أسعار 
 (1)إليرادات الدولة.

 2014-2001يين االقتصادالجزائري خبلل مرحلة برامج اإلنعاش و دعم النمو  االقتصادالثالث:  الفرع
ي خبلؿ االقتصادودعم النمو  اإلنعاشلة حاٞتزائري خبلؿ مر  االقتصادٖتليل  إىل الفرعة يف ىذا سالدرا تتطرؽ       
 .2014-2001الفًتة 

 2004-2001ي االقتصاد اإلنعاشأوال: برنامج 
-2001ثي الذي غطى الفًتة ي الثبلاالقتصادصياغة برنامج اإلنعاش  2001لقد شهدت بداية سنة             

مليار دينار، كما أف ما ٯتيز ىذه الفًتة ىو الزيادة يف األجور، حيث   525ُخصص لو غبلؼ مايل قدره ، و 2003
جرية، حيث كلفت ىذه رفع الكتلة األ إىلِاضطر السلطات ٦تا  ،يث عن ا٩تفاض القدرة الشرائية للمواطنكثُر اٟتد

لقد ، و 2000% با١تقارنة مع سنة 20دؿ زاد ٔتع ياالستثمار مليار دينار، كما أف اإلنفاؽ  130الزيادة ما يعادؿ 
تحدي كاف يف فعالية ىذا اإلنفاؽ، حيث أف الالًتكيز على يق فكرة ٖتديد اإلنفاؽ اٟتكومي و حاولت السلطات تطب

% با١تقارنة مع  10,6ارتفاع اإلنفاؽ اٟتكومي   2002لقد عرفت السنة ا١تالية إدارة ىذا اإلنفاؽ وليس يف كميتو، و 
جز مليار دينار، كما أف ع 509بلغ مليار و  6 ػػػػػػارتفع ارتفاعًا طفيفًا ب ياالستثمار السنة السابقة، كما أف اإلنفاؽ 

عرفت ىذه السنة تنفيذ جزء كبَت من % من الناتج احمللي، و 23,9يعادؿ ىو ما مليار دينار و  100ا١توازنة بلغ 
مليار دينار اليت  525 ػػػػمليار دينار من الغبلؼ ا١تايل ا١تقَدر ب 380ي حيث مت استهبلؾ االقتصاد٥تطط اإلنعاش 

                                       
 .102، ص 2010شهادة الدكتوراه، جامعة سطيف،  يلن، أطروحة مقدمة لية وآفاق التنمية في الجزائراالقتصادالسياسة رضواف سليم،   -(1)
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شاطات الربنامج ٜتس ٣تاالت مت توزيع الغبلؼ ا١تايل عليها  يف ىذا الصدد مشلت نو  (1(مت ٗتصيصها ٢تذا ا١تخطط.
 كما يوضحو اٞتدوؿ التايل:

 2004-2001ي للفًتة االقتصادٗتصيصات برنامج اإلنعاش : (24)اٞتدوؿ رقم

 النسبة)%( القيمة المخصصة)مليار دينار جزائري( القطاعات
 8995 47 دعم اإلصبلحات  

 12938 65 الفبلحة و الصيد البحري
 21952 113 التنمية المحلية

 40900 210 الكبرى األشغال
 17914 90 الموارد البشرية

 100 525 اإلجمالي
 ياالجتماعي و االقتصادالمصدر: المجلس الوطني 

التنمية احمللية ي تركزت على االقتصادنبلحظ من خبلؿ ىذا اٞتدوؿ أف ٗتصيص برنامج اإلنعاش             
% لدعم  8,95مليار دينار كما مت ٗتصيص ما نسبتو 323العمومية الكربى، حيث بلغت قيمتها  األشغاؿو 

 477.500منصب شغل، منها  728.500من خبلؿ ىذا الربنامج فقد مت إنشاء ية، و االقتصاداإلصبلحات 
 (2(منصب مؤقت. 271.000منصب دائم و 

 2009-2005ياالقتصاد النموبرنامج دعم  ثانيا:
يتضمن  2009-2005للفًتة ي االقتصادقامت اٞتزائر ببعث برنامج لدعم النمو  2005انطبلقا من سنة      

 ٤تورين أساسيُت:

ار( مليار دين 4200مليار دوالر أمريكي، ) حوايل  55يتمثل احملور األوؿ يف بعث برنامج استثماري قدره  . أ
 ية؛االقتصادتنشيط القطاعات لغرض تدعيم البنية التحتية و 

ٗتفيض فاؽ اٞتاري بتخفيض كتلة األجور وإدارة أحسن للدين العاـ و التحكم يف اإلن إىلأما احملور الثاين فيسعى  . ب
 تدر٬تي لئلعانات ا١تقدمة من قبل ا٠تزينة العمومية.

                                       
)

1
- ( Fodil Hassam,chronique de l'économie algérienne – vingt ans de réformes libérales- l'économiste d'Algérie, 

Algérie , 2005, p 61. 

 يالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماع -((2
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إطبلؽ ٣تموعة من ا١تشاريع من خبلؿ البحث عن شركاء  إىللقد مت تسطَت إسًتاتيجية وطنية تسعى و      
الذي كيلومًت و   1200رؽ غرب على مسافة ار شُت ىذه ا١تشاريع ، الطريق السيَ ومن ب ريع،أجانب لتفعيل ىذه ا١تشا

الغرب، ٕتديد السكك اٟتديدية، إنشاء مليوف وحدة سكنية .... ىذه ا١تشاريع مت  إىليقطع اٞتزائر من الشرؽ 

PCSCي االقتصادا يف إطار الربنامج التكميلي لدعم النم إطبلقه
تتمثل أىدافو و  2009-2005خبلؿ الفًتة  (1)

 الرئيسية فيما يلي:

 ية؛     االقتصادتطوير البنية التحتية  -
 خاصة يف ميداف التكنولوجية اإلعبلـ و االتصاؿ. االقتصادٖتديث  -
 عيشية للمواطن.ٖتسُت الظروؼ ا١ت -

% من إٚتايل الغبلؼ ا١تايل ا١تخَصص ٢تذا الربنامج ) 40ية االقتصادحيث ٕتاوزت حصة البنية التحتية             
مليار دينار  600مليار دينار( ٥تَصصة للنقل، مقابل  9,2مليار دينار ) حوايل  700مليار دوالر، منها  22حوايل 

مليار دينار( أما  5,1مليار دينار) حوايل  393 ػػػػتبمليار دوالر(  وا١توارد ا١تائية  7,9لؤلشغاؿ العمومية) حوايل 
ذلك ال٧تاز مليوف وحدة مليار دوالر( و  7,3ر ) ما يعادؿ  مليار دينا 555البناء فقد مت ٗتصيص مبلغ قدره 

 سكنية.

األخرى  االبتعاد عن طرؽ التمويل١تشاريع موارد ا١توازنة العامة و لقد استخدمت اٞتزائر يف ٘تويل ىذه او            
خاصة االقًتاض من ا٠تارج، إال أف االعتماد على موارد موازنة العامة يف بلد مصدر للنفط كاٞتزائر يطرح عدة 

يُت يقروف بأنو ال توجد أية ٥تاطر، حيث أف اٞتزائر استفادت من ارتفع االقتصادتساؤالت؛ على الرغم من أف بعض 
أثر ىذا اال٩تفاض على  فإفضت أسعار النفط يف العشرية القادمة إف ا٩تفسعار النفط يف السوؽ العا١تية، وحىت و أ

الغاز خاصة، كما أف السياسة ا١تالية ا١تتَبعة يف ا١تهمة يف ٣تاؿ النفط و  االستثماراتبا١توازنة العامة سيعَوض  اإليرادات

الذي و  (2(الفائض من اإليرادات يف صندوؽ ضبط اإليرادات، دخارا، حيث مت ر خبلؿ ىذه الفًتة ٘تيزت باٟتذرئاٞتزا

                                       
)

1
(- Programme Complémentaire de Soutien a la croissance. 

ادخار إىل امتصاص األثر السليب لتغَتات أسعار النفط  و الذي يهدؼ و  2000وف ا١تالية التكميلي لسنة لقد مت إنشاء ىذا الصندوؽ يف إطار قان -((2
 .Hocine benissad,op.cit. , p209استعما٢تا يف السنوات العجاؼ : ١تزيد من التفصيل انظر: ا١تالية لسنوات ارتفاع أسعاره و  الفوائض
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ض يف الدين ا٠تارجي وارتفاع احتياطات الصرؼ النتيجة ا٩تفاه من أجل ٗتفيض الدين ا٠تارجي، و موارد استخداـمت 

 (1(ىي تغطي سنتُت من الواردات،و 

 2014-2010ثالثا: البرنامج الخماسي 
ثبلثة برامج فرعية ٯتكن  إىلمليار دينار جزائري حيث مت تقسيمو  21214 ػػػػػػػػػبلغ يقدر بمت ٗتصيص م          

 :التايلالشكل توضيحها يف 

 2014-2010التوزيع القطاعي للربنامج ا٠تماسي : (38)الشكل رقم

 

 2010-05-24على بياف ٣تلس الوزراء الصادر بتاريخ  باالعتمادعداد الباحث : من إالمصدر

 ف القطاعات ا١تستفيدة من الربنامج تتمثل يف:أالشكل نبلحظ من خبلؿ           

 ٚتايل الربنامج، با١تائة من إ 45تفاد من ما يقارب البشرية الذي اسقطاع التنمية احمللية و  -
 با١تائة من إٚتايل الربنامج. 38ا٢تياكل القاعدية بنسبة العمومية و  األشغاؿقطاع  -
 با١تائة. ػػػػ16.05ػػػػػػػ قطاعات الصناعة والفبلحة وبنسبة ما يقدر ب -

                                       
)

1
(- Daniel Solano,Algérie construire l'avenir, le MOCI, N 1706, 9-6-2005. P P 7-10. 
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 2014-2000تقييم برامج التنمية في الجزائر خبلل الفترة رابعا: 
من خبلؿ ٖتديد مدى ٧تاحها يف  2014-2000ية خبلؿ الفًتة االقتصادسيتم تقييم برامج التنمية             

من خبلؿ الزيادة يف اإلنفاؽ تصادية مية االقساسي من برامج التنالذي يعترب  ا٢تدؼ األ ياالقتصادرفع معدؿ النمو 
يف الطلب الزيادة  إىلاٟتكومي يؤدي  اإلنفاؽف رفع أحيث  ،بالتايل فهي تعترب سياسة كينزية، و االستثمارياٟتكومي 
ي ال بد االقتصادف نقيم فعالية ىذه السياسة على النمو ي بدوره يؤثر على العرض الكلي، وحىت نستطيع أالكلي الذ

 خبلؿ الفًتة ٤تل الدراسة اإلٚتايلمن دراسة تفصيلية لتطور الناتج احمللي 

 2013-2000للفًتة  اإلٚتايلمعدالت النمو اٟتقيقية ١تكونات الناتج احمللي :(39)الشكل رقم

 

 2013-2005: بنك اٞتزائر التقارير السنوية  المصدر

 كما يلي:  اإلٚتايلالسابق ٯتكن ترتيب القطاعات ا١تهيمنة على الناتج احمللي الشكل من  انطبلقا      

 قطاع المحروقات .1

ف ، حيث أياالقتصاداحملدد الرئيسي ١تعدؿ النمو اٞتزائري و  االقتصادع الرائد يف القطا ا القطاع ذيعترب ى        
ذلك خبلؿ الفًتة ،  و ي الكلياالقتصادتباطؤ يف النمو  إىلي ٢تذا القطاع يؤدي االقتصادمعدؿ النمو  ا٩تفاض
ؿ ٪تو ادة يف معدعلى عكس الفًتة السابقة اليت شهدت معدالت ٪تو مرتفعة كنتيجة لزي 2006-2008-2010

 سعار النفط.ارتفاع أ إىلساسا قطاع احملروقات الذي يرجع أ
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 قطاع الخدمات .2

ي االقتصاد يف معدؿ النمو ي، حيث يساىم بشكل كبَتاالقتصاديعد القطاع الثاين ا١تؤثر على معدؿ النمو       
 بدوره على ٖتسن ا١تبادالت التجارية.ثر أزيادة الطلب الكلي الذي  إىلدى أاٟتكومي ا١تتزايد  اإلنفاؽف أحيث 

 :قطاع الفبلحة .3

 ،وا٠تدمات إذا ما قورف بقطاع احملروقات يصاداالقتقطاع الفبلحة بشكل ضعيف على معدؿ النمو يؤثر            
 قلبات حادة.السائدة جعلو عرضة لتا١تناخية ٢تذا القطاع بالظروؼ الطبيعية و  ف االرتباط الكبَتحيث أ

 العمومية األشغالو  قطاع البناء .4

 معدالت ٪تو ىذا القطاع  خبلؿ الفًتة . حيث ارتفعت ،كرب من الربامج التنميةيعترب ىذا القطاع ا١تستفيد األ       

 قطاع الصناعة .5

ت ٪تو سجل معدال رنو يف اٞتزائأ إال ٖتقيق معدالت ٪تو مرتفعة، ىم قطاع ٯتكن االعتماد عليو يفيعترب أ          
١تعتمدة خبلؿ الفًتة ىذا ما يؤكد عدـ ٕتاوب القطاع الصناعي مع الربامج التنموية اخبلؿ ىذه الفًتة و متدنية 
غلب القطاعات ، حيث مل تتجاوب أت ا٢تيكليةاإلختبلالىذا ما يؤكد وجود استمرارية ، و 2000-2014
العامة  باالستثمارات٬تابا ثرت إتأقطاعات البناء واٟتديد وا١تيكانيك اليت  باستثناءالربامج ية مع ىذه االقتصاد

 (1).ا١تنجزة

رة يف الطلب الداخلي مللزيادات ا١تست استيعابوعدـ عدـ مرونة العرض الداخلي و  فإف١تا سبق  كنتيجةو            
حدوث تسرب على شكل واردات لتغطية العجز  إىلدى أ ،اٞتزائري االقتصادت اليت يعاين مها اإلختبلالبسبب 
 .الداخلي

                                       
كادٯتية ، األ2010-2000ي المطبقة في الجزائرفي الفترة االقتصاددراسة تقييمية لسياسة االنعاش ١تزيد من التفاصيل انظر:  نبيل بوفليح،   -(1)

 .50، ص 2013-9االنسانية، العدد االجتماعية و للدراسات 
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 ي الداخلياالقتصاداالستقرار المطلب الثاني: تقييم 
يف  2015-2000اٞتزائري خبلؿ الفًتة  االقتصادالربامج التنموية ا١تسطرة يف  استعرضت الدراسةأف بعد 

ي االقتصاداالستقرار ـ األطروحة يف ىذا ا١تطلب بدراسة انعكاسات ىذه الربامج على مؤشرات و ، تقا١تطلب السابق
 ي.االقتصادالداخلية ٦تثلة يف الناتج والتشغيل والنمو 

 اإلجماليول: الناتج المحلي األ الفرع
ابتداء من سنة  اإلٚتايليف ا١تسا٫تة يف الناتج احمللي نبلحظ استمرار سيطرة ثبلث قطاعات اقتصادية 

العمومية، على  األشغاؿالبناء و ا٠تدمات و با١تائة من القيمة ا١تضافة، وىي احملروقات  86.8 ػػػػػػػػواليت تساىم ب 2011
الوطٍت واختبلؿ توازنو  االقتصادطور ا١تعترب يف البنية التحتية وا١توارد البشرية، حيث تستمر ىشاشة م من التالرغ

 .2012-2011الفًتة و  2000يف سنة  االقتصادالتايل يوضح مقارنة بُت ىيكل الشكل ا٢تيكلي.و 

 مسا٫تة القطاعات يف القيمة ا١تضافة :(40)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013. 

 ٯتكننا إدراج ا١تبلحظات التالية:         

 .يف القمة ا١تضافة استمرار مسا٫تة قطاع احملروقات بشكل كبَت -
 با١تائة. 5الصناعة يف القيمة ا١تضافة ضعيفة حيث قدرت بػػػػ مسا٫تة قطاع  -
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 (1)التجارة.القيمة ا١تضافة، خاصة الواردات و يساىم قطاع ا٠تدمات بشكل كبَت يف  -

 ياالقتصادالنمو  الثاني: الفرع
 التايل:الشكل ساسية ٯتكن تصنيفها على ي يف اٞتزائر ٔتراحل أاالقتصادمو مر النلقد 

 ياالقتصادأوال: تطورات معدالت النمو 
 فترة االنكماش .1

سنوات التسعينات  الت ٪تو ضعيفة، ففي بدايةاليت ٘تيزت ٔتعدو  1995-1990الفًتة ا١تمتدة من  وىي          
 ،ىذا مل ٯتنع العجز اٟتكومي من االرتفاعو  1991سنة  (2)ائة با١ت 6.2اٟتكومي ٔتا يعادؿ  االستثمارحيث ا٩تفض 
غاية  إىل 1986من  ا١تمتدةخبلؿ الفًتة ، و 1993سنة  اإلٚتايلاتج احمللي با١تائة من الن 8.3 إىلحيث وصل 

يف  ( با١تائة وىذا ما ساىم يف تفاقم ظاىر الفقر0.2الصفر با١تائة )  سجلت اٞتزائر معدالت ٪تو تقارب 1994
 اٞتزائر.

االستقرار  إرساء إىلتطبيق برنامج التعديل ا٢تيكلي الذي يسعى لقد ٘تيزت تلك ا١ترحلة بقياـ اٟتكومة بو           
عيشة مستويات م ي هبدؼ ٗتفيض مستويات البطالة والتحسُت مناالقتصادي والزيادة من معدالت النمو االقتصاد

ة جراءات نقديتوى ميزانية الدولة من خبلؿ عدة إستصحيح البلتوازف على م إىلنامج ا١تواطن، حيث سعى ىذا الرب 
ة ىيكلية وٖترير التجارة ا٠تارجية، كما قامت اٟتكوم بإصبلحاتارجية والقياـ دة جدولة الديوف ا٠تعا، والقياـ بإماليةو 

رساء ، حيث مت إ1994سبتمرب فريل و با١تائة، ما بُت أ 70ايل ٚتنار على مرحلتُت بإيف ىذه ا١ترحلة بتخفيض الدي
 (3)عادة ىيكلة ا١تؤسسات العمومية.البنوؾ مع القياـ بإ ؽ صرؼ ما بُتنظاـ التعوًن ا١تدار مدعـو بسو 

 ياالقتصادالنمو  انتعاش  .2

لكن دوف ا١تستوى ا١تطلوب ٔتتوسط  بتحسن ملحوظ 2000-1996ؿ الفًتة ي خبلاالقتصاد٘تيز النمو         
، واليت يةاالجتماعيف األوضاع يصاحبو ٖتسن  ملي االقتصادبا١تائة حيث التحسن يف النمو  3.3 ػػػػػػػسنوي يقدر ب

ٖتسنت  2000-1994ة ية، فخبلؿ الفًت االقتصاد اإلصبلحاتعلى تطبيق عيشة السكاف، و ثرت على مستوى مأ
                                       
)

1
(- hamid TEMMAR. L’économie de l’Algerie les stratégies de développment, tome 1, OPU, Algerie  2015, p 

288. 

)
2
(- Rapport du FMI n°07/61 février 2007, p 3 

)
3
(- Rapport de la Banque mondiale 2003b. 
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با١تائة  46 إىل 1995با١تائة من الناتج سنة  80حيث ا٩تفضت الدين ا٠تارجي من  ،الكلية ةياالقتصادا١تؤشرات 
فائض  إىلبا١تائة  4.4-انتقل العجز اٟتكومي من و  با١تائة، 0.3 إىلئة با١تا29ا٩تفض التضخم من و  ، 2000سنة 

با١تائة يف  33- إىلبا١تائة  26صيد ا١توازنة خارج قطاع احملروقات ا٩تفض من ر  فإفبا١تائة، وبا١تقابل  7.8ػػػػػػ يقدر ب
العاملة يف القطاع  مؤسسة عمومية قلص اليد 900ف غلق با١تائة ، كما أ 3.2ي بلغ االقتصادف النمو حُت أ

معدالت  تتكلفة اجتماعية كبَتة حيث تفاقم إىلدى ن اليد العاملة، وىذا ما أم 320000اٟتكومي ٔتا يقارب 
 (1).2000.و  1989ائة ما بُت با١ت 30 إىلبا١تائة  24نتقلت من التضخم اليت ا

 ياالقتصادفترة تسارع النمو  .3

ط بشكل كبَت بالتحسن الذي شهدتو الذي ارتبالنمو ٖتسنا ملحوظا و شهد معدؿ  2002من سنة  انطبلقا        
القطاع يف قطاعات عدة كا١تنافسة وٖترير التجارة ا٠تارجية واٞتباية و  إصبلحات إدخاؿالنفط العا١تية، كما مت  سوؽ

مل تواكب التطورات صبلحات غَت كافية و وا٠توصصة، وحىت وإف كانت ىذه اإل ايل، تسيَت ا١تؤسسات العموميةا١ت
نعاش القطاع ي، إال أهنا توضح نية السلطات يف ٖتسُت ٤تيط األعماؿ وإعادة إي العا١تاالقتصاديف النظاـ  اٟتاصلة
 ا٠تاص.

با١تائة يف حُت بقيت معدالت التضخم أقل  5يف ا١تتوسط بلغ معدؿ النمو  2005-2001خبلؿ الفًتة           
ت سعار احملروقات ساعدت على اٟتصوؿ على ىذا االرتفاع يف معدالوارتفاع أ لنفطيةابا١تائة كما أف الطفرة  3من 

 فإفوكما رأينا سابقا  ،العمومية، واالتصاالت األشغاؿاصة يف قطاعات اقتصادي معينة، البناء و ي خاالقتصادالنمو 
 ي.االقتصاددعم النمو و  اإلنعاشر احملروقات ساعد على تسطَت برامج التحسن يف أسعا

 ياالقتصاديا: المساىمة القطاعية في النمو ثان
 . 2012-2005ي خبلؿ الفًتة االقتصادية يف النمو االقتصادسا٫تة القطاعات ثل اٞتدوؿ التايل مٯت           

 

 

                                       
)

1
(-  Rapport de la Banque mondiale 2003b. 
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 معدالت ٪تو الناتج احمللي القطاعي: (25)اٞتدوؿ رقم

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 7.2 11.6 4.6 21.4 4.8- 2.3 6.3 2.5 الزراعة

 3.4- 3.3- 3- 7.8- 2.3- 0.7- 2.8- 5.6 المحروقات
 5.1 3.9 2.5 6.1 4.4 3.0 3.5 3.4 الصناعة
 8.2 5.2 8.9 8.2 8.7 8.9 13.0 9.8 العمومية األشغالالبناء و 

 8.4 7.1 7.3 8.2 7.7 10.1 6.4 9.7 الخدمات
 4.2 5.4 5.7 5.5 6.4 3.6 3.2 1.6 العمومية اإلدارةخدمات 

Source:hamid TEMMAR, L’économie de l’Algérie les stratégies de développement, tome 

1, OPU, Algérie 2015, p 292. 

ي يوضح ما االقتصادالنمو  ية يفاالقتصاد٫تة القطاعات ف مسامن اٞتدوؿ السابق، نبلحظ أ انطبلقا           
نو ال أكبَت للعامل ا٠تارجي، إ  ارتباطيا مع وجود لخلق الثروة داخ ا٩تفاضاٞتزائري،  االقتصادصبح يعترب خاصية يف أ

 ف:يضا أ، ومن ا١تبلحظ أاالقتصادىناؾ قدرة على تنويع 

 الزراعة وا٠تدمات.العمومية و  األشغاؿالقطاعات األكثر حركية ىي البناء و  -
 األساسيلكنو يبقى ا١تموؿ يف معدؿ النمو خبلؿ السنوات األخَتة و ت ا٩تفاض مسا٫تة قطاع احملروقا -

 .لبلقتصاد
 ي.االقتصاديستمر قطاع الصناعة يف تسجيل معدالت مسا٫تة منخفضة يف النمو  -

 االستثمارثالثا: تطور 
 اإلجمالي االستثمار .1

عدؿ ا١تف ٤تسوسا حيث أ ارتفاعاوات األخَتة س ا١تاؿ الثابت خبلؿ السنلقد عرؼ التكوين ا٠تاـ لرأ               
ساسا على البنية اٟتكومي ا١تبٍت أ اإلنفاؽ ةإىل طبيع، ىذه الوضعية مردىا اإلٚتايلبا١تائة من الناتج احمللي  46فاؽ 

 التحتية.

 :2012-2006الثابتة خبلؿ الفًتة اٞتارية و  االستثمارتطور معدالت التايل الشكل ٯتثل 
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 2012-2006خبلؿ الفًتة  االستثمارتطورات معدالت :(41)الشكل رقم

 
 Hamid TEMMAR. L’économie de l’Algérie les stratégies:على باالعتمادا١تصدر: من إعداد الباحث 

de développement, tome 1, OPU, Algérie  2015, P294. 
١تاؿ الثابت س ان مت ضخ الريع النفطي يف تشكيل رأيسنوات السبعينات أأنو على عكس ومن ا١تبلحظ             

يف البنية  لبلستثمارصصت يرادات احملروقات خُ حصة كبَتة من إ فإف 2000و يف بداية سنة فإن،يف القطاع الصناعي
العمومية، ومن ا١تبلحظ  األشغاؿاليت ٝتحت بتطوير قطاع البناء و ىذا ما ٝتح بتشكيل بنية ٖتتية مهمة و  ،تيةالتح

 الطويل من خبلؿ: تكوف على ا١تدى ا١تتوسط و  اإلٚتايلي أيضا أف ا١تسا٫تة يف الناتج احملل

 .ٖتسُت تنافسية ا١تؤسسات وٗتفيض تكاليفها -
 (1)الزيادة من ا١تنافسة بُت ا١تؤسسات من خبلؿ تطوير سوؽ وطٍت ناتج عن تقريب ا١تسافات. -
 ييناالقتصادلين حسب المتعام االستثمارتطور  . أ

كما ،يُت عرؼ تغَتا جذريا مقارنة بسنوات السبعيناتاالقتصادحسب ا١تتعاملُت  االستثمارف ىيكل إ             
، أما يف السنوات األخَتة االستثماراتا١تؤسسات ٖتقق ثلثي  فإف 79-74يوضحو اٞتدوؿ أسفلو، فخبلؿ الفًتة 

 .كثر من النصفبأ االستثماراتالعمومية ىي مصدر  داراتاإل فإف

 

                                       
1
H temmar, op cit, p 295 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 2005معدل االستثمار باالسعار الثابتة  معدل االستثمار باالسعار الجارٌة



 السياسات االقتصادية الكلية ومعالجة اختبلل التوازن الهيكلي في االقتصاد الجزائري   ث        الفصل الثال

211 
 

 حسب ا١تتعاملُت االستثمارتطور معدالت :(42)الشكل رقم

 

 Hamid TEMMAR. L’économie de l’Algérie les stratégiesعلى  باالعتماد: من إعداد الباحث المصدر

de développement, tome 1, OPU, Algérie  2015, p 295. 

 االستثماريين في االقتصادمساىمة المتعاملين  . ب

ا١تنتج كما يوضح  االستثماركرب يف حصة مؤسسات الطاقة تشكل اٟتصة األ فإفما يف قطاع ا١تؤسسات أ         
 التايل. الشكل

 االستثماريُت يف االقتصاد(: مسا٫تة ا١تتعاملُت 43)الشكل 

 

 

 

 

 Hamid TEMMAR. L’économie de l’Algérie les stratégiesعلى باالعتمادلباحث إعداد اا١تصدر : من 

de développement, tome 1, OPU, Algérie  2015, p 297. 
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 الثالث: التشغيل الفرع
تقييم التشغيل والبطالة من خبلؿ دراسة التوزيع القطاعي لليد العاملة يف  إىل الفرعتتطرؽ الدراسة يف ىذا 

 تطورات معدالت البطالة. إىل باإلضافةاٞتزائر 

 أوال: التوزيع القطاعي لليد العاملة
 االقتصادغيل يف سيطرة القطاع الثالث على حجم التش ستمراراالتايل الشكل ظ من خبلؿ نبلح              

العمومية، وىذا ما يعكس  واإلدارةالعاملة تكوف يف قطاع ا٠تدمات  با١تائة من اليد 58ف ما يقارب حيث أ، اٞتزائري
 .مستمرمناصب العمل بشكل داخلي و  خلقي على اإلنتاجكالية قدرة اٞتهاز شاٞتزائري ويطرح إ االقتصادىشاشة 

 اٞتزائري االقتصادىيكل اليد العاملة النشطة يف :(44)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013. 

 ثانيا: البطالة
ائة من القوة با١ت 10يف حدود  وأستقر 2000من سنة  انطبلقاوسا ٤تس ا٩تفاضالقد عرؼ معدؿ البطالة         
 مستوى التعليم.طالة يف اٞتزائر بكل من العمر، و يرتبط معدؿ البالنشطة، و العاملة 

 ةبنسبسنة  24-16البطالة ٘تس بشكل كبَت شر٭تة الشباب مابُت  فإفبعُت االعتبار عامل السن  أخذناذا إ -
 با١تائة. 7.2كثر من فئة الكهوؿ بنسبة أضعاؼ أ 3قدار ٔتبا١تائة و  22.4 بكتقدر 
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 . 1.5 ػػػػػعدؿ الوطٍت بعلى من ا١تتكوين العايل تتميز ٔتعدؿ بطالة أشطة ذات الالقوة العاملة الن -

 ي الخارجياالقتصاد االستقرارالمطلب الثالث: 
ي الداخلي يف ا١تطلب الثاين، تقـو يف ىذا ا١تطلب االقتصاد االستقراربعد أف قامت الدراسة بتحليل مؤشرات        

 االقتصادتنافسية  إىلضافة ا٠تارجي ٦تثلة يف ميزاف ا١تدفوعات ّتميع حساباتو، باإل االستقراربتحليل مؤشرات 
 اٞتزائري.

 األول: ميزان المدفوعات الفرع
يتم حيث س الوطٍت يف االندماج يف السوؽ الدولية، االقتصادإف نظرة أولية ١تيزاف ا١تدفوعات توضح ضعف           

 الوضعية ا٠تارجية.رأس ا١تاؿ و دراسة كل من اٟتساب اٞتاري وحساب 

 أوال: الحساب الجاري
ٚتايل با١تائة من إ 98ىي ارتباطها الكبَت باحملروقات واليت ٘تثل ف السمة ا١تميزة يف الصادرات اٞتزائرية إ            
قا من هنا ٕتاوزت عتبة مليار دوالر انطبلأال إقطاع احملروقات  جوعلى الرغم من ضعف الصادرات خار  الصادرات،

ف حصة ا١تنتجات الغذائية بقية ثابتة يف حدود ١تائة منها مشتقات نفطية يف حُت أبا 73حيث ٘تثل  2011سنة 
 .2010دوالر منذ مليوف  315

مليار دوالر واذا أخذنا بعُت  48ػػػػػػ درت با٠تدمات فهي مرتفعة و قُ لسلع و ما فيما يتعلق الواردات من اأ            
هنا فنبلحظ أ 2006تورة الواردات لسنة ما قارنا فا وإذامليار دوالر،  59 ػػػػػتقدر الواردات بمات فاالعتبار ا٠تد

بارتفاع  سَت ىذا االرتفاعبا١تائة، وٯتكن تف 11.25 بكخبلؿ ستة سنوات، ٔتعدؿ سنوي يقدر  2.3 ػػػػػػتضاعفت ب
ي ي اٞتزائر اإلنتاجعدـ قدرة اٞتهاز  يرجع إىلالرئيسي  ف السببأ إالوا٩تفاض قيمة الدينار اٞتزائري، سعار العا١تية األ

ف غالبية الواردات اٞتزائرية تتكوف يف السوؽ العا١تي. ومن ا١تبلحظ أ مكاف لو واحتبلؿعلى مواكبة ا١تنافسة الدولية 
 من ا١تنتجات الغذائية .

 ثانيا: حساب رأس المال
، 2006-2004س ا١تاؿ فوائض مهمة بعد عملية تسديد ا١تديونية ا٠تارجية خبلؿ الفًتة سجل حساب رأ        

ال أنو إ 2010-2008خبلؿ الفًتة  س ا١تاؿ سجل فوائض مهمةأف حساب رأالشكل حيث نبلحظ من خبلؿ 
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األجنيب  االستثمار اهنياروذلك بسبب  مليار دوالر 1.16س ا١تاؿ عجز بلغ عرؼ حساب رأ 2011خبلؿ سنة 
 1.4 إىلف وصل على قطاع احملروقات، أما خارج قطاع احملروقات وا١تؤسسات ا١تالية فبعد أساسا ا١تباشر الذي يًتكز أ

 (1)مليوف دوالر يف الفًتة ا١توالية. 500ليستقر يف حدود  2009من سنة  ابدء أ٩تفض 2008مليار دوالر سنة 

 الجزائري االقتصادالثاني: تنافسية  الفرع
ية ا١تطبقة االقتصادوالسياسات  اإلنتاجالوطٍت بشكل عاـ بدرجة إتاحة عوامل  االقتصادتتعلق تنافسية         
 ف ىناؾ:كننا أف نستنتج أٯتيق ىذه السياسات، و ىرة على تطباا١تؤسسات السو 

ية العامة لعوامل اإلنتاجيف العائد ا١تتوسط لبلستثمار و  الوطٍت وىذا ما يتجلى االقتصاديف فعالية  ٩تفاضا  -
 ، اإلنتاج

 ية الدولية.االقتصادالتبادالت و  اإلنتاج، واليت تقاس بدرجة تركز اإلنتاجحملدودة لتنويع عوامل الدرجة ا -

 العائد المتوسط لبلستثمار :االقتصادأوال: كفاءة 
با١تائة خبلؿ ا١تخططات الرباعية لسنوات السبعينات   40معدالت تراوحت بُت  االستثمارشهد معدؿ           

با١تائة من الناتج  37 إىل، حيث وصلت 2013غاية  إىلاليت استمرت و  2005-2000با١تائة خبلؿ الفًتة  31و
عربة يف مستوى د ٢تا نتيجة ممل ٕت ةف ىذه اٞتهود ا١تعترب أ إاللتحتية، وىذا ما ٝتح بتطوير معترب للبنية ا اإلٚتايلاحمللي 
 ىشة الرتباطها با١توارد النفطية .ي وخلق فرص العمل واليت تبقى ضعيفة و االقتصادالنمو 

 

 

 

 

 

                                       
)

1
(- Source Algeria: Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013 
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 2012-2006ومعدالت النمو يف الفًتة  االستثمارتطورات معدالت :(45)الشكل رقم

 
Source Algeria: Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013. 

