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والسالمعمى الحمدهللربالعالمينوالصالة سيدنا الطيبينالطاىرينوعمىمحمد .آلو

لمجيودالمخمصةيسعدني بالجميلوتثمينًا متطمباتىذهاألطروحةأنمنعنداالنتياءعرفانًا
لمانزاركاظمصباحالخيكاني,ستاذالدكتورالفاضلاأليألستاذوالعرفانالشكراتقدمبجزيل

,وقدالاوفيحقوفيواالشرافوالمتابعةطوالمدةالدراسةفيالتوجيوحثيثةبذلومنجيود
من بدواموالصحةوالسالمةومزيد الكريمة لوولعائمتو فاليسعنياالانادعوا الكممات, ىذه

الىزوجيالعزيزالدكتورقيسميديالبياتي,لماقدمومنالتقدمانشاءاهلل,والشكرموصول
مساعدةقيمةوتقديمالدعمالمتواصلليفيسنواتدراستيوكتابةاطروحتيىذه.

كمااتوجوبالشكروالتقديرواالعتزازالىالسيدرئيسواعضاءلجنةالمناقشةالمحترمين
مال من سيقدمونو ولما اواًل السفر عناء الدراسةلتجشميم ىذه ترصين اجل من قيمة حظات

واظيارىابالمظيرالذييخدمالمصمحةالعامةوالباحثينبشكلخاص.
الىرئاسةقسماالقتصادممثمةباالستاذالمساعدالستسندسجاسماتقدمبالشكرالجزيلو

الشكري, الواحد العظيمعبد كلمنا.دعبد الدكتوراه واساتذتيفيدراسة ا.دعبدشعيبث,
الكريمجابرشنجارالعيساوي,ا.دكريمسالمالغالبي,ا.د.نبيلميديالجنابي,ا.د.موسى

ا. بتولمطردخمفعواد, ا.د. الحسنرسن, باقركرجيسالمعبد . وا.م.د العبادي,
الجبوري,فميممنياطيبالتحياتوازكاىا..

ممثمةبالسيدةعميداالقتصادفيجامعةالقادسيةالىعمادةكميةاالدارةووالشكرموصول
د. الباحثينمنالكمية, قدمتومندعممستمرلمطمبة لما الجبوريالمحترمة.. سوسنكريم

ورشعملاقتصاديةومحاضراتالكترونيةفمميتوقفىذاالعطاءرغمجائحةكورونا..ليممنا
دخطاىمفيالعمموالمعرفة.وافرالتقديرواالحتراموندعواهللانيسد

فأنمواتقدمبالشكرلزمالئيفيالدراساتالع يا,فميممنيوافرالتقديرواالحترام..وأخيرًا
الواجبيحتمعمياناتقدمبجزيلالشكروالعرفانلكلمنقدملييدالعونبمشورةاومعمومة

منيشكًرودعاًءبالتوفيق..اورأيمناجلاتمامىذهالدراسةوفاتنيذكراسموفمو
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 المستخلص

 المستخلص
    
 التي االهداف اهم من تعتبر والتي المالية السياسة مصطمحات احد المالية االستدامة مصطمح يعد       

 قد الذي عجز تمويل اجل من االستدانة عمى الدولة قدرة تزايد يعكس ألنه اليه، الوصول الدول تحاول
 تحقيق في الدولة فشل فان وبالتالي ميسرة، وشروط منخفضة فائدة وبمعدل العامة موازناتها في يحدث

 الدائنين توقف ثم ومن بالتزاماتها الوفاء عمى قدرتها وعدم الدولة بمالية الثقة فقدان الى ديؤ ي استدامتها
 . القتراضها صعبة وضوابط شروط ووضع الفائدة معدالت رفع او اقراضها عن
المالية عمى تأثيرها في االداء االقتصادي يهدف البحث الى بيان الدور الذي تمعبه االستدامة لذلك      

نظرا لما يتمتع به موضوع االستدامة المالية ،  4002-4002لممدة من  لبمدان العينة )الجزائر والعراق(
االيجابي  التأثيربالتجدد المستمر بوصفها شرط ضروري العتماد سياسة مالية من شانها االسهام عمى 

القياسي لسمسة  الكميعمى المنهج الوصفي و تم االعتماد كمية ، ولهذا في بعض المتغيرات االقتصادية ال
( ، وبناء النماذج القياسية باستخدام Eviews:10) باعتماد البرنامج االحصائي 4002-4002من 

وجود أثار معنوية ال يمكن إهمالها لعدد من والذي عمى اساسه تم التوصل الى  ((ARDLنموذج 
مؤشر عجز الموازنة ،  PDر نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي مؤش) المتغيرات المستقمة

البطالة  ، AGDP النمو االقتصاديالتابعة ) مى المتغيراتع(  TGمؤشر فجوة الضرائب ،   BGDالعامة
DUNP )عالقة غير معنويةفقد اظهرت النتائج ان لها ( العراق في االقتصادي النمو) باستثناء حالة 

 كميا يعتمد االجمالي المحمي الناتجفي  لممث العراق في االقتصادي النمو الن منطقيا ذلك ويعدإحصائية 
 .بامتياز ريعي اقتصاد بوصفه النفطي القطاع عمى
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 مقدمة 
 مفيـو يشير اذتعد االستدامة المالية أحد المفاىيـ الحديثة والمتجددة في عمـ المالية العامة, 

 عمى قادرة الدولة فييا تكوف التي المالية الحالة إلى(Fiscal Sustainability) المالية االستدامة
 التعرض السيما المالية مالءتيا خفض دوف الطويؿ المدى في وااليرادية االنفاقية سياساتيا في االستمرار

, وىو ما يستوجب االىتماـ بمختمؼ الجوانب المستقبمية المالية بالتزاماتيا الوفاء عدـ أو االفالس لمخاطر
داد مديونيتو, ساالقتصادية في البمد وخصوصًا ما يتعمؽ بجانب العرض, لزيادة قدرة االقتصاد عمى 

فضاًل عف وضع حدود ليذا الديف, ويأتي ذلؾ مف خالؿ تحقؽ ىدؼ زيادة معدالت الناتج المحمي 
ادي, وتقميؿ الفجوة الضريبية وعجز الموازنة, اذ تشكؿ ىذه اإلجمالي وانعكاسو االيجابي في النمو االقتص

 .المؤشرات االساس الميـ لمعرفة واقع االستدامة المالية
وتشكؿ االستدامة المالية التحدي االقتصادي األىـ الذي واجيتو وتواجيو الدوؿ النامية ومنيا 

لتيف اقتصاديًا واجتماعيًا, وما تشيده العراؽ والجزائر موضوع دراستنا, بالنظر لما تتشابو بو ظروؼ الدو 
مف اضطرابات وتحوالت سياسية ال تزاؿ معالميا غير واضحة احيانًا, فضال عف التقمبات المفاجئة وشبو 

لمبمديف, اذ نجد انو عمى مدى  لإليراداتالمستمرة في أسعار النفط عالميًا والذي يعد المصدر األساسي 
تقمبات أسعار النفط الخاـ, وبشكؿ متكرر عمى دورات  تعكس, ان2019 -2004سنوات الدراسة مف 

االزدىار والكساد في معظـ البمداف النفطية, والتي عززت مف دور واىمية السياسة المالية في الحد مف 
عف آفة الفساد المالي واالداري التي يعاني منيا كال  فضالتمؾ الصدمات وتحقيؽ االستقرار االقتصادي, 

خطر عمى تغير او تذبذب االيرادات العامة  تشكؿالسعرية في االسواؽ النفطية  تقمباتال اذ اف ,البمديف
في العراؽ وبالتالي عدـ استقرار حجـ التمويؿ وعدـ كفايتو لتغطية العجز الناجـ عف زيادة النفقات 

ىذا الوضع د ول   اذ الجارية عمى االيرادات العامة فضال عف تراجع االمكانيات االقتصادية بشكؿ عاـ,
 االيراداتء الداخمية اـ الخارجية بعد انحسار اتزايدا ممحوظا في العجز المالي والديوف الحكومية سو 

النفطية عف معدالت االنفاؽ العاـ التي تطبعت عمييا البمداف النفطية ,مما ولد اىتماما بالغ باالستدامة 
والنفقات العامة طويمة األجؿ وبناءاً عمى ىذه المالية التي تنصرؼ الى التوقعات المستقبمية  لإليرادات 

 و االيرادات في الموازنة االتحادية,أرفع النفقات  أوالتوقعات يتـ تعديؿ السياسات الحالية سواء بخفض 
في حيف تعد معدالت النمو السريع في نسبة الديف العاـ لمناتج المحمي االجمالي مف اكثر العوامؿ التي 

ولضماف تمتع الدولة باالستدامة المالية مف الضروري توفر القدرة او  دامة المالية ,تؤثر سمباً  في االست
مستوى  وترشيد ,مرتفعةالطاقة االقتصادية والمالية والسياسية لمدولة لمحد مف نمو الديف العاـ بمعدالت 

يدة أخرى, واف نفاؽ العاـ غير الكفوء أو تنويع االيرادات العامة عف طريؽ االستثمارات ومصادر جداإل
عدـ  القدرة عمى تحقؽ االستدامة المالية يعني االغراؽ بالمديونية الخارجية في ظؿ عدـ تقميؿ النفقات 
غير الضرورية وعدـ تعزيز االيرادات غير النفطية والصادرات السمعية ,كؿ ذلؾ يحتـ بضرورة االىتماـ 
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و الخارج لتحقيؽ االستقرار أالداخؿ  سواء مف الديوفبتنويع مصادر االيرادات في العراؽ لتجنب 
 االقتصادي وتقميؿ االعتماد عمى الخارج في تمبية المتطمبات السمعية والخدمية.