 الجزائري: إنتاجية العمل االقتصادثانيا: كفاءة 
هنا  ا١توايل أالشكل ، حيث نبلحظ من خبلؿ االقتصادتعترب إنتاجية العمل من بُت مؤشرات قياس كفاءة           

قيقية جور حالعمل، حيث أف أ ةإنتاجيكانت سالبة يف عدة سنوات، وىذا يعٍت أف معدؿ األجر اٟتقيقي غَت مرتبط ب
 و الزيادة يف الواردات.أعلى من إنتاجية العمل تصبح مصدرا للتضخم أ

 نتاجية العملإ:(46)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

Source Alegria: Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 معدل النمو خارج قطاع المحروقات معدل النمو معدل االستثمار باالسعار الثابتة

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
3



 السياسات االقتصادية الكلية ومعالجة اختبلل التوازن الهيكلي في االقتصاد الجزائري   ث        الفصل الثال

216 
 

 اإلنتاجة لعوامل اإلجماليية اإلنتاجالوطني:  االقتصادلثا: كفاءة ثا

ف ي، ومن ا١تبلحظ أاإلنتاجواٞتهاز  االقتصادلقياس كفاءة  مؤشرا اإلنتاجة لعوامل اإلٚتاليية اإلنتاجتعترب          
ي االقتصادوكنتيجة ألف النمو ، يةاالقتصادغياب الفاعلية  إىلىذا راجع ية يف غالبها سالبة يف اٞتزائر و اإلنتاجىذه 

 يرادات احملروقات.وإ٪تا لًتاكم رأس ا١تاؿ الناتج عن إ اإلنتاجليس نتيجة إلنتاجية عوامل 

ية اليت قامت هبا اٞتزائر عقب الصدمة النفطية االقتصاد اإلصبلحات إىلتطرقت الدراسة يف ىذا ا١تبحث          
ي سواء  االقتصاد االستقرارانعكاساهتا على مؤشرات و ، 2001ا١تعاكسة، والربامج التنموية ا١تسطرة بدءا من سنة 
ا١تبحث ىي استمرار اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي الذي يعاين منو  إليهاكانت داخلية أو خارجية ولعل النتيجة اليت توصل 

يزاؿ القطاع النفطي ىو القطاع ا١تهيمن وىذا ما يدؿ على عدـ  حيث الاٞتزائري منذ سنوات السبعينات،  قتصاداال
 ية ا١تتبعة يف ىذه الفًتة، ولذلك وجب تقييم ىذه السياسات خبلؿ ىذه الفًتة.االقتصاد٧تاعة السياسات 
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 الجزائري االقتصادية في االقتصادالمبحث الثالث: تقييم السياسات 
 اإلصبلحاتية اليت سطرهتا اٞتزائر منذ بداية االقتصادتقـو األطروحة يف ىذا ا١تبحث بتقييم السياسات 

ا٠تلل يف ىذه السياسات ا١تالية والنقدية والتجارية وذلك بغرض معرفة مكامن  إىلية من خبلؿ التطرؽ االقتصاد
ثبلث  إىلتم تقسيم ىذا ا١تبحث سيديلة يف الفصل ا١توايل، حيث سياسات اقتصادية ب القًتاحالسياسات و٘تهيدا 

 مطالب.

 تقييم السياسة ا١تالية :األوؿا١تطلب   -
 السياسة النقدية،:تقييم ا١تطلب الثاين  -

 السياسة الماليةتقييم المطلب األول: 
يت تعتمد عليها الدولة يف ية الاالقتصاددوات السياسة تعترب السياسة ا١تالية األداة األكثر أ٫تية من بُت أ          

ي االقتصاددعم النمو  إىل ةا١تاليتسعى السياسة دات قطاع احملروقات، و يراساعدىا يف ذلك ىو إٖتقيق أىدافها، وما 
سعار النفط ساعد يف ذا كاف ارتفاع أالكلي، وإ االقتصادت ي ا١تتزايد وضماف استقرار مؤشرااالجتماعتغطية الطلب ل
 فإف، ياالجتماعاٞتانب و قطاعات البنية التحتية  العمومي يف االستثماردولة سياسة مالية توسعية وزيادة يف بٍت الت

 مدى استمراريتها.ساؤؿ حوؿ مصَت السياسة ا١تالية و الت إىلخَتة يدفعنا ا٩تفاض أسعار النفط يف اآلونة األ

ماـ القطاع ا٠تاص ٠تلق ي، وفسح اجملاؿ أاالقتصادادة النظر يف دورىا عبإ األخَتةونة تقـو الدولة يف اآلو              
ة ف ميزانية الدولة تعتمد بشكل كبَت على اٞتباية البًتوليالقيمة ا١تضافة والًتكيز على دورىا يف التعديل، ومن ا١تبلحظ أ

ة سن اإلٚتايلا١تائة من الناتج احمللي ب 8.6اليت تقدر ما بُت و  ،نفقات التجهيزاليت تصرؼ على نفقات التسيَت و 
 10.5 حوايلاليت تًتاوح و MENAذا ماقارناه ٔتنطقة عدؿ منخفض إىو مو  2005با١تائة سنة  6.5و  1999

وروبا الشرقية الذي أاالنتقالية و  تاالقتصادياسجل يف ىو معدؿ قريب من ا١تعدؿ ا١ت، و اإلٚتايلبا١تائة من الناتج احمللي 
 (1).با١تائة 7يًتاوح يف حدود 

                                       
 .2006تقرير البنك الدويل  -(1)
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 : اإلنفاق العامالفرع األول
منذ  نفاؽ العاـيف اإل بالتوسعياـ الدولة ق إىلة خَت ت يف السنوات األيرادات احملروقالقد أدت الزيادة يف إ             

ىذه الزيادة يف ف ، إاإلٚتايلائة من الناتج احمللي با١ت 34.8مليار دينار بنسبة  1592.7حيث وصلت  2001سنة 
 اإلنعاشنفقات التجهيز خاصة بعد تسطَت برامج و  بُت نفقات التسيَت التوازفعدـ  إىلدت اٟتكومي أ اإلنفاؽ

ل نفاؽ عاـ مقابمليار دينار كإ 6980.2تسجيل  مت 2014يف سنة و  ي،االقتصاددعم النمو ي و االقتصاد
 ادرو التسيَت ونفقات التجهيز قُ  نفقاتف با١تائة، حيث أ 15.9ػػػػػػ يقدر ب بارتفاع 2013مليار دينار سنة  6024.2

با١تائة منها  95، حيث مت استهبلؾ 2014مليار دينار سنة  2914.7مليار دينار و 4714.4يب بػػ تعلى الًت 
 با١تائة لنفقات التجهيز. 85.6و  التسيَتبالنسبة لنفقات 

 نفاؽ العاـ يف اٞتزائرتطور اإل:(47)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2154. 

قطاع على قطاع ا١تناجم والطاقة و نفاؽ الزيادة يف اإل إىلالزيادة يف نفقات التجهيز راجعة أساسا ف إ             
مليار دينار  1238.4 إىل2013دينار سنة مليار  2.9ا١تناجم من يف قطاع الطاقة و  اإلنفاؽانتقل  البناء، حيث

مليار دينار سنة  468 إىل 2013مليار دينار سنة  213.3نفاؽ من اإل فانتقلأما يف قطاع البناء ،2014سنة 
٫تية كبَتة دارة العمومية ٖتظى بأواإلية االقتصادعلى البنية التحتية نفاؽ اإل فإفيكلية ما من الناحية ا٢ت، أ 2014
 التايل: الشكل ىذا ما يوضحو الزراعة والتعليم والتكوين، و على البناء و  اإلنفاؽتتبعها 
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 اٞتزائري االقتصادىيكل نفقات التجهيز يف :(48)الشكل رقم

 
Source: Algeria: Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013 

 اإليرادات العامة: الفرع الثاني
 مليار دينار لسنة 5957.5مليار دينار مقابل  5719 بك 2014 العامة لسنة اإليراداتدرت قُ               

من الناتج  ة كنسبةاإلٚتالييرادات روقات، حيث تراجعت اإلاحمل إليرادات وذلك كنتيجة للنمو ا١تنخفض 2013
نسبة  فإفوبا١تقابل  2012با١تائة سنة  39و 2013با١تائة سنة  35ائة مقابل با١ت 33.2 إىل اإلٚتايلاحمللي 

با١تائة مقابل  18.6خارج قطاع احملروقات ا٩تفضت بنسبة  اإلٚتايلالناتج احمللي  إىلخارج قطاع احملروقات  اإليرادات
 .2012با١تائة سنة  20.1و  2013ة با١تائة سن 19.5
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 اٞتزائري االقتصادالعامة يف  اإليراداتتطورات :(49)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2014. 

دينار سنة مليار  3678.1حيث انتقلت من  2014با١تائة سنة  7.9 ػػػػػػا٩تفضت اٞتباية البًتولية ب          
ة بسعر اإلٚتاليمرة مبلغ اٞتباية  2.15اٞتباية البًتولية ، حيث ٘تثل 2014مليار دينار سنة  3388.3 إىل 2013

اٞتباية  فإفة اإلٚتاليما نسبناىا لئليرادات  وإذا، 2013مرة لسنة  2.28ميل، مقابل دوالر للرب  37 ػػػػػػمرجعي يقدر ب
با١تائة من  48.5تغطي نسبة و ، 2013سنة  با١تائة 61.7مقابل  2013با١تائة سنة  59.2 ػػػػػالبًتولية تقدر ب

 .2013با١تائة سنة  61 لالعاـ مقاب اإلنفاؽ

لتصل  2014با١تائة سنة  2.3 ػػػػػال باٞتباية الضريبية مل تزد إ فإفيتعلق باٞتباية غَت البًتولية  ما يفأ             
١تنخفضة للجباية الضريبية راجعة ، ىذه الزيادة ا2013با١تائة سنة  6.4 ػػػػػػابل ارتفاع بمليار دينار، مق 2078.7

با١تائة، و ىذا ما  8.6-ا٩تفاض الرسـو اٞتمركية با١تائة و  4.8الضرائب ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة بػػػػ ا٩تفاض  إىلساسا أ
خارج قطاع  القيمة ا١تضافة خارج الفبلحة و ارتفاع يفوعية االقتطاعُت السابقُت: ض بشكل واضح مع الزيادة يف أيتعار 

خذنا بعُت ذا ما أإبا١تائة، و  9.6ػػػػػػ خرى زيادة يف الواردات من السلع ب، ومن جهة أبا١تائة من جهة9.3احملروقات بػػػ 
ٞتباية با١تائة من ا 42.1رباح ٘تثل نبلحظ أف الضرائب على ا١تداخيل واأل ،العتبار ىيكل اٞتباية الضريبية وتطورىاا

ف يف حُت أ 2002با١تائة سنة  46.3ل با١تائة مقاب 36.7ا٠تدمات فتمثل الضريبية، أما الضرائب على السلع و 
 .2002با١تائة سنة  26.6ف كانت با١تائة بعد أ 17.8 إىلية ا٩تفضت الرسـو اٞتمرك
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 اٞتزائري االقتصادتطورات ىيكل اٞتباية الضريبية يف :(50)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February2154 

  عدـتوضح ا٠تدمات كذا الضرائب على السلع و رباح و ية ٢تيكل الضرائب على ا١تداخيل واألف دراسة ٖتليلإ          
يتعلق بالضرائب ا١تباشرة نبلحظ  جور والضرائب غَت ا١تباشرة على النشاطات، ففيماكفاية الضرائب ا١تباشرة خارج األ

كنتيجة لضعف يف عملية   ،رباح الشركاتاؾ ا٩تفاض يف ٖتصيل الضرائب على أىن 2014-1997نو خبلؿ الفًتة أ
الصافية للنشاطات  ا١تضافةصايف لبلستغبلؿ يف القيمة ض الئالتحصيل، على عكس التطورات ا٢تامة اٟتاصلة يف الفا

 اٟتقيقية خارج قطاع احملروقات.
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 تطورات ىيكل الضرائب ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة:  (51)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February .2154  

ما فيما يتعلق بالضرائب غَت ا١تباشرة، فنبلحظ ارتفاعا يف الضرائب على القيمة ا١تضافة للواردات اليت أ             
على النشاطات TVAبدورىا ا٩تفضت ، و 2014با١تائة سنة  57.7 إىل 1997با١تائة سنة  29.5نتقلت من ا

با١تائة من الضرائب على السلع  20البًتولية و اليت ٘تثل على ا١تنتجات TVAو  تاالقتصادياما الداخلية، أ
 .2007انعدمت بدءا من سنة  أف إىلفضت حصتها من الضرائب غَت ا١تباشرة ا٩ت 1997ا٠تدمات سنة و 

ائب غَت ا١تباشرة على النشاطات الداخلية الضر األرباح و  ف ىذا اال٩تفاض يف الضرائب ا١تباشرة علىإ              
يل ف ٘تثل مصدرا مهما لتمو ٯتكن أيف القدرة على التحصيل للجباية العادية، ىذه ا١تصادر للضريبة يعكس ضعف 

 يف ٣تاؿ طرؽ التحصيل.ة الضريبية و لية يف ٣تاؿ السياسىيك إصبلحاتدخاؿ ا١توازنة العامة للدولة بشرط إ

 رصيد الموازنة العامة :الفرع الثالث
 .العامة ا١توازنةاستمرار تسجيل العجز يف الشكل نبلحظ من خبلؿ 
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 تطور رصيد ا١توازنة العامة يف اٞتزائر:(52)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2013. 

ف حيث أ ،2013مليار دينار سنة  1826مقابل  مليار دينار 1232.7(1)العاـ االدخارسجلت تدفقات         
 اإلنفاؽيقـو بتمويل ، و 2013با١تائة سنة  30.7ة مقابل اإلٚتاليبا١تائة من اإليرادات  21.6العاـ ٯتثل  االدخار

 ػػػػػعجز يف التمويل للخزينة العمومية يقدر بحدوث  إىليؤدي با١تائة و  49.4بنسبة  2014لسنة  للدولة االستثماري
 مليار دينار. 1323.6

 فاإليرادات فإتطاعات من صندوؽ ضبط قد موؿ من خبلؿ اق 2013ذا كاف ٘تويل عجز ا١توازنة لسنة وإ        
با١تائة من  20.8ػػػػػػ ب مليار دينار وىو ما يقدر 1155ارب يقيكوف من خبلؿ اقتطاع ما 2014 ٘تويل العجز لسنة

 الصندوؽ.

 السياسة النقديةتقييم المطلب الثاني: 
مراقبة الكتلة النقدية والسيولة البنكية وذلك بغرض التحكم  إىلدؼ يعتمد بنك اٞتزائر على سياسة نقدية هت         

ة على لقائموا خَتةسنوات األلي اليت اعتمدهتا الدولة يف ااالقتصاد اإلنعاشيف الضغوط التضخمية يف ظل سياسة 
 .سياسة ا١تالية التوسعيةال

                                       
 .ة ناقص نفقات التسيَتاإلٚتاليااليرادات  -(1)
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 : تطورات المجاميع النقديةولاأل الفرع
مت تسجيل فائض يف  2000، وبدءا من سنة 1998-1991التعديل ا٢تيكلي بعد فًتة برامج التثبيت و            

حد مصادر التوسع النقدي يف اٞتزائر، ًتاكم احتياطات الصرؼ واليت تعد أالسيولة يف السوؽ النقدي كنتيجة ل
كلها   ، 2006-2004التخفيض من ا١تديونية ا٠تارجية و  اإليرادات١توارد يف صندوؽ ضبط تراكم ا إىل باإلضافة

 الوطٍت. االقتصادعوامل سا٫تت يف حدوث زيادة يف السيولة يف 

 الجزائري االقتصادوال: الكتلة النقدية ومقاببلتها في أ
٪تو  2014اف ا١تدفوعات بداية من سنة ا٠تارجية الصافية كنتيجة ٟتدوث عجز يف ميز  لتزاماتااللقد شهدت         
 8.41با١تائة مقابل  14.50 ػػػػيضا انتعاشا يف النمو النقدي قدر ببا١تائة، ىذه السنة شهدت أ 3.35ػػػػػ يقدر ب

با١تائة يف حُت  12.39يقدر بػػػ ٔتعدؿ زادت خارج ودائع احملروقات M2ف الكتلة النقدية ، كما أ2013با١تائة سنة 
 با١تائة. 20.15قطاع احملروقات زادت ٔتعدؿ يقدر بػػػػف ودائع أ

 اٞتزائري االقتصادمقاببلت الكتلة النقدية يف :(53)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 54/49 February 2154.  

، حيث يتضح أف ا١تصدر األساسي اٞتزائري االقتصادالسابق تطورات مقاببلت الكتلة النقدية يف الشكل يبُت        
كنتيجة لًتاجع هنا ا٩تفضت  ومن ا١تبلحظ أيضا أصدار النقدي يف اٞتزائري يتمثل يف االلتزامات ا٠تارجية الصافية، لئل

يضا ىو ٪تو القروض الداخلية بلحظ أء ا١تف الشيبسبب الصدمة النفطية، كما أ اإليراداتموارد صندوؽ ضبط 
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با١تائة مقارنة  26.05 ػػػػ٪تو قدر ب 2014حيث سجلت سنة ، كمقابل مهم من مقاببلت الكتلة النقدية  ،لبلقتصاد
با١تائة، وذلك بسبب الزيادة يف القروض ا١تمنوحة لبلقتصاد اليت بلغت  15.06اليت سجلت  2012بسنة 

 . 2014رب مليار دينار هناية ديسم 6504.59

با١تائة من ىذه القروض  48ف إف ٖتليل ىيكل القروض ا١تمنوحة لبلقتصاد حسب القطاعات يبُت أ            
كما بلغت ،  ار كقروض ٦تنوحة للمؤسسات ا٠تاصةدين مليار ٦2717.93تنوحة للقطاع ا٠تاص، حيث مت تسجيل 
ئة با١تا 24.15،  2014ديسمرب  هنايةٚتايل القروض با١تائة من إ 75.28نسبة القروض ا١تتوسطة والطويلة األجل 

 (1)جل.روض طويلة األبا١تائة منها عبارة عن ق 51.13جل و منها عبارة عن قروض متوسطة األ

 ثانيا: السيولة البنكية والسوق النقدي
، وذلك سيولةدوات المتصاص ىذه التطبيق أ إىلدفع بنك اٞتزائر  2002ف فائض السيولة ا١تسجل بداية إ         

حيث أف البنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية  البنكية، السيولةين كاف ىناؾ عجز يف على عكس ما حدث سنوات التسعينات أ
 يف  السيولة.ا١توجود عادة التمويل لدى بنك اٞتزائر بفعل الفائض ا٢تيكلي بعمليات إصبحت ال تقـو أ

با١تائة كنتيجة للصدمة ا٠تارجية، حيث مت  1.4٪توا متواضعا يف السيولة البنكية قدر بػػػ  2014سجلت سنة         
لطلب على األمواؿ كبَتة لعودة   2014، كما سجلت سنة 2014مليار دينار هناية دسيمرب  2730.88تسجيل 

با١تائة من السوؽ ما  95ومية واليت ٘تثل قراض على مستوى السوؽ البنكي، خاصة يف قسم العمليات اليالقابلة لئل
 .2013با١تائة فقط سنة  27بُت البنوؾ مقابل 

 

 

 

 

 

                                       
 تقرٌر بنك الجزائر -(1)
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 تطورات ا١تؤشرات النقدية يف اٞتزائر:(54)الشكل رقم

 
Source: Algeria Statistical Appendix IMF Country Report No. 13/49 February 2154 

يف السوؽ النقدي لعشرية كاملة تستلـز ضرورة ا١تبلحظة ف الفائض ا٢تيكلي للسيولة البنكية أ اإلشارةر ٕتد        
لتوقع هبا، ففي سنة التحكم يف تقنيات ا إىل باإلضافة ،اٞتيدة لسلوؾ العوامل ا١تستقلة اليت تؤثر على السيولة البنكية

 يوضح التغَتات السنوية التالية:للسيولة البنكية ف ٖتليل سلوؾ العوامل ا١تستقلة إ 2014

مقابل  2014مليار دينار، هناية  557.35 ػػػػػػالنمو ا١تتواضع لبللتزامات ا٠تارجية الصافية لبنك اٞتزائر ب -
 تستمر يف التغذية ا١تتواضعة للسيولة البنكية.، و 2013نة مليار دينار س 334.9

لدى ( اإليراداتصندوؽ ضبط العامة، ) حساب جاري و ع ا٠تزينة مليار دينار لودائ 1155 ػػػػػػتغَت سليب ب -
، حيث انتقل الرصيد اإليراداتمليار دينار من صندوؽ ضبط  903.3كثر من بنك اٞتزائر، كنتيجة لتعبئة أ

 .2014مليار دينار هناية  4335.58 إىل 2013مليار دينار هناية  5238.8من 
با١تائة  15 ػػػػػػػمليار دينار  ٔتعدؿ ٪تو يقدر ب 486.99 الزيادة يف التداوؿ االئتماين خارج بنك اٞتزائر ب -

 ، وىذا ما ٯتثل تسرب للسيولة من النظاـ البنكي.2013با١تائة سنة  8.37مقابل 

 أىداف السياسة النقديةأدوات و الثاني:  الفرع
طار إلبدراسة وٖتليل أدوات وأىداؼ السياسة النقدية من خبلؿ ٖتليل تطور ا الفرعتقـو الدراسة يف ىذا      

 التنظيمي للسياسة النقدية ومسارىا.
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 تطور اإلطار التنظيمي للسياسة النقديةأوال: 

د ا١تتعلق بالنق 1990افريل  14ؿ  10-90يف قانوف  للسياسة النقدية يف اٞتزائر جاء التنظيمي اإلطارف إ        
القرض، والذي ا١تتعلق بالنقد و  2003 أوت 26ػػػػػ ل 11-03مر من خبلؿ األ 2003ومت تعديلو سنة ض، القر و 

 ىدافها.دوات السياسة النقدية وأأ ركز على

شرة للسياسة النقدية دوات غَت ا١تبااأل تدعيم إىلقا دفع بنك اٞتزائر ساب إليوشرنا أالسيولة الذي فائض إف         
دوات جديدة اٞتزائر أاستخدـ بنك  2002بداية من سنة إعادة التمويل وبالتايل ضخ السيولة، و  اليت تتضمن أدوات

مت  2013، ويف سنة (1)ياـأ 7ن خبلؿ: اسًتجاع السيولة خبلؿ للسياسة النقدية المتصاص الفائض يف السيولة م
 ر.شهأ 6ػػػػػػ اسًتجاع السيولة ل أداةدخاؿ إ

اليت جاءت  اإللزاميةغَت ا١تباشرة ا١تستخدمة من قبل البنك ا١تركزي، تعترب االحتياطات  دواتاأل إىلباإلضافة         
ليت ال تتطلب تدخل بنك ا١تهمة ا١تطبقة، وا دواتمن بُت األ 2004 مارس 4 ػػػػػل 02-04من خبلؿ التعليمة 

 02-09القرض بوضع قانوف رقم لنقد و نوؾ التجارية، وقاـ ٣تلس ا٪تا ىو عبارة عن التزاـ قانوين تقـو بو الباٞتزائر وإ
على  دوات السياسة النقدية وركز بشكل كبَت على عمليات السياسة النقديةا١تتعلق بعمليات وأ 2009ماي  26 ؿ

 النقاط التالية: إىلشارة مستوى سوؽ النقد، حيث مت اإل

 البنوؾ التجارية.العقوبات احملتملة للمخالفُت من السياسة النقدية لبنك اٞتزائر و  عمليات -
تمثلة يف عمليات إعادة ا١تو  عمليات السياسة النقدية اليت يقـو هبا بنك اٞتزائر على مستوى السوؽ النقدي -

 جل، عمليات التسوية، العمليات ا٢تيكلية.التمويل، إعادة التمويل طويل األ
 سة النقدية.ساسي للسياألالتسهيبلت الدائمة ا١تقدمة للبنوؾ التجارية باعتبارىا الطرؼ ا -
العروض الدورية العادية أو  إعبلناتجراءات تدخل بنك اٞتزائري على مستوى السوؽ النقدي من خبلؿ إ -

 و العمليات الثنائية.إعبلنات العروض السريعة، أ
الناشئة عن السياسة النقدية حصريا من خبلؿ نظاـ الدفع اٟتقيقي للمبالغ الكبَتة  األمواؿجراءات حركة إ -

 اجل.والدفع الع

                                       
 .2002فريل أ 11 ػػػػػل 2002-02التعليمة  -(1)
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ة وا٠تاص 00-03ا١تكملة للمر  04-10رقم  مريةخبلؿ األ طار العمليايت للسياسة النقدية منمت توحيد اإلو       
 الستهداؼ٫تية هنائي للسياسة النقدية، وىذا ما أعطى أسعار كهدؼ ستقرار األبالنقد والقرض، من خبلؿ ٖتديد إ

 (1).التضخم من خبلؿ التحكم يف فائض السيولة البنكية 

 ثانيا: مسار السياسة النقدية

فائض السيولة ا١توجود يف السوؽ النقدي  متصاصباية ا١تتبعة من قبل بنك اٞتزائر لقد ٝتحت السياسة النقد          
با١تائة  4لتضخم با١تتوسط بلغ معدؿ ا 2014و 2002نو بُت  التحكم يف معدالت التضخم، حيث أوبالتايل
االستقرار رساء دعائم ضخم ساىم يف إ، ىذا التحكم يف معدؿ الت2012نة با١تائة س 8.89 كبعلى قدر ٔتعدؿ أ

صندوؽ ضبط  استخداـبالسيولة من طرؼ ا٠تزينة العامة عملية التعقيم ٞتزء من فائض  إىل باإلضافةي، االقتصاد
 .اإليرادات

السنة الرابعة اليت مت فيها استهداؼ التضخم السنة الثبلثة عشر اليت ٘تيزت بفائض السيولة و  2014وتعد سنة        
ذات الطبيعة وقد شهدت ىذه السنة عودة الضغوط التضخمية السياسة النقدية،  باستخداـمن طرؼ البنك ا١تركزي 
 .2012لسنة  األوؿسعار السلع االستهبلكية للثبلثي الداخلية، عقب صدمة أ

يزاف ا١تدفوعات ا١تالية نقدية كمية باالعتماد على م أىداؼبتحديد  (2)ا١تاليةطار الرب٣تة قاـ بنك اٞتزائر يف إ           
توقعات تطورات اجملاميع اٟتقيقية يف ٖتديد وتقدير نسبة السيولة،  استخداـعمليات ا٠تزينة العامة، حيث يتم العامة و 

زائر يف حالة كوف سياسة الصرؼ ا١تتبعة ويعترب سعر الصرؼ ا١تتغَت ا١تفتاح يف عمليات الرب٣تة النقدية وا١تالية يف اٞت
العاـ  اإلنفاؽواليت ٘تيزت بالتوسع يف  2012و  2011نو بعد التوازف، ومن ا١تبلحظ أاالقًتاب من  إىلتسعى 

 يضا اثر الصدمات ا٠تارجية على ا١تالية العامة.اري منو تضمنت الرب٣تة ا١تالية أخاصة اٞت

                                       
 .تقرير بنك اٞتزائر  -(1) 
 الرب٣تة عملية وتستخدـ  .الكلية يةاالقتصاد األىداؼ من معينة ٣تموعة لتحقيق مصممة السياسة تدابَت من ومتسقة شاملة ٣تموعة ىو ا١تايل الربنامج -(2)

 فيو ترغب موقف أي على تطبق أف ٯتكن لكنها الدويل، النقد صندوؽ من مالية مساعدة على للحصوؿ ا١تؤىلة والتصحيح التثبيت برامج تصميم يف ا١تالية
 أو ياالقتصاد األداء من معُت مستوى على ىواٟتفاظ ببساطة ا٢تدؼ يكوف وقد .ا١تتوافقة الكلية يةاالقتصاد السياسات من ٣تموعة وضع يف السلطات

يف  ٪تطية بصورة يظهر الذي احمللي العرض واٚتايل احمللي الطلب اٚتايل ُتب اإلختبلؿ لتصحيح السياسات توضع ثَتةك  أحياف ويف  .ا١تستوى ذلك ٖتسُت
معهد صندوق ، ا١تالية الرب٣تة عن تطبيقية دراسية ١تزيد من التفاصيل أنظر: حلقة .االنتاج ٪تو وا٩تفاض التضخم، معدؿ وارتفاع ا١تدفوعات، ميزاف مشكبلت

 .النقد الدولي
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ف المتصاص السيولة البنكية نبلحظ أ بق من قبل بنك اٞتزائر،ر الفائدة ا١تطَ خذنا بعُت االعتبار سعوإذا أ         
شهر يولة لثبلثة أبا١تائة، سعر الفائدة السًتجاع الس 0.30 ػػػػسعر الفائدة ا١تطبق على تسهيبلت الودائع يقدر ب

ما فيما يتعلق بسعر الفائدة يف أبا١تائة،  0.75در ب فقُ  أياـ 7 ػػػػما بالنسبة السًتجاع السيولة لبا١تائة، أ 1.25
ما سعر الفائدة ا١تتعلق أ 2014با١تائة خبلؿ سنة ١4تائة و با 0.31250السوؽ مابُت البنوؾ، فًتاوحت مابُت 

التمويل من ا١تلجأ  إعادةدوات ألف أ٫تية بالغة وٖتظى قناة القروض بأ با١تائة. 0.50فقدر ب  اإللزاميةباالحتياطات 
ولة الذي كاف ٯتيز اليت مل تكن عملية سابقا بسبب فائض السيو  2015ف عملية ابتداء من ستكو  لئلقراض األخَت

 .السوؽ النقدي
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 :الثالث خبلصة الفصل
، حاولت القياـ 2015-1970اٞتزائري خبلؿ الفًتة  االقتصادطروحة يف ىذا الفصل بتقييم وضعية قامت األ      

با١ترض وا١تؤشرات اليت اإلصابة عينات مربزة مكامن ا٠تلل وأسباب لسبوات انبعملية تشخيص للمرض اٞتزائري منذ س
اع ف من تبعية كبَتة للقطغاية اآل إىلاٞتزائري ال يزاؿ يعاين  االقتصادف التوازف ا٢تيكلي، حيث اتضح بأ اختبلؿتوضح 

اٞتزائري من ىذه التبعية،  االقتصادخراج إ إىلوالربامج التنموية ا١تسطرة واليت ىدفت أساسا  اإلصبلحاتالنفطي رغم 
ا٢تيكلي  االختبلؿا٢تيكلي سواء كانت داخلية أو خارجية كلها تدؿ على درجة  االختبلؿال أف مؤشرات قياس إ

ية يف اٞتزائر االقتصادضرورة القياـ  بتقييم السياسات  إىلاٞتزائري، وىذا ما دفعنا  االقتصادالكبَت الذي يعاين منو 
أو ٕتارية حيث اتضح اعتماد اٞتزائر بشكل كبَت على احتياطات الصرؼ كمقابل أساسي  يةمال سواء كانت نقدية أو

أسعار النفط، ىذا فيما يتعلق  ت يفاٞتزائري عرضة للتقلبا االقتصادوىذا ما ٬تعل  ،من مقاببلت الكتلة النقدية
ٞتباية البًتولية كمصدر أساسي اٞتزائري يعتمد بشكل كبَت على ا االقتصادالنقدية، أما السياسة ا١تالية ف بالسياسة

 ، وبالتايل توفر ٥تاطرة عدـ استمرارية السياسة ا١تالية.غَت البًتولية اإليراداتيرادات على حساب لئل

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعالفصل   

قتصادية في االقتصاد الجزائري محاكاة السياسات اال
 ستخدام نموذج التوازن التطبيقي العامبا
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 تمهيد
التوازف التطبيقي العاـ يف تقييم السياسات  ٪توذج استخداـ إىلطروحة من خبلؿ ىذا الفصل هتدؼ األ

ا٢تيكلي الذي يعاين منو  التوازفكفيلة ٔتعاٞتة اختبلؿ   اقتصاديةسياسات  قًتاحواية الكلية ا١تطبقة يف اٞتزائر االقتصاد
 يف وشاملة األغراض متعددة أداة أضحى إذ معترباً  تزايداً  النماذج من النوع ىذا طبيقت عرؼ لقدو اٞتزائري،  االقتصاد

 تعتمد فهي البعض بعضها مع األخرى التقليدية النماذج من العديد تربط النماذج فهذه ،االقتصاد نواحي أغلب
 عدد على النماذج نم النوعيتكوف ىذا  كما األسواؽ، ا١تتعددة النماذجو  يةاالجتماع اٟتسابات صفوفةم على أساساً 

 .اٟتكومية ا١توازنةو  ا١تدفوعات وميزاف وا١تدخرات اتاالستثمار  مثل الكلية يةاالقتصاد ا١تكونات من
 ثبلث مباحث أساسية: إىلمت تقسيم ىذا الفصل 

 التوازف التطبيقي العاـ نموذجالنظري ل اٞتانبا١تبحث األوؿ:  -
 اٞتزائري. االقتصاديف  يةاالجتماعا١تبحث الثاين: مصفوفة اٟتسابات  -
 اٞتزائري. االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ يف  ٪توذجا١تبحث الثالث:  -
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 التوازن التطبيقي العام نموذجالنظري ل الجانبالمبحث األول: 

اٞتزائري بغرض تقييم واقًتاح سياسات  االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ على  ٪توذجتنطلق األطروحة يف تطبيق 
ىيكل  إىلمن خبلؿ التطرؽ  نموذج١تاـ با١تقاربات النظرية ٢تذا الصحيح اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي باإلاقتصادية كفيلة بت

حيث مت تقسيم  .يةاالجتماعانات ا١تستخدمة فيو وا١تتمثلة يف مصفوفة اٟتسابات ي، وتطبيقاتو وقاعدة البنموذجال
 :ُتلبمط إىلا١تبحث 

 ؛ا١تطلب األوؿ: ماىية ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ -
 .ا١تطلب الثاين: قاعدة بيانات ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ -

 التوازن التطبيقي العام نموذج ماىيةالمطلب األول: 
وأ٫تيتو  نموذجالتوازف التطبيقي العاـ من خبلؿ تقدًن أىم التعريفات ٢تذا ال ٪توذجماىية  إىليتطرؽ ىذا ا١تطلب        

 ية ا١تختلفة.االقتصادضمن النماذج 

 التوازن التطبيقي العام نموذجمقدمة في األول:  الفرع
ومكوناتو وأ٫تيتو  نموذجالتوازف التطبيقي العاـ من خبلؿ تقدًن مفهـو ال ٪توذجمقدمة يف  الفرعيتناوؿ ىذا 

 ية.االقتصاد

 التوازن التطبيقي العام نموذجأوال: مفهوم 

 يف مؤخراً  بدأت اليت الشامل، ياالقتصاد التحليل طرؽ أحدث أحد )1(العاـ  التطبيقي التوازف ٪تاذج عتربتُ 
 ٢تذه وكنتيجة )2(الرياضية الرب٣تة وبر٣تيات اآللية اٟتاسبات هتاشهد اليت التطورات البيانية القواعد توفر بفضل االنتشار

 كالبنك،ةالعا١تي يةاالقتصاد ا١تؤسسات أوساط يف روتينية بصورة تستخدـ )3(العاـ، التوازف ٪تذجة أصبحت التطورات
 تأيتو  البلداف، من العديد يف ياالقتصاد اإلصبلح جبرامو  يةاالقتصاد السياسات لتقييم الدويل النقد وصندوؽ الدويل

ة التجاري واالتفاقيات الشراكات الضريبيب، اإلصبلح قضايا العاـ التوازف ٪تاذج تناولتها اليت اٟتديثة ا١تواضيع مقدمة يف
 .ا١تتوازف ياالقتصاد والنمو ا١تستدامة التنمية وقضايا البيئة الدولية، اإلقليمية

 
 

                                       
(

1
)- Computable general equilibrium model / modèle d’équilibre général calculable. 

)
2
(- Mathematical Programing Software" . 

(
3
)- General Equilibrium Software. 
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 "التوازن"تعريف مصطلح  .1

بُت مكوناتو،  على شكل نظاـ من العبلقات قتصادلبللعاـ يعكس ا١تقاربة التحليلية ف مصطلح التوازف اإ
بدراسة الكميات وؿ يهتم لتمييز بُت نوعُت من النماذج، األٯتكن االتوازف التطبيقي العاـ، و  ٪توذجوىو ما يقـو بو 

 فأحيث  ،النسب من خبلؿ نظاـ من ا١تعادالتالدراسة التغَتات يف  هىذستستخدـ والثاين يهتم بدراسة التغَتات، و 
معادلة و  (m)الذي يتكوف من  (V) ،(1)تغَت النسب ١تختلف مكونات الشعاع إىلا١تتغَتات تتغَت وىذا ما يؤدي 

(n)متغَتF(V)=0.  ، ف يكوف عدد ا١تتغَتات أية، وال بد االقتصادساس النظرية أحيث تبٌت ا١تعادالت على(nأ ) كرب
ية الكلية يف االقتصادسات اليت تستخدـ من خبلؿ السيايتم ٖتديد ا١تتغَتات ا٠تارجية و(، m)من عدد ا١تعادالت

 (2).ثَت على ا١تتغَتات الداخليةأالت

 ٪توذجاىرة اقتصادية معينة ىي بناء ظي اقتصادي عندما يريد دراسة سلوؾ أطوة يقـو هبا إف أوؿ خ    
ىو يعترب و  (3)التوازف التطبيقي العاـ من بينها، ٪توذجية والذي يعترب االقتصادالعديد من النماذج  وىناؾ ،اقتصادي

طار ما إكما يدرس العبلقة بينهم يف   ،ا١تستهلكُت يف اقتصاد مانو يدرس سلوؾ كل من ا١تنتجُت و شامل أل ٪توذج
١تعادالت اليت تصف نو نظاـ اأب التطبيقي العاـ التوازف ٪توذجٯتكن تعريف و  (4)يسمى حلقة التدفق الدائري للدخل.

 األساسيةالقاعدة ية و االقتصادية ساسا من النظر أبط بُت ىذه ا١تعادالت اليت تشتق العبلقات اليت تر صاد معُت و اقت
 :بديهية التوازف العاـ ىي نموذجاليت ينطلق منها ال

Y= C+I+G+E-X 

                                       
(

1
)- vector. 

)
2
(- Gae kauzi, Forecast and the Impact of macroeconomic policies. Computable general equilibrium study for 

Papua new Guinea, doctorat in economic, Monash University, Australia, August, 2003, p 4. 

 على الوقوؼ الواحدة للمسألة ٯتكن إذ فيها، ىدؼ لكل ا١تعطاة الًتجيحاتو  ا٢تدؼ أودواؿ بدالة ٤تكـو ا٪توذج يعد٪توذج الذي  األمثليةمن بينها  -(3)
 أف كما القيود، ونفس العبلقات بنفس إلحتفاظا معا الواحدة الدالة متغَتات من لكل األوزاف أو ا٢تدؼ لدالة الصياغات تعددت ما إذا أمثل حل من أكثر

 اإلبتعاد أخرى جهة من يقابلو ذلك أف إال وتناسقها، لئلفًتاضات ا١تنطقي اإلختيار إمكانية يعطي األسلوب ىذا يف واسع نطاؽ على الرياضيات إستخداـ
 اإلطارات وقلة اٟتسابية واألجهزة وا١تعلومات البيانات من اهتومستلزما اٟتسابية العمليات ضخامة األسلوب ىذا على ترد اليت اإلعًتاضات من الواقعية، عن

 اإلمكاناتو  البيانات توفَتو  وتعميقها التخطيطية ا٠تربة اكتساب مع اإلعًتاضات ىذه معظم ٕتاوز ٯتكن أنو إال خاصة، ا١تتخلفة الدوؿ يفت وكفاء
 في العام اإلنفاق لسياسة خاصة دراسة مع يةاالقتصاد السياسات وترشيد القياسية النمذجة"  ٤تمد، فرحي . ١تزيد من التفاصيل أنظر:اٟتسابية
 . 1999،االقتصاد معهد جامعةاٞتزائر، منشورة، غَت دولة، دكتوراه أطروحة ،"الجزائر

(
4
)-  Mary Bur Fisher, Introdution to computable general equilibrium models, Cambridge university press, USA, 

2011,P1. 
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جل أنيا من آبوجود متغَتات داخلية ومتغَتات خارجية، ويتم معاٞتة ىذه ا١تعادالت  نموذجال يتميز ىذاو           
 (1).توازفال إ٬تاد

كثر من ا١تتغَتات أو أف يغَت متغَت واحد أنو ٯتكن لبلقتصادي أىو  نموذجومن بُت خصائص ىذا ال           
لداخلية. ٬تاد قيم جديدة للمتغَتات اإجل أومن  ،مع احملافظة على التوازف نموذجعادة معاٞتة الإجل أا٠تارجية من 

 نموذج. ومن خصائص ىذا الغَتات الداخليةف يؤثر على ا١تتأٯتكن للمتغَت ا٠تارجي  في كياالقتصادحيث يبلحظ 
ٚتيع ا١تتغَتات ) الدولة وا١تستثمرين والقطاع ا٠تارجي ( و يُت االقتصادخذ بعُت االعتبار ٚتيع ا١تتعاملُت أنو يأ

 (.على سبيل ا١تثاؿ ا١تيزاف التجاري واالستثمار االدخار،اإلٚتايل)الناتج احمللي  القطاعية يةداالقتصا

عاـ مزايا خاصة التوازف ال جلنماذ فإف ،ساتاج القياسية يف ٖتليل السيذ االواسع للنم ستخداـاالبالرغم من و         
 استخداـ –بيانات كثَتة هنا ال تتطلب معطيات و أو ية، االقتصادة العكسية للسياسة ثَتات التغذيأتتمثل يف توضيح ت
 (.2) -بيانات سنة واحد

 "التطبيقي"مصطلح  تعريف .2

ذلك ، و االقتصادألثر أو الصدمات على يستطيع تكميم ا نموذجف ىذا الأمعٌت ىذا ا١تصطلح ىو  
ي عملية التكميم مرتبطة أف ىذه العملية أ تساعد على عمليات التنبؤػ كما ية اليتاالقتصادباالستعانة بالنظرية 

 ية الكلية،االقتصادمهمة بالنسبة لصانعي السياسات  داةأٔتعٌت السيناريوىات، اليت تعترب ي أ "ماذا لو"صطلح ٔت
ا١تكاسب من سياسة اقتصادية ف ٭تدد التكاليف و أية االقتصادٯتكن لصانع السياسة  ىذا ا١تفهـو استخداـبنو أحيث 
 معينة.

 "العام"ماىية مصطلح  .3

تعاجل  االقتصاديع نشاطات التوازف التطبيقي العاـ ٚت ٪توذجنو من خبلؿ ألح طف ىذا ا١تصأيعٌت  
١توجودة بُت ىذه العبلقة ا إىلضافة والتجارة باإل واالدخاراالستهبلؾ والتشغيل و  اإلنتاجين، ٔتا يف ذلك آبشكل 

                                       
 سواؽ.طلوبة يف ٚتيع األالكمية ا١تسعار تتساوى الكمية ا١تعروضة و ألنو عند مستوى معُت من ايُعرؼ على أ -(1)

، ا١تعهد العريب للتخطيط، ها في تقويم السياسات والتنبؤإستخداممنهجية بناء وقياس النماذج و مسح التطورات في ماـ وآخروف، إلعماد ا -(2)
 .288الكويت،ص 
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لعبلقة ا١توجودة بُت يسمح بوصف حركة التدفق الدائري للدخل، من خبلؿ ا نموذجف ىذا الأا١تتغَتات، كما 
حيث نستنتج من خبلؿ  ،يةاالقتصادثَت الدولة على كل منهما من خبلؿ السياسات أوكيفية ت اإلنتاجاالستهبلؾ و 

 ف كل شئ مرتبط بكل شيء.أ نموذجىذا ال

 التوازن التطبيقي العام النمطي نموذجثانيا: 

والتجارة ا٠تارجية  واالستثمار واالدخار اإلنتاجب وعوامل الطلكما ذكرنا ّتانيب العرض و   نموذجليهتم ىذا ا
 متعدد الدوؿ، حيث يسمح نموذجالالساكن، و  نموذجن التمييز بُت الٯتكية. و االقتصادمن خبلؿ السياسات  الدولةو 
ة إعاد إىلاليت تؤدي ياسة اقتصادية معينة و نإتة عن سية الاالقتصادبعد الصدمة الساكن با١تقارنة قبل و  نموذجال

الثابت ىو ٖتديد الرابح  نموذجلا٢تدؼ األساسي ل فإفقل فعالية، وبالتايل أو أكثر أية بشكل اإلنتاجٗتصيص ا١توارد 
 ا٠تاسر من ىذه الصدمات.و 

يأخذ تفاصيل  ف األوؿأحيث  ،الدوؿ ا١تتعددة نموذجالالدولة الواحدة و  ٪توذجأيضا بُت كما ٯتكن التمييز 
فصل يف متغَتاهتا يكثر و أدولتاف فما  االعتبارا١تتعدد يأخذ بعُت  نموذجف الأيف حُت  ،ٚتيع متغَتاهتاحدة و دولة وا

ف الرابط بُت ىذه الدوؿ يكوف من خبلؿ أواالستهبلؾ والتجارة ا٠تارجية، كما  اإلنتاج، من ناحية بشكل دقيق
 (1)رؤوس األمواؿ الدولية.من خبلؿ تدفق حركة و التجارة ا٠تارجية 

 التوازن التطبيقي العام نموذج ىيكلالثاني:  الفرع

ت داخلية وخارجية، امتغَت  ،كوف من ا١تعلماتتتالتوازف التطبيقي العاـ من ٣تموعة من التطبيقات  ٪توذجيتكوف 
 :التايلالشكل ، اليت تصنف على أساس ٣تموعات على نموذجمعادالت الو 

 .ستهبلؾاال -
 .اإلنتاج -
 .عوامل السوؽ -
 .التجارة ا٠تارجية -
 الدولة. -

                                       
)

1
(- Mary Bur Fisher, op.cit, p 5. 
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٤تل  االقتصادقساـ أاليت ٖتدد عدة ٣تمعات  إىل االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ على تقسيم  ٪توذجيقـو 
 التوازف التطبيقي العاـ. ٪توذجالتايل يوضح ا٠تطوات األساسية لبناء الشكل الدراسة، و 

 التوازف التطبيقي العاـ ٪توذج(: خطوات بناء 55)رقم الشكل

-  
-  
-  

 
 
 
 

ومعلمات متغَتات داخلية وخارجية  ٖتتوي على عدة التوازف التطبيقي العاـ على عدة ٣تمعات ٪توذج٭تتوي 
مكوف من معادالت  نموذجيصبح الدة، مث يتم قياس قيم ا١تعلمات، و ف يرمز ٢تا برموز ٤تدأواليت ٬تب  ،تومعادال

و٬تب على النتائج  نموذجي الكلي، تسمى ىذه العملية ٔتعايرة الاالقتصادلتحديد التوازف  هااستخدامرقمية، ٯتكن 
ج ئيف عملية التحليل. تسمى نتا هااستخدامف تكوف مقاربة لقاعدة البيانات ا١تستخدمة، حىت ٯتكن أا١تتحصلة عليها 

 .اسيريو األسعملية ا١تعايرة بالسينا

اليت تقـو على أساس تغيَت يف و  ةاحملاكاف يقـو بعملية أية االقتصادٯتكن لصانع السياسة  بعد ىذه العملية
عادة حل إ ية بعمليةاالقتصادقيمة متغَت واحد على األقل من قيم معلمات ا١تتغَتات ا٠تارجية، مث يقـو صانع السياسة 

حيث يقـو بإعادة حساب قيم ا١تتغَتات التوازنية الداخلية اٞتديدة اليت تتم مقارهنا مع نتائج السيناريو  (1)،نموذجال
 (2)األساسي. 

 التوازف التطبيقي العاـ. ٪توذجتنفيذ التايل يوضح ٥تطط بناء و الشكل و 

 

                                       
(

1
)- re-solve 

(
2
)- Ibid, p45 

المحاكاة : سٌنارٌو 

01 

تغٌٌر فً قٌمة متغٌر 
 خارجً

اذا كانت النتائج 

صحٌحة ٌتم 

إستخدامها 

 كسٌنارٌو اساسً

Solve 
mode

lel 

حساب قٌم 

المعلمات و 

القٌم المستقلة 

 للمتغٌرات 

تحدٌد 

المعلمات 

والمتغٌرات 

 والمعادالت

Re-
Solv

e 
mod
elel 

مقارنة النتائج 
الجدٌدة مع نتائج 
 السٌنارٌو االساسً
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 التوازف التطبيقي العاـ. ٪توذج٥تطط بناء وتنفيذ :(56)الشكل رقم

 

-  
-  
- . 
-  
-  

 

 

 
 

 

 .293ص  ، ا١ترجع السابق،ماـ وآخروفإلعماد اا١تصدر: 

 التوازن التطبيقي العام نموذجقاعدة بيانات أوال: 

ؿ فًتة معينة، يف اقتصاد معُت خبل اإلنفاؽو عاـ حركة التدفق الدائري للدخل التطبيقي ال التوازف ٪توذجيصف 
نفاؽ إكما يصف أيضا ،االقتصادخدمات يف ىذا نتاجو من سلع و إ عن ٚتيع ما مت ف قاعدة البيانات تعتربأحيث 

ف ٚتيع ىذه أالتجارة ا٠تارجية، حيث  إىلضافة ، باإلاالستثمارو  االدخاراٟتكومية  اإليراداتمداخيلهم، العائبلت و 
ات تسمح بتجميع ٚتيع ا١تعامبلت ف ىذه اٟتسابأة الرٝتية. حيث ا١تعطيات تستنبط من اٟتسابات الوطني

ة ا٠تدمات والفبلحة بقطاعات الصناعة والتجار مر ؿ فًتة زمنية معينة سواء تعلق األالنشاطات يف اقتصاد معُت، خبلو 
و ا٠تصائص أو على أساس ا١توقع اٞتغرايف، أف تصنف على أساس الدخل أمر بالعائبلت اليت ٯتكن و تعلق األأ

 الدٯتوغرافية.

نموذجبنية ال  
 نموذجالغرض ا١تقصود من بناء ال -
 يةاالقتصادنوع الوحدات عدد وحجم و  -
 ىيكل السوؽ لكل قطاع -
 الوظيفي عرب القطاعاتالشكل توصيف  -

 المعطيات االساسية
 اٟتسابات القومية -
 جداوؿ ا١تدخبلت وا١تخرجات -
 مصفوفة اٟتسابات االجتماعية -
نموذجغبلق الإ  -  

 توصيف قواعد اللعبة  -
 فز توصيف مفاىيم التوا -

 معطيات مرجعية
بناء يث تتوافق مع متطلبات التوازف و تبٌت ْت

 النماذج معا
نموذجمعايرة ال  
 تقدير ا١تعلمات غَت تلك احملددة خارجيا -
 اعادة توصيف النموذج -

 محاكاة تغير السياسة 
متغَتات السياسة نقـو التغَتات احملددة ا١تعطاة يف  إستخداـبعد 

 ذجْتل النمو 

 تقويم السياسة
 مقارنة السيانريو ا١ترجعي مع السيناريوىات االخرى -
 و النتائج ىيةتقوًن تغَتات الرفا -
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تضمن حسابات تصادر متعددة التوازف التطبيقي العاـ من م ٪توذجية يف سسايت البيانات وا١تعطيات األأت
وا١تخرجات اليت تسمح ببناء اقتصاد يف الكمبيوتر يتكوف من ٣تموعة من  ا١تدخبلتجداوؿ الدخل والناتج القومي و 

 ءعطاإب يةاالجتماعتقـو مصفوفة اٟتسابات ا ىو مشاىد يف السنة ا١ترجعية. و ا١تتعاملُت يتخذوف قرارات ٦تاثلة ١ت
يد ا١تتبع يف مصفوفة ف التقلأوا١تخرجات، حيث  ا١تدخبلتؿ توسيع معلومات جدوؿ ساسية من خبلا١تعلومات األ

ف يتساوى ٣تموع مداخل أعمدة النفقات وال بد ف ٘تثل األأيرادات و ف ٘تثل السطور اإلأىو  )1(يةاالجتماعاٟتسابات 
 .خلدلكل إنفاؽ نو ال بد من وجود أسطر للحساب نفسو وذلك كنتيجة للقاعدة اليت تقوؿ باألعمدة و األ

 التوازن التطبيقي العام نموذجتطبيقات ثانيا: 

تطوير و  ،االقتصادها نالكلية اليت يعاين مية االقتصادمعاٞتة ا١تشاكل لدراسة و  نموذجيستخدـ ىذا ال
التوازف التطبيقي  نموذجت ا١تتعلقة بالدراسا اىتمتع بداية التسعينات ية يف الدوؿ النامية، وماالقتصادالسياسات 

ية يف االقتصادتقييم السياسات ثَت التغَت ا١تناخي و أبت اىتمتف الدراسات اٟتديثة أكما   ،العاـ بتحرير التجارة ا٠تارجية
 ىذا اٞتانب.

 توصيفوو  نموذجتركيبة ال .1

يُت الذين االقتصادساسية عن ا١تتعاملُت أتوازف تطبيقي عاـ معلومات  ٪توذجي ساسية ألتتطلب العناصر األ
ية االقتصادليت ٘تثل كل الوحدات شكاؿ الدالية افتتعلق باالختيار ا١تناسب لؤلنية ما ا٠تطوة الثاأتتم ٪تذجة تصرفاهتم، 

 (2).يةاالقتصادخذا باالعتبار القواعد السلوكية اليت تفرضها البيئة أ

ْتيث تصبح  ،ية نقـو ببناء ا١تعادالتنموذجا١تعطيات الا١تعادالت و  وباستخداـ نموذجوبعد معايرة ال
من مث نقـو ْتل ىذه ا١تعادالت لقيم ا١تعلمات ا١ترغوب فيها مث نقـو بفحص و  نموذجت الٯتًتات دواؿ يف بياناالبار 

حىت تصبح النتيجة متسقة  نموذجيرة الاعادة معإنقـو ب ذا مل تتوافقإف ،يةاالقتصادمدى اتساؽ البارٯتًتات مع النظرية 
 (3)ي.االقتصادمع ا١تنطق 

                                       
(

1
)- Social Accounting Matrix. 

 ةف تكوف السلع يف ٣تموعة الصناعأف كل بلد يعترب صغَتا و أللمستهلكُت خيارات متماثلة و ف أه النماذج ىي ذدة يف مثل ىاالفًتاضات ا١تستخدمة عا -(2)
 .ا١تنتجتامة االحبلؿ يف نظر ا١تستهلك و  نفسها يف بلداف ٥تتلفة غَت

 .301ص  عماد اإلماـ وآخروف، ا١ترجع السابق، -(3)
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 محاكاة تغير السياسة و  نموذجفحص ال .2

و أدوات السياسات اٟتالية أحيث يتم تغيَت  ،ة ٖتليل السياساتمعايرتو ٯتكن مباشر و  نموذجال بعد بناء
حينئذ ٖتدد  ،حالة التوازف يف ظل السياسات اٞتديدة إىلللوصوؿ  نموذجمن مث حل التطبيق سياسات جديدة و 

 .مقارنتها مع حالة التوازف ا١ترجعياليت ٯتكن و  نموذجئج التوازنات ا١تقابلة للتسجل نتاا١تتغَتات اٞتديدة و 

 التوازن التطبيقي العام نموذجعناصر ثالثا:

 ،ٚتايلإاليت تصف اقتصاد ما بشكل  التوازف التطبيقي العاـ ٣تموعة من ا١تعادالت الرياضية ٪توذجيعترب 
 من خبلؿ معرفة مكوناتو. نموذجبتفكيك ىذا ال الفرع اسنقـو يف ىذقسامو،  و أالعبلقة ا١توجودة بُت  إىلضافة باإل

  Setsالميدان .5

ف الذي ٖتدد نو ا١تيداأعرؼ على الذي يُ ، set ا١تيداف التوازف التطبيقي العاـ ىو ٖتديد ٪توذجبو  أوؿ ما يبدأ
ف أحيث نفًتض  3x3نو الصناعات أعلى  iفعلى سبيل ا١تثاؿ ٯتكن ٖتديد  ،ا١تعادالتفيو ٚتيع ا١تعلمات وا١تتغَتات و 

وىي عبارة عن  QOi ف ٨تدد أعبارة عن ا١تخرجات ٯتكن  QOكاف   إذاو  ،زراعة وخدمات ،صناعة :قطاعات 3ىناؾ 
 االعتبارعناصر، الذي يأخذ بعُت  3من  vectorىذا ا١تتغَت ىو عبارة عن شعاع  فإف٥ترجات كل قطاع، وبالتايل 

 ا٠تدمات.٥ترجات كل من الزراعة والصناعة و 

على سبيل ا١تثاؿ لدينا و  ميادين، ف يكوف لديها عدةأالتوازف التطبيقي العاـ  ٪توذج ٯتكن لعدة متغَتات يفو 
 فإفنو السعر، وبالتايل أعلى PFس ا١تاؿ، يف ىذه اٟتالة ٯتكننا ٖتديد ا١تتغَت أالعمل ور  :نتاجإيتكوف من عاملي  ميداف

 س ا١تاؿ.أفائدة ر جر العمل وسعر أيتكوف من عنصرين، و٫تا ىذا ا١تتغَت ىو عبارة عن شعاع 

 المتغيرات الداخلية .2

وا١تستهلكة، أسعار الكميات ا١تنتجة مثل األسعار و  نموذج١تعادالت ال ف ا١تتغَتات الداخلية ٖتدد كنتيجةإ
 الوطٍت. واالدخاروكميات السلع ا١تستوردة وا١تصدرة، اإليرادات الضريبية 

 المتغيرات الخارجية .3
 .ابتةىي ذات قيم ثو  نموذجىي متغَتات ذات قيم ٖتدد خارج الو 
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 نموذجقفال الإ رابعا:
أيها ىي متغَتات ي ا١تتغَتات ىي متغَتات داخلية و ية بتحديد أاالقتصادعندما يقـو صانع السياسة 

ية بعملية االقتصادعندما يقـو صانع السياسة  فعلى سبيل ا١تثاؿ ،إقفاؿ النموذج نسمي ىذه القرارات بعملية ،خارجية
 ا٠تيار بُت:

رض العمل الوطٍت والطلب على جر ىو متغَت داخلي يرتبط بعف األأف عرض العمل ىو متغَت خارجي و أعتبار إ -
 .العمل

 الطلب عليو ىي عبارة عن متغَتات داخلية.      ف عرض العمل و أجر الوطٍت ىو متغَت خارجي و ف األأ اعتبار -

عن طريق وصف البنية  نموذجال ؿقفا١تنمذج إلج اا ٭تت ،دوا٢تميُت و االقتصادموعات ا١تتعاملُت بعد ٖتديد ٣ت
بالنسبة  ،مفاىيمووتعريف شروط التوازف و  ،يةاالقتصادشارات اليت تستجيب ٢تا الوحدات ٣تموعة اإلا١تؤسسية و 
تعريف البنية غراض التوازنية و ٍت توضيح ا١تتغَتات اليت ٗتدـ األذلك يعيضاح قواعد اللعبة و إوىل ٬تب للنقطة األ

حوؿ  االفًتاضاتضيح ية تو االقتصاديتضمن تعريف البنية و  ،يةاالقتصادة اليت تتفاعل داخلها الوحدات ا١تؤسسي
يف ٥تتلف  يُتاالقتصادف يتم ٖتديد طبيعة ا١تنافسة بُت ا١تتعاملُت أىيكل السوؽ وطرؽ توزيع السلع، ويعٍت ذلك 

 يضا ٣تموعة ا١تتغَتات.أالقطاعات و 

ف ز اتتضمن شروط التو مو و مفاىييتمثل يف تعريف شروط التوازف و  نموذجؽ الغبلخر إلساسي اآلا١تتطلب األ
تولد ىذه الشروط ا١تعادالت الكافية اليت تسمح بالتحديد الرياضي لتدفقات النشاط  ،ف السوؽز القيد ا١تعتاد لتوا

شروط التوازف  نموذجالغبلؽ تتضمن الشروط العامة إلسعار النسبية. و كل األ  إىلضافة باإل نموذجي يف الاالقتصاد
 االدخاربُت  ةا١تساوايل ا١تثاؿ على سبالشروط الكلية للتوازف و  إىلفة اضا١توارد، باإلسواؽ السلع و أالعادي يف 
 .واالستثمار

لقد عرؼ و  نموذجهد الصلة بُت كل عناصر النو ٯتأحيث  ،نموذجىم خواص الأيعترب مفهـو التوازف من و 
(robinson9929)يا بصورة ْتيث يكوف القرار الناتج من الوحدات مستوف ،قيم للمتغَتات التوازنية التوازف ٔتجموعة
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ا١تتغَتات الداخلية اليت تستويف ة ٖتدد قيم كل لنو حاأمشل يعرؼ التوازف بأعم و أرة و بصمشًتكة شروط التوازف، و 
 (1).ا١تعلماتعطاة للمتغَتات ا٠تارجية و لكل قيمة م نموذجية يف الاالقتصادىداؼ الوحدات أ

 ،مع بعضها البعض نموذجغَتات الية بتحديد معادلة تعريفية اليت تربط متاالقتصاديقـو صانع السياسة 
ية اليت تتعلق بكيفية التعديل يف االقتصاديصف قرارات صانع السياسات  نموذجقفاؿ الكلي للاإل فإفوبالتايل 

 ا١توضح يف ا١تعادلة التعريفية. ي الكلياالقتصادللحفاظ على التوازف  نموذجمتغَتات ال

ف ، ألنموذجفية تربط بُت متغَتات الف التطبيقي العاـ الساكن النمطي يعتمد على معادلة تعريز االتو  ٪توذجف إ 
ف أكما   ،ية الكليةاالقتصادي الكلية مثل السياسات االقتصادسلوكات ىذه ا١تتغَتات ٤تددة بشكل كبَت بالقوى 

حداث تغَتات يف ىذه السياسات للحفاظ على ا١تعادلة التعريفية احملددة إ إىلالكلية يسعى  يةاالقتصادصانع السياسة 
 ي.االقتصادللتوازف 

 االقتصادكس خصائص ة تعيحبطريقة صح نموذجف يقفل الأية ال بد االقتصادصانع السياسة  فإفوبالتايل      
ي سواء السياسة النقدية االقتصادية الكلية على التوازف االقتصادثر السياسات آوبشكل يسمح ٔتعرفة  ،٤تل الدراسة

 (2)و السياسة ا١تالية.أ

 التوازن التطبيقي العام نموذج: قاعدة بيانات الثانيالمطلب 

ية االقتصاداليت تعكس قيم ٚتيع التعامبلت  يةاالجتماعيتم الًتكيز يف ىذا ا١تطلب على مصفوفة اٟتسابات 
على حركة التدفق الدائري للدخل ال صورة إف ىذه ا١تصفوفة ماىي أما خبلؿ فًتة زمنية معينة، حيث  يف اقتصاد

 .اإلنفاؽو 

 يةاالجتماعطار النظري لمصفوفة الحسابات اإل األول: الفرع

طار النظري إلا إىلمن خبلؿ التطرؽ  يةاالجتماعطار النظري ١تصفوفة اٟتسابات اإل الفرعيتناوؿ ىذا 
 التطبيقي العاـ. وازفيف ٪تاذج الت هااستخدامللمصفوفة وكيفية 

                                       
عظم الكميات ا١تستهلكة دالة ا١تنفعة تف أميات االستهبلؾ واالنتاج اليت تستويف شرط ازف با٬تاد قيم ٣تموعة االسعار وككثر دقة يتحدد التو أوبصورة  -(1)

نتاج سواؽ العمل واإلأف تتوازف أجة دالة الربح ٖتت قيد التكلفة واالمكانيات و ف تعظم الكميات ا١تنتأوشرط  ،للمستهلكُت ٖتت قيد ميزانية ا١تستهلك
 .296ص عماد اإلماـ وآخروف، ا١ترجع السابق،.١تزيد من التفاصيل انظر:كل عوامل االنتاجوذلك بالنسبة لكل السلع و 

)2(- Mary Bur Fisher, op.cit, p 31.32 
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 يةاالجتماعمقدمة في مصفوفة الحسابات أوال: 

 (1)،يةاالجتماعي العاـ تسمى مصفوفة اٟتسابات التوازف التطبيق ٪توذجف قاعدة البيانات اليت يستخدمها إ

يُت، كما يأخذ بعُت االقتصادعبارة عن جدوؿ سهل القراءة يسمح بتحديد طبيعة العبلقة بُت ا١تتعاملُت  يوى
 .اإلنتاجاالعتبار ٚتيع عوامل 

حيث  عمودو  ف كل متعامل اقتصادي لديو صفىي مصفوفة مربعة أل يةاالجتماعات ف مصفوفة اٟتسابإ     
و دخل كل متعامل أعكس موارد تف حسابات الصفوؼما أ،نفاؽ كل متعاملإعكس ت حسابات األعمدةف أ

يف و  اقتصادينفاؽ ١تتعامل إ/دخللة واحدة  تعكس كل خلية يف ىذه ا١تصفوفة ٘تثل معامَ   فإف، وبالتايل اقتصادي
 (2)خر.آ١تتعامل  نفاؽ/ إنفس الوقت تعكس دخل

 يةاالجتماعمصفوفة الحسابات قاعدة البيانات الكلية في ثانيا: 

ف أي، حيث االقتصادفا دقيقا للنشاط وص يةاالجتماعتقدـ قاعدة البيانات الكلية يف مصفوفة اٟتسابات 
 اإلنفاؽالعائبلت ٯتثل  أعمدةفعلى سبيل ا١تثاؿ ٣تموع  ،أعمدة ا١تصفوفة ٘تثل مؤشرات اقتصادية كليةصفوؼ و 

 تسلوكيا٤تل الدراسة من خبلؿ  صاداالقتيسمح بوصف سلوؾ  ىو ما، و االقتصاديف ىذا  اإلٚتايلكي االستهبل 
 .يُتاالقتصادا١تتعاملُت 

 ية الكليةاالقتصادالنماذج و  يةاالجتماعمصفوفة الحسابات ثالثا:

وا١تستخدمة  واإلنفاؽية ا٠تاصة بالدخل االقتصادماذج لدعم الن يةاالجتماعلقد مت تطوير مصفوفة اٟتسابات 
توزيع الدخل عرب ٥تتلف ا١تتعاملُت ية و االقتصادبُت ىيكل القطاعات  ٖتليل العبلقةيف عمليات التخطيط و 

عرض قاعدة البيانات ا١تتعلقة باٟتسابات الوطنية بشكل تطوير ىذه ا١تصفوفة بغرض تنظيم و يُت. كما مت االقتصاد
 يُت.قتصاداالالعبلقة اليت تربط بُت ٥تتلف ا١تتعاملُت نفاؽ و د حلقة التدفق الدائري للدخل واإلدييسمح بتح

ية ىي قدرهتا االقتصاديف النماذج  هااستخدامو  يةاالجتماعىم فكرة جاءت هبا مصفوفة اٟتسابات أف أكما 
ثار ٤تل الدراسة، حيث تتمثل اآل االقتصادية على االقتصادغَت ا١تباشرة للصدمات رة و ثار ا١تباشعلى حساب اآل

                                       
)

1
(- Social accounting matrix 

(2)-Mary Bur Fisher, op.cit, p 45. 
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ثار غَت ا١تباشرة فتتمثل يف ما اآلأي، االقتصادية على النشاط االقتصادثار اليت ٗتلفها السياسات ا١تباشرة يف اآل
 ية.االقتصادبقطاعات كانت ٤تل الصدمة  رتباطهاايت ٖتدث يف قطاعات ٥تتلفة نتيجة التغَتات ال

سمح بوصف تية الكلية اليت االقتصادن النماذج التوازف التطبيقي العاـ ىو اٞتيل اٞتديد م ٪توذج فإفوبالتايل 
 إىلمعينة بشكل يؤدي  اقتصاديةت كنتيجة لسياسا  يةاالجتماعالتغَتات اليت ٖتدث على مستوى مصفوفة اٟتسابات 

فوفة اٟتسابات صف كل خلية من مأيعظم  من منفعتو، كما  ا١تستهلكية و اإلنتاجنتج يعظم من فعاليتو ف ا١تأ
 (1)لتطبيقي العاـ.التوازف ا ٪توذجيف  قتصاديةا٘تثل معادلة  يةاالجتماع

 يةاالجتماعتوازن مصفوفة الحسابات الثاني:  الفرع

اليت ٖتدثنا على أساس قاعدة البيانات ا١تشتقة من ٥تتلف ا١تصادر  يةاالجتماعيتم بناء مصفوفة اٟتسابات 
يف بعض و أنعلومات من ٥تتلف ا١تصادر، كما و البد من وجود منهجية لتوحيد ىذه ا١تفإنعنها سابقا، وبالتايل 

)2.(ىناؾ عدة تقنيات ١توازنة ا١تصفوفةى بعض ا١تعطيات غَت ا١تتوفرة، و اٞتمع للحصوؿ عل إىل أف نلجأالت ٯتكن ااٟت
 

ال على أو ازف يف عدة مستويات، و ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة يظهر البلت يةاالجتماعيف مصفوفة اٟتسابات و 
 اإلنتاجف ٣تموع تكاليف أستهبلؾ الوسيطي، حيث تستخدـ اإل ف ٚتيعهاأحيث  ،يةاإلنتاجعات امستوى ٚتيع القط

ٚتايل إف فائض أس ا١تاؿ حيث أتوازف ثاين يظهر يف مستوى دخل ر ىناؾ ال، و بأسعار ا١تنتج  تفوؽ ٥ترجات القطاع
 .يةاالقتصادس ا١تاؿ ٞتميع القطاعات أكرب من مداخيل ر أ العمليات ١تختلف ا١تتعاملُت

 دتعو RASطريقة من بينها،  عدة طرؽ مستخدمة يف ىذا اجملاؿ ىناؾ١تواجهة مشكلة عدـ توازف ا١تصفوفة و 
ىي تستخدـ عندما يكوف ، و يةاالجتماع مصفوفة اٟتسابات لتحقيق ا١توازنة يف ااستخدامكثر الطرؽ أىذه الطريقة 

 .نود ٖتديث ا١تصفوفةبيانات جديدة و  يكوف لدينا قاعدةو عندما أ،  األعمدةال يساوي ٣تموع  الصفوؼ٣تموع 

 

                                       
(

1
)- ibid, p 66- 67. 

 .ross-entropy methods, Fofana et al., 2005و  RASمن بينها طريقة -(2)
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 يةاالجتماعمخطط مصفوفة الحسابات الثالث:  الفرع

 ساسيتُت:أي مزيج بُت فكرتُت االقتصادلفكر من وجهة نظر ا يةاالجتماعتعد مصفوفة اٟتسابات 

 ا٠تدمات.الكينزي لسوؽ السلع و  نموذجكس ال٦تا يع ،العرض على شكل مصفوفة ٟتسابات الدخل الوطٍت -
 (1).االقتصادنتاج يف ىذا ا٢تيكلية لئل ٥ترجات الذي يعكس العبلقةمدخبلت و  ٪توذج -

ساس ثبلث قواعد أ، مبنية على واجتماعيةمصفوفة مربعة ١تعطيات اقتصادية  يةاالجتماعوتعد مصفوفة اٟتسابات 
 ساسية:أ

 مدخبلت.و عمود يعترب أف لكل عنصر من سطر أن ىذه ا١تصفوفة عمود مرافق، حيث لكل سطر م -
عمدة سطر مع ٣تموع األذا تساوى ٣تموع األإنو مكتمل أ يةاالجتماعظاـ مصفوفة اٟتسابات نقوؿ عن ن -

 ا١ترافقة.
 (2)عمدة.نفاؽ من منظور األإسطر و يراد من منظور األإمدخل من مدخبلت ا١تصفوفة يعترب  كل -

 

 

 

 

 

 

 

                                       
(

1
)- BentabetBouziane, une matrice de comptabilité sociale, le cas de l’économie 

algérienne, les cahiers du CREAD, N°40, 2eme trimestre, 1997,  p 49. 