 

 البحث أهمية: والا
لعؿ ما يعانيو العراؽ والجزائر عمى حد سواء في امكانية استخداـ الموارد االقتصادية الممكنة عبر 

وغير منتظـ في تحقيؽ اىداؼ السياسة المالية الداعية لتحقيؽ نمو موازنتيا التزاؿ تشكؿ ارباكا واضح 
وىذا االرباؾ يدفع صانع السياسات المالية الى تحقيؽ  ,اقتصادي ومعدالت متدنية مف التضخـ والبطالة

لما يعانيو كال البمديف مف  باإلضافة استدامة المالية تمكنيـ مف رسـ سياساتيـ باتجاه تحقيؽ االىداؼ,
داري ومالي انعكس بشكؿ واضح عمى مستوى الخدمات العامة لمفرد والمجتمع فقد بات مف فساد ا

 الضروري العناية واالىتماـ بتوزيع االنفاؽ العاـ وضماف تحقيؽ اقصى كسب اجتماعي مف االنفاؽ .
 

  البحثمشكمة ثانيا: 
 المشكمة االساسية لمبحث ىي :

عدـ قدرة الحكومة عمى ادارة الماؿ العاـ بالشكؿ الذي يحقؽ اقصى المنافع االقتصادية واالجتماعية  -
 .لمبمد 

ضياع وىدر في االنفاؽ العاـ مما تسبب في المجوء لالقتراض مع عدـ القدرة عمى التسديد واستثمار  -
 القروض بالشكؿ الذي يخدـ االداء االقتصادي .

 .في المجاالت االستيالكية وليست االستثمارية  ةاستخداـ االمواؿ المقترض -
 البمداف النفطية بشكؿ أساس عمى العوائد المالية المتحققة مف الصادرات النفطية, اذ خمؼ تعتمد -

العامة بعد انخفاض انييار أسعار النفط الخاـ تزايدا ممحوظا في العجوزات المالية والديوف الحكومية 
الواردات النفطية عف معدالت االنفاؽ العاـ المتزايد  التي تطبعت عمييا االقتصادات النفطية, مما 

 .ولد اىتماما كبيرًا باالستدامة المالية
 
 

  البحثفرضية ثالثا: 
 : الفرضيات االتية نصوغ استنادا الى مشكمة البحث اعاله يمكف اف

ي لكال البمديف ىناؾ عالقة طردية طويمة االجؿ بيف مؤشرات االستدامة المالية والنمو االقتصاد – 1
 العراؽ والجزائر .

 . البمديف لكالالبطالة و  المالية االستدامة مؤشراتما بيف طويمة االجؿ طردية  وجود عالقة – 2
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  البحثهدف رابعا:   
 الى: البحث يدؼي

 .2019-2004معرفة القدرات المالية لكال مف العراؽ والجزائر لممدة  -1
 وقياس مؤشرات االستدامة المالية لكال البمديف. تحميؿ -2
 تحميؿ وقياس مؤشرات االداء االقتصادي لكال البمديف. -3
 بناء النماذج القياسية الخاصة بالمتغيرات قيد الدراسة . -4

 

 البحثمنهجية خامسا:  
 اعتمدت الدراسة عمى الجمع بيف المنيجيف اآلتيتيف :    

 المنيج االستنباطي : تـ االعتماد عمى ىذا المنيج في الجانب النظري مف الدراسة . :األوؿ
المنيج االستقرائي : أعتمد عمى ىذا المنيج في الجانب التطبيقي مف الدراسة, وتـ استعماؿ  :الثاني

عمى ية االستدامة المال البرامج اإلحصائية والقياسية المتقدمة ذات العالقة مف أجؿ التوصؿ إلى اثر
, باستخداـ القيد الزمني لمجموعة مف المؤشرات مف الجزائر والعراؽ االداء االقتصادي لكؿ متغيرات

( وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ Eviews:10( وقد تـ استخداـ برنامج )2019 -2004والمتغيرات لممدة مف )
 الى ادؽ النتائج .

 

 البحثحدود سادسا: 
( , 2019-2004حدودىا الزمنية , شممت بيانات سػنوية لممػدة )غطت الدراسة في الحدود الزمانية: 

 أما الحدود المكانية: لمدراسة فقد تضمنت )العراؽ والجزائر (.
 

 البحثهيكمية سابعا: 
تتضػػمف الدراسػػة ثالثػػة فصػػوؿ, يحتػػوي كػػؿ فصػػؿ منيػػا عمػػى عػػدد مػػف المباحػػث , تنػػاوؿ الفصػػؿ        

األوؿ  تضػمفاألوؿ االستدامة المالية واالداء االقتصادي في االدبيات االقتصادية, وشمؿ ثالثة مباحث , 
) المفيـو والمتغيػرات (, االداء االقتصاديشمؿ المفاىيمي (,أما المبحث الثاني  االستدامة المالية) االطار

 لعالقة بيف االستدامة المالية واالداء االقتصادي.ا يوضحالمبحث الثالث , و 
أما الفصؿ الثاني , والذي جاء تحت عنواف ))تحميؿ مؤشػرات االسػتدامة الماليػة وعالقتيػا بمتغيػرات       

تحميػؿ المبحػث االوؿ بية , ييػتـ مباحػث رئيسػ ةاالداء االقتصادي في الجزائر والعراؽ (( فأنو تضػمف ثالثػ
مؤشػػرات االسػػتدامة الماليػػة وعالقتيػػا بمتغيػػرات االداء االقتصػػادي فػػي الجزائػػر , واشػػتمؿ المبحػػث الثػػاني 
تحميؿ مؤشرات االستدامة المالية وعالقتيا بمتغيػرات االداء االقتصػادي فػي العػراؽ, بينمػا تضػمف المبحػث 

, وجػػاء الفصػػؿ الماليػػة واالداء االقتصػػادي فػػي  الجزائػػر والعػػراؽ تحميػػؿ العالقػػة بػػيف االسػػتدامة الثالػػث عػػف
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الجزائػر والعػراؽ لممػدة  -قياس وتحميؿ أثػر االسػتدامة فػي االداء االقتصػادي الثالث واألخير تحت عنواف )
, بتوصػيؼ النمػوذج  القياسػي و صػياغتو, اىػتـ األوؿ ,  مباحػث ةثالثػوىو يتضػمف  (( 2004-2019)

تقػػدير وتحميػػؿ النتػػائج لمنمػػو والبطالػػة فػػي الجزائػػر, بينمػػا تضػػمف المبحػػث بينمػػا شػػمؿ المبحػػث الثػػاني عمػػى 
 الثالث  تقدير وتحميؿ النتائج لمنمو والبطالة في العراؽ.

 
 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية :اوال
 

, بعنواف تقييـ االستدامة 1(2016وعبد العزيز عبد المجيد عمي,  دراسة )وحيد عبد الرحمف بانافع .1
المالية في المممكة العربية السعودية ,ىدفت الدراسة إلى تقييـ مدى قدرة السعودية في تحقيؽ 

وتكمف اشكالية الدراسة في السؤاؿ االتي :في ظؿ تنامي عجز الميزانية العمومية  االستدامة المالية,
تحقيؽ  عمى عاـ ,ما مدى قدرة السمطات المالية في المممكة العربية السعودية,وتزايد الديف ال

االستدامة المالية ؟ ولإلجابة عمى التساؤؿ فقد تـ استخداـ منيج االساليب القياسية باستخداـ القيد 
,وتوصمت الدراسة إلى أف االيرادات 2014-1969الزمني لمميزانية العمومية لممممكة خالؿ المدة 

بينيما إذ إف االيرادات تنمو بمعدؿ اسرع مف  ةنت ساكنة باإلضافة إلى وجود عالقافقات كوالن
 قدرة المممكة عمى سداد العجز واحتواء دينيا العاـ.بالنفقات مما يوحي 

 

–,بعنواف االستدامة المالية واثرىا في النمو االقتصادي  2(2016دراسة )عمي حسف نوري بني الـ,  .2
( , تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ االستدامة 2016-2004لممدة )  العراؽ ةدراسة حال

المالية ومناقشة االطار العاـ وابراز النماذج المفسرة الستدامة المالية العامة في االقتصادات النفطية 
 ومف ضمنيا العراؽ ,مع االستعانة بنموذج قياسي حديث لتقييـ االستدامة المالية في العراؽ لممدة مف

مف اجؿ التحقؽ مف االفاؽ المستقبمية وفرص االقتصاد الوطني في النمو  2015ولغاية 1990
واالستقرار االقتصادي, اما مشكمة الدراسة فتكمف في تقييـ قدرة االقتصاد العراقي عمى التعايش مع 

تقرار ىبوط اسعار النفط الخاـ وتحقيؽ االستدامة المالية دوف االضرار في متطمبات النمو واالس
االقتصادي, وتوصمت الدراسة إلى ما افصحت عنو نتائج االختبارات القياسية إلى وجود عالقة 

طويمة األجؿ بيف االيرادات والنفقات العامة وىو ما يشير إلى أف االداء المالي في العراؽ  ةتوازني

                                                           

وحيد عبد الرحمف بانافع وعبد العزيز عبد المجيد عمي, تقييـ االستدامة المالية في المممكة العربية السعودية  ,مجمة  - 1
 .74,2016العدد  23بحوث اقتصادية عربية  المجمد 

 

 2016-2004دراسة حالو العراؽ لممدة –عمي حسف نوري بني الـ, االستدامة المالية واثرىا في النمو االقتصادي   - 2
 .2018حزيراف , 28-27اربيؿ في العمـو االدارية والمالية ,–,عدد خاص بالمؤتمر العممي الدولي لجامعة جيياف 
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الديف  ةلخدم يعمؿ ضمف المسار المستداـ ,ومع ذلؾ ال يعني  وجود موارد نفطية مستقبمية لدفع
نفاؽ الجاري والمجوء لمديف الداخمي والخارجي لتمويؿ عجز الموازنة ,ولكف العاـ التمادي في اإل

يحتاج تاميف النمو االقتصادي اعادة صياغة السياسة المالية في اقتصاد العراؽ بما يحقؽ المزيد مف 
 استدامة المالية العامة والديف العاـ.