)2(-ibid,p 52. 
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 يةاالجتماع: مصفوفة اٟتسابات (26)اٞتدوؿ رقم

عوامل  
 اإلنتاج

 االدخار ا١تنتجات النشاطات ا٢توامش ا١تتعاملوف
 االستثمار/

 بقية العامل

1 2 3 4 5 6 7 
مدفوعات     1 اإلنتاجعوامل 

عوامل 
 اإلنتاج

   

مداخيل  2 ا١تتعاملوف
عوامل 
 اإلنتاج

ضرائب   التحويبلت
اعانات و 

 اإلنتاج

ضرائب 
 إعاناتو 

على 
 ا١تنتجات

 ٖتويبلت 

ا٢تامش      3 ا٢توامش
 التجاري

  

مبيعات      4 النشاطات
 ٤تلية

  

االستهبلؾ   5 ا١تنتجات
 النهائي

االستهبلؾ  
 الوسيطي

 الصادرات االستثمار 

 االدخار  6 االستثمار/االدخار
 احمللي

 االدخار    
 األجنيب

   الواردات   ٖتويبلت  7 بقية العامل
Source :Fofana Ismail, Elaborer une Matrice de Comptabilité Sociale Pour l’Analyse 

d’Impacts des Chocs et Politiques Macroéconomiques, Réseau de Recherche sur les 

Politiques Economiques de réduction de la Pauvreté (PEP), Université Laval, Québec, Canada,  

Version révisée - Octobre 2007, p 8. 
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 الجزائري االقتصادفي  يةاالجتماعمصفوفة الحسابات المبحث الثاني: 

اٞتزائري  االقتصادات ا١تتعلقة بدة البيانعتعرض قا يةاالجتماعمصفوفة اٟتسابات  فإفكما مت اإلشارة سابقا 
 .Martins et al٪توذجتقـو على  يةاالجتماعا١تنبثقة عن اٟتسابات الوطنية لبلقتصاد اٞتزائري، فمصفوفة اٟتسابات و 

ه ا١تصفوفة يتحدد ٔتدى توفر ا١تعلومات ا١تتعلقة ذف ا٢تيكل النهائي ٢تأ، كما EXTERه ا١تصفوفة ذوتسمى ى2001)
 .)1(.ية اٞتزائرياالقتصادتصنيف اجملمعات ا١تستنبطة من  نظاـ اٟتسابات مستوى و  إىلة الدراسة، باإلضافة بسن

 الجزائري االقتصادفي  يةاالجتماعالمطلب األول: ىيكل مصفوفة الحسابات 

توفر مصفوفة و ، ا١تخرجاتو  ا١تدخبلتمصفوفة ىي  يةاالجتماعمصفوفة اٟتسابات نقطة البداية يف بناء 
 إىلباإلضافة جدوؿ ا١تخرجات وا١تخرجات الوسيطية والنهائية و  ا١تدخبلتملخص حوؿ  يةاالجتماعاٟتسابات 

نتحصل عليها  افية غَت الواردة يف ىذه اٞتداوؿضف ا١تعلومات اإلأاٞتزائري، كما  لبلقتصادية الكلية االقتصاداٞتداوؿ 
ف التدفقات أ إىلباإلضافة  لئلحصائياتلوطٍت الديواف اديرية اٞتمارؾ، و من مصادر أخرى على غرار وزارة ا١تالية، م

 .ٔتبليُت الدينارات يعرب عنها يةاالجتماعيف مصفوفة اٟتسابات 

 المنتجاتالقطاعات و األول:  الفرع

م ٕتميع ىذه القطاعات تو٘تاشيا مع طبيعة الدراسة فسينتاجي، إقطاع  19 إىلد اٞتزائري ايتم تقسيم االقتص
ف أ افًتاضوسيتم  العمومية وا٠تدمات، األشغاؿٜتس قطاعات أساسية ىي الزراعة والصناعة واحملروقات والبناء و  إىل
نتجة من قبل اٟتكومة ا٠تدمات العمومية ا١ت باستثناء، لبلٕتارقابلة  خدماتو  منتجاتالقطاعات تقـو بإنتاج  عٚتي

رض ا١تنتجات، األجنبية يف عم التفريق بُت األسواؽ احمللية و يف ىذه ا١تصفوفة ال يتو ، نُتا١تواطا١تعروضة باجملاف لصاحل 
ضافة سوؽ عرض ناؾ داع إلبالتايل ليس ىال تبطق أي رسم على التصدير و  ةرياٟتكومة اٞتزائ فإفذلك  إىلباإلضافة 
 .الصادرات

                                       
)

1
(- Algerian economic accounts system AEAS. 
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 اإلنتاجعوامل الثاني:  الفرع

نو مل أس ا١تاؿ، حيث أر نتاج ٫تا العمل و إأساس عاملي  يف اٞتزائر على يةاالجتماعتقـو مصفوفة اٟتسابات 
 يتم التصنيف بُت أنواع العماؿ.

 يوناالقتصادالمتعاملون الثالث:  الفرع

ال ٯتكن التصنيف يف ىذه ا١تصفوفة بُت : العائبلت و  إىلا١تتعاملُت  يةاالجتماعتصنف مصفوفة اٟتسابات 
س ماؿ أعماؿ الصغَتة اليت تدر ر ألاف ٣تمع العائبلت يتضمن العماؿ و أوالعائبلت الفقَتة، حيث  العائبلت الغنية

.اجملمع االدخاركذا الفائدة ا١تتحصل عليها من عمليات التحويبلت من قبل الدولة واإلعانات ا١تقدمة و  إىلة باإلضاف
 األخَت ىو بقية العامل، الذي يعكس التدفقات  الدولية اليت تربط اٞتزائر ببقية العامل.

 يةاالجتماعالمطلب الثاني: بناء مصفوفة الحسابات 

 اٞتزائري. االقتصاديف  يةاالجتماعاسة كيفية بناء مصفوفة اٟتسابات طروحة يف ىذا ا١تطلب بدر تقـو األ

 يةاالجتماعمصفوفة الحسابات قة بين نظام الحسابات الوطني و العبلاألول:  الفرع

ية الكلية االقتصاد اإلحصائياتذىاف ىو كالتايل: كيف يتم ربط العبلقة بُت األ إىلف السؤاؿ الذي يتبادر إ
 ؟يةاالجتماعٟتسابات ة اطار مصفوفإ يف

لديو ما يشبو ميزاف بعد القياـ بعملية تفكيك اٟتسابات الوطنية حسب القطاعات يصبح كل حساب 
س ا١تاؿ أو الطلب حساب ر أنفاؽ ، حساب اإلاإلنتاجات: حساب عدة حساب إىليتم تقسيم ا١تصفوفة ا١تدفوعات، و 

 (1).ضافة بقية العامل كقطاع اقتصاديإية، مع االقتصادتكوف ىذه اٟتسابات مقسمة حسب القطاعات والتمويل، و 

                                       
)

1
(- Bentabetbouziane, op.cit,p 57. 
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 الجزائري االقتصادفي  يةاالجتماعالثاني: منهجية بناء مصفوفة الحسابات  الفرع

 (1)دراسات عدة ساسأاٞتزائري قائمة على  االقتصاديف  يةاالجتماعف منهجية بناء مصفوفة اٟتسابات إ             
لسنة  (2)ٚتايل، وجدوؿ ا١تدخبلت وا١تخرجاتاٞتدوؿ االقتصادي اإلعلى ا١تصادر التالية:يعتمد بناء ىذه ا١تصفوفة و 

 .(1( وفق ما ىو مبُت يف ا١تلحق رقم ف ىيكل ا١تصفوفةيكو ، و 2014

 يةاالجتماعكونات مصفوفة الحسابات مأوال: 

 اإلنتاجنشاطات  .1

وسيطي والقيمة  استهبلؾ إىلالوطٍت وا١تقسم  اإلنتاج ىيكل ُتتبعمدة ا١تصفوفة و أتكوف ىذه النشاطات يف 
ا٠تدمات. عادة ما يتم تصنيف نشاطات رادات النإتة عن مبيعات السلع و يتوضح اإلفسطر ا١تصفوفة أما أا١تضافة، 

وا٢تدؼ من الدراسة، حيث  مع بعض التعديبلت حسب توفر ا١تعلومات (3)حسب التصنيف الدويل الصناعي اإلنتاج
 .العمومية األشغاؿالزراعة والصناعة واحملروقات وا٠تدمات و  إىلية االقتصادقطاعات اسة مت تقسيم النو يف ىذه الدر أ

 المنتجات .2

 اإلنتاجسطر فتمثل موارد ما األأالوطٍت والواردات،  اإلنتاجعمدة حسابات ا١تنتجات يف جانب األتعكس 
 إىل ا١تدخبلتذه ا٠تدمات، حيث يتم تقسيم ىتاج السلع و نإل ا١تدخبلتية اإلنتاجتستخدـ النشاطات الوطٍت.

، تعكس قيمة يةاالجتماعالنشاطات يف مصفوفة اٟتسابات  أعمدة فإفايل تبالة، و مدخبلت أوليمدخبلت وسيطية و 
التعامل مع اقتصاد مقسم  فإفوبالتايل  (4)ية، اإلنتاجة يو أولية والبلزمة للعملأسواء كانت وسيطية  ا١تدخبلتٚتيع 

ف كل قطاع يستخدـ العمل أنتج سلع موجهة لبلستهبلؾ احمللي  وسلع مصدرة، كما اعات كل قطاع يعدة قط إىل

                                       
(

1
)- fofana Ismail, Elaborer une Matrice de Comptabilité Sociale Pour   l’Analysed’Impacts des Chocs et Politiques 

Macroéconomiques, Réseau de Recherche sur les Politiques Economiques de réduction de la Pauvreté (PEP),  

Université Laval, Québec, Canada,  Version révisée - Octobre 2007. 

(
2
)- Tableaux d’Economie d’Eensemble /  Tableaux d’Entrée et de Sortie. 

(
3
)- Classification Industrielle Internationale Standard (ISIC). 

(4)- Mary Bur Fisher, op.cit, p106. 
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ما بُت القطاعات.  االنتقاؿيف  ف العمل يتميز ْتريةأحُت س ا١تاؿ خاص بكل قطاع يف أنتاج، ر إس ا١تاؿ كعوامل أر و 
 . Cobb-Douglasا١تضافة ٘تثل من خبلؿ دالة  تشكيل القيمة فإفوبالتايل 

 اإلنتاجعوامل  .3

فة النإتة عن حسابات النشاطات وا١توزعة على العائبلت على يراد يف ىذه اٟتسابات ىو القيمة ا١تضاإىم أ         
 رباح.أجور وا١تؤسسات على شكل أشكل 

 المتعاملون .4

ضافة باإل واستخداماهتاات توزيع القيمة ا١تضافة كس ىذه اٟتسابعتية العامل، و قوبت ا١تؤسسات وىم العائبل
، واالستهبلؾ االدخارما بُت  Cobb-Douglasال دالة إلعائبلت ماىي دالة ا١تنفعة ل تعاملُت.تحويبلت بُت ا١تلا إىل

 على مستويُت: i من السلع ستهبلكهاابصيغة أخرى ٖتدد العائبلت 

 .ستهبلؾلبلماىو ا١تقدار ا١تراد و  لبلدخارقدار ا١تراد ىو ا١تمااألوؿ : يتعلق ٔتستوى الدخل و  ا١تستوى -
 ا١تيزانية ا١تخصصة لكل سلعة.اين: يتعلق ٔتستوى أسعار السلع و ا١تستوى الث -

 (1).واالستثمار االدخارتدفقات  يقيسالذي  : المال رأستراكم  .5
 بقية العالم .6

اؽ يتشكل نفف اإلأيُت، حيث االقتصادلف ا١تتعاملُت ٖتويبلت ٥تتمن الواردات و  اٟتساب ا٠تارجييتكوف           
ف االفًتاض ا١تتعلق بالتجارة ا٠تارجية إالتحويبلت.من الصادرات من السلع وا٠تدمات، الضرائب على الصادرات و 

ف طلب بقية العامل على ٚتيع السلع احمللية ىو أ إىلباإلضافة  لبلٕتاروجود إحبلؿ بُت السلع القابلة عدـ  يتمثل يف
ف أسعار الصادرات أوىذا يعٍت  )2(خذ للسعر،آئر اقتصاد دولة صغَتة، يف وضعية زاطلب مرف، حيث تعترب اٞت
 اٞتزائري. االقتصادثر بالتقلبات يف أوالواردات ىي متغَتات ال تت

                                       
(

1
)- KHERBACHI hamid,Etude D’impact Des Programmes D’investissements Publics Sur La Croissance 

Economique En Algérie Par Le Modèle Des Multiplicateurs De La Matrice De Comptabilité Sociale, Revue 

des Sciences Économiques et de Gestion, N°14 (2014),  P 51 52. 

)
2
(- price-taker 
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نوعُت من السلع ٤تلية ومصدرة، وىي غَت قابلة  إىلنقسم ا١تخرجات ت فإفما على مستوى السوؽ احمللي أ
ف حجم أٍت ىذا يعو  CETالفرضية يتم ٪تذجة ا١تخرجات بدالة ٔترونة ثابتة للتحويلانطبلقا من ىذه ، و لئلحبلؿ

 .احملليةالسلع  سعارأو  راتادرات ٭تسب على أساس أسعار الصادالص

 Armingtonحبلؿ بشكل كلي، ىذه ا٠تاصية تسمى "قابلة لئلف الواردات من ٥تتلف الدوؿ ليست إ   

assumption
بُت  CESحبلؿ الثابتة من السلع كنتيجة لدالة مرونة اإل يشًت تشكيلة ف ا١تستهلكأوىذا يعٍت  (1)

 (2)ة.ا١تنتجات ا١تستوردنتجات احمللية و ا١ت

 يةاالجتماعثانيا: التوازن في مصفوفة الحسابات 

يرادات والنفقات ١تعامبلت والتدفقات احملاسبية اإلساس ٚتيع اة األيف ىذه ا١تصفوفة يف سنتسجيل اليتم            
 -(j)يرمز ٢تا  –عمدة والنفقات يف األ -(i)يرمز ٢تا  –سطر يرادات مسجلة يف األف اإلأمعُت، حيث  القتصاد

ىي (t)فإفالعائبلت  (1)ىو ا١تؤسسات و  (k)ذا كاف إخرى أبصيغة  (،t)العنصر العاـ ٢تذه ا١تصفوفة يرمز لو بالرمز
 (n)ف لكل أالداخلي للمصفوفة يضمن  االتساؽ فأا١تؤسسات، كما  من  مشًتيات العائبلت من السلع وا٠تدمات

 (3)يرادات يساوي ٣تموع النفقات. ٣تموع اإل:وح يف ىذه ا١تصفوفةتحساب مف

∑ بالنسبة للعائبلت لدينا:     
   ∑     

    

∑بالنسبة للمؤسسات لدينا:      
   ∑          

   

عمدة للمصفوفة تكوف ٣تموع األو  سطر٣تموع األ فإفخرى أ وبصيغة (n)ىكذا بالنسبة لبقية اٟتسابات و 
 (.1) ٦تثلة يف ا١تلحق رقم يقتصاد اٞتزائر لبل يةاالجتماعمصفوفة اٟتسابات  .i=jمتساوية 

التوازف التطبيقي العاـ وىي  ٪توذجقاعدة البيانات ا١تستخدمة يف  إىلتطرقت األطروحة يف ىذا ا١تبحث      
اٞتزائري  االقتصاديف  يةاالجتماعىيكل مصفوفة اٟتسابات  إىل، حيث مت التطرؽ يةاالجتماعمصفوفة اٟتسابات 

                                       
)1(- Mary Bur Fisher, op.cit, p91. 
(

2
)- Bernard DECALUWE, Comment construire un modèle calculable d'équilibre général? Une illustration, 

L'Actualité Économique, Revue d'analyse économique, Vol 62, n° 3, septembre 1986, p465. 

(
3
)- Bentabetbouziane, op.cit, p60. 
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ها ستخداموذلك ٘تهيدا ال يةاالجتماعمراحل بناء مصفوفة اٟتسابات  إىلوأىم مكوناهتا، ويف نقطة موالية مت التطرؽ 
 ية.االقتصادة بيانات للقياـ بعمليات ٤تاكاة السياسات يف ا١تبحث ا١توايل كقاعد
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 الجزائري االقتصادالتوازن التطبيقي العام في  نموذجالمبحث الثالث: 

ىذا السابق ذكرىا، و  يةاالجتماعابات ي ١تصفوفة اٟتساالقتصادالعاـ يتبع ا٢تيكل  التوازف التطبيقي ٪توذجف إ
 Martins et al. (2001ofgren et al., 2002), MIRAGE (Bchirا١تقدـ من قبل  نموذجيتوافق مع ال نموذجال

et al., 4004 ,)GTAP (Brockmeier, 2001  الًتكيز على خصائص  إىلساكن يهدؼ  ٪توذجىو عبارة عن و
لتوازف التطبيقي العاـ تقـو على ا ٪توذجف دراسة إي. االقتصادكثر واقعية للتوازف أاٞتزائري مع إعطاء صبغة  االقتصاد

 ٘تر ىذه الدراسة عرب عدة مراحل:ساس قيم التعامبلت و أ

 .يةاالجتماعطار احملاسيب ١تصفوفة اٟتسابات ٖتديد اإل -
 .يةاالجتماعبناء مصفوفة اٟتسابات  -
 .االقتصادٔتا يتماشى مع طبيعة  نموذجٖتديد خصائص ىذا ال -
 .نموذجاٟتل اٟتسايب ٢تذا ال -

 الجزائري االقتصادالتوازن التطبيقي العام في  نموذجبناء المطلب األول: 

 :أساسيةثبلث مراحل  بإتباعتقـو الدراسة فيما يلي 

ا١تخرجات ٢تذه السنة كما مت و  ا١تدخبلتجدوؿ  استخدمناحيث  ساسأكسنة   2014سنة  عتباراالخذنا بعُت أ -
اسية ٘تاشيا مع طبيعة الدراسة، وعلى ىذا سأقطاعات  ٜتس إىلاٞتزائري  االقتصاد يف دقطاع ا١توجو  19ٕتميع 

 .يةاالجتماعساس مت بناء مصفوفة اٟتسابات األ
 ا١تعامبلت.وٖتديد ا١تعلمات و طار اقتصادي كلي إت السلوكية يف اٖتديد العبلق -
 اٟتل ا١تثايل. إىل٬تاد حل جملموعة ا١تعادالت حىت نصل إ -

ساس، كس معطيات سنة األععندما تكوف النتيجة ا١تتحصل عليها ت نموذجنو مت معايرة ىذا الأف نعترب أٯتكن و 
 ية.االقتصادساسو نقـو ببناء سيناريوىات لتقييم السياسات أعلى  (1)و مرجعيرب ىذه ا١تعطيات سيناريتونع

                                       
)

1
(- benchmark. 
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وغَت ا٠تطية،  ٣تموعات من ا١تعادالت اآلنية ٙتافمن  للتوازف التطبيقي العاـالستاتيكي  نموذجويتكوف ىذا ال
 (1).فمنها ا١تعادالت السلوكية والتقنية، ا١تعادالت احملاسبية وا١تعادالت التوازنية يف شكل متطابقات

حل  إل٬تادوىو الربنامج الذي يستعمل  GAMS.(2)يف برنامج  استخداموتباع الًتميز الذي مت وسيتم إ
 .)3(ستعما٢تاانا وىي اجملموعات اليت مت ٪توذجنبدأ بتعريف أوؿ كياف يف و  .نموذجالرياضي وآين لنظاـ ا١تعادالت يف 

فضل تعريف ٣تموعة شاملة تضم كل القطاعات يُ  نموذجا١تعادالت ا١تكونة لل ولتسهيل معاٞتة البيانات ا١تستعملة أو
، مث ننشئ اإلنتاجعوامل  ية أواالقتصادأصناؼ الوحدات  أو يةاالجتماعية الواردة يف مصفوفة احملاسبة االقتصاد

 ٣تموعات فرعية حسب متطلبات الدراسة.

 (اإلنتاج) يةاالقتصاداألول: مجموعة القطاعات  الفرع

وذلك حسب موضع ا١تتغَتة يف جدوؿ ، )(4)(j( أو )i) ونرمز ٢تا بالرمز اليت تقدمها١تنتجات اأو  اإلنتاج
 :وىي تقطاعا 5( لؤلعمدة(، وتضم ىذه اجملموعة j( لؤلسطر و)i. فالرمز)GAMSا١تعطيات يف 

AGRالزراعة :. 
INDالصناعة :. 

HYD: احملروقات. 
SERا٠تدمات :. 
BTP العمومية. األشغاؿ: البناء و 
 المجموعةمعادالت  .1

 التايل:الشكل على  (j) رباح للقطاعتابة دالة تعظيم األٯتكن ك

                                       
(

1
)- N. Hosoe; K. Gasawa; H. Hashimoto, Textbook of Computable General Equilibrium Modeling 

Programming and Simulations, Palgrave Macmillan, UK, 2010, p 87. 

General Algebraic Modeling System-  (2)طرؼ البنك الدويل لتحليل اقتصادات الدوؿ النامية،  نىا مر يحاسوبية  مت تطو  ة بر٣تةغوىو ل
، يةاالقتصادلغة الرب٣تة اٞتربية اليت تسمح ٔتعاٞتة أعقد ا١تسائل  باإلضافة إىل كونو يويتمتع ىذا الربنامج بعدة  مزايا أ٫تها القوة اللوغار٘تية للحساب الرقم

 ,Richard E. Rosenthal,GAMS — A User’s Guide, GAMS Development Corporation ١تزيد من التفاصيل أنظر:

Washington, DC, USA , 2006, p 1 

 .GAMSيف لغة الربنامج التطبيقي العاـوىي أوؿ ما يتم تعريفو يف ٪تاذج التوازف  -(3)
 .نموذجنرمز للمجموعة بأكثر من اسم واحدلتسهيل معاٞتة البيانات يف ال -(4)
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 : يف مرحلة أوىل -

       

          
 
   

 
   ∑  

 
    

 

 

 .العمل ورأس ا١تاؿ ،اإلنتاجاليت توضح عوامل  cobb-douglasاإلنتاجدالة  (1)٘تثل ا١تعادلة 
     ∏  

   

    
   …………………………(1) 

 يف مرحلة ثانية:  -

.
           

          
    

    (  
 
   ∑   

 
     ) 

.      (
      

       
 
      

       
 
      

       
 
      

       
 
      

       
 
  

    
) 

   
      

 

 
 
       ……………..…..……..(2). 

.                …………...….……..…(3) 

.          ………………..……………(4) 

.  
       

 
 ∑        

 
   ……….…….(5) 

 .يةاالقتصادالقطاعات  ٯتثل اٞتدوؿ التايل متغَتات ومعلمات ٣تموعة

 يةاالقتصادالقطاعات  ٣تموعةمتغَتات ومعلمات : (27)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
    (jيف القطاع ))1(العامل ا١تركب       معلمات االستهبلؾ الوسيطي

      jا١تستخدمة يف القطاع  iالوسيطية من السلعة  ا١تخرجات    (      jمعامل القيمة ا١تضافة للقطاع )
   (j)ا١تستخدـ يف القطاع  hاإلنتاجعامل  .    يالوسيط االستهبلؾمعامل 

   

     
    jالناتج احمللي ا٠تاـ للقطاع       اإلنتاجمعامل ا١تشاركة يف دالة عوامل 

   jسعر الناتج احمللي للقطاع  
  

   iالسلع ا١تركبة للسلعة  سعر
  

   jسعر السلعة يف القطاع 
  

 ،(Generalized Leontief)يتضح من خبلؿ ىذه ا١تعادالت أنو مت استعماؿ الدالة العامة الليونتيفية 
وىذا  ،نعداـ مرونة اإلحبلؿ التقنيةإواليت تتميز ب (Output-Input)وا١تخرجات  ا١تدخبلتوتسمى كذلك بدالة 

من ستهبلكات الوسيطية ا١تستعملة واإل اإلنتاجلتوضيح عدـ إمكانية اإلحبلؿ بُت القيمة ا١تضافة اليت ٖتدثها عوامل 

                                       
)

1
(- Composite factor. 
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ستهبلكات الوسيطية فيما بينها، وىذا ما يسمى أخرى عدـ إمكانية اإلحبلؿ بُت اإل٥تتلف ا١تنتجات، ومن جهة 
وال  ،واإلستهبلكات الوسيطية حصيلة ٢تذا التكامل بُت القيمة ا١تضافة ما ىو إال اإلنتاجبالتكامل التاـ فيما بينها، ف

 .                     اإلنتاجٯتكن اإلحبلؿ بينهما مهما زادت كميات 

 أما ا١تعلمات فهي ا١تعلمات ا١ترتبطة بكل من القيمة ا١تضافة، اإلستهبلكات الوسيطية الكلية لكل قطاع
 وتكوف ىذه ا١تعلمات أقل من الواحد. ،تمن ٥تتلف ا١تنتجا القطاعات واإلستهبلكات الوسيطية ١تختلف

 : مجموعة الحكومةالثاني الفرع

، وذلك من خبلؿ ٖتليل نتائج يةاالقتصادالتوازف التطبيقي العاـ يف ٖتليل السياسات  ٪توذج استخداـيتم 
ٖتديد ا١تعادالت ا١تفسرة لسلوؾ  الفرعية خاصة معدالت الضرائب، وسيتم يف ىذا االقتصادالتغيَتات يف السياسات 

 التوازف التطبيقي العاـ. ٪توذجاٟتكومة يف 

 معادالت المجموعة .1

ف اٟتكومة ٕتمع ضرائب وتستهلك سلع، كما تقـو اٟتكومة بفرض ضرائب مباشرة بأ نموذجنفًتض يف ىذا ال   
الرسـو اٞتمركية ا١تفروضة على الواردات، وٯتكن كتابة  إىلضافة باإل اإلنتاجعلى العائبلت وضرائب غَت مباشرة على 

 التايل:الشكل ا١تعادالت ا١تتعلقة باٟتكومة على 

     ∑   
     ………………………………..(6) 

  
    

   
     ……………………………...…..(7). 

  
    

   
     …………………………….……(8). 

  
 
 

  

  
 (   ∑   

  ∑   
 

     )  …………(9) 
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 اٟتكومة٣تموعةمتغَتات ومعلمات : (28)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
 iمعامل مشاركة االستهبلؾ اٟتكومي من السلعة 

.         ∑       
 
  . 
 

   jعلى سلعة القطاع  اإلنتاجالضرائب على 
  

   jرسـو الواردات على سلعة القطاع 
  

   iاالستهبلؾ اٟتكومي من السلع  
  

 .   معدؿ الضرائب ا١تباشرة
   jعلى سلعة القطاع  اإلنتاجمعدؿ الضرائب على 

 . 
 .    hا١تقدمة للعائبلت  التحويبلت

 .   اٟتكومي االدخار
   hاإلنتاجسعر عوامل 

  

 واالستثمار االدخار: مجموعة الثالث الفرع

الذي يتشكل من ادخار العائبلت واٟتكومة  االدخار٣تموع (10)تعترب ا١تتغَتات ما بُت قوسُت يف ا١تعادلة 
ذلك  إىل، باإلضافة االستثماريف أي اقتصاد ال بد أف يتساوى مع ٣تموع  االدخارأف ٣تموع والقطاع ا٠تارجي، كما 

 .االقتصاديف  واالستثمار االدخارجنيب يعترب متغَت خارجي وا١تعادالت التالية تعرب عن معدالت األ االدخار فإف

  
  

  

  
 (         )  ……………(10).. 

…………(11). .      ∑   
      

 …………..(12).      (   ∑     ∑      ) 
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 واالدخار االستثمار ٣تموعةمتغَتات ومعلمات :(29)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
 إٚتايليف  iللسلعة  االتفاقيةمعامل ا١تشاركة 

 االستثمار
.         ∑       

    ادخار العائبلت .  
    اٟتكومي االدخار

 .   -األجنيب االدخار -عجز اٟتساب اٞتاري 
   iللسلع  ياالستثمار الطلب 

  
   سعر الصرؼ

   iا١تركبة للسلعة  عسعر السل
  

     ا١تيل ا١تتوسط الدخار العائبلت
     ا١تيل ا١تتوسط الدخار اٟتكومة

 العائبلت: مجموعة الرابع الفرع
يتطلب تعديل ا١تعادلة اليت تشرح سلوؾ  نموذجيف ال واالدخار واالستثماردخاؿ كل من اٟتكومة إف إ

 التايل:الشكل العائبلت، اليت تصبح على 

   
 

            ∏   
   

 . 
Subject to: 

.∑   
 
     

 
    . 

….…….(13) .  
 
 

  

  
 (∑   

 
     

     )   

 واالدخار االستثمار ٣تموعةمتغَتات ومعلمات : (30)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
 معامل ا١تشاركة يف دالة ا١تنفعة 

.         ∑       
    ا١تنفعة .  

   iاالستهبلؾ العائلي للسلع   
  

 .    hللعائبلت  ةا١تقدم اإلنتاجٖتويبلت عناصر  
    ادخار العائبلت

    ا١تباشرةالضرائب 
   iا١تركبة للسلعة  عسعر السل

  
   hاإلنتاجسعر عوامل 
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 مجموعة التجارة الدوليةالخامس:  الفرع

أما ىي األسعار بالعملة احمللية  األوؿجارة الدولية، النوع طار التٯتكننا أف ٪تيز بُت نوعُت من األسعار يف إ
وتعرب ا١تعادلة  (14)و (13)هما تكوف من خبلؿ ا١تعادلة األجنبية، العبلقة بينالنوع الثاين فهي األسعار بالعملة 

 جنبية.ر الصادرات والواردات بالعملة األسعادفوعات، اليت يعرب عنها من خبلؿ أعن قيد التوازف يف ميزاف ا١ت (15)
   

     
    …………………………….……..(14). 

  
     

    …………………………..…..(15) 

………………......(16) .∑   
      

   ∑   
      

 التجارة ا٠تارجية ٣تموعةمتغَتات ومعلمات : (31)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
 
 
 

   أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية
  . 

    . iسعر الواردات للسلع بالعملة احمللية 
    . أسعار الصادرات بالعملة احمللية

   . iالواردات من سلع القطاع 
   . -األجنيب االدخار -عجز اٟتساب اٞتاري

  . أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية
   

    iالصادرات للسلع 

 Armington compositeحبلل بين الواردات والسلع المحلية إلالسادس: ا الفرع

الفرؽ بُت السلع احمللية  عتباراالخذ بعُت مفتوح يتطلب األ اقتصادعاـ يف ظل التوازف التطبيقي ال ٪توذجف إ
حبلؿ غَت تاـ بُت السلع، ف ىناؾ إويف ىذه الدراسة سنفًتض أ والسلع ا١تستوردة وا١تصدرة.ا١تنتجة وا١تستهلكة، 

 وا١تعادالت التالية  توضح ىذه العبلقة.

 نعرب عنها من خبلؿ ما يلي: Armingtonمثلية لسلعة إشكالية األ

.           
 
   

 
   [(    

 )  
      

   ]. 

Subject to 
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     (     
        

  )
 

    …………………..…..(17). 

…………..(18) .   [
  
       

 

(    
 )  

 ]

 

    
     

…………….…….(19) .   [
  
       

 

  
 ]

 

    
     

 ٣Armingtonتموعةمتغَتات ومعلمات : (32)اٞتدوؿ رقم

 

ؿ قابلية اإلحبلمع  ا١توارد يف السوؽ احمللي واليت تتكوف من ا١تنتجات ا١تستوردة واحمللية (17)ا١تعادلة ٘تثل        
 مرونة اإلحبلؿ الثابتة، وا١تعلمة فهي ٘تثل مستوى دالة بينهما. أما ا١تعلمة الثابتة

ىي معلمة توزيعية متعلقة ْتجم الواردات وىي ٤تصورة بُت الصفر والواحد، وقد مت استعماؿ دالة مرونة     
 )2(.(CES)واليت تسمى اختصارا  )1(اإلحبلؿ الثابتة

 والسلع المحلية الصادراتبين  السابع: التحويل الفرع

ف ا١تؤسسات ٖتوؿ السلع احمللية نفًتض بأانطبلقا من جانب العرض فيما يتعلق بالصادرات والسلع احمللية، 
حبلؿ غَت تاـ بُت التحويلية، نفًتض أيضا بأف ىناؾ إجنبية، يف ىذه العملية صادرات على مستوى السوؽ األ إىل

يل بُت شكالية التعظيم لسلع التحو إ ا١تعادالت التالية توضح التحويل بُت الصادرات والسلع احمللية. ىذه ا١تنتجات.
 الصادرات نعرب عنها كما يلي: و  اإلٚتايلالناتج احمللي 

                                       
)

1
)- Constant Elasticity of substitution. 

(
2
)- André Lemelin, « Les fonctions de production CES pour les nuls Comme moi », université de Nice-Sophia 

Antipolis, URF de droit, des sciences politiques, économiques et de gestion, université de Nice-Sophia Antipolis, 

France, 2004, p4. 

 متغيرات معلمات
   iسعر الواردات للسلع بالعملة احمللية  .    Armingtonمعامل 

  
   iالسعر احمللي للسلع    . االحبلؿمعامل مرونة 

  
  Armingtonلسلعة   اإلحبلؿمرونة 

 
    iةعللسلArmingtonسلعة  .

   jمعدؿ الرسـو اٞتمركية على سلع القطاع  
 . 
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.             (  
      

   )  (    
 )  

   . 

Subject to  

.     (     
        

  )
 

        (  ) 

.   [
  
     (    

 )  
 

  
 ]

 

    

    ………(21) 

.   [
  
     (    

 )  
 

  
 ]

 

    

    ………..(22) 

 التحويل بُت الصادرات ٣تموعةمتغَتات ومعلمات : (33)اٞتدوؿ رقم

 متغيرات معلمات
Scaling coefficient of i th transformation .  .  أرباح القطاع النإتة عن ٖتويل السلعةi .   

 Iسلعة التحويل لمعامل ا١تشاركة 
.                           
       

. 
    . iالسعر احمللي للسلع 

    . أسعار الصادرات بالعملة احمللية  
    . iالناتج احمللي للسلعة سعر  

   . iالصادرات للسلع 
 .    i عرض السلعة احمللية

 .   iللسلعة  اإلٚتايلالناتج احمللي 
   iعلى السلعة  اإلنتاجمعدؿ الضرائب على 

 . 

السوؽ احمللي والسوؽ العا١تي يف بُت جات اليت يتم عرضها من القطاعات توزيع ا١تنت )20( ا١تعادلة٘تثل 
 .فهي ٘تثل مستوىدالة مرونة التحويل الثابتة   شكل صادرات، أما ا١تعلمة الثابتة

الحتوائها على معلمة التحويل  (CET)واليت تسمى اختصارا ( 1)قد مت استعماؿ دالة مرونة التحويل الثابتةو 
 )2(.التقنية

                                       
(

1
)- Constant Elasticity of transformation. 

(
2
)- André Lemelin, « Les fonctions de production CET pour les nuls Comme moi », URF de droit, des sciences 

politiques, économiques et de gestion,université de Nice-Sophia Antipolis, France,2004, p3. 
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 شروط التوازنالثامن:  الفرع

يُت ٦تثلُت يف كل من العائبلت االقتصادوصف سلوؾ ٚتيع ا١تتعاملُت لقد مت من خبلؿ ا١تداخل السابقة 
خَتة لعملية ا٠تطوة األ ،ارجي، من خبلؿ نظاـ من ا١تعادالتوالقطاع ا٠ت واالدخار واالستثماروالقطاعات واٟتكومة 

 .زف اليت تساوي بُت العرض والطلبنمذجة ىي وضع شروط التوالا

     
 
   

 
   

  ∑        ………….(23) 

∑            …………………….……(24) 

 التوازن التطبيقي العام نموذج إقفالالمطلب الثاني: 

ية الكلية االقتصادالسياسات الذي نستعملو الحقا لدراسة  نموذجال نتناوؿ يف ىذا اٞتزء من دراستنا ىيكل
التوازف العاـ القابل  نموذجي لنموذجالالشكل وقد مت االعتماد على  اٞتزائري، االقتصادف ا٢تيكلي يف از على التو 

"مع اقتصاديُت آخرين،  BernardDecaluwé"ياالقتصادالذي قاـ با٧تازه  )EXTER")1للحساب الستاتيكي "
واليت مت اعتبارىا كسنة أساس  2014لسنة  يةاالجتماعكما سنتكيف أيضا مع ا١تعطيات ا١تتوفرة يف مصفوفة احملاسبة 

 .نموذجمرجعية ٢تذا ال

 24التوازف التطبيقي العاـ تتكوف من  نموذجنية لتشكل لدينا نظاـ من ا١تعادالت اآل٦تا سبق فقد  نطبلقاا
( نتمكن من GAMS)بالربنامج اٟتاسويب  ستعانةوباالالتايل، اٞتدوؿ متغَت داخلي، كما ىو موضح يف  24معادلة و

 .اٟتل التوازين الواحد والوحيدد إ٬تا

 

 

 

 

                                       
(

1
)- Decaluwé Bernard et autres, la politique économique du dévelopement et les modèles d’équilibre général 

calculable, les presses de l’université de montréal, CANADA, 2001, p201. 
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 اٞتزائري االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ يف  نموذج: ا١تتغَتات الداخلية وا٠تارجية ل(34)اٞتدوؿ رقم

 المتغيرات الخارجية المتغيرات الداخلية
 hاإلعانات ا١تقدمة للعائبلت  .    jإنتاج القطاع    .
 -األجنيب االدخار -عجز اٟتساب اٞتاري   . hاإلنتاجعامل    .
 iالوسيطية من السلعة  ا١تدخبلت     .

 jا١تستخدمة يف القطاع 
  
 أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية .  

.   
    iالسلع ا١تركبة للسلعة  سعر  

 أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية   
.  
 معدؿ الضرائب ا١تباشرة .   iالسعر احمللي للسلع   

.  
   jللقطاع  اإلٚتايلسعر الناتج احمللي   

 jعلى سلعة القطاع  اإلنتاجمعدؿ الضرائب على  . 
   الضرائب ا١تباشرة   .

 jمعدؿ الرسـو اٞتمركية على سلع القطاع  . 
.  
  jعلى سلعة القطاع  اإلنتاجالضرائب على   

.  
 jرسـو الواردات على سلعة القطاع   

.  
 iاٟتكومي من السلع  ستهبلؾاال  

.  
 iللسلع  االستثماريالطلب   

 العائبلت دخارا   .

 اٟتكومي االدخار   .

.  
 iاالستهبلؾ العائلي للسلع   
   
 احملليةأسعار الصادرات بالعملة   

.  
 hاإلنتاجسعر عوامل   

.  
 iسعر الواردات للسلع بالعملة احمللية   

 iالواردات من سلع القطاع    .

 armington iالسلع ا١تركبة    .

 iالصادرات للسلع    .

 jالناتج احمللي ا٠تاـ للقطاع    .

 iعرض السلع احمللية    .

 سعر الصرؼ  .

 التوازن التطبيقي العام نموذج: معايرة معلمات األول الفرع
ويتعلق  التطبيقي العاـتعترب مرحلة ا١تعايرة مرحلة مهمة وىي من أصعب ا١تراحل يف عملية إ٧تاز ٪تاذج التوازف 

ا١تعرّفة سابقا، وال يتم ذلك بصفة عشوائية بل يكوف  نموذجاألمر بإ٬تاد وإعطاء القيم العددية ١تختلف معلمات ال
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لسنة األساس الستنتاج قيم  يةاالجتماعمع بيانات مصفوفة احملاسبة  نموذجعلى النحو الذي ٯتكننا من توفيق دواؿ ال
 االقتصادوا١تخرجات مثبل، أما ا١ترونات فيتم أخذىا من تقديرات  ا١تدخبلتمعلمات الدواؿ كمعامبلت أنصبة 

قياسي يف الدراسات السابقة أو ٖتديدىا بناء على معرفة ا٠ترباء، ويكوف ذلك خاصة يف الدوؿ النامية حيث يتعذر ال
 (1)تقدير ا١تعلمات بسبب افتقارىا للسبلسل الزمنية البلزمة لذلك.

ة ٘تاما وتكوف مطابق نموذجإف القيم اليت يتم إعطاءىا للمعلمات ٘تكننا من إ٬تاد قيم ٤تسوبة ١تتغَتات ال 
اآلنية كمسألة توازنية فنكوف  نموذج، وذلك عندما يتم حل معادالت ال2014لقيمها ا١تشاىدة يف سنة األساس 

 بذلك قد أعدنا إنشاء الوضعية ا١ترجعية لسنة األساس من خبلؿ ا١تعلمات ا١تستعملة وا١تعادالت اليت ٘تت صياغتها.

سنقـو يف مرحلة ا١تعايرة باستنتاج قيمها باستعماؿ معادالت  نموذجولتعذر إمكانية تقدير كل معلمات ال
 ٪توذجاليت ٖتتوي عليها، ؤتعطيات سنة األساس سيتم إ٬تاد قيمها يف نفس الوقت الذي يتم فيو حل   نموذجال

 . التطبيقي العاـالتوازف 

غلب ا١تعلمات من خبلؿ وبعد ا٠تطوات الرياضية البلزمة مت استنتاج العبلقات اليت تعطي القيم العددية أل
 (2)وسيتم عرضها من خبلؿ ما يلي: .نموذجمعادالت ال

 

 

 

 

 

 

                                       
التوازن العام القابل  إستخدامنموذجدراسة تحليلية ب –الجزائري  االقتصادانعكاسات تغير أسعار البترول العالمية على يسمينة لباين،  -(1)

 .144، ص 2010رسالة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت، جامعة اٞتزائر،  – 2002للحسابلسنة 

 (2انظر ا١تلحق رقم) -(2)
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 (1)نموذجالصيغ الرياضية ١تعلمات ال: (35)اٞتدوؿ رقم

 المعادلة المعلمة

 
 الليونتيفية اإلنتاجمعامبلت دالة 

.      
    
 

  
       

.    
  
 

  
          . 

 
 CES2)معامبلت دالة 

.    
(    

 )  
    

 (    )

(    
 )  

    
 (    )   

    
 (    )

   . 

.    
  
    

 (    )

(    
 )  

    
 (    )  

    
 (    )

     . 

                     
  
 

(     
         

   )

 
  

.. 

    . CET3دالة  معامبلت
  
    

 (    )

  
    

 (    )   
    

 (    )
         

.    
  
    

 (    )

  
    

 (    )   
    

 (    )
       . 

.   
  
 

(     
         

   )

 
  
⁄
  . 

 
 

ومعدالت  االدخار معامبلتتقدير 
 4الضرائب المباشرة

.    
   

∑   
  
    

. 

.    
   

    ∑   
   ∑   

  
  

. 
 

.   
   

∑   
      

. 
 

 

                                       
 initial valueة يلقيم االبتدائاب 0ها الرقم يتعترب القيم اليت يضاؼ ال -(1)

للمتغَتات ولية القيم التوازنية األ 19-18-17الت أربعة معلمات وتظهر ىذه ا١تعامبلت يف ثبلث معاد armingtonتتضمن دالة االنتاج  -(2)
 .االجتماعيةه ا١تعادالت يتم ٖتديدىا من خبلؿ مصفوفة اٟتسابات ذالداخلية الظاىرة يف ى

 .22-21-20ىناؾ أربعة معامبلت ٣تهولة يف ثبلث معادالت فقط  CESىي نفسها ا٠تاصة بدواؿ  CETجراءات ا١تعايرة لدواؿ إ -(3)

اشتقاقها مت عدؿ الضرائب ا١تباشرة، واليت مىناؾ ثبلث معلمات ٣تهولة  وىي ا١تيل ا١تتوسط الدخار العائبلت، وا١تيل ا١تتوسط الدخار اٟتكومة، و  -(4)
ف أيفًتض مداخيل الضرائب ا١تباشرة ومداخيل العائبلت اليت ما معدؿ الضرائب ا١تباشرة فنتحصل عليو انطبلقا من أ، 12-11واؿ اإلدخار، دانطبلقا من 

 تكوف قاعدة ىذه الضرائب.
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 التوازف التطبيقي العاـ لبلقتصاد اٞتزائري ٪توذجمعادالت : (36)اٞتدوؿ رقم

رقم السطر في 
برنامج 

GAMS 

 وصف المعادالت رقم المعادلة

 اإلنتاجيف دالة  اإلنتاجمكونات عوامل  1 235
 دالة عوامل الطلب 2 236
 الوسيطية ا١تدخبلتدالة الطلب على  3 237
 دالة مكونات عوامل الطلب 4 238
 اإلٚتايلدالة التكلفة الوحدوية للناتج احمللي  5 239
 دالة مداخيل الضرائب ا١تباشرة 6 242
 اإلنتاجدالة مداخيل الضرائب على  7 243
 الرسـو اٞتمركية مداخيلدالة  8 244
 دالة الطلب اٟتكومي 9 246
 االستثماريدالة الطلب  10 247
 دالة ادخار العائبلت 11 251
 ادخار اٟتكومةدالة  12 252
 دالة طلب العائبلت 13 253
 دالة ٖتويل أسعار الصادرات 14 255
 دالة ٖتويل أسعار الواردات 15 256
 قيد ميزاف ا١تدفوعات 16 257
 لبلنتاج  Armingtonدالة  17 258
 دالة الطلب على الواردات 18 260
 دالة الطلب على السلع احمللية 19 261
 اإلٚتايلدالة ٖتويل الناتج احمللي  20 262
 دالة عرض الصادرات 21 263
 دالة عرض السلع احمللية 22 268
 armingtonشرط توازف السوؽ لسلعة  23 269
 اإلنتاجشرط توازف السوؽ بعوامل  24 270
 دالة ا١تنفعة للعائبلت  271
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 التوازف التطبيقي العاـ يف اٞتزائر ٪توذجة للمتغَتات ا٠تارجية ومعلمات يالقيم العدد: (37)اٞتدوؿ رقم

                                       
 (2أنظر نتائج السناريو االساسي ا١تلحق )  -(1)

 المتغيرات الخارجية  . أ
 SAM1التدفق في  القيمة العددية الرمز التعريف

  1757510    . من العمل  hا١تداخيل ا١تقدمة للعائبلت 
  10317062    . من رأس ا١تاؿ  hا١تداخيل ا١تقدمة للعائبلت 

  2389394   . -األجنيب االدخار -عجز اٟتساب اٞتاري
  . أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية

   1.000 1 
  . أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية

   1.000 1 
  1.000   . معدؿ الضرائب ا١تباشرة
  j .    1.0000على سلعة القطاع  اإلنتاجمعدؿ الضرائب على 

 المعلمات . ب
 SAMالتدفق في  القيمة العددية الرمز التعريف

 
 
 
 

 
 معامبلت دالة

 
 الليونتيفية اإلنتاج

.          0.030  

.          0.243  
         . /  

.          0.060  
         . 0.002  
         . 0.105  
         . 0.255  
         . /  
         . 0.271  
         . 0.483  
         . 0.183  
         . 0.057  
         . 0.147  

          . 0.086  
         . 0.052  
         . 0.025  
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للمتغَتات الداخلية ولية األ القيم التوازنية 19-18-17معلمات وتظهر ىذه ا١تعامبلت يف ثبلث معادالت أربعة armingtonتتضمن دالة االنتاج  -(1)

 .االجتماعيةه ا١تعادالت يتم ٖتديدىا من خبلؿ مصفوفة اٟتسابات ذالظاىرة يف ى

.          0.037  
.          0.016  

         . 0.127  
         . 0.009  
         . /  
         . 0.025  
         . 0.008  
         . 0.015  
         . 0.060  
     . 0.656  
     . 0.383  
     . 0.830  
     . 0.440  
     . 0.395  

 معامبلت
 
 
 
 

 دالة 
 
 
 

CES1 

     . 0.311  
     . 0.599  
     . 0.637  
     . 0.360  
     . 0.339  
     . 0.689  

.     . 0.401  

.     . 0.363  
.     . 0.640  
.     . 0.661  

.     1.508  

.     2.002  

.     4.087  
.     1.933  
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 نموذجقفال ال: إالثاني الفرع

وبذلك  متغَت داخلي 24معادلة تقابلها  24اٞتزائري من االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ يف  ٪توذجيتكوف 
، و٬تب توضيح كل ا١تتغَتات ا٠تارجية عند إقفاؿ ل وحيدفيتحقق وجود ح ،مربعا ويقبل حبل واحدا نموذجيكوف ال

                                       
 . 22-21-20بلث معادالت فقط ىناؾ أربعة معامبلت ٣تهولة يف ث CESىي نفسها ا٠تاصة بدواؿ  CETجراءات ا١تعايرة لدواؿ إ -(1)

نطبلقا عدؿ الضرائب ا١تباشرة، واليت اشتقاقها امىناؾ ثبلث معلمات ٣تهولة  وىي ا١تيل ا١تتوسط الدخار العائبلت، وا١تيل ا١تتوسط الدخار اٟتكومة، و  -(2)
ف تكوف أرة ومداخيل العائبلت اليت يفًتض الضرائب ا١تباشمداخيل ما معدؿ الضرائب ا١تباشرة فنتحصل عليو انطبلقا من أ، 12-11واؿ اإلدخار، دمن 

 .قاعدة ىذه الضرائب

.     1.872  
 
 
 
 
 

 معامبلت
 

 دالة 
 

(CET1 

.      0.957  
     . 0.797  
     . 0.183  
     . 0.997  
     . 0.751  
     . 0.043  
     . 0.203  
     . 0.817  
     . 0.003  
     . 0.249  
    . 8.114  
    . 2.368  
    . 3.130  
     . 47.919  
    . 2.614  

ومعدالت الضرائب  االدخارتقدير معدالت 
 2المباشرة

   . 0.468  
   . 1.287  
  . 0.055    
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ية ا١تتوقعة ومقارنة أثر عدد من السياسات على باقي االقتصادلتكوف أداة تستعمل إلحداث الصدمات  نموذجال
 ٦تا يلي:   نموذج، ويتكوف مزيج اإلغبلؽ يف ىذا النموذجا١تتغَتات يف ال

 hا١تقدمة للعائبلت  التحويبلت .   
 -األجنيب االدخار -عجز اٟتساب اٞتاري   .
.  

 أسعار الصادرات مقومة بالعملة األجنبية   
  
 أسعار الواردات مقومة بالعملة األجنبية .  
 معدؿ الضرائب ا١تباشرة .  
  
على سلعة  اإلنتاجمعدؿ الضرائب على  . 

 jالقطاع 
.  

 jمعدؿ الرسـو اٞتمركية على سلع القطاع   
ىذه ا١تتغَتات بالذات راجع لطبيعتها من حيث إمكانية استعما٢تا كأداة لتحليل السياسات  ختياراإف 

ا١ترتبطة هبا ومعرفة اآلثار الناٚتة عن ٥تتلف الصدمات والتغَتات اليت تطرأ عليها، لذلك ال يتم ٖتديد قيمتها من 
درات من ٚتلة ا١تتغَتات ا٠تارجية يف ىذا اليت مت ٗتصيصها، وتعترب األسعار العا١تية للصا نموذجخبلؿ معادالت ال

عليها للتأكيد على عدـ إمكانية البلد الذي تطبق  االعتمادالصغَت ا١تنفتح اليت مت  االقتصاداإلقفاؿ بسبب فرضية 
، نموذجبعد اإلغبلؽ يتم اختبار جودة ال .عليو ىذه الدراسة وىو اٞتزائر من التأثَت على ىذه األسعار مع تأثره هبا

 كما يلي:  نموذجقبل استعمالو يف السيناريوىات ا١تقبلة، ويكوف ذلك من خبلؿ حل معادالت ال وىذا

 المحاكاة التاريخيةأوال: 

ٔتقارنة القيم احملسوبة للمتغَتات الداخلية مع  تقود الدراسةوالواقع،  نموذجللتحقق من التناسق والتوافق بُت ال
تساوي    (  )جيدا، لذلك يشًتط أف تكوف قيمة ا١تتغَتة نموذجالقيم ا١تبلحظة، وكلما كانت متقاربة، كلما كاف ال

الصفر قبل إحداث الصدمات، وذلك للتساوي بُت العرض الكلي والطلب الكلي يف السوؽ األخَت حسب قانوف 
 ا ألف ا١تصفوفة اليت مت استعما٢تا متوازنة من حيث اإليرادات والنفقات لكل حساب.والراس، وىذ
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 المحاكاة الستاتيكيةثانيا: 

ويتعلق األمر بسلسلة من اإلسقاطات ا١تستقلة بفًتة األساس وإخضاع ظاىرة معينة الختبارات ٖتليل 
اليت ٬تب أف تقًتب قيمتها    (  )مراقبة ا١تتغَتةالسياسات، وذلك بتغَت إتاه أحد ا١تتغَتات يف تفسَت الظاىرة )مع 

 أثناء إحداث ىذه الصدمات( (1)من الصفر

 التوازن التطبيقي العام نموذجباستخدام ية الكلية االقتصادالمطلب الثالث: محاكاة السياسات 

حداث الصدمات إيف  استخدامومكانية إو  نموذجثبتت جودة الأاليت  االبتدائيةجراء عملية احملاكاة إبعد 
جابة على ية بغرض اإلاالقتصادحة للسياسات ية، تقـو الدراسة يف ىذا ا١تطلب بدراسة السيناريوىات ا١تقًت االقتصاد

 االقتصادت ا٢تيكلية اليت يعاين منها اإلختبلالكفيلة ٔتعاٞتة   اقتصاديةسياسات  اقًتاحشكالية الدراسة وا١تتمثلة يف إ
ثار شارة إليها سابقا إلحداث ىذه الصدمات ومعرفة اآلا١تتغَتات ا٠تارجية اليت ٘تت اإل استخداـاٞتزائري، وسيتم 

ٯتثل السيناريوىات واٞتدوؿ التايل  GAMSبرنامج  باستخداـوذلك  نموذجالناٚتة عنها على ا١تتغَتات الداخلية يف ال
 ية ورموزىا.االقتصادا١تقًتحة للسياسات 

 ية ا١تقًتحة ومواصفات احملاكاةاالقتصادسيناريوىات السياسات : (38)اٞتدوؿ رقم

 مواصفات المحاكاة رموز السيناريوىات
 1السيناريو

 

Scen a1 -  50ا٩تفاض يف أسعار احملروقات بنسبة%. 

Scen b1 -  50ارتفاع يف أسعار احملروقات بنسبة%. 

 .% 37بػػػػػػػ يف الرسـو اٞتمركية الرفع - Scen2 2السيناريو
 .% 27ٗتفيض العجز التجاري بػػػػػػػػػ -

 .با١تائة 67بػػػػػػ اإلنتاجعلى  يف الضرائب التخفيض - Scen3 8السيناريو

 .با١تائة 37 بػػػػ  يف الضرائب ا١تباشرة الزيادة -
 .%50ارتفاع يف أسعار احملروقات بنسبة  - Scen4 4السيناريو

 .%  27 بكا١تباشرةالزيادة يف معدؿ الضرائب  -
 .با١تائة 67 بػػػػػ اإلنتاجٗتفيض معدالت الضرائب على  -
 .با١تائة 57الرفع يف معدؿ الرسـو اٞتمركية بػػػػػػػػ  -
 .با١تائة 67ٗتفيض العجز التجاري بػػػػ  -
 .با١تائة 30 بكللعائبلت  اإلنتاجزيادة ٗتصيصات عناصر  -

                                       
 بعد إحداث  الصدمة.أو أقل (4-10الصفر بقيم صغَتة جدا، من رتبة) إىلأف تؤوؿ ىذه ا١تتغَتة  ٔتجردجيدا ومتينا نموذجيعترب ال -(1)
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 بالمائة 50في أسعار النفط بنسبة  التغيرات:السيناريو األولاألول:  الفرع

 االقتصاد٫تية ىذا القطاع يف نظرا ألتعد اٞتزائر من الدوؿ النفطية اليت تأثرت بأزمة ا٩تفاض أسعار النفط   
دوالر  60-50ما بُت  ستقرارااسعار النفط ستعرؼ ف أبأ 2015وتشَت التوقعات لسنة اٞتزائري كما رأينا سابقا، 

 سعار النفط.أا١توايل يوضح التوقعات ا١تستقبلية ا٠تاصة بالشكل للربميل و 

 سعار النفطية ألالتوقعات ا١تستقبل:(57)الشكل رقم

 
Source world oil outlook, OPEC, 2016, p 59 

والر للربميل د 40تراوح حوايل  2016ط خبلؿ سنة ف السعر ا١تتوسط للنفبأالشكل يتضح من خبلؿ 
دوالر للربميل ىذه الزيادة بفعل ارتفاع الطلب  65 إىلحيث سيصل  2021غاية  إىلدوالر للربميل  5 كبوسيزيد 

)ٖتت لواء  ا١تنضويةيف ىذه الفًتة ا٩تفاض العرض للدوؿ غَت 
OPEC

1
. 

 يف سعرالتغَتات ١تعرفة أثر  التوازف التطبيقي العاـ ٪توذجمن خبلؿ احملاكاة التالية استعماؿ  ٖتاوؿ الدراسة
 .نموذج، وىذا بتحليل األثر الناجم على ٥تتلف متغَتات الالبًتوؿ العا١تي

اٞتزائري بدراسة  االقتصادالتطبيقي العاـ يف  التوازف ٪توذج وباستخداـدراسة من خبلؿ احملاكاة التالية قامت ال     
، وقد نموذجاخلية يف الدؿ ٖتليل األثر على ٥تتلف ا١تتغَتات البا١تائة، وىذا من خبل 50أثر ا٩تفاض أسعار النفط بػػػ

                                       
)

1
(- world oil outlook, OPEC, 2016, p 59. 
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اٞتزائري الكبَت لقطاع  االقتصاده ارتباط ر ية، وىذا ما يرب االقتصادأبرزت نتائج احملاكاة تدىورا يف أغلب ا١تتغَتات 
٣تموعات، ولتسهيل  إىلوىل، حيث مت تقسيم ا١تتغَتات تعراض وٖتليل لنتائج احملاكاة األوفيما يلي اساحملروقات، 

السيناريو ا١تطبق مت حساب نسب النمو سي وىو الوضعية ا١ترجعية لسنة األساس و سااألعملية ا١تقارنة بُت السيناريو 
 (1)لكل متغَت ويف كل قطاع ومن مث التعبَت عنها بيانيا حىت تسهل عملية ا١تقارنة.

 اإلنتاجفي مجموعة  ولىاألنتائج المحاكاة أوال: 

نو ىناؾ أثر أسعار النفط، حيث نبلحظ بأ ا٩تفاضبعد  اإلنتاجالتغَتات اٟتاصلة يف  (40) وؿ رقماٞتدٯتثل 
 ية.االقتصاديب على أغلب القطاعات سل

 اإلنتاجيف ٣تموعة  وىلاألنتائج احملاكاة : ( 39)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 jانتاج السلعة  العامل المركب السيناريو األساسي
Y0 Z0 Y1 Dy Z1 dZ 

AGR 1623280 2473411 1.4543E+6 -10.410  2.2159E+6 -10.410  
IND 903904 2357656 9.3182E+5 3.088 2.4305E+6 3.088 
HYD 4372851 5270396 7.6102E+6 74.033 9.1722E+6 74.033 
SER 1017160 2311538 9.7702E+5 -3.947  2.2203E+6 -3.947  
BTP 1137879 2882337 1.1001E+6 -3.319  2.7867E+6 -3.319  

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : من إالمصدر

 اإلنتاجيف ٣تموعة  ىلاألو نتائج احملاكاة :(58)الشكل رقم

 

 

 

 

 

                                       
 (.2رقم )انظر الملحق   -(1) 
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٩تفض وإ ائةبا١ت 10.410يف قطاع الزراعة بػػػ  اإلنتاجض حجم اا٩تفوا١تنحنيات اٞتدوؿ نبلحظ من خبلؿ 
ىذه القطاعات  ستجابةابا١تائة، وىذا ما يعكس  3.947ػ العمومية، بػػػػ األشغاؿيضا يف قطاع ا٠تدمات والبناء و أ

 با١تائة. 3.08يف قطاع الصناعة بػػػ  اإلنتاجحجم  رتفعاسعار النفط، يف حُت وارتباطها الوثيق بأ

 اإلنتاجالطلب على عوامل في مجموعة  ولىاألنتائج المحاكاة ثانيا: 
١تمثلة يف الطلب على رأس ا١تاؿ ا اإلنتاجالتغَتات اٟتاصلة يف الطلب على عوامل  (41)اٞتدوؿ رقمٯتثل 

 الطلب على العمل.و 

 اإلنتاجالطلب على عوامل يف ٣تموعة  وىلاألنتائج احملاكاة : (40)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 العملالطلب على  رأس المالالطلب على  السيناريو األساسي
0CAP 0LAB 1CAP Dcap 0LAB DLAB 

AGR 1454513 168767 1.4508E+5 -14.035 1.3094E+6 -9.979 
IND 677490 226414 2.2548E+5 -0.413 7.0653E+5 4.286 
HYD 4234499 138352 2.3027E+5 66.435 7.3802E+6 74.287 
SER 465531 551629 5.1880E+5 -5.952 4.5848E+5 -1.515 
BTP 465531 672348 6.3789E+5 -5.126 4.6251E+5 -0.650 

 اإلنتاجالطلب على عوامل يف ٣تموعة  وىلاألنتائج احملاكاة :(59)الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 

 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج إالمصدر: من 
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القطاعات ترافق التغَتات يف الطلب على  إنتاجف التغَتات اٟتاصلة يف أ ا١تنحنيُتو اٞتدوؿ نبلحظ من خبلؿ 
با١تائة على  14.035با١تائة و 9.979، حيث نبلحظ ا٩تفاضا يف الطلب على العمل ورأس ا١تاؿ بػػػػػػ اإلنتاجعوامل 

با١تائة،  ومن ا١تبلحظ  4.286الطلب على العمل يف قطاع الصناعة بػػػػػػػػ  رتفاعالًتتيب يف قطاع الزراعة، يف حُت ا
العمومية وذلك بسبب  األشغاؿت والبناء و ايضا يف قطاعات ا٠تدمالطلب على العمل ورأس ا١تاؿ أ فاض٩تاأيضا 

 .قيمتها ا١تضافة ٩تفاضا

 اإلجماليالطلب في مجموعة  ولىاألنتائج المحاكاة ثالثا: 
طلب ا٠تاص وال االستهبلؾا١تمثلة يف  اإلٚتايلالتاليُت التغَتات يف عناصر الطلب الشكل و اٞتدوؿ ٯتثل      

 با١تائة. 50أسعار النفط بػػػػػػ ض٩تفاابعد  االستثماري

 اإلٚتايلالطلب يف ٣تموعة  وىلاألنتائج احملاكاة : ( 41)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 ياالستثمار الطلب  العائبلت ستهبلكا السيناريو األساسي
Xp0 Xg0 Xv0 1Xp dXp 1Xv dXv 

AGR 1430059 237045 64278 1.2537E+6 -12.329 59518.424 -7.405 
IND 1944249 64434 3744874 1.6965E+6 -12.741 3.4513E+6 -7.840 
HYD 108696 2465 71811 1.9449E+5 78.930 1.3571E+5 88.981 
SER 2218808 388164 274368 2.1874E+6 -1.415 2.8568E+5 4.123 
BTP 64487 3488 3012852 59912.174 -7.094 2.9563E+6 -1.875 

 اإلٚتايلالطلب يف ٣تموعة  وىلاألنتائج احملاكاة :(60)الشكل رقم
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با١تائة  يف قطاع  1.415يف ٚتيع القطاعات بنسب تًتاوح ما بُت  ٩تفاضاالعائبلت  استهبلؾف نبلحظ أ
 بدورهالذي ا٩تفاض  ياالستثمار يف قطاع الصناعة، وا١تبلحظة نفسها تنطبق على الطلب  12.741ا٠تدمات و

 وا٩تفاضنقص القدرة الشرائية للعائبلت  إىلبنسب متفاوتة ماعدا قطاع احملروقات الذي مل ينخفض، وىذا راجع 
 .با١تائة 3.84بػػػػ ٩تفضأالذي  ادخارىا

 إىليف أغلب القطاعات وذلك يرجع أساسا  (1)االستهبلكات الوسيطية ٩تفاضاكما أف الشيء ا١تبلحظ ىو 
 إىلينا سابق يؤدي ية كما رأاالقتصادالوحدات  دخاراا٩تفاض  فإفيف ىذه القطاعات ويف ا١تقابل  اإلنتاجتناقص 

 . 3.90ٚتالية تقدر بػػػػػػػػ ، وا٩تفاض بنسبة إاالستثمارينقص الطلب 

 التجارة الخارجيةفي مجموعة  ولىاألنتائج المحاكاة : ارابع

اصلة يف متغَتات التجارة الدولية وا١تتمثلة يف الصادرات والواردات، عرض ا١تنتجات التايل التغَتات اٟتاٞتدوؿ ٯتثل     
 يف السوؽ احمللي.  احمللية وا١توارد

                                       
 وىل ( نتائج احملاكاة األ١2تلحق رقم )انظر ا -(1)
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 التجارة ا٠تارجيةيف ٣تموعة  ىلاألو نتائج احملاكاة : (42)اٞتدوؿ رقم
 السلع المحلية الموارد في السوق المحلي الواردات الصادرات السيناريو األساسي 

0E 0M 0Q 0D 9E De 9M dM 9Q dQ 9D dD 

AGR 4732 441384 2124174 2438253 5317.21 -88.83 248311 -44.88 2551811 -58.8 2.227811 -51.8 

IND 
531142 1144848 3888452 

2481143 17748.4 -88.41 4445111 -54.47 4743211 -4.78 2.741111 8.45 

HYD 
1114144 817471 5375584 

218857 3441211 48.11 424381 53.38 2114811 81.18 4.84141 34.881 

SER 53 437854 8484488 2118384 1.754 -84.54 114271 -27.31 8148811 -51.15 2.411511 -8.74 

BTP 238583 838522 8834287 2178888 34875.4 -87.81 134481 -54.87 8848811 -5.577 2.817111 2.48 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على ٥ترجات برنامج ا١تصدر: من إا٠تارجية          ةالتجار  ٣تموعةيف  وىلاألنتائج احملاكاة  :(61)الشكل رقم
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 14با١تائة يف قطاع الزراعة، وحوايل  44.63يف ٚتيع القطاعات بنسبة  ٩تفضتاف الواردات نبلحظ بأ
ساسا وىذا راجع أ، العمومية األشغاؿدمات والبناء و با١تائة يف كل من ا٠ت 14و  29بػػػػ ، و با١تائة يف قطاع الصناعة 

ورىا ا٩تفضت بنسب ما فيما يتعلق بالصادرات فهي بداتج عن ا٩تفاض أسعار احملروقات، أالدخل الن ٩تفاضا إىل
 69يف حدود  تراوحتبا١تائة ماعدا يف قطاع احملروقات الذي بقيت بقيمة موجبة  69با١تائة و 63تًتاوح ما بُت 

 با١تائة. 

با١تائة  1ىي بدورىا  بنسب متفاوتة تراوحت ما بُت   ٩تفضتايتعلق ٔتوارد السوؽ احمللي فقد  ما يف ماأ
عار النفط، يف حُت نبلحظ أف ىناؾ قطاعات سجلت زيادة يف عرضها ا١توجو با١تائة نتيجة اال٩تفاض يف أس 16و

 ارتفعالعمومية الذي  األشغاؿبا١تائة، وقطاع البناء و  6.71وىي قطاع الصناعة الذي زاد بنسبة  Dللسوؽ احمللي 
 با١تائة. 2.43بنسبة 

 الضرائبفي مجموعة  األولىنتائج المحاكاة خامسا: 
كنتيجة لصدمة ا٩تفاض والرسـو اٞتمركية   اإلنتاجالتايل التغَتات اٟتاصلة يف الضرائب على اٞتدوؿ ٯتثل 
 أسعار النفط.