 

,بعنواف االستدامة المالية وافاؽ 1( 2016دراسة )حيدر حسيف اِؿ طعمة وىاشـ مرزوؾ الشمري, .3
النمو االقتصادي في العراؽ , تيدؼ الدراسة إلى بناء اطار نظري يتناوؿ متغيرات الدراسة ليكوف 

قة بيف تجاه العالامدخؿ لمدراسة العممية  وتفسير النتائج التي تكوف مف واقع العمؿ ,وقياس نوع و 
االستدامة المالية والنمو االقتصادي في العراؽ والتوصؿ إلى نتائج ومقابمتيا بتوصيات, وقد حاولت 
الدراسة االجابة عمى التساؤؿ االتي :ىؿ تسيـ االستدامة المالية في رفع حصة الفرد مف الناتج 

عف طريؽ بناء اطار  المحمي االجمالي؟ ولإلجابة عف التساؤؿ استخدمت الدراسة المنيج التجريبي
مفاىيمي لنوع العالقة بيف متغيرات الدراسة ومف ثـ جمع البيانات ودخاليا البرنامج االحصائي لمعموـ 

(  لمتوصؿ إلى رؤيا عممية وعممية عف واقع العالقة بيف متغيرات الدراسة, SPSSاالجتماعية )
في العراؽ القدرة في التأثير عمى النمو وتوصمت الدراسة إلى أنو ال تمتمؾ متغيرات االستدامة المالية 

 االقتصادي بشكؿ منفرد.
 االستدامة مؤشرات تحميؿ) بعنواف( ,  2017,الشمري شبيب مايح و عبداهلل خالد عمي) دراسة .4

 االستدامة تحقيؽ سبؿ دراسة الى البحث ييدؼ(( , 2017-2003) مف لممد ة العراؽ في المالية
-1990) لممد ة العراؽ في الدولي التمويؿ مؤسسات وشروط المالية السياسة متطمبات بيف ما المالية

 ومدى المالية, السياسة بموجبيا تعمؿ التي الكيفية في تكمف البحث مشكمة فإف وعميو ,(2017
 البحث مشكمة لتساؤالت المتوقعة االجابة لتحديد تنطمؽ وفرضيتو العراؽ, في المالية االستدامة تحقيؽ

 في تكمف اىمية وكانت العراؽ, في المالية االستدامة شروط المالية السياسة حققت ىؿ تفترض التي
 استدامة الى الوصوؿ وكيفية تحقيقيا وشروط واىدافيا وطبيعتيا المالية لالستدامة النظري العرض
 االقتصادية لمسياسة االساس الحجر تعد المالية السياسة اف الى الدراسة وتوصمت المالية, السياسة

 عدـ الى تشير عاـ بشكؿ القياسي التحميؿ ونتائج المالية االستدامة مؤشرات تقدير نتائج اف اال
 لمثروات العراؽ امتالؾ اف الدراسة واوصت البحث, فرضيو مع يتطابؽ وىذا المالية االستدامة تحقيؽ
 الموارد ىذه واستثمار تنمية الى تيدؼ استراتيجيات ووضع الجيود تضافر تتطمب والمتعددة اليائمة

                                                           

 دراسة حاله العراق–الوالية واثرها في النوى االقتصادي  حيدر حسيي اِل طعوة وهاشن هرزوك الشوري ،االستداهة - 1

 22-22اربيل في العلىم االدارية والوالية ،–، عدد خاص بالوؤتور العلوي الدولي لجاهعة جيهاى  2012-2002للودة 

 .2012حسيراى ،
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 تنمية لتحقيؽ العراؽ اعمار مجمس كإنشاء القطاعات بقية لتطوير النفطية االيرادات وبالتحديد
 .العراؽ في شاممة اقتصادية

 

, بعنواف)تحميؿ مؤشرات االستدامة المالية ومتطمبات 1(2018دراسة )زىير بف دعاس, نريماف رقوب .5
ىذا البحث إلى محاولة تحميؿ مؤشرات االستدامة المالية في الجزائر ترسيخيا في الجزائر( , ييدؼ 

وطرح بعض متطمبات ترسيخيا, وذلؾ باستخداـ أىـ مؤشرات االستدامة )الديف العاـ الى الناتج 
المحمي االجمالي, عجز الموازنة, الفجوة الضريبية (, والتي يمكف االعتماد عمييا لتبني إجراءات 

االضطرابات واألزمات المالية المستقبمية. وقد توصؿ البحث إلى أف الوضعية تجنب مالية الدولة 
المالية لمجزائر ال تتسـ باالستدامة في المدى المتوسط, وىذا ما يعزز فرضية تعرضيا لمعسر المالي 
إذا لـ تتخذ اإلجراءات الكفيمة بترشيد وحوكمة اإلنفاؽ العاـ, وتنويع مصادر إيراداتيا, السيما ما 

 .وتفعيؿ التمويؿ عف طريؽ البورصة عمؽ بإحالؿ الجباية العادية محؿ الجباية البًترولية,ت
بعنواف)قياس وتحميؿ أثر مؤشرات االستدامة  ,2( 2018دراسة )محمد كريـ قروؼ, سميـ العمراوي .6

 (, ناقشت ىذه الدراسة أثر االستدامة2018-1990)مدةالمالية عمى النمو االقتصادي في الجزائر لم
المالية عمى النمو االقتصادي في الجزائر, وتـ اختبار البيانات التاريخية لمؤشرات االستدامة المالية 

 تـ(, وليذا الغرض 2018/1990) المدةكمتغيرات مستقمة والنمو االقتصادي كمتغير تابع خالؿ 
بار ديکی فولر االستعانة بالنماذج القياسية الحديثة لمتحقؽ مف فرضية البحث, وافصحت نتائج اخت

ينت نتائج بالموسع عف استقرار السالسؿ الزمنية المتغيرات الدراسة عند الفرؽ األوؿ, في حيف 
طويمة األجؿ  ة( وجود عالقة توازنيARDLوفؽ منيجية ) عمى اختبار جوىانسف لمتكامؿ المشترؾ

مد المتوسط والطويؿ, بيف التغيرات, مما يعني تحقؽ االستدامة المالية في اقتصاد الجزائري في األ
النمو االقتصادي(, وذلؾ اعتمادا عمى  وبالتالي تحقيؽبما يزيد مف حصة الفرد مف الناتج المحمي 

قدراتيا اإلنتاجية والتصديرية لمنفط الخاـ, باإلضافة إلى أف متغيرات االستدامة المالية في الجزائر 
مؤشر العجز االولي( ال تمتمؾ و ضريبية, الفجوة الو الديف العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي, )

 القدرة بالتأثير في النمو االقتصادي بصورة منفردة.
 
 

 
                                                           

الجزائر, مجمة عمـو زىير بف دعاس , نريماف رقوب, تحميؿ مؤشرات االستدامة المالية ومتطمبات ترسيخيا في   - 1
 .2018, 34إنسانية, جامعة بسكرة الجزائر , العدد

 محمد كريـ قروؼ , سميـ العمراوي, قياس وتحميؿ أثر مؤشرات االستدامة الدالية عمى النمو االقتصادي في الجزائر - 2

 . 2020أكتىبر لشهر/ 02: عدد ، 02: الوعرفة، الوجلد هجاهيع ، هجلة2012-1990للفترة
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 الدراسات االجنبية  -ثانيا
 Fiscal Sustainability: The Case of), بعنواف  1(Ayumu Yamauchi, 2004راسة )د .1

Eritrea),  وىي  واستخدمت ىذه الدراسة المؤشرات التالية لقياس االستدامة المالية في إريتريا: 

أكبر  سمي لمناتج المحمي اإلجماليالمؤشر الفجوة األولي )يكوف إيجابيًا, عندما يكوف معدؿ النمو ا -
 سمي لمديف العاـ(.المف معدؿ الفائدة ا

العاـ إلى  إيرادات الضرائب كافية لتثبيت نسبة الديف مؤشر فجوة الضرائب )يكوف إيجابيًا عندما تكوف -
 الناتج المحمي اإلجمالي(.

الديف  مؤشر فجوة النفقات ويكوف موجبًا )عندما تكوف النفقات الجارية أقؿ مما يجب لتثبيت نسبة -
 العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي(.

 وتوصمت الدراسة إلى أف السياسات المالية التي اتبعتيا الحكومة خالؿ السنوات الماضية, ابتعدت      
عف معايير االستدامة المالية, ويتعيف عمى الحكومة القياـ بتعديالت في جانبي النفقات واإليرادات       
 تتحقؽ االستدامة المالية . كيل

 
 

(Pedro Alba،2002دراسة ) .2
 Fiscal and Public Debt Sustainability in)بعنواف  , 2

Egypt) تيدؼ الدراسة إلى مناقشة النماذج السائدة لالستدامة المالية مع القيد الزمني لمموازنة ,
المالية العامة ,إذ إف اغمب النماذج تتجاىؿ حقيقة أف القيد الزمني لمموازنة العامة ىو عممية 

ير في دور الدولة في مرور الوقت ,ومدى تدخؿ الدولة في األنشطة ديناميكية مرتبطة بأحداث تغي
 االقتصادية واالجتماعية في مصر وخاصة حجـ عجز الموازنة العامة والديف العاـ .

اما اشكالية الدراسة فأنيا تناقش قضية االستدامة المالية في مصر مف خالؿ ادخاؿ نيج يربط         
في المجتمع المصري ,توصمت الدراسة إلى أف القيود المفروضة عمى  االثار المالية مع دور الدولة

االيرادات العامة  في الدولة ادت إلى توسع االقتراض مف الداخؿ والخارج ,اذ تجاوزت نسبة الديف 
مف  %60ويشير قيد الموازنة إلى أف نسبة الديف العاـ ال يتعدى %،90العاـ في جميورية مصر 

 امنة . ةالناتج المحمي االجمالي وترى الحكومة ىذه النسبة نسب
 

                                                           

1 - Ayumu Yamauchi, Fiscal Sustainability: The Case of Eritrea, IMF Working Paper January 

2004.       http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0407. 