 الضرائبيف ٣تموعة  األوىلنتائج احملاكاة :(43)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 الرسوم الجمركية اإلنتاجالضرائب على  السيناريو األساسي
Tz0 0Tm Tz1 dTz Tm1 dTm 

AGR 17789 30373 14372.322 -19.207 19309.974 -36.424 
IND 582464 291716 6.0662E+5 4.147 2.8644E+5 -1.809 
HYD 40770 79960 63563.166 55.907 1.0914E+5 36.493 
SER 192347 / 1.8137E+5 -5.709 8.0608E-6 -19.392 
BTP 197 289 194.238 -1.402 284.074 -1.704 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ
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 الضرائبيف ٣تموعة  األوىلنتائج احملاكاة :(62)الشكل رقم

 

 

 
 
 
 
 

 

 

سعار النفط على أ ا٩تفاضوا١تنحنيُت أف التغَتات اٟتاصلة ماىي إال نتيجة آلثار اٞتدوؿ نبلحظ من خبلؿ 
يف كل من قطاعات الزراعة وا٠تدمات والبناء  اإلنتاج ا٩تفاض إىلدى أسعار النفط الذي أ فا٩تفاضبقية ا١تتغَتات، 

قطاعات الصناعة واحملروقات كما رأينا سابقا، نبلحظ أف ىذه النتائج كل من   إنتاجالعمومية، وزيادة يف  األشغاؿو 
با١تائة وا٠تدمات  19.207بدورىا يف قطاع الزراعة بػػػػ ا٩تفضتائب ا١تباشرة حيث على إيرادات الضر  انعكست

احملروقات ، و 4.147كل من قطاع الصناعة بػػػيف   ارتفعت، يف حُت 1.402واألشغاؿ العمومية بػػػبناء ل، وا5.709بػػػ
 .55.907بػػػػ

يث رأينا سابقا ات يف حجم الواردات، حللتغَت  انعكاس إىلأما فيما يتعلق بالرسـو اٞتمركية، فماىي      
 األشغاؿأسعار احملروقات  يف كل من قطاع الزراعة والصناعة وا٠تدمات والبناء و  ال٩تفاضالواردات ا٩تفضت كنتيجة 
الرسـو اٞتمركية لكل  يراداتعلى إ أنعكسائة يف قطاع احملروقات، وىذا ما با١ت 18 بكالعمومية يف حُت ارتفعت 

با١تائة يف  19.3الصناعة، و با١تائة يف قطاع 1.809الزراعة و با١تائة يف قطاع  36.424بػػػػ فضتا٩تقطاع، حيث 
 با١تائة يف قطاع احملروقات. 36بػػػػػ ارتفعتالعمومية يف  األشغاؿبا١تائة يف قطاع البناء و  1.7قطاع ا٠تدمات، و

يف أغلب اٞتزائري  االقتصادأسعار النفط لديو آثار سلبية وخيمة على  ٩تفاضا٦تا سبق  نستنتج أف  انطبلقا
ي،  وعلى مؤشرات القدرة الشرائية، لذلك ال بد من تقليل ىذه االقتصاد التوازفالقطاعات وعلى ٚتيع متغَتات 
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سياسات و  ريةستعجالية ا١تتعلقة أساسا بالسياسات التجا٣تموعة من اإلجراءات اإل اٗتاذالسلبية من خبلؿ  اآلثار
 (1).االستثماريةجراءات متعلقة بالربامج اإلنفاؽ العاـ وتعبئة اإليرادات العامة وإ

ية االقتصادحزمة من تدابَت السياسات  باقًتاحمن ىذه التدابَت ستقـو الدراسة فيما ىو آت  وانطبلقا    
 استخداـالسياسات التجارية يف احملاكاة الثانية، مث  باستخداـأسعار احملروقات،  ال٩تفاضلتقليص اآلثار السلبية 

ساسي معاٞتة ىدفها األ والنقدية اريةحزمة من السياسات ا١تالية والتج استخداـالثالثة، مث  ةاحملاكاالسياسات ا١تالية يف 
 ي.االقتصاداٞتزائري مع احملافظة على التوازف  االقتصادا٢تيكلي الذي يعاين منو  االختبلؿ

 % 01ــتخفيض العجز التجاري بـــو بالمائة  50ـــ رفع الرسوم الجمركية بــ:الثاني: السيناريو الثاني الفرع
ة ىي االرتفاع الكبَت للواردات خاصحدى مظاىر الداء اٞتزائري الذي يلتهم نعمة ا١توارد الطاقوية إذا كانت إ

تسطَت  فإف (2)الفساد ا١تركب ا١تتقاطع الشامل،الطاقوية منها وما يصاحبها من أشكاؿ التبديد وا٢تدر مع تطور 
تثبط الواردات خاصة يف ٣تاؿ السلع اليت ٘تتلك فيها اٞتزائرية مزايا نسبية ا٠تارج و  إىلسرب سياسة ٕتارية ٖتد من الت

دراسة يف ىذه احملاكاة حيث سيتم يف القطاع الصناعي بشكل أخص تعترب بالضرورة ٔتكاف، وىذا ما قامت بو ال
 باستخداـبا١تائة وٗتفيض العجز التجاري  من خبلؿ اٟتد من الواردات الكمالية  37رفع الرسـو اٞتمركية بػػػػ افًتاض

 ساسي ا١ترجعي والسيناريو الثاين.وستتم ا١تقارنة بُت السيناريو األ(3)أدوات السياسات التجارية الكمية والسعرية،

 اإلنتاجأوال: نتائج المحاكاة الثانية في مجموعة 
 50بعد الزيادة يف معدؿ الرسـو اٞتمركية بػػػ اإلنتاجنسب التغَت يف ٣تموعة  ُتالتاليالشكل و اٞتدوؿ ٯتثل 

 با١تائة. 10ٗتفيض العجز التجاري بػػػػبا١تائة و 

 

                                       
ية ، ٣تلة العلـو االقتصاد، نعمة الموارد ولعنة الفسادر البترول على االقتصاد الجزائريآثار انخفاض أسعا١تزيد من التفاصيل أنظر: صاحل صاٟتي،  -(1)

 .16، جامعة سطيف، ص 2015-15وعلـو التسيَت، العدد رقم 

سعار يف سوؽ الدولية ت الطاقوية يف السوؽ احمللية واألخاصة يف ٣تاؿ التبديد ا١تتعلق بالثروة الغازية وتزايد حصة الدعم والفوارؽ بُت أسعار ا١تنتجا-( 2)
 14 صاٟتي، مرجع سابق، ص والتحايل يف تقييم الواردات والتهرب ا١ترتبط بتضخيم فواتَتىا والتهرب من الرسـو اٞتمركية....١تزيد من التفاصيل أنظر: صاحل

 .نظاـ اٟتصصا١تتمثلة أساسا يف اعانات االنتاج واعانات التصدير و  -(3)
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 اإلنتاجنتائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة :(44)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 jالسلعة  إنتاج العامل المركب السيناريو األساسي
Y0 Z0 2Y dY 2Z dZ 

AGR 1623280 2473411 1.4188E+6 -12.599 2.1618E+6 -12.599 
IND 903904 2357656 8.8050E+5 -2.590 2.2966E+6 -2.590 
HYD 4372851 5270396 4.9448E+6 13.079 5.9597E+6 13.079 
SER 1017160 2311538 9.8381E+5 -3.279 2.2357E+6 -3.279 
BTP 1137879 2882337 1.1950E+6 5.023 3.0271E+6 5.023 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ

 اإلنتاجنتائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة : (63)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

ج يف غالبية القطاعات ماعدا قطاع احملروقات ا نتتسجيل قيم سالبة لئل استمرارنبلحظ اٞتدوؿ من  نطبلقاا
العمومية الذي سجل ٪تو موجبا بعد ىذه  األشغاؿبا١تائة وقطاع البناء و  13سجل تغَتا موجبا بنسبة تقارب الذي 

با١تائة، يف حُت سجلت قطاعات الزراعة والصناعة وا٠تدمات معدالت ٪تو سالبة بعد ىذه  5السياسة بنسبة تقارب 
يف كل من  اإلنتاجزيادة  إىلف رفع الرسـو اٞتمركية أدى وىذا يدؿ على أبا١تائة،  12و  3السياسة تراوحت بُت 

الزراعة والصناعة، وىذا يدؿ على يف كل من  اإلنتاجا٩تفض العمومية يف حُت  والبناء واألشغاؿ قطاعات احملروقات
 اإلنتاجوثيقا بالواردات خاصة الصناعة اليت ٖتتاج بشكل كبَت لتجهيزات  ارتباطاقطاعات الصناعة والزراعة  ارتباط
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زائر ىي صناعات تركيبية تستورد جزء كبَت غالبية الصناعات يف اٞت أف يضا علىوا١تنتجات نصف مصنعة وىذا يدؿ أ
 .اإلنتاجمن قطع 

 اإلنتاجالطلب على عوامل نتائج المحاكاة الثانية في مجموعة ثانيا: 

با١تائة،  50اٞتمركية بػػػػػػػ بعد رفع الرسـو اإلنتاجالتايل نسب التغَت يف الطلب على عوامل  ٯتثل اٞتدوؿ
 با١تائة. 10ٗتفيض العجز التجاري بػػػػػو 

 اإلنتاجتائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة الطلب على عوامل ن: (45)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 الطلب على رأس المال الطلب على اليد العاملة السيناريو األساسي
CAP0 LAB0 المبلغ dLAB المبلغ dCAP 

AGR 1454513 168767 1.4661E+5 -13.129 1.2722E+6 -12.53 
IND 677490 226414 2.1943E+5 -3.084 6.6107E+5 -2.424 
HYD 4234499 138352 1.5542E+5 12.338 4.7894E+6 13.103 
SER 465531 551629 5.3188E+5 -3.579 4.5193E+5 -2.922 
BTP 465531 672348 7.0416E+5 4.732 4.9088E+5 5.445 

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 اإلنتاجنتائج المحاكاة الثانية في مجموعة الطلب على عوامل :(64)الشكل رقم
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الطلب على اليد العاملة ورأس ا١تاؿ يف كل من  ا٩تفاضنبلحظ  السابقُت الشكلو اٞتدوؿ من  نطبلقاا
با١تائة يف حُت ارتفع الطلب العمل يف  4با١تائة، و  12قطاعات الزراعة والصناعة وا٠تدمات بنسب تًتاوح ما بُت 

ات بُت التغَت با١تائة، وكمقارنة  5بنسبة تقارب  فارتفعأما يف قطاع ا٠تدمات  ،با١تائة 12روقات بنسبة تقارب قطاع احمل
يف  اإلنتاج ا٩تفاضف بق شبو التاـ بينهما وذلك راجع ألنبلحظ التطا اإلنتاجالتغَتات يف حجم يف ىذه ا١تتغَتين و 

عات بنفس يف ىذه القطا اإلنتاجقطاعات الزراعة والصناعة وا٠تدمات سيصاحبو ا٩تفاض يف الطلب على عناصر 
يف الطلب  ارتفاعالعمومية سيصاحبو  األشغاؿروقات والبناء و يف قطاعات احمل اإلنتاج ارتفاعالنسبة تقريبا، يف حُت أف 

 يف ىذه القطاعات. اإلنتاجعناصر  على

 اإلجماليالطلب نتائج المحاكاة الثانية في مجموعة ثالثا: 

٦تثلة يف استهبلكات العائبلت والطلب  اإلٚتايلالتايل نسب التغَتات يف ٣تموعة الطلب اٞتدوؿ ٯتثل 
 .كنتيجة للسياسة التجارية ا١تتبعة  ياالستثمار 

 اإلٚتايلنتائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة الطلب : (46)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 ياالستثمار الطلب  استهبلك العائبلت السيناريو األساسي
Xp0 Xg0 Xv0 2Xp dXp 2Xv dXv 

AGR 1430059 237045 64278 1.3447E+6 -5.966 58915.958 -8.342 
IND 1944249 64434 3744874 2.0529E+6 5.586 3.8542E+6 2.918 
HYD 108696 2465 71811 2.2602E+5   107.934 1.4555E+5 102.680 
SER 2218808 388164 274368 2.4937E+6 12.389 3.0057E+5 9.550 
BTP 64487 3488 3012852 70881.449 9.916 3.2279E+6 7.139 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ
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 اإلٚتايلاحملاكاة الثانية يف ٣تموعة الطلب نتائج :(65)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 5ة تقارب باالستهبلؾ العائلي يف قطاع الزراعة بنس ٩تفاضاف السابقُت نبلحظ أ ُتالشكلمن  نطبلقاا
 يف قطاع ا٠تدمات والبناء واألشغاؿ مابا١تائة أ 5 قطاع الصناعة بػػػػػالعائلي يف االستهبلؾ أرتفعف يف حُت أبا١تائة، 

 با١تائة على الًتتيب. 9و 12العائلي بػػػػ االستهبلؾ فارتفعالعمومية 

 التجارة الخارجيةنتائج المحاكاة الثانية في مجموعة رابعا: 
٦تثلة يف الصادرات الواردات والسلع احمللية وموارد  نسب التغَت يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجية التايلاٞتدوؿ ٯتثل 
 ة.تطبيق السياسة التجاريبعد  السوؽ احمللية
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 تائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجيةن(: 47)اٞتدوؿ رقم 

 Armington's الواردات الصادرات السيناريو األساسي 
composite 

 السلع المحلية

0E 0M 0Q 0D المبلغ De المبلغ dM المبلغ dQ المبلغ Dd 
AGR 4982 445864 2524094 2486218 4565.221 -8.366 3.4900E+5 -21.72 2.1680E+6 -14.10 2.1728E+6 -12.6 
IND 180042 5544373 8633412 2760078 1.5883E+5 -11.77 5.7444E+6 3.60 8.7878E+6 1.78 2.7047E+6 -2.00 
HYD 5057547 609790 1891134 253619 5.7066E+6 12.834 6.7132E+5 10.09 2.1212E+6 12.16 2.9905E+5 17.9 
SER SER 18 789617 3434433 2503867 17.016 -5.466 7.8139E+5 -1.04 3.3402E+6 -2.74 2.4218E+6 -3.27 

BTP 286168 683122 3387269 2596366 2.8627E+5 0.037 7.6068E+5 11.35 3.6162E+6 6.75 2.7409E+6 5.56 

GAMSعداد الباحث باالعتماد على ٥ترجات برنامج : من إالمصدر    تائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجيةن:((66الشكل رقم
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با١تائة يف  21السابق نبلحظ بأف الواردات من القطاع الزراعي ا٩تفضت بنسبة  تقارب اٞتدوؿ من  نطبلقاا
با١تائة يف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية، أما القطاع الصناعي فعلى الرغم من رفع الرسـو  1بػػػػ حُت ا٩تفضت 
١تائة، أما احملروقات فارتفعت واردهتا بنسبة با 4با١تائة ارتفعت الواردات يف ىذا القطاع بػػػما يقارب  50اٞتمركية بنسبة 

با١تائة، وىذا ما يؤكد عدـ مرونة واردات القطاع الصناعي للتغَتات يف الرسـو اٞتمركية كوهنا من الواردات  10
 األساسية الضرورية للعملية التصنيعية.

أما الصادرات وعلى الرغم من سياسة ٗتفيض العجز التجاري ا٢تادفة إىل ٖتفيز الصادرات فقد سجلت        
با١تائة، يف حُت سجل صادرات  9كلها تغَتات سالبة سواء يف القطاع الزراعي الذي سجل ا٩تفاضا بنسبة تقارب 

با١تائة، وىذا إف دؿ على  5ا٩تفاضا قدر بػػػبا١تائة، أما ا٠تدمات فقد سجلت  11.9القطاع الصناعي ا٩تفاضا قدر بػػػ 
شيئ فإ٪تا يدؿ على عدـ تنافسية الصادرات اٞتزائرية ماعدا صادرات قطاع احملروقات الذي عرفت ارتفاعا قدر 

 با١تائة. 12.8بػػػػػػ

 خامسا: نتائج المحاكاة الثانية في مجموعة الضرائب
والرسـو اٞتمركية بعد رفع الرسـو اٞتمركية وٗتفيض  اإلنتاجالتايل نسب التغَت يف الضرائب على اٞتدوؿ ٯتثل  

 العجز التجاري. 

 (: نتائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة الضرائب48)اٞتدوؿ رقم 

 مختلف 
 القطاعات

 الرسوم الجمركية اإلنتاجالضرائب على  السيناريو األساسي

0Tz 0Tm 2Tz DTz 2Tm dTm 
AGR 17789 30373 13886.201 -21.939 32612.899 7.375 
IND 582464 291716 5.4523E+5 -6.393 4.1460E+5 42.124 
HYD 40770 79960 42206.576 3.524 1.2075E+5 51.017 
SER 192347 / 1.7209E+5 -10.531 1.3575E-5 35.746 
BTP 197 289 193.865 -1.591 441.445 52.749 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ
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 .تائج احملاكاة الثانية يف ٣تموعة الضرائبن:(67)قمالشكل ر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج سجلت تغَتات سالبة يف كل من قطاع ف التغَتات يف الضرائب على اٞتدوؿ نبلحظ أمن  نطبلقاا 
الضرائب على اإلنتاج يف  ا٩تفضتبا١تائة، يف حُت  6با١تائة و 21الزراعة وقطاع الصناعة، بنسب تراوحت ما بُت 

با١تائة القطاع الوحيد  1با١تائة، أما قطاع البناء واألشغاؿ العمومية فقد ا٩تفض بنسبة  10قطاعات ا٠تدمات بنسبة 
با١تائة، ىذه التغَتات مرتبطة أساسا بالتغَتات يف  3ل نسب ا٬تابية ىو قطاع احملروقات بنسبة قاربت الذي سج

فإف ىناؾ تطبقا كبَت بُت  Zاإلنتاج كنتيجة للسياسة التجارية ا١تتبعة، حيث كما الحظنا يف ا١تنحٌت  ا١تتعلق باإلنتاج 
أما فيما يتعلق بالرسـو اٞتمركية فقد شهدت نسب تغَت ج.التغَتات يف اإلنتاج والتغَتات يف الضرائب على اإلنتا 

با١تائة  50با١تائة، وىذا راجع إىل الرفع من الرسـو اٞتمركية  بنسبة  60و  8موجبة يف ٚتيع القطاعات تراوحت بُت 
 وبالتايل فهي نتيجة منطقية .

بالمائة والزيادة في الضرائب  80ـبـــــاإلنتاج التخفيض في الضرائب على الثالث: السيناريو الثالث:  الفرع
 بالمائة 50المباشرةبـــــــ 

ا٢تدؼ  ية كما رأينا سابقا، ؤتا أفاالقتصاددوات السياسات السياسة ا١تالية من بُت أىم أ استخداـيعد 
ية ا١تثلى ١تعاٞتة اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي فقد افًتضت االقتصاداألساسي من ىذه الدراسة ىو البحث عن السياسات 

با١تائة حىت تشجع اإلنتاج يف القطاعات خارج قطاع  67الدراسة القياـ ٔتحاكاة ٗتفيض الضرائب على اإلنتاج بنسبة 
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تقليص باإلضافة إىل  37الزيادة يف الضرائب ا١تباشرة بنسبة  افًتضناإيرادات الدولة  ا٩تفاضاحملروقات، ولتعويض 
 ئج ىذه احملاكاة ٦تثلة فيما يلي.االواردات من جهة أخرى. نتاالستهبلؾ و 

 اإلنتاجأوال: نتائج المحاكاة الثالثة  في مجموعة 

 يف ٚتيع القطاعات بعد تطبيق سيناريو السياسة ا١تالية. اإلنتاجالتايل نسب التغَت يف اٞتدوؿ ٯتثل 

 تائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة اإلنتاجن(: 49)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 jالسلعة  إنتاج composite factor السيناريو األساسي
Y0 Z0 3Y dY 3Z dZ 

AGR 1623280 2473411 1.5343E+6 -5.479 2.3379E+6 -5.479 
IND 903904 2357656 1.2224E+6 35.231 3.1883E+6 35.231 
HYD 4372851 5270396 4.3838E+6 0.250 5.2836E+6 0.250 
SER 1017160 2311538 1.0365E+6 1.905 2.3556E+6 1.905 
BTP 1137879 2882337 1.1972E+6 5.216 3.0327E+6 5.216 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ

 الثالثة يف ٣تموعة اإلنتاجتائج احملاكاة ن:(68)مالشكل رق
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ة العمومي األشغاؿف قطاعات الصناعة وا٠تدمات والبناء و الشكل السابقُت نبلحظ بأو اٞتدوؿ من  نطبلقاا     
با١تائة، يف حُت  35يف قطاع الصناعة بػػنسبة  اإلنتاج رتفعأبية بعد تطبيق ىذه السياسة، حيث ٬تاسجلوا تغَتات إ

با١تائة، يف حُت مل  5با١تائة و  1العمومية ينسب تًتاوح ما بُت  األشغاؿيف قطاعات ا٠تدمات والبناء و  اإلنتاجارتفع 
و معترب مكانيات لتحقيق ٪تبأف قطاع الصناعة ٯتتلك اإليف قطاع احملروقات، وبالتايل نستنتج  اإلنتاجيتغَت بشكل كبَت 

، ويبقى قطاع اإلنتاجحملروقات ال يتأثر بالضرائب على بأف قطاع ايف حالة ٗتفيض الضرائب، كما ستنتج  اإلنتاجيف 
خرى متحكمة يف ىذه القطاع غَت بعد ىذه احملاكاة وىذا ما يؤكد أنو ىناؾ متغَتات أ الزراعة يسجل ٪تو سالبا

 .اإلنتاجالضرائب على 

 اإلنتاجثانيا: نتائج المحاكاة الثالثة في مجموعة الطلب على عوامل 

 ٦تثلة يف كل من اليد العاملة ورأس ا١تاؿ. اإلنتاجالتايل نسب التغَت يف الطلب على عوامل اٞتدوؿ ٯتثل      

 اإلنتاج نتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة الطلب على عوامل: (50)اٞتدوؿ رقم 

 مختلف 
 القطاعات

 الطلب على رأس المال الطلب على اليد العاملة السيناريو األساسي
CAP0 LAB0 3CAP dCAP 3LAB Dlab 

AGR 1454513 168767 1.4396E+5 -14.701 1.3913E+6 -4.346 
IND 677490 226414 2.8098E+5 24.102 9.4285E+5 39.168 
HYD 4234499 138352 1.2413E+5 -10.278 4.2605E+6 0.614 
SER 465531 551629 5.3342E+5 -3.301 5.0481E+5 8.438 
BTP 465531 672348 6.7502E+5 0.398 5.2412E+5 12.586 

GAMSعداد الباحث باإلعتماد على مخرجات برنامج إالمصدر: من 
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 اإلنتاجنتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة الطلب على عوامل :(69)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىناؾ زيادة  بأف، حيث الحظنا اإلنتاجيرتبط ارتباطا وثيقا ب اإلنتاجالطلب على عوامل  فإفرأينا سابقا كما ٍ 
العمومية، صاحبو زيادة يف الطلب على رأس ا١تاؿ يف قطاع  األشغاؿكل من قطاع الصناعة وقطاعات البناء و   إنتاجيف 

 .األشغاؿبا١تائة يف كل من قطاعات ا٠تدمات والبناء و  14و  8با١تائة وتًتاوح ما بُت  40الصناعة بنسبة تقارب 

 اإلجمالينتائج المحاكاة الثالثة في مجموعة الطلب ثالثا: 

 بعد تطبيق السياسة ا١تالية. اإلٚتايلالتايل نسب التغَت يف ٣تموعة الطلب اٞتدوؿ ٯتثل 

 اإلٚتايلنتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة الطلب : ( 51)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 االستثماريالطلب  استهبلك العائبلت السيناريو األساسي
Xp0 Xg0 Xv0 Xp3 dXp Xv3 dXv 

AGR 5481117 284141 84243 1.3113E+6 -3.812 58418.849 -7.551 

IND 5744247 84484 8444344 2.1533E+6 51.418 4.1108E+6 7.445 

HYD 513878 2481 45355 2.2683E+5 513.838 4.1108E+6 518.388 

SER 2253313 833584 244883 2.5229E+6 58.418 3.0921E+5 52.877 

BTP 84434 8433 8152312 69012.909 4.153 3.1957E+6 8.141 

 GAMSعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من اعداد الباحث باإل
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 اإلٚتايلنتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة الطلب :( 70)الشكل رقم

 
 
 

 

 

 

 

 

العائبلت يف قطاعات الصناعة وا٠تدمات  ستهبلؾاالسابق نبلحظ التحسن الطفيف يف اٞتدوؿ من  نطبلقاا
لي يف قطاع الزراعة العائ االستهبلؾبا١تائة، يف حُت سجل  13و 7ُت بنسب تًتاوح ما بالعمومية  األشغاؿوالبناء و 

يف قطاع احملروقات ٪تو   ثمارياالستالعائلي والطلب  االستهبلؾسجل حُت  با١تائة يف  8٪توا سالبا قدر ٔتا يقارب 
 كبَتا بعد ىذه السياسة.

 رابعا: نتائج المحاكاة الثالثة في مجموعة التجارة الخارجية

 التايل نسب التغَت يف متغَتات التجارة ا٠تارجية بعد تطبيق السياسة ا١تالية.اٞتدوؿ ٯتثل 

 يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجية نتائج احملاكاة الثالثة: (52)اٞتدوؿ رقم
 Armington's الواردات الصادرات السيناريو األساسي 

composite 
 السلع المحلية

0E 0M 0Q 0D 2E dE 2M Dm 2Q dQ 2D dD 

A 4732 441384 2124174 2438253 4990.9 1.5 3.97541 -51.3 2363511 -8.88 2349711 -1.47 

I 531142 1144848 3888452 2481143 318291 48.43 5489911 -1.73 9426011 7.53 3651711 82.81 

H 1114144 817471 5375584 218857 5053411 -1.13 695471 54.11 2119311 52.18 270741 8.415 

S 53 437854 8484488 2118384 20.238 52.48 729321 -4.88 3419811 -1.42 2551611 5.711 

B 238583 838522 8834287 2178888 292031 2.14 745951 7.57 3601211 8.85 2740811 1.182 

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 نتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجية:(71)الشكل رقم

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث  ٬تايب يف صادرات القطاع الصناعيمن األشكاؿ السابقة ىو التغَت اإل انطبلقاإف الشئ ا١تبلحظ 
با١تائة، وىذا ما يؤكد ٧تاعة السياسة ا١تالية يف ٖتفيز القطاع  12با١تائة يليو قطاع ا٠تدمات بنسبة  76بنسبة  ارتفعت

٬تايب إتغَتات تسجبل كما أف الشئ ا١تبلحظ ىو   اٞتزائري، االقتصادات النجاح يف مالصناعي الذي ٯتتلك مقو 
ا٩تفاض يف  إىلكما أف ىذه السياسة أدت با١تائة،   0.1يف صادرات قطاع الزراعة واليت بلغت ما يقارب طفيفي 

طفيف يف واردات القطاع الصناعي بنسبة  ا٩تفاضتسجيل  إىلضافة با١تائة باإل 10زراعة بنسبة فاقت واردات قطاع ال
 با١تائة. 7با١تائة وقطاع ا٠تدمات بنسبة  0.1

 الضرائبنتائج المحاكاة الثالثة في مجموعة خامسا: 
 ائب بعد تطبيق السياسة ا١تالية.التايل نسب التغَت يف ٣تموعة الضر اٞتدوؿ ٯتثل 
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 الضرائبنتائج احملاكاة الثالثة يف ٣تموعة : ( 53)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 الرسوم الجمركية اإلنتاجالضرائب على  السيناريو األساسي

0Tz 0Tm 3Tz DTz 3Tm dTm 
AGR 17789 30373 2675.747 -84.958 22056.273 -27.382 
IND 582464 291716 1.3335E+5 -77.106 2.3526E+5 -19.354 
HYD 40770 79960 6709.997 83.542 - 74274.680 -7.110 
SER 192347 / 32387.616 -83.162 7.5226E-6 -24.774 
BTP 197 289 34.285 -82.596 257.026 -11.064 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ

 

 

 

 

 

 

 

 84و  ٤82تسوسا تراوح بُت  ٩تفاضااسجلت  اإلنتاجف الضرائب على أنبلحظ اٞتدوؿ من  نطبلقاا           
ولكن يف نفس الوقت مت تسجيل زيادة يف  اإلنتاجعلى  طقي بفعل التخفيض يف معدؿ الضرائببا١تائة وىذا أمر من

راوح بُت دورىا عرفت ا٩تفاضا تبأما الرسـو اٞتمركية ىي  .با١تائة 36.12حيث ارتفعت بنسبة  اإلنتاجالضرائب على 
 با١تائة يف ٚتيع القطاعات. 24و  7
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، الزيادة في معدل الضرائب %50في أسعار المحروقات بنسبة  رتفاعا : عالسيناريو الراب:  عالراب الفرع
بالمائة،  الرفع في معدل الرسوم  80 بــــــ اإلنتاج، تخفيض معدالت الضرائب على %  40 بك المباشرة

 اإلنتاجزيادة تخصيصات عناصر بالمائة،   80بالمائة،  تخفيض العجز التجاري بــــ  70الجمركية بــــــــ 
 (1)بالمائة 30 بكللعائبلت 

وا١تعرب  ية ا١تثلى اليت ٝتحت بإحداث التغَت ا٢تيكلي ا١تنشوداالقتصادعن حزمة السياسات يعرب ىذا السيناريو 
ت كإجابة عن  جاءي، واليتاالقتصادعنو بالتغَتات يف مسا٫تات القطاعات يف ٥تتلف ا١تتغَتات ا١تعربة عن التوازف 

ية ا١تثلى اليت تسمح االقتصادطروحة وا١تتعلقة بالبحث عن السياسات رحت يف بداية ىذه األكالية اليت طُ شاإل
ما قامت بو ىذه التوازف ا٢تيكلي، وىذا  اختبلؿوتصحيح  النفطي اٞتزائري بالتخلص من التبعية للقطاع لبلقتصاد

حداث صدمات على مستوى بإGAMSعلى مستوى برنامج  االختباراتالدراسة من خبلؿ إجراء العديد من 
 .نموذجومبلحظة التغَتات القطاعية اٟتاصلة يف ا١تتغَتات الداخلية لل نموذجا١تتغَتات ا٠تارجية يف ال

ية للقطاعات خارج قطاع اإلنتاجبعدة قيود، فا٢تدؼ كاف ىو زيادة الطاقة  ارتبطتحيث أف ىذه الصدمات      
٢تا ال أف ىذه الصدمة كانت با١تائة، إ 80بنسبة  اإلنتاجصدمة متعلقة بتخفيض الضرائب على  إحداثاحملروقات فتم 

القيد ا١تايل من خبلؿ  االعتبارك كاف البد من األخذ بعُت ، لذلTzيرادات الدولة ٦تثلة يف ا١تتغَت آثار سلبية على إ
ال أف الزيادة يف الضرائب ا١تباشرة ستخفض من القدرة الشرائية با١تائة، إ 40ائب ا١تباشرة بنسبة الزيادة يف الضر 

 اجاإلنتاليت تشجع الطلب على  (2)،للعائبلت اإلنتاجللعائبلت وىذا ما يستوجب الزيادة يف ٗتصيصات عناصر 
احمللي يتم  اإلنتاجالوطٍت وحىت نتجنب التسربات اليت تكوف على شكل واردات من جهة، ومن جهة أخرى نشجع 

تطبيق سياسات  إىلضافة باإلبا١تائة، 80بنسبة  (3)با١تائة، وٗتفيض العجز التجاري 70رفع الرسـو اٞتمركية بنسبة 
 ية للرفع من أسعار الواردات.ٕتار 

 ٪توذجالنتائج التالية يف ٚتيع ٣تموعات  بإعطاءية الكلية ٝتحت لنا االقتصادف ىذه اٟتزمة من السياسات إ     
 اٞتزائري. االقتصادالتوازف التطبيقي العاـ يف 

                                       
 النسب ا١تثلى. إىلالتوصل  حىت مت GAMSاختيار نسب التغَتات يف ا١تتغَتات ا٠تارجية كاف بعد القياـ بعدة اختبارات على مستوى برنامج  -(1)
 جور وعوائد رأس ا١تاؿ ا١تتعلقة بأسعار الفائدة وىنا تربز أ٫تية السياسة النقدية.األا١تتمثلة يف عوائد العمل وىي  -(2)
 .السياسة التجارية أدوات إستخداـيكوف ٗتفيض العجز التجاري من خبلؿ الزيادة يف تنافسية الصادرات وتثبيط الواردات ب -(3)
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 اإلنتاجأوال: نتائج المحاكاة الرابعة في مجموعة 
 والقيمة ا١تضافة. اإلنتاجوا١تتعلقة ب اإلنتاجنتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة  (55)اٞتدوؿ رقمٯتثل     

 اإلنتاج: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة ( 54)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 jالسلعة  إنتاج composite factor السيناريو األساسي
Y0 Z0 Y4 dY Z4 dZ 

AGR 1623280 2473411 1.7939E+6 10.509 2.7333E+6 10.509 
IND 903904 2357656 1.2762E+6 41.184 3.3286E+6 41.184 
HYD 4372851 5270396 7.0885E+6 62.102 8.5434E+6 62.102 
SER 1017160 2311538 1.3642E+6 34.120 3.1002E+6 34.120 
BTP 1137879 2882337 1.4937E+6 31.267 3.7836E+6 31.267 

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 اإلنتاجنتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة :(72)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

٤تسوسا، حيث  ارتفاعاالتغَت يف إنتاج ٚتيع القطاعات قد سجل  بأف( نبلحظ 55) اٞتدوؿ رقممن  طبلقاان
قطاعات  مابا١تائة، أ 40ع الصناعة ٔتا يفوؽ نتاج قطا إ أرتفعبا١تائة يف حُت  10.40اعة بنسبة يف قطاع الزر  أرتفع

 ارتفاع استمراربا١تائة، مع  30با١تائة و 31بنسبة تراوحت ما بُت  أرتفعالعمومية فقد  األشغاؿا٠تدمات والبناء و 
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خرى با١تائة ستستمر القطاعات األ 50ػػا٩تفضت أسعار النفط بػػ با١تائة، وحىت لو 60نتاج قطاع احملروقات الذي بلغ إ
 (1)٬تابية، وىذا ما يؤكد ٧تاعة ىذه اٟتزمة من السياسات.بتسجيل تغَتات إ

 اإلنتاجنتائج المحاكاة الرابعة في مجموعة الطلب على عوامل ثانيا: 

يف الطلب على  وا١تتمثلة اإلنتاجنتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب على عوامل  (56)اٞتدوؿ رقمٯتثل 
 اليد العاملة والطلب على رأس ا١تاؿ.

 اإلنتاج: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب على عوامل ( 55)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 الطلب على رأس المال على اليد العاملةالطلب  السيناريو األساسي
CAP0 LAB0 CAP4 Dcap LAB4 dLAB 

AGR 1454513 168767 1.7796E+5 5.449 1.6161E+6 11.111 
IND 677490 226414 3.0737E+5 35.756 9.6912E+5 43.046 
HYD 4234499 138352 2.1320E+5 54.096 6.8756E+6 62.371 
SER 465531 551629 7.2235E+5 30.948 6.4234E+5 37.979 
BTP 465531 672348 8.6389E+5 28.488 6.3027E+5 35.387 

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 اإلنتاج: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب على عوامل (73)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 
                                       

إىل يةيؤدي االقتصادحزمة السياسات  إىلضافة باإل ف ىذا اال٩تفاضأبا١تائة، واتضح ب 50 ثر الذي ٯتارسو ا٩تفاض أسعار النفط بػػػػتبار األخمت ا -(1)
با١تائة يف القطاع الصناعي، القطاع الوحيد الذي  70با١تائة يف القطاع الزراعي و  23بنسب تًتاوح ما بُت  ٬Zتابية يف انتاج القطاعات إحداث تغَتات إ

 األشغاؿ العمومية والتغَتات يف أسعار النفط.رتباط الكبَت بُت قطاع البناء و واألشغاؿ العمومية، وىذا ما يفسر اإلحقق معدؿ تغَت سليب ىو قطاع البناء 
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وكنتيجة  يف ىذه القطاعات اإلنتاجيف القطاعات مرتبط ب اإلنتاجالطلب على عوامل  فإفكما رأينا سابقا 
ية ا١تقًتحة ارتفع الطلب على العمل ورأس ا١تاؿ يف ٚتيع االقتصاديف القطاعات بسبب حزمة السياسات  اإلنتاجلزيادة 

ا١تائة وىي نفس نسبة الزيادة ب 11الزراعة بنسبة تقارب  ارتفع الطلب عليو يف قطاعالقطاعات، فبالنسبة لرأس ا١تاؿ 
نتاج ا١تائة وىي نفس نسبة الزيادة يف إب 40نتاج قطاع الزراعة، يف حُت مت تسجيل زيادة يف قطاع الصناعة بنسبة يف إ

و  36بُت ٬تايية تراوحت ما ية فقد مت تسجل تغَتات إالعموم واألشغاؿقطاع الصناعة، أما قطاع ا٠تدمات والبناء 
 با١تائة. 35

ا١تبلحظة نفسها تنطبق على الطلب على اليد العاملة، حيث سجلت تغَتات ا٬تابية يف ٚتيع القطاعات،      
ما قطاع الصناعة فقد مت تسجيل تغَت ، أبا١تائة يف قطاع احملروقات 55با١تائة يف قطاع الزراعة و  5تراوحت ما بُت 

 العمومية. األشغاؿائة لكل من قطاع ا٠تدمات والبناء و با١ت 28و  31با١تائة، و  35يقارب 

 اإلجماليثالثا: نتائج المحاكاة الرابعة في مجموعة الطلب 
٦تثلة يف استهبلؾ العائبلت والطلب  اإلٚتايل( نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب 57ٯتثل اٞتدوؿ رقم )

 .ياالستثمار 

 اإلٚتايل: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب ( 56)اٞتدوؿ رقم
 مختلف 
 القطاعات

 ياالستثمار الطلب  استهبلك العائبلت السيناريو األساسي
Xp0 Xg0 Xv0 4Xp dXp Xv4 DXv 

AGR 1430059 237045 64278 1.9344E+6 35.268 68996.854 7.341 
IND 1944249 64434 3744874 3.8179E+6 96.369 5.8355E+6 55.827 
HYD 108696 2465 71811 4.0286E+5 270.631 2.1120E+5 194.112 
SER 2218808 388164 274368 4.0616E+6 83.054 3.9855E+5 45.261 
BTP 64487 3488 3012852 1.1495E+5 78.256 4.2618E+6 41.454 

 GAMSعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ
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 اإلٚتايلنتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الطلب :(74)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

بشكل ملحوظ يف ٚتيع القطاعات بدوف  نت٣تمبلت الطلب ٖتس بأفالشكل نبلحظ من خبلؿ اٞتدوؿ و 
با١تائة، يف حُت ٖتسن يف قطاع الصناعة بنسبة  35حيث ارتفع الطلب االستهبلكي يف قطاع الزراعة بنسبة استثناء، 

 األشغاؿالبناء و و  با١تائة يف كل من قطاعات ا٠تدمات 78و  83با١تائة، يف حُت ارتفع بنسب تًتاوح بُت  98
، خاصة االستهبلكيالعمومية، وىذا يدؿ على أف ىذه اٟتزمة من السياسات أسهمت بشكل كبَت يف زيادة الطلب 

 لصاحل العائبلت اليت رفعت من القدرة الشرائية ٢تا. اإلنتاجبعد زيادة ٗتصيصات عوائد 

٬تابية سواء يف قطاع الزراعة الذي ارتفع الذي سجل معدالت تغَت إ االستثماريوا١تبلحظة نفسها للطلب   
 األشغاؿقطاع البناء و  ائة، أما يفبا١ت 55ة وارتفع يف قطاع الصناعة بنسبة با١تائ 7بنسبة  االستثماريفيو الطلب 

ي للقطاعات اإلنتاجبا١تائة، وىذا يدؿ على أف ٖتسن النشاط  45و  41العمومية فقد تراوح االرتفاع ما بُت 
خاصة القطاع الصناعي بعد  االستثماريزيادة الطلب  إىلية أدى االقتصادحزمة السياسات  تطبيقية بعد االقتصاد

وفرض الرسـو اٞتمركية اليت تشجع ال ٤تالة ا١تنتج احمللي يف اجملاالت الصناعية وىذا ما  اإلنتاجٗتفيض الضرائب على 
 ا٢تيكلي. االختبلؿصناعية يعتمد عليها لتصحيح  إلمكانياتيؤكد امتبلؾ اٞتزائر 
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 رابعا: نتائج المحاكاة الرابعة في مجموعة التجارة الخارجية
العرض  والواردات، ٦تثلة يف الصادرات الرابعة على متغَتات التجارة ا٠تارجيةٯتثل اٞتدوؿ التايل نتائج احملاكاة 

 .Armingtonاحمللي وسلع 

٬تايب خاصة القطاع الصناعي بشكل إ تأف الصادرات تغَت نبلحظ ( 51رقم )اٞتدوؿ و الشكل انطبلقا من 
با١تائة مع استمرار  29الفبلحي بنسبة با١تائة، يف حُت ارتفعت صادرات القطاع  128بة الذي ارتفعت صادراتو بنس

 تارتفعحيث  ،با١تائة، أما الواردات فبل تزاؿ تسجل ارتفاع ٤تسوسا 63ارتفاع صادرات قطاع احملروقات بنسبة 
ض الواردات، ولقد با١تائة وىذا ما يوضح ضعف سياسة الرسـو اٞتمركية يف ٗتفي 94و  74بنسب تًتاوح ما بُت 

بنسب تًتاوح  يف الوارداتا٩تفاض  إىلوىذا ما أدى  با١تائة 90 بنسبةرتفاع أسعار الواردات ا بافًتاضقامت الدراسة 
 استخداـبا١تائة يف ٚتيع القطاعات، ىذا االرتفاع يف أسعار الواردات ٯتكن أف يكوف من خبلؿ  26و  44ما بُت 

 على خبلؼ الرسـو اٞتمركية.   سعار الوارداتلتجارية الكمية اليت تؤثر بشكل مباشر وأكيد على أالسياسات ا

 االقتصادية ا١تطبقة قد زادت من عرض السلع احمللية يف االقتصادكما أف الشئ ا١تبلحظ أف حزمة السياسات 
ما قطاع با١تائة، أ 34با١تائة والصناعة بنسبة  10اٞتزائري يف ٚتيع القطاعات، حيث ارتفعت يف قطاع الزراعة بنسبة 

 .با١تائة 26العمومية نسبة  األشغاؿبا١تائة والبناء و  34لزيادة ا٠تدمات فقد بلغت نسبة ا
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 يف ٣تموعة التجارة ا٠تارجيةنتائج احملاكاة الرابعة ( : 57)الجدول رقم .

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
: نتائج المحاكاة الرابعة في مجموعة التجارة الخارجية(75)الشكل رقم

 Armington's الواردات الصادرات السيناريو األساسي 
composite 

 السلع المحلية

0E 0M 0Q 0D 4E dE 4M dM 4Q dQ 4D Dd 
AGR 4982 445864 2524094 2486218 6440.483 29.27 8.6780E+5 94.634 3.0896E+6 22.40 2.7465E+6 10.47 
IND 180042 5544373 8633412 2760078 4.1154E+5 128.5 9.2302E+6 66.478 1.3457E+7 55.87 3.7150E+6 34.59 
HYD 5057547 609790 1891134 253619 8.2932E+6 63.97 1.0658E+6 74.775 3.0194E+6 59.66 3.0946E+5 22.01 
SER 18 789617 3434433 2503867 33.790 87.72 1.7024E+6 115.60 5.2169E+6 51.90 3.3582E+6 34.12 
BTP 286168 683122 3387269 2596366 4.9406E+5 72.64 1.4197E+6 107.81 4.7975E+6 41.63 3.2796E+6 26.31 
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 الرابعة في مجموعة الضرائبخامسا: نتائج المحاكاة 
الرسـو ٦تثلة يف الضرائب على اإلنتاج و  ( نتائج احملاكاة الرابعة على ٣تموعة الضرائب59ٯتثل اٞتدوؿ رقم )     

 اٞتمركية.

 (: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الضرائب58)اٞتدوؿ رقم

 مختلف 
 القطاعات

 الرسوم الجمركية اإلنتاجالضرائب على  السيناريو األساسي

0Tz 0Tm المبلغ dTz المبلغ DTm 
AGR 17789 30373 3110.548 -82.514 57002.250 87.674 
IND 582464 291716 1.3069E+5 -77.563 4.6828E+5 60.525 

HYD 40770 79960 11250.363 -72.405 1.3475E+5 68.525 
SER 192347 / 39534.006 -79.447 2.0789E-5 107.890 
BTP 197 289 38.371 80.522- 579.121 100.388 

 GAMSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 (: نتائج احملاكاة الرابعة يف ٣تموعة الضرائب76)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

من اٞتدوؿ نبلحظ أف إيرادات الضرائب على اإلنتاج عرفت ا٩تفاضا يف ٚتيع القطاعات  فقد  انطبلقا        
با١تائة، أما  57با١تائة ويف قطاع احملروقات ا٩تفضت بنسبة قارب  67يف قطاع الصناعة بنسبة تقارب  ا٩تفضت
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معدالت الضرائب على با١تائة، وىذا أمر طبيعي بسبب التخفيض يف  67بنسبة قاربت  ا٩تفضت ا٠تدمات فقد
با١تائة، وحىت يتم تغطية ىذا   67ية واليت قدرت بػػػػػاالقتصاداإلنتاج اليت اقًتحت من ضمن حزمة السياسات 

با١تائة وىذا ما أدى  27قًتح ىذا السيناريو الزيادة يف الضرائب ا١تباشرة بنسبة تقدر بػػػػػػ اال٩تفاض يف إيرادات الدولة ا
 ا٩تفاضوىذا ما  يسمح بتعويض ( 1)با١تائة  52ت الضرائب ا١تباشرة بنسبة إٚتالية تقدر بػػػػػػ إىل زيادة يف إيرادا

يف إيرادات الضرائب ا١تباشرة. أما إيرادات الرسـو اٞتمركية فقد شهدت  باالرتفاعإيرادات الضرائب على اإلنتاج 
 .با١تائة يف ٚتيع القطاعات وىذه نتيجة طبيعية للرفع من معدؿ الرسـو اٞتمركية 277و  47ارتفاعا تراوح ما بُت 

                                       
 (53انظر الجدول رقم )1
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 سيناريوىات األربعة ٞتميع ا١تتغَتات(: مقارنة بُت ال59) اٞتدوؿ رقم

 المتغيرات
 

الوضعية 
 األساسية

Baseline 
scenario 

 01المحاكاة 
 50انخفاض أسعار النفط بــــ 

 بالمائة

 02المحاكاة 
 50 بـــــــرفع الرسوم الجمركية 

تخفيض العجز التجاري و %
 % 10بـــــــــ

 03المحاكاة 
التخفيض في الضرائب على 

الزيادة في و %  80بــــــاإلنتاج
 بالمائة 50 بـــــ الضرائب المباشرة

 04المحاكاة 
ارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة 

الزيادة في معدل الضرائب ، 50%
، تخفيض % 40 بكالمباشرة

 بك اإلنتاجمعدالت الضرائب على 
بالمائة،  الرفع في معدل الرسوم  80

بالمائة، تخفيض  70الجمركية بــــــــ 
زيادة  ،بالمائة 80العجز التجاري بــــ 

 30 بــــــ اإلنتاجتخصيصات عناصر 
 بالمائة

 التغير المبلغ التغير المبلغ التغير المبلغ التغير المبلغ المبلغ الرمز  التعريف
 اإلنتاجمجموعة  .1

composite factor Y 9055074 12073440 33.33 9422910 4.06 9374200 3.52 13016500 43.74 
 Z 15295338 18825600 23.08 15680900 2.52 16198100 5.90 21489100 40.49 اإلٚتايل اإلنتاج

 CAP 7297564 10317120 41.37 7665480 5.04 7623580 4.46 10733430 47.08 الطلب على رأس ا١تاؿ
 LAB 1757510 1757520 0 1757510 0 1757510 0 2284770 30.00 على العمل الطلب

 Xp 5766299 7142412,17 23.86 6188201,45 7.31 6283342,9 08.96 10331710 79.17 االستهبلؾ العائلي
 Xv 7168183 6888508,42 -3.90 7587135,96 5.84 11784928,8 64.40 10776046,9 50.33 ياالستثمار الطلب 
 مجموعة التجارة الدولية .3       مجموعة التجارة الخارجية .2

 E 5528757 149461,72 -97.55 6156282,24 11.35 5668731,2 2.53 9205274,27 66.49 الصادرات 
 M 8072766 6851730 -15.12 8306790 2.89 8058180 -0.1 14285900 76.96 الواردات
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Armington's good Q 19870342 19032700 -4.21 20033400 0.82 20929800 5.33 29580400 48.86 
 D 10600148 10707270 1.01 10339250 -2.46 11564540 9.09 13408760 26.49 السلع احمللية

 المتغيرات
 

 الوضعية األساسية 
Baseline 
scenario 

 04المحاكاة  03المحاكاة  02المحاكاة  01المحاكاة 

 النسبة المبلغ  النسبة المبلغ  النسبة المبلغ  النسبة المبلغ  المبلغ الرمز  التعريف
 مجموعة الضرائب .4

 Td 662997 637480 -3.84 65916 -0.57 902500 36.12 1154100 74.07 الضرائب ا١تباشرة 
 Tz 833567 866119,76 3.90 773606,6 -7.19 175157,6 -78.98 184584,917 -77.85 اإلنتاجالضرائب على 
 Tm 402338 415174,08 3.19 568404,4 41.27 331847,9 -17.52 660611,371 64.19 الرسـو اٞتمركية

 متغيرات أخرى .5
 Sg 2444260 2469800 1.04 2575900 5.38 1814300 -25.77 2573600 5.29 اٟتكومي االدخار
 Sp 5645275 0054280 -3.84 5612600 -0.57 5123100 -9.24 7019300 24.33 ا٠تاص االدخار
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 خبلصة الفصل الرابع

التوازف  ٪توذجباستخداـ ية الكلية االقتصادتطبيقات السياسات  إىلتطرقت األطروحة يف ىذا الفصل 
بداية ىذه األطروحة حوؿ ا١تزيج جابة على التساؤؿ الذي طُرح يف إاٞتزائري، وذلك  االقتصادالتطبيقي العاـ يف 
ازف ا٢تيكلي، فبعد اإلحاطة باإلطار النظري ية الكلية اليت تسمح ٔتعاٞتة اختبلؿ التو االقتصاداألمثل للسياسات 

لنموذج التوازف التطبيقي العاـ ومفاىيمو ومكوناتو وطريقة بنائو، والذي اتضح بأنو ٪توذج ٥تصص لدراسة التوازنات 
ية كاملة، حيث أف ىذا االقتصادية على ا١تتغَتات االقتصادية والسياسات االقتصادية وٖتليل أثر الصدمات االقتصاد

ية االجتماعالنموذج يتسم بالشمولية ٞتميع ا١تتغَتات ا١تتحكمة يف التوازف، معتمدا يف ذلك على مصفوفة اٟتسابات 
يف  واستخداماهتاالنظري ٢تذه ا١تصفوفة وكيفية بنائها  اإلطار، حيث مت التطرؽ إىل االقتصاداليت تعكس التوازف يف 
 بيقي العاـ.إطار ٪توذج التوازف التط

ا٠تطوات  إتباعن خبلؿ اٞتزائري م االقتصادالتطبيقي ا٠تاص ب التوازفأما يف ا١تبحث الثالث فقد مت بناء ٪توذج        
قفاؿ النموذج الذي دالت النموذج ومعايرة ا١تعلمات وإحيث مت ٖتديد معا ،يف اٞتانب النظري إليهاشارة اليت مت اإل

ية االقتصادحداث التغَتات يف السياسات ت فيما بعد يف عمليات احملاكاة إلاستخدمحدد ا١تتغَتات ا٠تارجية اليت 
ية الكفيلة ٔتعاٞتة اختبلؿ االقتصادال وىو البحث عن ا١تزيج األمثل للسياسات بغرض ٖتديد ىدؼ األطروحة أ
إىل ا١تزيج األمثل  تاختبارا، حيث توصلت الدراسة بعد عدة اٞتزائري االقتصادالتوازف ا٢تيكلي الذي يعاين منو 

 .ياٞتزائر  االقتصادة القطاعية يف للسياسات اليت ٝتحت بتحسُت ا١تتغَتات الداخلي



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الـــــــخــــاتــــــمــــــة



 ا٠تا٘تة 

308 
 

 الخاتمة
اليت تستخدـ ما ٘تتلكو من أدوات  تاالقتصاديانشود يف ٚتيع ١تيعترب ٖتقيق التوازف االقتصادي ا٢تدؼ ا    

، ولعل الشئ الذي ٯتيز تاالقتصادياالسياسات االقتصادية الكلية، ىذا التوازف ٤تكـو بطبيعة كل اقتصاد من 
ا٢تيكلية اليت جعلت منها عرضة لتقلبات يف أسعار النفط، ٦تا حتم عليها ضرورة  االختبلؿالنفطية ىو  تاالقتصاديا

ويعد ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ أحد ، االختبلؿقتصادية اليت تسمح ٢تا ٔتعاٞتة ىذه البحث عن السياسات اال
 النماذج اليت تساعد على البحث عن السياسات االقتصادية ا١تثلى ١تا يتمتع بو من خصائص.  

ة ية الكفيلاالقتصادا١تزيج األمثل للسياسات  و من خبلؿ إ٬تادالبحث عن إىلىذه األطروحة  سعتوىذا ما      
اقتصادي مرتبط  بشكل يسمح باالنتقاؿ من ٪تو اٞتزائري االقتصاديف ا٢تيكلي  االختبلؿ الذي يسمح بتصحيح

 .وىيكل إنتاجي متوازف مستمر تنمية اقتصادية يكوف أساسها استقرار اقتصادي إىلبأسعار النفط 

خبلؿ الدراسة النظرية والتطبيقية وكذا  ليها منا يلي بعرض نتائج البحث ا١تتوصل إتقـو األطروحة فيمو      
 بحث:الرحت على مستوى ا١تقدمة ٚتلة التوصيات وأخَتا آفاؽ الدراسة، كما تقـو الدراسة باختبار الفرضيات اليت طُ 

ية اليت االقتصادمكانية تسطَت حزمة من السياسات حوؿ إتثبيت صحة الفرضية الرئيسية اليت طُرحت يف ا١تقدمة  -
التوازف  ٪توذجباستخداـ ي، حيث استطاعت الدراسة االقتصاداالستقرار تعاجل اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي وٖتقق 

أف تقـو بعملية GAMSاٞتزائري من خبلؿ الربنامج اٟتاسويب  االقتصادالتطبيقي العاـ الذي طُبق على مستوى 
 ية ٦تثلةاالقتصادبع واليت اقًتحت حزمة من السياسات ية على مستوى السيناريو الرااالقتصاد٤تاكاة للسياسات 

الرفع با١تائة، 80 بك اإلنتاجى ٗتفيض معدالت الضرائب علو  % 40 بكالزيادة يف معدؿ الضرائب ا١تباشرة يف
ٗتصيصات عناصر يف زيادة مع ال با١تائة 80با١تائة، ٗتفيض العجز التجاري بػػػػ  70يف معدؿ الرسـو اٞتمركية بػػػػػػػػ 

 .با١تائة 30 بػػػػػ لصاحل العائبلت  اإلنتاج
تغَتات ا٬تابية يف  إىلليها الدراسة بعد عدة اختبارات وذلك بغية الوصوؿ ىذه اٟتزمة اليت توصلت إ 

والطلب  اإلنتاجمتغَتات كل من ٣تموعة حيث سجلنا كنتائج ٢تذه احملاكاة ٖتسن  ،نموذجللا١تتغَتات الداخلية 
٬تابيا راعة والصناعة واليت سجلت تغَتا إوعلى مستوى ٚتيع القطاعات السيما قطاعات الز  اإلنتاجعلى عوامل 

مع   اإلنتاجوىذا بسبب ٗتفيض الضرائب على  ،با١تائة يف ٚتيع القطاعات 60و  10ُقدر بنسب تًتاوح ما بُت 
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با١تائة يف ٚتيع  70و ٬7تابيا بنسب تًتاوح ما بُت  إالذي تغَت اإلٚتايلتسجيل تغَت ا٬تايب يف ٣تموعة الطلب 
 .االستثماريسواء تعلق األمر بالطلب االستهبلكي أو الطلب ، القطاعات أيضا

أف تؤثر  استطاعتا ىو أف ىذه اٟتزمة من السياسات ليهكما أف ا١تبلحظة اليت ٕتدر اإلشارة إ   
 128بػػػػ٬تابا يف القطاع الصناعي الصادرات إ تيث تغَت ٬تايب على الصادرات خارج قطاع احملروقات، حبشكل إ

، وىذا يدؿ على توفر اٞتزائر على با١تائة 29با١تائة يف حُت زادت الصادرات من القطاع الزراعي بنسبة 
ذا توفرت اٟتماية ٢تما يف ىذه الفًتة بالذات كوهنما ال يزاالف ا نسبية كبَتة يف ىذه القطاعُت، إمكانيات ومزايإ

 سـو اٞتمركية.عُت ناشئُت يف اٞتزائر، حيث ٕتلت ىذه اٟتماية من خبلؿ الرفع من الر قطا
من نتائج احملاكاة الرابعة بأف حزمة السياسات ا١تقًتحة مل تؤثر على  انطبلقاومن ا١تبلحظ أيضا       

كنتيجة لتخفيض معدؿ الضرائب على   اإلنتاجحيث أف ا٩تفاض حجم الضرائب على  ،التوازنات ا١تالية للدولة
يتم تعويضو بالزيادة يف كل من الضرائب ا١تباشرة والرسـو اٞتمركية، كما أف الرفع من الضرائب ا١تباشرة مل  اإلنتاج

لصاحل العائبلت  اإلنتاجزيادة ٗتصيصات عناصر بتعويضو  من خبلؿعلى القدرة الشرائية للعائبلت وذلك  ريؤث
 االستهبلؾ ا٠تاص من ٚتيع القطاعات. وىذا ما يوضحو ٖتسن

 الفرضية األساسية اليت مت اختبارىا سيتم فيما يلي اختبار الفرضيات الفرعية: إىلضافة إ

 االقتصادية ا١تتبعة يف االقتصادتثبيت صحة الفرضية الفرعية األوىل اليت نصت على عدـ إسهاـ السياسات  -
النفطي، حيث سجلت  للقطاعاٞتزائري من التبعية  القتصادااٞتزائري يف ٖتقيق توازف ىيكلي يسمح ٓتروج 

سجيل مؤشرات تدؿ على ىذه التبعية، حيث ال يزاؿ قطاع النفط وا٠تدمات ٫تا القطاعاف الدراسة استمرار ت
صطلح على تسميتو ا١ترض ا٢تولندي وىذا من أعراض ما اُ  ،اٞتزائري االقتصادا١تهيمناف على القيمة ا١تضافة يف 

ىيكل الناتج  اٞتزائري منذ سنوات السبعينات من خبلؿ عدة مؤشرات أ٫تها االقتصادالذي مت تشخيصو يف 
وحصة قطاعات البناء حصة القطاع النفطي ي،كما أف اإلنتاجبأف ىناؾ ال توازف يف ا٢تيكل  أتضححيث  ،احمللي

القيمة ا١تضافة وا١تبلحظة نفسها تتعلق هبيكل التشغيل الذي ٯتيل لصاحل ¾ ما يقارب  ٘تثل واألشغاؿ العمومية
 القطاعات غَت ا١تنتجة.

 بارتفاعي احملقق يف اٞتزائر مرتبط االقتصاداالستقرار أف تثبيت صحة الفرضية الفرعية الثانية اليت نصت على  -
حيث ارتبطت ٚتيع  ،ما وضحتو الدراسةية الكلية وىذا االقتصادأسعار النفط، وليس مرتبط بفعالية السياسات 

ها ا١تخططات تعبأسعار النفط بداية من الصدمة النفطية األوىل اليت ت بارتفاعالتنموية اليت سطرهتا اٞتزائر  الربامج
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اليت جاءت  1999ي بداية من سنة االقتصادودعم النمو  اإلنعاشبرامج  إىلالتنموية خبلؿ تلك الفًتة وصوال 
اٞتزائري جاءت كنتيجة  االقتصادزمات اليت مر وٯتر هبا يف أسعار النفط، كما أف ٚتيع األ ارتفاعبعد تسجيل 

ا٩تفاض أسعار النفط منذ  إىلوصوال  1986أسعار النفط بداية من الصدمة النفطية ا١تعاكسة سنة  الهنيار
 يدؿ على عدـ استمرارية الذي صاحبو توقف برامج التنمية اليت كانت مسطرة، وىذا يعترب مؤشر خطَت 2013

 اٞتزائري للتغَتات يف أسعار النفط. االقتصادية وىشاشة االقتصادالسياسات 
ؿ النفطية يف كوهنا تعتمد على الدو  تاقتصادياتثبيت صحة الفرضية الفرعية الثالثة اليت نصت على تشابو  -

ية، ىذا التشابو ٯتكننا من تطبيق بعض االقتصاديرادات النفطية يف ٖتديد التوجو التنموي وصياغة السياسات اإل
ولعل أىم ىذه التجارب ٕتربة  ،التجارب الناجحة اليت استطاعت أف تتخلص تدر٬تيا من التبعية للقطاع النفطي

اٞتزائري يشوبو بعض التحفظ كوف الفرؽ  االقتصاداإلمارات العربية ا١تتحدة، وإف كاف تعميم ىذه التجربة على 
 واإلمكاناتمارايت من حيث الطبيعة اٞتغرافية والسكانية اإل االقتصاداٞتزائري و  القتصاداالشاسع ا١توجود بُت 

يف ىذا اجملاؿ خاصة  وتذى بئدة اليت ٯتكن أف ٭تُ النرو٬تي يعترب من بُت النماذج الرا نموذجكما أف ال  ،يةاالقتصاد
 ية الكلية.االقتصادفيما يتعلق بالصناديق السيادية وتسطَت السياسات 

 أوال: نتائج الدراسة النظرية
 حتياجاتفاالرئيسي لبلختبلالت ا٠تارجية،  ت الداخلية ىي ا١تسبباإلختبلالأف ٣تمل إىل  األطروحةتوصلت  -

ية احمللية البلزمة االقتصادا١توارد ا١تتاحة ٢تا، و١تواجهة عجز ا١توارد  إمكانياتالتنمية احمللية للبلداف النامية تتجاوز 
جأ ىذه البلداف للعامل ا٠تارجي لبلقًتاض لتدبَت االحتياجات اإلضافية وا١توارد البلزمة ال٧تاز ىذه ٠تطط التنمية تل

ا٠تطط، وذلك سعيا إلدامة مستويات معينة من معدالت النمو أو ٖتقيق معدالت ٪تو أعلى، ٦تا ٭تمل موازين 
تبلالت نقدية مزمنة وال سيما إذا مل ٖتقق مدفوعاهتا على ا١تدى ا١تتوسط والطويل أعباء ثقيلة ٕتعلها تعاين من اخ

خطط التنمية ا١تستويات ا١تطلوبة من الًتاكم الرأٝتايل أو معدالت النمو ا١ترتفعة أو زيادة من نصيب الفرد من 
 .اإلٚتايلالدخل 

بروز عدة عراقيل ظهرت  إىلأدى النفطية  تيااالقتصادالنفط كمحرؾ للنمو يف  استخداـطروحة أف ألتوصلت ا -
جليا مع الصدمة النفطية ا١تعاكسة، ولعل أبرز ىذه العراقيل ىي النمو ا١تتباطئ للطلب احمللي، وتدىور شروط 

ىي ا١ترض  1986النفطية عقب أزمة  تيااالقتصادالتبادؿ، واالرتباط غَت الفعاؿ،وأىم صعوبة واجهتها 
١تباشر من خبلؿ أثر ا١توارد والذي يعرؼ على أنو انتقاؿ ا١توارد ما يسمى البلتصنيع ا إىلالذي يؤدي  ا٢تولندي
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بسبب ا٩تفاض معدؿ األجر يف القطاعات ، قطاع احملروقات على حساب قطاع السلع القابلة للمتاجرة إىل
ٕتة يف األثر الذي ٯتارسو ارتفاع ا١تداخيل الناالذي يتمثل  اإلنفاؽوأثر  ،وارتفاع معدؿ األجر يف قطاع احملروقات

عن االزدىار النفطي على األجور األسعار النسبية وسعر الصرؼ اٟتقيقي، الفائض يف الطلب على سلع غَت 
االرتفاع  ستيعاباا ٬تعل قطاع احملروقات قادر على حدوث ارتفاع يف األسعار، وىذا م إىلالقابلة للمتاجرة يؤدي 

يؤثراف يف نفس االٕتاه على قطاع السلع القابلة للمتاجرة  ؽا١توارد واإلنفاأثار ، حيث أف يف األجور اٟتقيقية
ا٩تفاض الناتج من خبلؿ أثر البلتصنيع ا١تباشر وغَت ا١تباشر، وىذا ىو األثر  إىلخارج قطاع احملروقات وتؤدياف 

 األساسي للمرض ا٢تولندي.
النفطية مل تنجح  تيااالقتصادفإف  ،مارات العربية ا١تتحدةاإل ،ندونيسياأ ،النرويج ستثناءباتوصلت األطروحة أنو  -

 ،ف التبعية للقطاع النفطي مل ٗتفض بتاتا يف ىذه الدوؿأحيث  ،ياالقتصادسًتاتيجية فعالة للتنويع إيف وضع 
با١تائة يف الكويت و  92با١تائة يف اٞتزائر،  97.6الصادرات بلغ  إٚتايل إىلف حصة الصادرات النفطية أحيث 

ىذه با١تائة يف النرويج، حيث أدت  60مارات وبا١تائة يف اإل 42قدرت بػػػػػ حُت يف، السعوديةبا١تائة يف  88
ثار على آ، اإليراداتنذكر منها تذبذب كبَت يف  تيااالقتصادثار سلبية على ىذه آ إىلالتبعية للقطاع النفطي 

 سعر الصرؼ، واختبلؿ ىيكلي.
سعار النفط ومسا٫تة قطاعات الزراعة والصناعة يف أارتباط  سليب قوي ا١توجود بُت توصلت الدراسة بأف ىناؾ  -

اليت شهدت ا٩تفاض ٤تدود يف قطاع الزراعة و٪تو كبَت يف قطاع  اندونيسيا باستثناءوذلك  ،اإلٚتايلالناتج احمللي 
وذلك من خبلؿ استثمار  ،عالتنوي إسًتاتيجيةاليت ٧تحت يف  ةف ىذه الدولة ىي الدولة الوحيدأحيث  ،الصناعة

 .وىل ويف الصناعة يف مرحلة ثانيةأنفطي يف الزراعة يف مرحلة لالريع ا
ساسي يكوف األ واستخدامو ،االقتصادالقطاع النفطي ال يندمج مع بقية القطاعات يف أف  إىلتوصلت األطروحة  -

خزينة الدولة اليت بدورىا تقـو بضخها يف  إىلملة الصعبة فتتجو مباشرة عما ا١توارد من الأ ،من خبلؿ الصادرات
عن ٕتهيز  النإتةثار ف اآلأيضا أعادة التخصيص. ومن ا١تبلحظ إعادة التوزيع و إمن خبلؿ مسار  االقتصاد

ف غالبية أحيث  ،وذلك بسبب ا١تستوى ا١تنخفض للتكنولوجيا يف ىذه الدوؿ ،ة تقريبامالقطاع النفطي منعد
رباح النإتة عن القطاع النفطي من مكانية استثمار األإف أ إىلضافة من ا٠تارج، باإل ٕتهيزات االستغبلؿ مستوردة

خرى ضعيفة ف مردودية القطاعات األأوذلك من جهة بسبب  ،خرى ضعيفةأجنبية يف قطاعات قبل الشركات األ
يف ىذه الدوؿ ال يشجع على  االستثمارسياسية ومناخ الذا ما قارهنا بالدوؿ ا١تتقدمة، ومن جهة ثانية الشروط إ

 .االستثمار
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ية ليس فقط من خبلؿ االقتصادمتغَت مهم لتحقيق التنمية  يعترب  ياالقتصادالتنويع أف  إىلتوصلت الدراسة  -
 اتاالستثمار تقليص االرتباط بأسعار النفط، ولكن أيضا من خبلؿ إدخاؿ ا١تنافسة بُت القطاعات وجذب 

ي على ا١تدى الطويل، ألف ىذه االقتصاددعم النمو  إىلناعي تؤدي حيث أف الصادرات من القطاع الص
 يد عاملة مؤىلة وتكنولوجيا متطورة على عكس الصادرات من ا١تواد األولية.  إىلالقطاعات ٖتتاج 

من بينها نفطية  ٧تحت يف ا٠تروج من التبعية للقطاع النفطي ٧تد  تاقتصادياتوصلت األطروحة أف ىناؾ عدة  -
ي االقتصادشهدت ٖتوال كبَتا يف ىيكلها  ا١تتحدة اليت١تكسيك، النرويج، اندونيسيا واإلمارات العربية ماليزيا، ا

خبلؿ العشرين سنة ا١تاضية، حيث أف الصادرات غَت النفطية أصبحت أكرب من الصادرات النفطية منذ سنة 
-1970سنوات  متوسط% 30ة مقابل اإلٚتاليمن الصادرات  %52، حيث أصبحت ٘تثل حوايل 1990
1980 

يواجهو صانع السياسة  أفىناؾ مشكل ٯتكن  أفبُت يية االقتصادالسياسة  ٪توذجٖتليل  أف األطروحةتوصلت  -
ا١تتوفرة، وبالتايل ٬تب االختيار بُت  األدواتبا١تقارنة مع عدد  األىداؼوىو وجود عدد كبَت من  أالية االقتصاد

 االقتصاد إشباعاليت تبُت التغَتات يف  يةاالجتماعدالة الرفاىية  تخداـاسحل ٢تذه ا١تشكلة يتم  إل٬تادو  األىداؼ،
 ، أو دالة األرباح بالنسبة للمؤسسات.ا١تمكنة األىداؼبداللة 

 ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية
التنميػػػػػػػػػة ا١تطبػػػػػػػػػق  ٪تػػػػػػػػػوذجٖتديػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػامل الدراسػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػأف الريػػػػػػػػػع النفطػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػاىم بشػػػػػػػػػكل كبػػػػػػػػػَت يف  توصػػػػػػػػػلت -

 ،اٞتزائػػػػػػػػػػػػػػري االقتصػػػػػػػػػػػػػػادحيػػػػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػػػػاىم بشػػػػػػػػػػػػػػكل كبػػػػػػػػػػػػػػَت يف تسػػػػػػػػػػػػػػطَت برنػػػػػػػػػػػػػػامج الصػػػػػػػػػػػػػػناعات ا١تصػػػػػػػػػػػػػػنعة يف 
قػػػػػػػػػػػوي يسػػػػػػػػػػػاىم يف  إنتػػػػػػػػػػػاجيالػػػػػػػػػػػذي اعتمػػػػػػػػػػػد عليػػػػػػػػػػػو يف تشػػػػػػػػػػػكيل جهػػػػػػػػػػػاز  األساسػػػػػػػػػػػيوالػػػػػػػػػػػذي يعتػػػػػػػػػػػرب احملػػػػػػػػػػػور 

لتمويػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػًتاكم  أساسػػػػػػػػػػيعلػػػػػػػػػػى احملروقػػػػػػػػػػات كمصػػػػػػػػػػدر  أعتمػػػػػػػػػػدٖتقيػػػػػػػػػػق معػػػػػػػػػػدالت ٪تػػػػػػػػػػو مرتفعػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػث 
عػػػػػػػػػػن طريػػػػػػػػػػق التمويػػػػػػػػػػل ا١تباشػػػػػػػػػػر  أساسػػػػػػػػػػيُت أو٢تمػػػػػػػػػػاخػػػػػػػػػػذ شػػػػػػػػػػكلُت أاٞتزائػػػػػػػػػػري، ىػػػػػػػػػػذا التمويػػػػػػػػػػل  االقتصػػػػػػػػػػاديف 

الشػػػػػػػػػػػكل الثػػػػػػػػػػػاين كػػػػػػػػػػػاف بطريقػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػَت مباشػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػبلؿ االقػػػػػػػػػػػًتاض ، النفطيػػػػػػػػػػػة اإليػػػػػػػػػػػراداتباسػػػػػػػػػػػتخداـ 
وبالتػػػػػػػػػػايل فػػػػػػػػػػإف ، ا١تػػػػػػػػػػبلءة الػػػػػػػػػػيت كانػػػػػػػػػػت تتمتػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػا اٞتزائػػػػػػػػػػر يف تلػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػًتة األسػػػػػػػػػاسمػػػػػػػػػن ا٠تػػػػػػػػػػارج علػػػػػػػػػػى 

 ي.اإلنتاجاٞتهاز  إىلنعة ىو الذي قاـ بتحويل الريع البًتويل ا١تص ت٪توذج الصناعا

حجم  أفربح الوقت، حيث يف عملية التنمية ىو  الفوائض النفطية استخداـ أنو من مزايا إىلتوصلت الدراسة     -
يع ي بشكل سر االقتصادزيادة حجم النمو  إىلوىذا ما يؤدي نظريا  ،اليت ٯتكن ٖتقيقها يكوف كبَت االستثمارات
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يسمح  يةاإلنتاجامتبلؾ التجهيزات  أفي يف حالة عدـ وجود ىذه الفوائض، كما االقتصادما قارناه بالنمو  إذا
واألىداؼ  ةدياالقتصا األىداؼٯتكن للفوائض النفطية أف تسهم يف ٖتقيق التوازف بُت ، و العمل إنتاجيةبزيادة 

ت اإلختبلالىذه  ،أوىلتاإلختبلال يصاحبو ٣تموعة من َتبشكل كب ضىذه الفوائ وجود ، إال أفيةاالجتماع
النإتة  أف اإليراداتا١تنتجات النفطية باعتبارىا طاقة غَت متجددة، حيث  إعادة إنتاجالقدرة على  ـتتعلق بعد

 تقصر على حسب قطاعات التعويض اليت ٬تب  أويف فًتة قد تطوؿ  إالعن ىذا النشاط ال ٯتكنها ضماف ٘تويل 
يف  االقتصادوقع وىذا ما يُ ، تصدير إىلباألساس القطاع النفطي موجو  أفمكاف القطاع النفطي، كما  تأخذ أف

 يف بقية القطاعات. واالستثماريف القطاع النفطي  االستثمارضرورة االختيار بُت 

القطاع النفطي ف حصة ألي اإلنتاجالبلتوازف يف ا٢تيكل اٞتزائري ىو  االقتصادتوصلت الدراسة بأف ما ٯتيز  -
ابلة للمتاجرة قحصة قطاع السلع ال أف، كما من القيمة ا١تضافة¾ ٘تثل حوايل  وحصة قطاع ا٠تدمات والبناء

با١تائة لقطاعات البناء وا٠تدمات يف بداية 32.8با١تائة مقابل  19.3قطاع الزراعة والصناعة ٘تثل  وا١تتمثلة يف
ىناؾ ٖتسن طفيف يف قطاع البناء، وانطبلقا  أفنبلحظ  أف، وٯتكننا ىذه الفًتة أثناءالفًتة، ىذه الفجوة توسعت 