2  - Pedro Alba, Sherine Al-Shawardy  &Farruk  lqbal ،Fiscal and Public Debt Sustainability 

in Egypt، the Egyptian Center for Economic Studies ,Working Paper no79,2004 
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 Analysis and Assessment of Theبعنواف), 1( Bouaichaoui, Rezazi2020 دراسة ) .3

Financial Sustainability Path in Algeria During The Period 2000-2020),  ىدفت
ي عمى تحقيؽ االستدامة المالية, وذلؾ باستخداـ ر االقتصاد الجزائالدراسة إلى تحميؿ وتقييـ مدى قدرة 
 ( والمعطيات المالية. 2020-2000)مدةمختمؼ مؤشرات االستدامة المالية لم

توصمت نتائج الدراسة إلى أف االقتصاد الجزائري يعاني مف ىشاشة االستدامة المالية بسبب             
ويوصي البحث بإيجاد ولية وتأثرىا بالصدمات النفطية, بالجباية البتر ارتباط اإليرادات العمومية 

نموذج اقتصادي جزائري جديد يضمف التمويؿ الدائـ لالقتصاد مف خالؿ زيادة الجباية العادية لتغطية 
 النفقات العمومية.

        
 تػػـ التػػي السػػابقة الدراسػػات وبػػيف بينيػػا واالخػػتالؼ التشػػابو اوجػػو بعػػض فينػػاؾ لدراسػػتنا بالنسػػبة مػػاا     

 : باآلتي ايجازىا يمكف والتي ذكرىا,
 . التشابه أوجه: اوال    

 لبيػاف اعدت قياسية نماذج خالؿ مف الحالية ودراستنا السابقة لمدراسات الكمي الجانب استعماؿ جرى .1
 . متقاربة زمنية لمدة المدروسة السمسمة وكانت والمستقمة, التابعة المتغيرات بيف العالقات

 عمييػا االعتمػاد يػتـ والتػي الماليػة االسػتدامة مؤشػرات اىػـ تحميػؿ السػابقة والدراسػات دراسػتنا في جرى. 2
 . تحقيقيا مدى معرفة في
 بعػػػػض فػػػي الماليػػػة االسػػػتدامة اثػػػر لتوضػػػيح الحاليػػػػة والدراسػػػة سػػػمفا الييػػػا المشػػػار الدراسػػػات جػػػاءت .3

 . الموضوع فكرة حيث مف االقتصادي األداء المتغيرات
 الماليػة, االسػتدامة ىػدؼ تحقيػؽ دوف تحػوؿ التػي والمشاكؿ الصعوبات تحميؿ الحالية الدراسة تناولت .4

 العينػػة بمػداف لظػػروؼ وفقػا مػا يعترضػػيا عمػػى الوقػوؼ بيػػدؼ السػابقة الدراسػػات بعػض مػػع متشػابية وىػي
 .الكمي الجانب أـ الوصفي الجانب حيث مف سواء المبحوثة

 . االختالف أوجه: ثانيا
 :اآلتية بالنقاط ايجازىا فباإلمكا السابقة والدراسات الحالية الدراسة بيف االختالؼ أوجو اما   
 السػابقة, الدراسػات فػي الييػا يشػار لـ التي القياسية البرامج وأدؽ أحدث عمى الحالية الدراسة اعتمدت .1

 النتػػػػائج بدقػػػة يتميػػػػز الػػػذي ARDL المػػػػوزع لإلبطػػػاء الػػػػذاتي االنحػػػدار نمػػػػوذج اختبػػػار خػػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ
 مػدى الػى التوصػؿ اجػؿ مػف ةدقيقػ وغيػر حقيقية غير معالجات ىناؾ تكوف اف دوف واقعيتيا و وصحتيا
 .عدمو مف النظري المنطؽ مع مالئمتو

                                                           

1  -  Bouaichaoui mourad, rezazi imad، analysis and assessment of the financial sustainability 

path in algeria during the period2000-2020، revue d’economie et de management,vol. 

19/n°2 décembre 2020. 
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 الرسػػػمية الجيػػػات قبػػػؿ مػػػف والصػػػادرة( 2019-2004) لممػػػدة الحديثػػػة النيائيػػػة البيانػػػات اسػػػتخداـ تػػػـ .2
 .والدولية المحمية

 الػػى العػػاـ الػػديف نسػػبة مؤشػػر) الماليػػة لالسػػتدامة مؤشػػرات ةثالثػػ وقيػػاس تحميػػؿ عمػػى الدراسػػة اشػػتممت .3
 الدراسػػػات الييػػػا تتطػػػرؽ لػػػـ والتػػػي( الضػػػريبية الفجػػػوةو , العامػػػة الموازنػػػة عجػػػزو , االجمػػػالي المحمػػػي النػػػاتج

 .فقط مؤشريف او واحد مؤشر عمى اقتصرت بؿ مجتمعة السابقة
 االقتصػادي االداء متغيػرات اىػـ عمػى الماليػة االسػتدامة مؤشػرات اثر تحميؿ الحالية الدراسة في جرى .4
 .السابقة الدراسات في اىتماـ ذا يكف لـ وىذا ,( البطالةو , التضخـو , االقتصادي النمو)

 فػػػػي تتشػػػابو الجزائػػػر اف اذ المقارنػػػة, لسػػػيولة والعػػػراؽ, الجزائػػػر ىمػػػا بمػػػديف الحاليػػػة الدراسػػػة تناولػػػت .5
 الجانػػب, احاديػػة اقتصػػاديف بوصػػفيما السػػيما الجوانػػب, مػػف كثيػػر فػػي العراقػػي االقتصػػاد مػػع اقتصػػادىا

 والتػي الماليػة االسػتدامة لتحقيػؽ تسػعى زالػت مػا التي الجزائر لدى واالقتصادية المالية التجربة مف ناىيؾ
 . االستفادة دىمو  العراؽ مع مقارنتيا يمكف
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 الفصل األول
 في االدبيات االقتصادية واالداء االقتصادي المالية االستدامة

  تمهيد

 ( واسع النطاؽ ويمكف تطبيقو Fiscal Sustainabilityالمالية ) االستدامةلقد أصبح مصطمح 
المالية  االستدامة,اذ تعد المستوى المحمي الى المستوى العالمي وعمى مديات زمنية مختمفة  فبدءًا م

قدرة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا وتمويؿ  بأبعادىا المختمفة مف المفاىيـ الحديثة التي تتـ بقياس مدى
 ة دراسةمسأل تفقد أصبحإيراداتيا الضريبية, لذلؾ  نفقاتيا باالعتماد عمى مواردىا الذاتية, السيما

 ة المالية السياس ةانومتمف جية,  لمبمدالوضعية المالية  سالمة قياسمف أىـ مداخؿ واحدة مؤشراتيا 
, السيما المختمفة الدوؿ قتصادياتخاصة في ا اىمية واصبحت مسألة تحقيقيا ذا, يةانثمف جية 
 جاءىنا  ومف ,تمويؿ برامجيا التنمويةلمحددة  خوالتمد التي تعتمد بالدرجة األولى عمى ,الريعية منيا
 مف خالؿ المالية واالداء االقتصادي , االستدامةلمتركيز عمى التأصيؿ النظري لكؿ مف  الفصؿ األوؿ
 وكما يأتي:  ثالث مباحث 

 
 . المالية ) االطار المفاىيمي ( االستدامة :المبحث االوؿ 

 االداء االقتصادي )المفيوـ والمتغيرات (. : يانالثالمبحث 
 المالية ومتغيرات االداء االقتصادي . االستدامةالتأصيؿ النظري لمعالقة بيف : المبحث الثالث 
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 األولانمثحث 

 انمانيح )االطار انمفاهيمي ( االستذامح

  Concept of fiscal sustainability انمانيح االستذامحمفهىو  انمطهة االول:

(إلى الحالة المالية التي تكوف فييا Fiscal Sustainability) المالية االستدامةيشير مفيوـ اذ       
المدى الطويؿ دوف خفض مالءتيا  في يةوااليراد يةفاقناال ياالدولة قادرة عمى االستمرار في سياسات

وانخفاض مستوى  التعرض لمخاطر االفالس أو عدـ الوفاء بالتزاماتيا المالية المستقبميةالسيما المالية 
   1.الخدمة العامة

تقدير القياـ بعند المستقبمية  التوقعات ليا االخذ باالعتبار المالية البد االستدامة افف ذلؾوفي ضوء   
مف تعديؿ تمؾ المالية البد  االستدامةالنفقات العامة واإليرادات العامة , ولكي تضمف الدولة استمرارية 

فر اتوفر اإلرادة السياسية وتو  ضرورة التوقعات, فضاًل عفىذه توفؽ ت العامة واإليرادا العامة النفقات
تنمو وفقًا لموائمتيا مع  اففقات العامة أو واالقتصادية, والعمؿ عمى الحد مف نمو الن ونيةانالقالبيئة 

  2المتوقعة. العامة اإليرادات
)الكيفية التي تزيد مف خالليا الحكومة الفائض األساسي  ىيالمالية  االستدامة وبمعنى اخر فاف 

بشكؿ كبير لتغطية دينيا ايضا و ما في األجؿ الطويؿ المالئـ انو  ,فحسب ليس في األجؿ القصير
بعبارة  ,امتالؾ القدرة عمى الحفاظ عمى البرامج الحكومية أو دعميا في المستقبؿ يا انأو  3.الحالي(
إجراء الحفاظ عمى السياسات الحالية دوف عمى الحكومة تشير الى مقدرة  المالية االستدامة افاخرى 

 .تعديالت كبيرة في المستقبؿ
بجميع التزاماتيا الحالية والمستقبمية ,  الحكومة لكي تفي افف (Tanner)االقتصادي حسب رؤية ف
, 4إعادة الييكمة المجوء الى يا لمنع التقصير أواتتكوف تدفقات إيراداتيا كافية لتعويض التزام افيجب 

, وليذا 5مف قبؿ الحكومة بإفراطة انالقدرة عمى تجنب االستد ىي المالية االستدامة اف وبعبارة اخرى

                                                 

بار ن, مجمة جامعة االافالمالية في إقميـ كوردست االستدامة, تحميؿ باداوه افور حمد سماقو , سردار عثمانايوب  - 1
 .3, ص2015,  7, المجمد 13العدد لمعمـو االقتصادية واالدارية ,

المالية في العراؽ, مجمة كمية التربية لمبنات  االستدامةتحميؿ  ,كريـ لطيؼ كامؿ عالوي كاظـ,مازف عيسى,  - 2
 .18,ص2018ية عشرة , انالسنة الث 22ية العدد انسنلمعمـو اال

3 - Olivier Blanchard, The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to An Old 

Question, Article in OECD Economic Studies, April 1991,p1.                                            

4  -  Tanner. E ; Fiscal Sustainability: A 21st Century Guide for the Perplexed International 

Monetary Fund WP/13/89,2013,p20                                                                                    .  