البناء وا٠تدمات توسع بشكل  اتقطاع أفنقوؿ  أفاستقرت النسبة بُت القطاعُت، وٯتكننا  1977من سنة 
، اٞتزائري االقتصادا١ترض ا٢تولندي موجود يف  أفايل نستنتج لتملحوظ على حساب قطاع الزراعة والصناعة، وبا

 .قطاع السلع القابلة للمتاجرة إعاقة إىلأدى  البًتويل الريعف ضخ أ ثحي

غػػػػػػػػػػػػَت  اتاٞتزائػػػػػػػػػػػػري لصػػػػػػػػػػػاحل القطاعػػػػػػػػػػػ االقتصػػػػػػػػػػػادا١تختػػػػػػػػػػػل يف  التشػػػػػػػػػػػػغيلىيكػػػػػػػػػػػل أف  إىللت الدراسػػػػػػػػػػػة توصػػػػػػػػػػػ -
 إىلوىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػؤدي  ،توزيػػػػػػػػػػػع ا١تػػػػػػػػػػػداخيل بػػػػػػػػػػػدوف وجػػػػػػػػػػػود مقػػػػػػػػػػػاببلت حقيقيػػػػػػػػػػػة إعػػػػػػػػػػػادة إىلة، أدى ا١تنتجػػػػػػػػػػػ

 الضغط على الطلب على السلع وا٠تدمات

اٞتزائري ىي أزمة عرض وليس أزمة إدارة طلب وىذا ما اتضح بعد الفشل  االقتصادأف أزمة  إىلصلت الدراسة تو  -
 ٗتفيضمن  النسيب لسياسات إدارة الطلب الكلي اليت قامت هبا اٞتزائر مع ا١تؤسسات ا١تالية والنقدية الدولية

 مل حذرة، نقدية وسياسة تقييدية مالية سياسة اتباع وكذا العمومية، النفقات وضغط الوطنية العملة قيمة يف كبَت
 .الكلي االقتصاد اختبلؿ تصحيح من تتمكن

من  الرغم اٞتزائري ىي مشكلة عرض وليست مشكلة طلب فعلى االقتصادأف مشكلة  إىلتوصلت الدراسة  -
احملروقات وا٠تدمات والبناء  الربامج التنموية ا١تسطرة القائمة على أساس ٖتفيز الطلب، استمرت ىيمنة قطاعات

عدـ مرونة العرض الداخلي وعدـ استيعابو  حيث أف شغاؿ العمومية على حساب قطاعات الزراعة الصناعة،واأل
حدوث  إىلاٞتزائري أدى  االقتصاد يعاين مها ت اليتاإلختبلالرة يف الطلب الداخلي بسبب مللزيادات ا١تست

 تسرب على شكل واردات لتغطية العجز الداخلي.
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أنو على عكس سنوات السبعينات أين ساىم ضخ الريع النفطي يف تشكيل رأس ا١تاؿ  إىلتوصلت الدراسة  -
صصت لبلستثمار حصة كبَتة من إيرادات احملروقات خُ  2000الثابت يف القطاع الصناعي، فإنو يف بداية سنة 

 يف البنية التحتية، وىذا ما ٝتح بتشكيل بنية ٖتتية مهمة اليت ٝتحت بتطوير قطاع البناء واألشغاؿ العمومية.
تسجيل تغَتات سلبية يف  إىلأدى  توصلت الدراسة وانطبلقا من نتائج احملاكاة األوىل، أف ا٩تفاض أسعار النفط  -

با١تائة، وا٩تفض أيضا يف  10.410يف قطاع الزراعة بػػػ  اإلنتاجحجم  حيث ا٩تفاض ،يةاالقتصادأغلب ا١تتغَتات 
، وىذا ما يعكس استجابة ىذه القطاعات با١تائة 3.947العمومية، بػػػػػ  قطاع ا٠تدمات والبناء واألشغاؿ

با١تائة. كما أف التغَتات  3.08يف قطاع الصناعة بػػػ  اإلنتاجوارتباطها الوثيق بأسعار النفط، يف حُت ارتفع حجم 
، حيث نبلحظ ا٩تفاضا يف الطلب اإلنتاجالقطاعات ترافق التغَتات يف الطلب على عوامل  إنتاجاٟتاصلة يف 

با١تائة على الًتتيب يف قطاع الزراعة، يف حُت ارتفاع  14.035با١تائة و  9.979على العمل ورأس ا١تاؿ بػػػػػػ 
أف الواردات ا٩تفضت يف ٚتيع القطاعات بنسبة كما با١تائة، 4.286على العمل يف قطاع الصناعة بػػػػػػػػ  الطلب

با١تائة يف كل من  14و  29بػػػػ  الصناعة وبا١تائة يف قطاع  14با١تائة يف قطاع الزراعة، وحوايل  44.63
الدخل الناتج عن ا٩تفاض أسعار احملروقات، ا٩تفاض  إىلراجع أساسا  العمومية وىذاا٠تدمات والبناء واألشغاؿ 

 با١تائة. 69ة وبا١تائ 63أما فيما يتعلق بالصادرات فهي بدورىا ا٩تفضت بنسب تًتاوح ما بُت 
يف غالبية القطاعات  اإلنتاجتسجيل قيم سالبة للتغَتات يف  إىلتوصلت الدراسة وانطبلقا من نتائج احملاكاة الثانية  -

با١تائة وقطاع البناء واألشغاؿ العمومية الذي  13لذي سجل تغَتا موجبا بنسبة تقارب ماعدا قطاع احملروقات ا
با١تائة، يف حُت سجلت قطاعات الزراعة والصناعة  5سجل ٪تو موجبا بعد ىذه السياسة بنسبة تقارب 

 با١تائة. 12و  3سياسة تراوحت بُت وا٠تدمات معدالت ٪تو سالبة بعد ىذه ال

لبناء يف كل من قطاعات احملروقات وا اإلنتاجزيادة  إىلع الرسـو اٞتمركية أدى وىذا يدؿ على أف رف 
يف كل من الزراعة والصناعة، وىذا يدؿ على ارتباط قطاعات الصناعة  اإلنتاج٩تفض واألشغاؿ العمومية يف حُت ا

وا١تنتجات نصف  اجاإلنتوالزراعة ارتباطا وثيقا بالواردات خاصة الصناعة اليت ٖتتاج بشكل كبَت لتجهيزات 
مصنعة وىذا يدؿ أيضا على أف غالبية الصناعات يف اٞتزائر ىي صناعات تركيبية تستورد جزء كبَت من قطع 

با١تائة  1با١تائة يف حُت ا٩تفضت ا٩تفضت بػػػػ  21الواردات من القطاع الزراعي ا٩تفضت بنسبة  تقارب  اإلنتاج
 قطاع البناء واألشغاؿ العمومية.يف 
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القطاع با١تائة ارتفعت الواردات يف ىذا  50ما القطاع الصناعي فعلى الرغم من رفع الرسـو اٞتمركية بنسبة أ
با١تائة، وىذا ما يؤكد عدـ مرونة واردات القطاع  10واردهتا بنسبة  فارتفعتبا١تائة، أما احملروقات  4بػػػما يقارب 

 اردات األساسية الضرورية للعملية التصنيعية.الصناعي للتغَتات يف الرسـو اٞتمركية كوهنا من الو 

قطاعات الصناعة وا٠تدمات والبناء واألشغاؿ العمومية بأف توصلت الدراسة وانطبلقا من نتائج احملاكاة الثالثة  -
 35يف قطاع الصناعة بػػنسبة  اإلنتاج، حيث ارتفع اإلنتاجية بعد ٗتفيض الضرائب على سجلوا تغَتات ا٬تاب

 5با١تائة و  1يف قطاعات ا٠تدمات والبناء واألشغاؿ العمومية ينسب تًتاوح ما بُت  اإلنتاجُت ارتفع با١تائة، يف ح
ستنتج بأف قطاع الصناعة ٯتتلك يف قطاع احملروقات، وبالتايل ن اإلنتاجبا١تائة، يف حُت مل يتغَت بشكل كبَت 

كما ستنتج بأف قطاع احملروقات ال يتأثر   يف حالة ٗتفيض الضرائب، اإلنتاجمكانيات لتحقيق ٪تو معترب يف اإل
، ويبقى قطاع الزراعة يسجل ٪تو سالبا بعد ىذه احملاكاة وىذا ما يؤكد انو ىناؾ متغَتات اإلنتاجبالضرائب على 

 .اإلنتاجمتحكمة يف ىذه القطاع غَت الضرائب على  أخرى

يف صادرات القطاع الصناعي حيث ارتفعت ٬تايب من األشكاؿ السابقة ىو التغَت اإل انطبلقاف الشئ ا١تبلحظ إ -
با١تائة، وىذا ما يؤكد ٧تاعة السياسة ا١تالية يف ٖتفيز القطاع  12با١تائة يليو قطاع ا٠تدمات بنسبة  76بنسبة 

 .اٞتزائري االقتصادت النجاح يف امالصناعي الذي ٯتتلك مقو 

 المقترحات
فائض السيولة اليت تعاين منو  وامتصاصي االقتصادا٠تاص من أجل دعم التنويع  االستثمارالعمل على تشجيع  -

ي على أساس االقتصادالبنوؾ التجارية وتشجيع منح القروض يف القطاعات ا١تنتجة من أجل أعادة بناء النسيج 
اٞتزائري وذلك لتلبية حاجات السوؽ احمللية يف مرحلة أوىل ويف مرحلة ثانية  االقتصادا١تزايا النسبية اليت يتمتع هبا 

 اٟتجم يتم التوجو ٨تو التصدير. تاقتصاديامزايا  اكتسابع م
اٞتزائري  االقتصادالعمل على إنشاء مؤسسات متخصصة ومراكز  تسهر على توفَت البيانات وا١تعلومات ا٠تاصة ب -

وذلك بغرض إنشاء قاعدة بيانات وطنية تكوف ا١ترجع األساسي للباحثُت، وذلك ٘تهيدا الستخدامها يف ٪تاذج 
 .يةاالقتصادالسياسات  واقًتاحكاة اليت أصبحت تعترب ضرورة لتقييم احملا 

من خبلؿ البحث بأف اٞتزائر ٘تتلك ميزة نسبية يف اجملاؿ الصناعي لذلك يتوجب ٖتديث والتدعيم القطاع  أتضح -
الصناعي من خبلؿ توفَت البنية الفوقية ا١تتعلقة باٞتانب التشريعي القانوين، والبنية التحتية الضروريتاف للنهوض 

ستهدؼ قطاعات معينة ٘تتلك مزايا نسبية مستغلُت صناعية وطنية ت ةإسًتاتيجيبالقطاع الصناعي وذلك يف إطار 
 احمللي الذي يتم ٖتويلو لتمويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة. االدخاريف ذلك 
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بشكل كبَت  اعتمدتاليت ٧تحت يف معاٞتة إختبلالهتا ا٢تيكلية واليت  النفطية تيااالقتصادمن ٕتارب  االستفادة -
ضافة باإل،  ، التكيف مع تذبذبات أسواؽ النفطيةاالقتصادالسياسات تنسيق من خبلؿ  ياالقتصادعلى التنويع 

 .دعم وتشجيع الصناعات الوطنيةو  دعم الصناعات ا١تساندة لعمليات النفطو  نظاـ ضرييب عادؿإنشاء  إىل

 آفاق البحث
٪توذج ساكن إىل ٪توذج ديناميكي وذلك باألخذ بعُت  من بو واالنتقاؿالتوسع يف ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ  -

 ية لعدة السنوات، وىذا ما يسمح بالقياـ بعمليات التنبؤ طويلة ا١تدى.االجتماعمصفوفة اٟتسابات  االعتبار
اٞتزائري من خبلؿ التعمق يف الدراسات  االقتصادا٢تيكلي يف  االختبلؿالتوسع يف األْتاث حوؿ معضلة  -

 ي.االقتصادعن مكامن ا١تزايا التنافسية اليت ٯتكن أف تكوف مصدرا للتنويع القطاعية والبحث 
ٚتيع التقسيمات ا١تتعلقة  االعتباريأخذ بعُت  ةجزائريشامل، ذو خاصية  رياضي قياسي اقتصادي٪توذج  اقًتاح -

السياسات  واقًتاحيسمح بالقياـ بعمليات احملاكاة طويلة ا١تدى  يُت ٦تتد لفًتة زمنيةاالقتصادبا١تتعاملُت 
 االقتصادخصائصها تشبو خصائص اليت  تاالقتصاديا ذلك من ٕتارب ية األكثر ٧تاعة مستفيدين يفاالقتصاد

 اٞتزائري. 
 
 
 

 لبحث واهلل الموفق وىو يهدي السبيل.تمام ىذا اتم بعون اهلل إ
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 الوحدة: مليوف دينار جزائري                                                                            2014يف اٞتزائر لسنة  يةاالجتماع(: مصفوفة اٟتسابات 1)ا١تلحق رقم
  

اإلنتاجعوامل  القطاعات  الطلب النهائي الضرائب 
 العالم

 الخارجي

 خدمات محروقات صناعة زراعة المجموع
بناء 

 رأس المال العمل وأشغال

الضرائب 
على 
 اإلنتاج

الضرائب 
 المباشرة

الرسم على 
القيمة 
العالم بقية االستثمار الحكومة العائبلت المضافة  

AGR IND HYD SER BTPH LAB CAP ILP DTI TVA HOH GOV INV EXT TOTAL 

ات
طاع

 الق

 AGR 73617 573736 0 138686 6673           1430059 237045 64278 4982 2529076 زراعة

 IND 260556 601293 0 626861 1391145           1944249 64434 3744874 180042 8813454 صناعة

 HYD 452676 133418 772337 199735 149996           108696 2465 71811 5057547 6948681 محروقات

 SER 61144 87519 85417 294402 24611           2218808 388164 274368 18 3434451 خدمات

 BTPH 2138 57786 39791 34694 172033           64487 3488 3012852 286168 3673437 بناءوأشغال

ع 
إ

تاج
 LAB 168767 226414 138352 551629 672348                   1757510 عمل ان

 CAP 1454513 677490 4234499 465531 465531                   10317062 رأس المال

ئب
ضرا

إ ض ع  ال  ILP 7503 37245 947765 140949 107489                   1240951 

 DTI 30373 291716 79960 0 289                   402338 ض مباشرة

 TVA 17789 582464 40770 192347 197                   833567 ر ق م

ائي
النه

ب 
لطل

 HOH           1757510 10317062               12074572 العائبلت ا

 GOV               1240951 402338 833570 662997,2       3139856 الحكومة

 INV                     5645276 2444260   2389394 10478930 االستثمار

 EXT 445864 5544373 609790 789617 683122                   8072766 العالم الخارجي

   TOTA 2529076 8813454 6948681 3434451 3673434 1757510 10317062 1240951 402338 833570 12074572 3139856 10478930 7918151 المجموع

2014ي اإلٚتايل لسنة االقتصاداٞتدوؿ  2014جدوؿ ا١تدخبلت وا١تخرجات لسنة :على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر
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 : نتائح احملاكاة رقم األوىل(3)ا١تلحق رقم
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 المحاكاة األولىنتائج 
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 المحاكاة الثانيةنتائج 
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 : نتائج احملاكاة الثالثة(5)ا١تلحق رقم 
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 المحاكاة الثالثةنتائج 
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 : نتائج احملاكاة الرابعة.(6)ا١تلحق رقم 
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 المحاكاة الرابعةنتائج 
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 31                                                                               المبحث الثاني: التنمية النفطية في االقتصادات النفطية
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 31 ا١تطلب األوؿ: مفاىيم التنمية النفطية

 31 الفرع األوؿ: ماىية أ٪تاط التنمية النفطية

 32 الفرع الثاين: الريع النفطي يف االقتصادات النفطية

 32 أوال: اقتصادات الدوؿ النفطية

 36 ثانيا: أثر ا١توارد النفطية على التنمية االقتصادية يف االقتصادات النفطية

 36 ات النفطيةالفرع الثالث:أثار الصدمة النفطية األوىل على االقتصاد

 37 أوال: التنمية النفطية يف االقتصادات النفطية

 39 ثانيا: التنمية النفطية يف ظل النموذج النرو٬تي

 43 ا١تطلب الثاين: التنمية النفطية خبلؿ الصدمة النفطية الثانية يف االقتصادات النفطية

 44 الفرع األوؿ: الصادرات النفطية كمحرؾ للتنمية االقتصادية

 44 عوامل اإلنتاجأوال: ٖتسُت استخداـ 

 44 ثانيا: أثر االرتباط

 45 الفرع الثاين:  عراقيل استخداـ الصادرات النفطية كمحرؾ للتنمية

 46 أوال: النمو ا١تتباطئ للطلب

 46 ثانيا: تدىور شروط التبادؿ

 48                                                                            المبحث الثالث: الخصائص الهيكلية لبلقتصادات النفطية

 48 ا١تطلب األوؿ: اٞتانب النظري للمرض ا٢تولندي

 48 الفرع األوؿ: النموذج األساسي للمرض ا٢تولندي

 R.G. GREGORY 49أوال: ٪توذج

 NEARY  /CORDEN 51ثانيا: ٪توذج

 52 الفرع الثاين: أثار ا١ترض ا٢تولندي

 52 أوال: آثار ا١ترض ا٢تولندي يف األجل القصَت

 55 ثانيا: آثار ا١ترض ا٢تولندي يف األجل ا١تتوسط
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 57 ا١تطلب الثاين: االختبلالت ا٢تيكلية يف االقتصادات النفطية

 57 االقتصادات النفطيةالفرع األوؿ: تقييم ا١ترض ا٢تولندي يف 

 57 أوال: االختبلؿ ا٢تيكلي واالرتباط با١توارد النفطية

 64 ثانيا: توسع القطاع النفطي، السياسة ا١تالية ودور الدولة

 67 الفرع الثاين: ٕتارب دولية ١تعاٞتة ا١ترض ا٢تولندي

 67 أوال: استخداـ الريع النفطي يف دوؿ ا٠تليج العريب

 70 ثانيا: استخداـ الصناديق النفطية

 76 خبلصة الفصل األوؿ:

 77                     دور السياسات االقتصادية في معالجة اختبلل التوازن الهيكلي في االقتصاديات النفطية            الفصل الثاني: 

 79                                                                                   المبحث األول: نظرية السياسات االقتصادية الكلية

 79 ا١تطلب األوؿ: السياسات االقتصادية الكلية كأداة لتصحيح االختبلالت

 79 الفرع األوؿ: اإلطار النظري للسياسات االقتصادية

 79 أوال: تعريفات السياسة االقتصادية

 81 ثانيا: مضموف السياسة االقتصادية

 82 الفرع الثاين: أدوات السياسة االقتصادية

 83 أوال: السياسة ا١تالية

 94 السياسة النقدية  ثانيا:

 99 ثالثا:  السياسات التجارية الدولية

 108 الفرع الثالث: أنواع السياسة االقتصادية

 109 الظرفيةأوال: السياسة االقتصادية 

 109 ثانيا: السياسة االقتصادية ا٢تيكلية

 110 ا١تطلب الثاين: السياسات االقتصادية الكلية ونظرية االختيار

 110 لسياسات االقتصادية الكليةالفرع األوؿ: تشكيل ا
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 111 أوال: ٪توذج السياسة االقتصادية

 112 ثانيا: الطبيعة الرياضية للنموذج االقتصادي

 114 ثالثا: صعوبات تنفيذ السياسات االقتصادية الكلية:

 116 رابعا: االنتقاؿ من النموذج االقتصادي إىل النموذج القياسي

 118 الفرع الثاين: البليقُت والسياسات االقتصادية الكلية

 119 أوال: السياسة األتوماتيكية

 120 ثانيا: فائدة التنويع يف األدوات ١تواجهة البليقُت

 121                                     المختلفةالمبحث الثاني: االختيار األمثل للسياسات االقتصادية في ظل النماذج االقتصادية 

 121 ا١تطلب األوؿ: النموذج الكينزي ذو السعر الثابت ويف ظل اقتصاد مغلق ٪توذج

 122 الفرع األوؿ: التوازف يف سوؽ السلع وا٠تدمات

 123 الفرع الثاين: التوازف يف سوؽ النقود

 125 الفرع الثالث: التوازف االقتصادي الكلي

 125 أوال: اشتقاؽ التوازف الكلي

 IS-LM 126ثانيا: السياسات االقتصادية يف ٪توذج

 131 ا١تطلب الثاين: النموذج الكينزي ذو السعر الثابت ويف اقتصاد مفتوح

 131 الفرع األوؿ: اشتقاؽ التوازف ا٠تارجي

 133 الفرع الثاين: التعديل يف ميزاف ا١تدفوعات

 133 أوال: تعديل ميزاف ا١تدفوعات يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت

 133 ثانيا: تعديل ميزاف ا١تدفوعات يف ظل نظاـ الصرؼ ا١ترف

 IS LM BP 134الفرع الثالث: السياسات االقتصادية يف ظل ٪توذج

 134 أوال: السياسة ا١تالية والنقدية يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت

 135 لصرؼ ا١ترفثانيا: السياسة النقدية وا١تالية يف ظل نظاـ ا

 136 الفرع الرابع: قواعد وٗتصيصات السياسات االقتصادية الكلية



 

382 
 

 137 أوال: قواعد السياسة االقتصادية

 137 ثانيا: ٗتصيصات السياسات االقتصادية

 142 كليالطلب ال -ا١تطلب الثالث: االختيار األمثل للسياسات االقتصادية يف إطار ٪توذج العرض الكلي

 142 الفرع األوؿ: سياسات االستقرار االقتصادي

 142 أوال: السياسات االقتصادية ١توجهة اختبلؿ االستقرار الركودي والتضخمي

 143 ثانيا: السياسات االقتصادية ١تواجهة صدمات العرض الكلي والطلب الكلي

 147 ات االقتصادية ١تواجهة التضخم/البطالةالفرع الثاين: السياس

 147 أوال: القراءة الكينزية ألثر السياسات االقتصادية على منحٌت فيليبس وانتقادات النقديُت

 148 ثانيا: قراءة الكبلسيكيوف اٞتدد ١توقع سياسات االقتصاد الكلي من منحٌت فيليبس

 149 الفرع الثالث: نقاش حوؿ فعالية السياسات االقتصادية الكلية

 149 ادية ا٢تجومية أـ الدفاعية؟أوال:السياسات االقتص

 151 )(ثانيا: السياسات االقتصادية القاعدة أو البلقاعدة 

 154                                                                   المبحث الثالث: السياسات االقتصادية في االقتصاديات النفطية

 154 ا١تطلب األوؿ: السياسة الضريبية يف االقتصاديات النفطية

 155 الفرع األوؿ: تطور اإليرادات العامة يف االقنصادات النفطية

 155 الفرع الثاين: أ٫تية اإليرادات النفطية يف االقتصادات النفطية

 156 ا١تطلب الثاين: سياسة اإلنفاؽ اٟتكومي يف االقتصادات النفطية

 157 االقتصادات النفطية الفرع األوؿ: تطور االنفاؽ العاـ يف

 158 الفرع الثاين: عبلقة االنفاؽ العاـ باالستقرار االقتصادي

 158 أوال: طفرة االستَتاد

 158 ثانيا: التوسع يف النشاط االقتصادي والطلب احمللي

 159 ا١تطلب الثالث: سياسات معاٞتة اختبلؿ التوازف ا٢تيكلي يف االقتصادات النفطية

 159 كضرورة يف االقتصادات النفطية  )(الفرع األوؿ: التنويع االقتصادي
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 159 أوال: تقليل ا١تخاطر االستثمارية

 159 ثانيا: تقليل ا١تخاطر النإتة عن ا٩تفاض حصيلة الصادرات

 160 ثالثا: توطيد درجة العبلقات التشابكية بُت القطاعات اإلنتاجية

 160 عا: توليد الفرص الوظيفيةبرا

 160 الفرع الثاين: واقع التنويع االقتصادي يف االقتصادات النفطية

 161 أوال: األ٫تية النسبية للقطاعات يف الناتج احمللي

 162 اتثانيا: نسبة الصادرات النفطية إىل إٚتايل الصادر 

 164 ثالثا: مقومات ٧تاح سياسة التنويع يف االقتصادات النفطية

 167 خبلصة الفصل الثاين

 167                        التوازن الهيكلي في االقتصاد الجزائري                         الفصل الثالث: السياسات االقتصادية وتحقيق 

 170                                      1986-1970المبحث األول: الفوائض النفطية كآداة لتحقيق التنمية النفطيةخبلل الفترة 

 170 ا١تطلب األوؿ : ٪توذج التنمية النفطية يف االقتصاد اٞتزائري

 170 الفرع األوؿ: ٘تويل الًتاكم عن طريق الفوائض النفطية و٤تدوديتو

 171 ستخداـ الفوائض النفطية يف ٘تويل التنمية االقتصاديةأوال:مزايا إ

 171 ثانيا: ٤تدودية إستخداـ الفوائض النفطية يف ٘تويل التنمية االقتصادية

 172 ثالثا: الوظيفة التمويلية والوظيفة الصناعية للفوائض النفطية

 172 الفرع الثاين: تقدير الفوائض النفطية يف االقتصاد اٞتزائري

 173 : اإلستثمار ا٠تاـ وإيرادات الصادرات من النفطأوال

 174 ثانيا:تطورات شروط التبادؿ

 176 ثالثا:تطور اٞتباية البًتولية

 177 الفرع الثالث: أثار الصدمات النفطية على االقتصاد اٞتزائري

 177 قتصاد اٞتزائريأوال: أثر الصدمة النفطية األوىل على اال

 178 ثانيا:أثار الصدمة النفطية ا١تعاكسة على االقتصاد اٞتزائري
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 180 ا١تطلب الثاين: تشخيص ا١ترض ا٢تولندي يف االقتصاد اٞتزائري

 180 الفرع األوؿ: مؤشرات قياس اإلختبلؿ ا٢تيكلي

 180 أوال:ىيكل الناتج احمللي يف األجل الطويل

 182 ثانيا: ىيكل التشغيل حسب القطاعات

 183 ثالثا: تطور ىيكل األسعار النسبية

 185 الفرع الثاين: قياس اإلختبلالت ا٢تيكلية الداخلية

 186 أوال: األ٫تية النسبية ١تكونات الناتج احمللي اإلٚتايل

 187 ثانيا: األ٫تية النسبية للتشغيل يف القطاعات االقتصادية

 188 1985-1969ثالثا: درجة اإلختبلؿ ا٢تيكلي يف االقتصاد اٞتزائري خبلؿ الفًتة 

 190 1985-1969رابعا: قياس الفجوة اإلدخارية يف االقتصاد اٞتزائري خبلؿ الفًتة 

 193 لث: قياس اإلختبلالت ا٢تيكلية ا٠تارجية يف االقتصاد اٞتزائريالفرع الثا

 193 أوال:  فجوة التجارة ا٠تارجية

 194 ثانيا: الواردات الصافية واختبلؿ التوازف ا٢تيكلي

 195 ثالثا: اإلستيعاب الداخلي واختبلؿ التوازف ا٢تيكلي

 198                                               2015-1990رة المبحث الثاني: اإلصبلحات االقتصادية في الجزائر خبلل الفت

 198 2014-1990ا١تطلب األوؿ: اإلصبلحات االقتصادية خبلؿ الفًتة 

 198 1994-1990الفرع األوؿ: اإلصبلحات االقتصادية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 

 200 1998-1995ئري ٖتت مظلة برنامج التصحيح ا٢تيكلي الفرع الثاين: االقتصاد اٞتزا

 201 2014-2001االقتصاد اٞتزائري خبلؿ مرحلة برامج اإلنعاش و دعم النمو االقتصاديُت الفرع الثالث: 

 201 2004-2001أوال: برنامج االنعاش االقتصادي 

 202 2009-2005نمو االقتصاديثانيا: برنامج دعم ال

 204 2014-2010ثالثا: الربنامج ا٠تماسي 

 205 2014-2000رابعا: تقييم برامج التنمية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة 
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 207 ا١تطلب الثاين: تقييم اإلستقراراالقتصادي الداخلي

 207 الفرع األوؿ: الناتج احمللي اإلٚتايل

 208 الفرع الثاين: النمو االقتصادي

 208 أوال: تطورات معدالت النمو االقتصادي

 209 ثانيا: ا١تسا٫تة القطاعية يف النمو االقتصادي

 210 ثالثا: تطور اإلستثمار

 213 الفرع الثالث: التشغيل

 213 أوال: التوزيع القطاعي لليد العاملة

 213 ثانيا: البطالة

 214 ا١تطلب الثالث: اإلستقرار االقتصادي ا٠تارجي

 214 الفرع األوؿ: ميزاف ا١تدفوعات

 214 أوال: اٟتساب اٞتاري

 214 ثانيا: حساب رأس ا١تاؿ

 215 الفرع الثاين: تنافسية االقتصاد اٞتزائري

 215 أوال: كفاءة االقتصاد: العائد ا١تتوسط لبلستثمار

 216 ثانيا: كفاءة االقتصاد اٞتزائري: إنتاجية العمل

 218                                                               المبحث الثالث: تقييم السياسات االقتصادية في االقتصاد الجزائري

 218 ا١تطلب األوؿ: تقييم السياسة ا١تالية

 219 الفرع األوؿ: اإلنفاؽ العاـ

 220 الفرع الثاين: اإليرادات العامة

 223 الفرع الثالث: رصيد ا١توازنة العامة

 224 ا١تطلب الثاين: تقييم السياسة النقدية

 225 الفرع األوؿ: تطورات اجملاميع النقدية
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 225 أوال: الكتلة النقدية ومقاببلهتا يف االقتصاد اٞتزائري

 226 ثانيا: السيولة البنكية والسوؽ النقدي

 227 الفرع الثاين: أدوات وأىداؼ السياسة النقدية

 228 أوال: تطور اإلطار التنظيمي للسياسة النقدية

 229 ثانيا: مسار السياسة النقدية

 231 خبلصة الفصل الثالث:

  231                      الفصل الرابع: مجاكاة السياسات االقتصادية باستخدام نموذج التوازن التطبيقي العام في االقتصاد الجزائري   

 234                                                                     المبحث األول: الجانب النظري لنموذج التوازن التطبيقي العام

 234 ا١تطلب األوؿ: ماىية ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 234 العاـ الفرع األوؿ: مقدمة يف ٪توذج التوازف التطبيقي

 234 أوال: مفهـو ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 237 ثانيا: ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ النمطي

 237 وازف التطبيقي العاـالفرع الثاين: ىيكل ٪توذج الت

 239 أوال: قاعدة بيانات ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 240 ثانيا: تطبيقات ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 241 ثالثا:عناصر ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 242 رابعا: إقفاؿ النموذج

 243 ا١تطلب الثاين: قاعدة بيانات ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

 243 الفرع األوؿ: اإلطار النظري ١تصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 244 أوال: مقدمة يف مصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 244 يةثانيا: قاعدة البيانات الكلية يف مصفوفة اٟتسابات االجتماع

 244 ثالثا:مصفوفة اٟتسابات االجتماعية والنماذج االقتصادية الكلية

 245 الفرع الثاين: توازف مصفوفة اٟتسابات االجتماعية
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 246 الفرع الثالث: ٥تطط مصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 248                                                            ريالمبحث الثاني: مصفوفة الحسابات االجتماعية في االقتصاد الجزائ

 248 ا١تطلب األوؿ: ىيكل مصفوفة اٟتسابات االجتماعية يف االقتصاد اٞتزائري

 248 الفرع األوؿ: القطاعات وا١تنتجات

 249 الفرع الثاين: عوامل اإلنتاج

 249 الفرع الثالث: ا١تتعاملوف االقتصاديوف

 249 ا١تطلب الثاين: بناء مصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 249 الفرع األوؿ: العبلقة بُت نظاـ اٟتسابات الوطٍت ومصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 250 اٟتسابات االجتماعية يف االقتصاد اٞتزائري الفرع الثاين: منهجية بناء مصفوفة

 250 أوال: مكونات مصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 252 ثانيا: التوازف يف مصفوفة اٟتسابات االجتماعية

 254                                                              المبحث الثالث: نموذج التوازن التطبيقي العام في االقتصاد الجزائري

 254 ا١تطلب األوؿ: بناء ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ يف االقتصاد اٞتزائري

 255 ات االقتصادية) اإلنتاج(الفرع األوؿ: ٣تموعة القطاع

 257 الفرع الثاين: ٣تموعة اٟتكومة

 258 الفرع الثالث: ٣تموعة اإلدخار واإلستثمار

 259 العائبلتالفرع الرابع: ٣تموعة 

 260 الفرع ا٠تامس: ٣تموعة التجارة الدولية

 Armington composite 260الفرع السادس: اإلحبلؿ بُت الواردات والسلع احمللية 
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Resumé
 

Erreur ! Signet non défini. 



  

 
 

 الملخص
ية االقتصادحزمة من السياسات  واقًتاحتوازف التطبيقي العاـ يف تقييم ال ٪توذجاستخداـ ىذه األطروحة إىل  سعت

يث قامت الدراسة بتشخيص اقتصادا نفطيا، ح عتبارهبااٞتزائري  االقتصادا٢تيكلي يف  التوازف اختبلؿالكلية ١تعاٞتة 
ليت أدت إىل حدوث اٞتزائري منذ سنوات السبعينات من القرف ا١تاضي ٤تاولة معرفة مكامن ا٠تلل ا االقتصادوضعية 

اٞتزائري، كما قامت  داالقتصاختبلالت ىيكلية مع ٤تاولة تقييم السياسات ا١تتبعة خبلؿ ٥تتلف ا١تراحل اليت مر هبا ا
حد بعيد يف ا٠تروج من التبعية  إىل٧تحت  اليتالنفطية  تاالقتصاديامن التجارب الناجحة لعينة  ستقراءباالدراسة 

إىل القياـ بعملية احملاكاة GAMSالربنامج اٟتاسويب  للقطاع النفطي، وتوصلت الدراسة بعد عدة اختبارات مستخدمةً 
ويف  نموذج٬تابية يف ا١تتغَتات الداخلية يف الإىل إحداث تغَتات إية اليت أدت االقتصادحزمة من السياسات  قًتاحوا

 ، حيث قامت ٔتقارنة نتائج احملاكاة مع نتائج السيناريو األساسي.النفطالقطاعات خارج قطاع 

، يةاالجتماعمصفوفة اٟتسابات ، ا١ترض ا٢تولندي، التنمية النفطية، يةاالقتصادالسياسات الكلمات المفتاحية: 
 النفطية. تاالقتصاديا، االقتصاد اٞتزائري، ٪توذج التوازف التطبيقي العاـ

Résumé 
        Le but de cette thèse est d'utiliser le modèle d'équilibre général calculable  pour évaluer et 

proposer des politiques macroéconomiques afin de corriger les déséquilibres structurels de 

l'économie algérienne en tant qu’économie pétrolière L’étude a fait un  diagnostic de l'économie 

algérienne pour essayer de comprendre les défaillances ayant conduit à l'apparition des  

déséquilibres structurels en sus de l'évaluer des politiques suivies au cours des différentes étapes 

subies par l'économie algérienne en tenant compte des  expériences d'un échantillon d'économies 

pétrolières qui ont réussi à atténuer dépendance vis-à-vis du secteur pétrolier. En utilisant le 

logiciel GAMS, l'étude a proposé, après une série de simulation, un ensemble de politiques 

économiques susceptibles d’induire des changements positifs dans certaines variables telles que 

la valeur ajoutée de certains secteurs hors hydrocarbures, notamment les secteurs industriel et 

agricole. 

Mots clés  :Politiques macroéconomiques, Développement pétrolière, Dutch disease, Matrice de 

comptabilité sociale, Modèle d’équilibre générale calculable, économie Algérien, économie 

pétrolier. 
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