5-António Afonso  , Fiscal Sustainability: the Unpleasant European Case, University of 

Lisbon, ISEG, June 2004,p4. 



 الفصل األول: االستدامة المالية واألداء االقتصادي في االدبيات االقتصادية

 

 
13 

 بماو يتيا في خفض تكاليؼ تمويؿ ديونيا انالمالية وذلؾ مف خالؿ إمكتسعى الدوؿ إلى استدامتيا 
 1.يضمف تحقيؽ االستقرار االقتصادي

 2تعني قدرة الحكومة عمى خدمة ديونيا وااللتزامات عمى المدى الطويؿ. ياإنفواستنادا الى ذلؾ       
الموازنة المستقبمية المتوقعة قادرة () الحالة التي تكوف فييا القيمة الحالية لفوائض (Buiterوقد أعتبرىا 

  3عمى تعويض قيمة الديف العمومي األصمي(.
الوضع الذي يستطيع ىي المالية  االستدامةالنقد الدولي  صندوؽ وضح وفي ىذا الصدد,

يستمر في خدمة ديونو دوف الحاجة الى إحداث تغيير جوىري في النفقات واإليرادات  افالمقترض 
 ىيكمة عمى اعادة تقتضي عدـ وجود عجز تراكمي  في موازنة الدولة يجبرىا ياانأي  ,( العامة مستقبال

 4مف أجؿ تمويؿ أعباء مديونتيا. المستقبؿالعجز في  تمويؿواليات  فاؽناالوترتيب أولويات 
ولذلؾ منيجية الصندوؽ تراعي في ىذا المفيوـ نسبة الديف العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي عند 

عيف, أو تحديد نسبة معينة مف الناتج المحمي اإلجمالي يتـ استيدافيا , لكنو ترؾ الباب مستوى م
مفتوحا ليذه النسبة وبحيث يتـ صياغة اإلصالحات المالية بما يساعد عمى بموغ ىذه النسبة وبحيث 

توقع المستقبؿ في ظؿ سياسات يتوافؽ عمييا لمدة معينة, عادة خمس  اتعتبر فرضية يبنى عميي
سنوات. وفي ىذه الحالة, تعتبر السياسات المالية مستدامة, إذا استطاعت تحقيؽ االستقرار في نسبة 

   5الديف العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي أو خفضو.
يمنع مف رشيد  بأسموبالستخداـ الموارد  الطريقة المناسبة يى االستدامةمفيوـ  اف , ورى الباحثت
, بما يضمف  العامة والنفقات العامة سنويا حدوث العجز المالي بيف ما متحقؽ مف اإليرادات خالليا

 الوصوؿ إلى األىداؼ االقتصادية واالجتماعية في البرنامج الحكومي السنوي المعبر عنو بالموازنة
 .العامة

القدرة عمى االستمرار في سياسات  افالمالية عبر ضم االستدامةكافة إلى تحقيؽ  افالبمدوتسعى 
 بمدال اففاؽ الجاري , اذ يؤدي فقدنواإليرادات العامة عمى المدى الطويؿ دوف خفض اال العامة النفقات

                                                 

1  -  Lobna and Shehat  Abdallah, Fiscal Sustainability and the Role of the State: A New 

Analytical Framework, 2014,p3. 

2  - Giammarioli ,Nicola, Nickel ,Christiane,and Rother ,Philipp, ASSESSING FISCAL 

SOUNDNESS THEORY AND PRACTICE,PAPER SERIES, European Central Bank, 

2007 , p7. 

3  -  Buiter, W, fiscal sustainability. Paper presented at the Egyptian Center for Economic 

Studies in Cairo on 19 October 2003.p4. 

4  - Izquierdo and panizza :FiscaL Sustainability:''ISSues for emerging market   countries'', 

Egyptian of Economic studies, Wp.No,95, Cairo Egypt ,2014,p6. 

حانت حطبيميت نبعط انذول انعربيت, صُذوق انُمذ , ت احخساب يؤشر االسخذايت انًانيتيحًذ يىعش, يُهجيا - 5

 .4ص 2020انعربي,
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لالستدامة المالية او تراجع ثقة األسواؽ المالية بقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا إلى توقؼ الدائنيف عف 
 ضيا, أو رفع معدالت الفائدة عمى قروضيا إلى مستويات عالية, ووضع ضوابط وشروط مشددة.إقرا

 العامة الموازناتإلى ضبط  العالـ افبمد حكوماتالمالية سعي  االستدامةية تعني ومف الناحية العمم
بقائو لمديف وفقا لممعايير الدولية , فقد حددىا  االمنة النسبفي حدود  بما يسمح بخفض العجز المالي وا 

%( مف حجـ الناتج المحمي 60ال تتجاوز ) افنسبة الديف العاـ االمف يجب  افاالتحاد االوربي 
حجـ الناتج المحمي االجمالي  %( مف85التسويات الدولية نسبة الديف ) االجمالي , في حيف حدد بنؾ

المالية يتطمب رفع كفاءة االقتصاد  االستدامةتحقيؽ  افف ىي الحدود االمنة , ومف ىنا يتبيواعتبرىا 
بما يزيد مف حجـ الناتج المحمي اإلجمالي ويحقؽ االستقرار  فاؽ العاـ وتنويع الصادرات نوترشيد اال

 .االقتصادي لمبمد 
النفطية التي تعتمد بشكؿ أساس عمى العوائد المالية المتحققة مف  افالبمدوتظير المشكمة في 

ييار أسعار النفط الخاـ تزايدا ممحوظا في العجوزات المالية والديوف انخمؼ  اذالصادرات النفطية, 
التي تطبعت عمييا  المتزايد  فاؽ العاـنالنفطية عف معدالت اال خفاض الوارداتانالحكومية العامة بعد 

 1المالية. االستدامةب اً دات النفطية, مما ولد اىتماما كبير االقتصا
يا الحالة التي تكوف فييا الحكومة قادرة عمى انستدامة المالية عمى و ينظر لالانف ,وعمى اية حاؿ

يقوض ذلؾ قدرتيا المستقبمية عمى  افتنفيذ برامج عمميا لمختمؼ النشاطات ضمف مدى معيف دوف 
ففي . ويقوـ ىذا المفيوـ عمى أساس تحميؿ قدرة الحكومة عمى الوفاء بالتزاماتيا المستقبمية  فاؽ.ناال

تكوف قادرة  اففاقيا عمى المدى القصير, يجب عمييا انحاؿ رغبت الحكومة او اضطرت لمتوسع في 
, وبما عمى التمويؿ مف خالؿ مواردىا الذاتية بما يضمف أداءىا لمياميا بكؿ فاعمية وكفاءة مف جية

مستقبمية( خصوصا  ـت حالية أانيمكنيا مف مواجية أي مخاطر أو تأثيرات غير مرغوب بيا )سواء ك
الموازنة  افكما يستند ىذا المفيوـ عمى حقيقة مفادىا  ,مف جية أخرىو عمى نمو االقتصاد وتطوره 
مؿ ضعؼ تتعرض لمجموعة متعددة مف المخاطر, نتيجة لوجود عوا افالعامة ألي حكومة يمكف 

 ـكامنة فييا, أو نتيجة لعدـ قدرتيا عمى امتصاص آثار الصدمات المالية واالقتصادية, سواء المحمية أ
 العالمية. 

 

 

 

                                                 

المالية في العراؽ والحد مف آثار الديف العاـ, مجمة  االستدامةأحمد عمر الراوي , السياسات المطموبة لتحقيؽ  - 1
 .3,ص2017, السنة 27العدد 11بار لمعمـو االقتصادية واالدارية, المجمد نجامعة اال
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 . وفق انىمارج انمختهفح انمانيح االستذامح :ياوانمطهة انث

 ,بعض مؤشراتياما يعيؽ اىمية  لغرض تفاديو المالية  االستدامةفي ضوء النقاشات الدائرة حوؿ  
   1: يما يأت مف أىميا افكفقد ركزت في مجمميا عمى عناصر مختمفة 

 .العامة  استدامة مصادر تمويؿ النفقات.1
 .اـتسديد الديف الععمى  قدرة ال.2
 مستقبال. لمحكومة فاقيةناال اتسياسالعمى االستمرار في  القدرة.3
 والكنزية والنيوكالسيكية ,منيا الكالسيكية  نماذجالمؤشرات تستند الى عدة  افوفي الحقيقة  

 ويمكف توضحيا كالتالي :
 

 المالية والنموذج الكالسيكي . االستدامة :اوال 
 ضرورة الحفاظ عمى التوازف الدائـ لمموازنة العامة لمدولة وىو ما يعني تحقؽيرى الكالسيؾ 

  2التالية:المالية وذلؾ في ضوء عدد مف المحددات  االستدامة
 

 .  Ricardian equivalent  المكافئ الريكاردي -1
, وتتبنى النظرة الريكاردية  (1823-1772)في عاـ  (دايفيد ريكاردو)ترجع ىذه النظرية إلى 

االقتراض الحكومي اليوـ )تمويؿ  افالمستيمؾ يدرؾ  افالمنطؽ االستشرافي لممستيمكيف ويقصد بو 
 وازنةو عندما يتـ تمويؿ عجز الماناعتقد ريكاردو  اذبالديف( يعني زيادة الضرائب غدًا.  وازنةعجز الم

العامة بالديف العاـ, حينئذ يقوـ المستيمؾ بادخار الزيادة في الدخؿ المتاح حتى يتمكف مف تسديد 
الضرائب المتوقعة في المستقبؿ, وىذه الزيادة في االدخار الخاص تعّوض التناقص الذي حدث في 

اإليرادات الضريبية, وىذا األمر ال يزيد مف دخؿ المستيمؾ الدائـ  االدخار العاـ, المتولد عف تناقص
ضرائب المستقبؿ تعادؿ  افالمستيمكوف مستشرفيف آلفاؽ مستقبميـ, ف افوعميو فإذا ك ,وال مف استيالكو
ية بالديف ما ىو إال ترحيؿ أو تغيير توقيت فرض انإحالؿ العجز في الميز  افلذا ف 3,ضرائب اليوـ
 ا فأثرىما متكافئ في االقتصاد.الضرائب, لذ

                                                 

1  -  Ber Dahlby ,Sustainability Fiscal Policy in Alberta ,Wecentre ,For Economic Research 

in formation on Bulletin  , AL berta , 1993,p1. 

المالية في الحد مف مشاكؿ إعداد الموازنة العامة لمدولة, مجمة  االستدامةأثر استعماؿ  مقداد أحمد النعيمي, - 2
 .564-563,ص 2018العدد الثالث عشر,  ير,اندن

 .15,ص 2006النظرية المتوسطة ,الرياض, دار الخريجي لمنشر والتوزيع, -عبد المحمود نصر, االقتصاد الكمي - 3
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وفي  ,)الديف العاـ( يؤدي إلى زيادة االدخار الخاص العجز في الموازنة اف( رأى بارو) افإال 
, خفاض االستثمارات الخاصةاناالقتصاد المغمؽ ترتفع معدالت الفائدة ويظير أثر المزاحمة و  حالة

 1خفاض االستثمارات المنتجة.انب متمثالً  الديف العاـ ألجياؿ المستقبؿ وبالتالي ينقؿ عبء
 
  Intertemporal Budget Constraintالعامة    وازنةالقيد الزمني لمم - 2

 Hamiltonوقدـ ) العامة مف نظرية تعظيـ سموؾ المستيمؾ , وازنةاستمد تطبيؽ القيد الزمني لمم 
and Flavin 2المالية باستخداـ القيد الزمني لمموازنة العامة االستدامة( اختبارات تطبيقية لتحديد وضع 

تعمؿ الحكومة عمى تعظيـ منفعتيا  افيجب  وانف, وباعتبار تشابو السموؾ الحكومي مع سموؾ األفراد, 
ويمكف توضيح  ) B الحكومية إصدار السندات  T,في ظؿ قيد الدخؿ )مصدري الدخؿ ىما: الضرائب 

 فاؽإنبقامت  t1 المدةشطتيا بدوف ديف سابؽ, وفي انة بدأت الحكوم افذلؾ كالتالي : بافتراض 
ية يصبح) انفاؽ الحكومي في ظؿ قيد الميز نإجمالي اال افوتاليًا, ف B1واصدار سندات  G1حكومي 

G1-T1+B1) 
السندات المصدرة في  افأي ( Gt + (1 + r) Bt-1 - Tt + Bt )التالية يكوف قيد الموازنة المدةوفي 
 وتوصؿ إلى: , r إضافة إلى فائدة, فدفعيا االالسابقة سيتـ  المدة

 
 تتساوى افيجب و فاؽ الحكومي مقيدة بحدود إيراداتيا الضريبية, نسياسة اال اففوبموجب ىذا القيد     

جعؿ الكالسيؾ  وىذا ما .3فاؽ الحكومي مع القيمة الحالية إليراداتيا الضريبية نالقيمة الحالية لال
يا تؤدي إلى ارتفاع أسعار نال سياسة التمويؿ بالعجز لـ تمؽ قبوؿ لدييـ , افلمديف العاـ و معارضيف 

 الفائدة ومزيد مف الضرائب مستقباًل لمواجية أعباء الديف. 
 
 
 
 

                                                 

1- Robert J. Barro, The Ricardian Approach to Budget Deficits, The Journal of Economics 

Perspectives vol. 3, no. 2 (Spring 1989), pp. 37-54    

2  - Alexis Cruz-Rodríguez,Assessing Fiscal Sustainability in Some Selected Countries,  

Theoretical and  Applied Economics, vol. 18, no. 6 (2014), pp. 7-22
 

3
 - Dirk Krueger, Dynamic Fiscal Policy, University of Pennsylvania, Department of 

Economics 2007  , . 

   http://down.cenet.org.cn/upfile/8/20085178546123.pdf .retrieved 1/1/2016. 
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  يالمالية والنموذج الكينز  االستدامة :ياانث
 اذ,  (٩١١١-٩١٩١خالؿ السنوات)ظؿ الفكر التقميدي ىو السائد حتى أزمة الكساد العظيـ, 

تقمت إلى انخفضت أسعار األوراؽ المالية في بورصة نيويورؾ, وتزايدت حاالت اإلفالس والبطالة و ان
خرج كينز بفكر جديد عارض فيو مبدأ التوازف السنوي  العالـ. وىنا افبمدأوروبا ومنيا إلى أغمب 

سياسات مالية توسعية مف  باتباع طالبالدورة االقتصادية, قد ناصره عمى  افك افو العامة,  لمموازنة
الطمب الكمي  افت ادواتو التحميمية تتمحور عمى انوك فاؽ العاـ وخفض معدالت الفائدة,نخالؿ زيادة اال

و مع تزايد الدخؿ يقؿ الميؿ انتيى إلى انىو الذي يحدد العرض الكمي وبالتالي الناتج القومي. و الفعاؿ 
نا تحدث مشكمة عدـ التوازف بيف االدخار واالستثمار, وتظير لالستيالؾ ويزداد الميؿ لالدخار. وى

تحفيز لفاؽ العاـ نمشكمة البطالة والركود. ولمخروج مف ىذا المأزؽ, يتعيف التدخؿ الحكومي لزيادة اال
 الفعاؿ. الكمي الطمب

 الكمي  الديف العاـ إلى استخدامات منتجة تعزز الطمبالحكومة توجيو  افبإمكو انواستنادا الى ذلؾ ف
شأ نموذجيف َمثَّاَل ركيزة انإلى ىذه المبادئ و  ٩١٩١( Blinder and Solow )الفعاؿ. وقد استند

المالية مف خالؿ النموذج الكينزي  االستدامةنظرية في التوصؿ إلى الشرط الضروري لتحقؽ 
 الديناميكي.

أضافا إليو شرط توازف  , 1976( Tobin and Buiterوالنموذج الكينزي الديناميكي الذي اقترحو )
ية, تصؼ تطور أرصدة انالموازنة الحكومية واالستثمار, وبناء دالة ديناميكية غير خطية مف الدرجة الث

 .الديف العاـ ورأس الماؿ
( مف خالؿ )المالية المعوضة( عمى دور الحكومة في االستقرار Alvin Hanse)  كما شدد       

لتحقيؽ ىذا اليدؼ ووضع حدود لحجـ الديف العاـ, أىميا قدرة االقتصادي واستخداـ الديف العاـ 
( عف الدور Abba Lernerكذلؾ دافع ) االقتصاد عمى تحمؿ األعباء التي يفرضيا زيادة الديف العاـ.
 اإليجابي الذي تؤديو القروض في تحقيؽ أىداؼ المجتمع.

 النموذج النيوكالسيكي المالية و  االستدامة :ثالثا 
  أما النيوكالسيؾ, فقد اعتنقوا مبدأ التوقعات الرشيدة, والوحدات االقتصادية تأخذ قراراتيا بناءً        

 عمى المعمومات المتاحة في ظؿ عدـ التدخؿ الحكومي. وقد وضحت رؤيتيـ لالستدامة المالية مف
 (Diamondد)وذلؾ مف خالؿ نموذج دايمون نموذج التداخؿ بيف األجياؿو  نموذج التوازف العاـ,خالؿ 
يا القدرة عمى انب االستدامة, وعّرؼ نموذج تداخؿ االجياؿ لدايموند 1988عاـ  Zee. وطبؽ ٩١٩١

قسـ حياة األفراد إلى فترتيف:  اذاإلجمالي.  تحقيؽ االستقرار الديناميكي لنسبة الديف/الناتج المحمي
يتـ (S1) االستيالؾ واالدخار وما يتـ ادخاره األولى, فترة الشباب يحصؿ األفراد عمى أجور تتوزع بيف
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نتيجة  +1tالمكتسبة في الفترة اجمالي العوائد   rt + 1 اف, حيث  rt + 1(1 – τ)استثماره بمعدؿ 
ية, ويعمؿ األفراد عمى تعظيـ دالة منفعتيـ الكمية في انتأجيؿ االستيالؾ إلى فترة التقاعد وىي الفترة الث

 1, ويصبح:وازنةظؿ قيد الم

 
 : اف حيث

bt : .)الديف العاـ )يمثؿ السندات المصدرة لفترة واحدة 
gt : فاؽ الحاليناال. 
xt  :تاجية الوحدة .ان 

τxt : .إيرادات الضرائب عمى دخوؿ األفراد 
ويختبر نموذج تداخؿ االجياؿ أثر الديف الحكومي في التوازف االقتصادي في األجؿ الطويؿ في      

دايموند باستخدامو نموذج التداخؿ بيف األجياؿ,  افالتداخؿ بيف األجياؿ. وعميو, فظؿ اقتصاد يسوده 
يتفؽ مع المدرسة الكالسيكية بسداد الديف مف الضرائب, والنجاح االقتصادي لمدولة يكمف في زيادة 

متمثؿ بزيادة تاجية الحدية مف زيادة اإلضافات إلى التراكـ الرأسمالي النتاجيتيا الحدية. وتأتي زيادة االان
 تاجية لالقتصاد تزيد الوعاء الضريبي وتعزز القدرة عمى سداد الديف.ناالستثمارات, وزيادة الطاقة اال

في تحجيـ  ييفثـ برز مف داخؿ النيوكالسيؾ تيار آخر عرؼ باقتصادات العرض اتفؽ تمامًا مع النقد
طالؽ العن ب انالمشكمة تكمف في ج افورأوا  لقوى السوؽ وضبط معدالت نمو النقود, افدور الدولة وا 

العرض الكمي, وليس في الطمب الكمي, واعتمدوا عمى تقميؿ الضرائب, لتحفيز المستثمريف عمى زيادة 
وال خوؼ مطمقًا مف تأثير ذلؾ عمى إيرادات الموازنة , وذلؾ في ضوء منحنى الفر    -تاج ناال
(Laffer Curve بؿ عمى العكس سوؼ يزيد ذلؾ مف اإلير ).2ادات الضريبية 

 

 

 

 

                                                 

1  - Alberto Bagnai, Keynesian and Neoclassical Fiscal Sustainability Indicators, with 

Applications to EMU Member Countries,Working Paper,no.75,2004.  

http://core.ac.uk/download/files/153/6741028.pdf 12/11/2015.  
2

 ,انكىيج 63حسٍ انحاج , عجس انًىازَت )انًشكالث وانحهىل , يجهت جسر انخًُيت ,انًعهذ انعربي نهخخطيػ , انعذد  - 

 . 6, ص2007,
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  مسثثاخ زيادج انمذيىويح  :انمطهة انثانث

تحقيؽ استدامتيا المالية حسب ظروفيا االقتصادية في ب العالـ  افبمداالسباب التي تعيؽ  تختمؼ 
ىذه اىـ ة وتحمؿ الشروط الصعبة في التسديد ومف انوبالتالي االضطرار الى المجوء الى االستد

 : يما يأتاالسباب 
 األسباب الداخمية :1
ي منيا الدوؿ انوىي االسباب الناجمة عف سوء االدارة والتخطيط بشكؿ اساسي وعادة ما تع 

 1 النامية , ويمكف ايجاز تمؾ االسباب بالشكؿ االتي :
 لة المدخرات المحميةضآ -1
تمويؿ برامج بالقروض الخارجية ل تياانالنامية ىو استع افالبمدالخطأ الفادح الذي وقعت فيو  اف
قاعسيا عف تعبئة تالى  ت تنظر إلى االقتراض الخارجي كبديؿ لالدخار المحمي مما أدىانفكتنمينيا, 

 مواردىا المحمية.
 النامية انرؤوس األموال من البمد هروب-2
النامية , بسبب الفساد  افمعظـ البمد األمواؿ الوطنية إلى الخارج في ىروبتشرت ظاىرة انلقد  

عكس سمبا عمى األوضاع االقتصادية ان. مما السياسي ذاإلداري والرشوة وعدـ االستقرار واستغالؿ النفو 
فيو سياسة اإلقراض تستخدـ لسد الفجوة التمويمية لممشروعات  تان. ففي الوقت الذي كافالبمدتمؾ  في

اجيزة الدولة ومؤسساتيا في معظـ  و الشائع فيىالفساد اإلداري والمالي والسياسي  افالتنموية, ك
تيريبيا إلى ىو القروض الخارجية ة بانواالستعالفساد  النوع مف  الدوؿ النامية, وقد نجـ عف ىذا

تراكـ الديوف الى  السمطة, مما أدىالمسيطريف عمى , لحساب ةالبنوؾ األجنبي في ـ إيداعياثالخارج و 
 .الحقا وفشؿ التنمية

 .وتدهور أسعار الصرف نقديالالتضخم  -3
 فبذلؾيتـ ضخيا في االقتصاد المحمي,  الديوف الخارجية ىي عبارة عف ارصدة نقدية اف بما 

 افمصابة بموجات تضخمية حادة, مما يؤثر سمبا عمى ميز  لدائمةتكوف البالد ذات المديونية الخارجية ا
السوؽ الدولي مف ناحية, ويضغط عمى لصادرات الدولة في  المدفوعات, ويضعؼ القدرة التنافسية

 أماـ العمالت األجنبية األخرى.  سعر صرؼ العممة المحمية فتتدىور قيمتو
 .المدفوعات انفي ميز  الخمل الدائم  -4
تحقؽ التوازف الخارجي في  افيمكف ليا  ال ة النمو فييارغفي حمقة دائرية فا النامية افالبمد تدور 
او تحسف مف شروط التبادؿ التجاري لصالحيا ,وذلؾ لعدة اسباب ولعؿ اىميا ىو  مدفوعاتيا افميز 

                                                 

 .120, ص 1987 هرة ,سخمبم انعربي, انماً, دار ان1أزيت انمروض انذونيت, غ  ,زكيريسي  - 1
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ي اناصبحت ىذه الدوؿ تع اذالخمؿ الييكمي في االقتصاد واالعتماد عمى عدد محدود مف الصادرات 
 مدفوعاتيا . افز يفي م اً دائم الخارج مما سبب خمالً  مف تركز صادراتيا اماـ تنوع استيراداتيا مف

 فاق العسكرينزيادة اال  -5
التسمح إلى لجوء الدوؿ  النامية بعد استقالليا عمى التسمح, وأدى اإلفراط في سباؽ افالبمدتسابقت 

فاؽ ال يدر أي فوائض مالية تستخدـ حصيمتيا في خدمة أعباء الديف, نالنامية إلى االقتراض, وىذا اال
 . بالنسبة ليذه الدوؿ  تاجيةنلمطاقات اال اً فاؽ العسكري إىدار نوبذلؾ يكوف اال

 عدم فعالية السياسة الضريبية -6
لتمويؿ النفقات  الدولة زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة عندىا ال تستطيع وىي الحالة التي
مف  تزيد افإلى  لمدولة بعده مكفيا قد وصمت إلى حدىا األقصى بحيث ال ينالعامة وذلؾ إما ال

قد يترتب عف زيادتيا  ونالقتصادي ومستوى المعيشة أو التدىور النشاط اإلى كونو يؤدي الضرائب 
 .1معاكسة سياسية أو اقتصادية مجتمعية او ردود فعؿ

 األسباب الخارجية :2

تستجيب ليا  افالمدينة اال  افلمبمدخيار  الدائنة وال افالبمدوىي مجموعة اسباب تتعمؽ بسموؾ  
 بالشكؿ االتي :وىي اساس تفاقـ االزمة ويمكف ايجازىا 

 ارتفاع أسعار الفائدة -1
أزمة  تفاقـفي  اً حاسم اً أسعار الفائدة في أسواؽ الماؿ الدولية دور  فيلالرتفاع الشديد  اف 

بند خدمة الديف وأصبح  اصؿ المبمغ قيمة افالمديونية, إذ تجاوزت الفوائد المدفوعة في العديد مف البمد
 2يمثؿ نصيبا ىاما مف صافي الديوف ويستحوذ عمى مبالغ كبيرة مف النقد األجنبي.

 اإلجراءات الحمائية-2
القيود عمى التجارة الدولية عمى الرغـ  السيما النامية منيا غالبا ما تفرض افاتجاه بعض البمد اف 

و بسبب ضغوط أمنية التجارية العتبارات سياسية وأاية سياسة الحم كاتباعيامف منافع التبادؿ الدولي 

                                                 

 .449,ص1978دار انُهعت انعربيت,  ,انُفماث انعايت واإليراداث انعايت ,انًانيت انعايت رفعج انًحجىب , - 1

 .120,انًصذر انسابك ,صريسي زكي  - 2
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لغرض السيطرة عمى السوؽ المحمية  واصحاب القرار السياسييف بعض المنتجيف باالتفاؽ مع بعض
 1خفاض حجـ الواردات .انمما يضر باالقتصاد الوطني ويقمؿ مف فرص التجارة وبالتالي 

 .عالميا  تغيرات أسعار النفط -3
االسعار عالميا ة عمى الصادرات النفطية بتغيرات العديد مف الدوؿ وخصوصا الدوؿ المعتمد تتأثر

تنفؽ  اذ االقتصادي وتنويع صادراتيا, لإلصالحفضال عف عدـ امتالكيا رؤية استراتيجية بعيدة المدى 
ي في انىذه الدوؿ امواليا التي تجنييا في وقت الوفرة المالية عمى المشاريع االستيالكية والكمالية . وتع

خفاض اسعار النفط مف ازمات اقتصادية متنوعة تقؼ عاجزة حتى عف تسديد ابسط التزاماتيا انوقت 
 2ة داخميا وخارجيا .اناماـ شعبيا مما يضطرىا لالستد

 التبادل التجاري الدوليتدهور شروط  -4
مف الدوؿ  مع وارداتيا ةمقارن ناميةال افالبمدلصادرات  الشرائية يمةوالق فاض القدرةخان مف خالؿ 

تنتج وتصدر سمعا وفقا لممعايير الدولية بؿ  افحتى اصبحت صفة مالزمة ليا وال تستطيع  المتقدمة,
 اقتصرت فقط عمى تصدير المواد الخاـ االولية وىي ميزة اساسية في التبادؿ التجاري بيف دوؿ العالـ

 3.النامية ودوؿ العالـ المتقدمة

 

 

 

 

 

 

                                                 

 انذار انعربيت نهعهىو , ,بيروث ,1, االلخصاد انذوني انسياساث وانخطبيماث , غانعيساوي عبذ انكريى جابر شُجار - 1

 .174,ص 2018  َاشروٌ

, بغداد , 1ط تيري ليف كارؿ ,مخاطر الدوؿ النفطية تأمالت في مفارقة الوفرة , ترجمة عبد االلو النعيمي ,- 2
 .242-241, ص 2008دراسات عراقية , 

, ص 2006عبد الباقي روابح, المديونية الخارجية واإلصالحات االقتصادية في الجزائر, جامعة العقيد ,الجزائر,  - 3
39 . 
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 .انمانيح االستذامح فيانعىامم انمؤثرج   : انراتعانمطهة 

وىي بااليجاب  أـسواء بالسمب  المالية  االستدامة في تحقيؽىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر 
 كاالتي: 
 سعر الفائدة :اوال
المالية بعالقة  االستدامةمع , إذ يرتبط المالية االستدامةرة مباشرة عمى الفائدة بصو  سعرؤثر ي 

الديوف  تسديدقدرة البمد عمى  خفاضانارتفاع أسعار الفائدة يعني  افعكسية مباشرة ناشئة عف حقيقة 
األمر الذي يعني تحمؿ ,ت ىذه الديوف داخمية أـ خارجية اننظرا الرتفاع تكاليؼ ىذه الديوف, سواء أك

المالية ,  االستدامةوىذا ما يؤثر سمبا عمى , ة إضافية في مجاؿ خدمة ىذه الديوفالدولة ألعباء مالي
الخاص  االدخارسعر الفائدة يخضع لعامميف أساسييف مف بيف مجموعة عوامؿ عديدة ىما:  افو 

الخاص, والذي بدوره يعتمد عمى قرارات  باالدخارالخاص , إذ يتأثر سعر الفائدة سمبا  واالستثمار
خاص, ال االستثمار, وكذلؾ يتأثر سعر الفائدة إيجابا بالطمب عمى االستيالؾأو  االدخاراألفراد في 

األجنبي في أي بمد مف جية  االستثماراألجنبي المرتبط بقرارات  االستثماروالذي يخضع بدوره لمقدار 
 1أخرى .
 معدل النمو االقتصادي  :ياانث

العالـ  افمختمؼ بمد التي تسعى الييا الحكومات في الرئيسةيعد النمو االقتصادي مف األىداؼ 
 مستوى النشاط االقتصادي وتحقيؽ النامية, إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسيف ـسواء المتقدمة أ

عممية تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي معقولة  افو  ,افالبمدالكمي لمجتمعات ىذه  االقتصادفي  ستقراراال
 الجوىرية في المجتمع تعد بمثابة المناخ المالئـ لتطوره. مرتبط بتوفر مجموعة مف العوامؿ

وتكوف ىذه العالقة مف  المالية االستدامةء ذلؾ, يرتبط النمو االقتصادي بعالقة طردية مع وفي ضو 
زيادة الحصيمة الضريبية, وىذا ما  خالؿ قدرة النمو االقتصادي عمى رفع مستويات الدخؿ ومف ثـ

 االستيالؾمف جية , ورفع معدالت  والنفقات العامة العامة يؤدي إلى تقميؿ الفجوة بيف اإليرادات
فاؽ التعويضي مف نيعني عدـ الحاجة الى اال واالستثمار مف جية أخرى , األمر الذي واالدخار

المالية , والعكس  االستدامةنحو  االتجاهيموؿ عف طريؽ الديف العاـ ومف ثـ  الحكومة الذي غالبا ما
تغيرات منيا التأثير , والذي يخضع لمجموعة مف الماالقتصاديصحيح في حالة تراجع معدالت النمو 

 2المرتبط بمبادرات القطاع الخاص.  واالستخداـالحكومي,  واالستثمارالخاص  لالستثمارالمباشر 
 

                                                 

1  -  Emad Mohammad Ali Abdullatif , Development of Government Bonds Market in Iraq 

(Application of japan's ExperIences to Iraq ) ,No 449,Mar 2009.p49 

2  -  Ayumu yamauchi. Fiscal Sustainability-cas of Eritrea,IMF, Working paper,2004,p104. 
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 تهالدين العام و خدم :ثالثا
تصاغ عمى النحو الذي يضمف  افالتي تطبقيا الدولة البد  ةاناالستدو  العاـ فاؽنسياسات اال اف
الديف العاـ  افإفالسيا ,ويعني ذلؾ  فالدولة إلى التوقؼ عف خدمة ديونيا أو إعال اضطرارعدـ 

المستداـ, ىو الديف الذي تتمكف الدولة مف خدمتو عمى نحو يسير نسبيا وال يؤدي إلى وقوع الدولة في 
عمى  الديف العاـ, ىي قدرة الدولة استدامة افوال بد مف التذكير ب .مشكمة التعثر في خدمة الديوف

تمجأ لطمب إعادة جدولة  افخدمة الديف الحالية والمستقبمية بصورة كاممة وبدوف لبالتزامات  الوفاء
مف ثـ تراكـ المستحقات  تمجا الى التوقؼ عف خدمة دينيا , افب منيا , أو دوف انديونيا أو شطب ج

 اف, وىو ما يعني  عمييا مف مدفوعات خدمة الديف , بشرط أال يترتب عمى ذلؾ تقييد النمو فييا
ما أيضا لتدبير انخدمة دينيا العاـ و  احتياجاتالموارد المتاحة حالية لمدولة تكفي ليس فقط لسداد 

والنمو , واال قد تضطر الحكومة الى رفع معدالت الضرائب  االستثمارالتمويؿ الالـز لموفاء بمتطمبات 
 1اع األعماؿ الخاص ومف ثـ النمو.قطّ ل االستثمار فييا عمى النحو الذي يؤثر سمبا في قرارات

تستوفي الدولة بعض المعايير القائمة عمى حساب  افولكي يكوف الديف العاـ لمدولة مستداما , البد 
حسب قوة الييكؿ المالي لمدولة , بمجموعة مف المؤشرات التي ربما تختمؼ مف دولة إلى أخرى, 

مف حيث كونو متركزا في الديوف قصيرة أو متوسطة أو  وديناميكية إيراداتيا العامة وىيكؿ الديف العاـ
ت نسبة الديوف قصيرة األجؿ انطويمة األجؿ , فالديف قد يكوف غير مستداـ عمى المدى القصير إذا ك

%( تضطر الدولة إلى اإلقتراض 60) النسبة إذا تجاوزتفإلى إجمالي الديف القائـ عمى الدولة كبيرة , 
عمى المدى الطويؿ, والعكس صحيح , وىناؾ بشكؿ عاـ  اً مستدام يكوفقد و مف أجؿ خدمة الديف , 

 .ىذا المدى الزمني بيف القصير والطويؿ األجؿ خالؼ حوؿ تعييف

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 -  Charles Wyplosz Debt Sustainability Assessment. The IMF Approach and Alteratives. 

Graduate Institute of International Studies. HEI Working Paper No: 03/2007. GENEVA, 

P.9. 
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 .المالية  االستدامةمؤشرات   :لخامسالمطمب ا

 فمف القر  اتيالتسعين في نتيجة لألزمات النقدية التي أصابت بعض االقتصادات لألسواؽ النامية 
أمرا مطموبا لتحسيف القدرة عمى تحميؿ  دراسة وتحميؿ قابمية القطاع المالي ت, أصبحالماضي

 1:استعراضيا باالتي افوباإلمكالمعمومات الرئيسة مف خالؿ تحديد القيـ الحرجة لبعض المؤشرات 
 

 مؤشر نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي  :اوال
, ويقيس ىذا المؤشر ومف أىـ المؤشرات لقياس درجة المديونية المؤشر األكثر استعماال  ىذا ديع

تكوف كافة  افالمحتمؿ  , ومفوقدرتيا عمى السداد مستوى الديف بالنسبة إلى النشاط االقتصادي لمدولة
ىذا الرأي  افال يعني ذلؾ  وسائؿ الناتج المحمي اإلجمالي متوفرة لتمويؿ عبء الديف العاـ, ولكف

 يا تدؿ عمى تدىور أو تحسف وضع الحكومة.انقدرة الحكومة عمى السداد كما  صحيح. , فيو يظير
المحمي  تكوف نسبة الديف العاـ لمناتج افلدوؿ االتحاد االوربي  ماستريختاتفاقية  وقد اشترطت

تختمؼ ىذه النسبة و  ,(ضماـ الى وحدة النقد االوربية )اليورونكشرط لال (% 60)االجمالي في حدود 
تتجاوز  افوف انتبعا لممقومات المتوفرة في كؿ بمد. ففي بعض الدوؿ العربية ال يسمح الق مف بمد آلخر,

حسب بفي دوؿ االتحاد األوروبي  %(60)في المائة, فيما يجب أال تزيد عمى 40ىذه النسبة أكثر مف
 2.اتفاقية ماسترخت

 3المالية في الحاالت االتية: االستدامةبعدـ ويتسـ الموقؼ المالي وفقا ليذا المؤشر 
  .اذا ارتفعت نسبة الديف لمناتج المحمي في الدولة عف نظيراتيا في الدوؿ االخرى 
 .اذا اسفرت نسبة الديف لمناتج المحمي عف معدالت اعمى مف معدالتيا التاريخية 
 السياسات  فيالحفاظ عمى استقرار نسبة الديف لمناتج المحمي يحتاج الى تغيير كبير  افاذا ك

 المالية.
المحمي  ت نسبة الديف العاـ إلى الناتجانالمالية إذا ك االستدامةوعموما, يتصؼ الديف العاـ ب

 (1الشكؿ ) كما يوضحيا 4.تتسـ باالستقرار أو بالتراجع التدريجي عمى المدى الطويؿاالجمالي 
                                                 

1
ي انحذ يٍ يشاكم إعذاد انًانيت ف االسخذايتيمذاد أحًذ انُعيًي, عادل صبحي عبذ انمادر انباشا, أثر اسخعًال  - 

 .566يصذر سبك ركرِ ,ص  انًىازَت انعايت نهذونت,

, مصدر سبؽ ذكره ,    افالمالية في إقميـ كوردست االستدامةباداوه, تحميؿ  افور حمد سماقو , سردار عثمانايوب - 2
 .85-84ص 

لمعمـو  افالمالية واثرىا في النمو االقتصادي دراسة حالة العراؽ ,مجمة جامعة جيي االستدامةعمي حسيف نوري,  - 3
 .6,ص 212018االدارية والمالية ,العدد 

المالية ومتطمبات ترسيخيا في الجزائر,مجمة عمـو  االستدامةرقوب, تحميؿ مؤشرات  افزىير بف دعاس , نريم - 4
 .10, ص2018, 34ية, جامعة بسكرة ,الجزائر , العددانسان
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 ( استدامة الديف العاـ1لشكؿ )ا                           

 

 
 

 انمانيح ومتطهثاخ ترسيخها في انجسائر, االستذامحرقىب, تحهيم مؤشراخ  انزهير ته دعاش , وريم :انمصذر   

 . 001,ص8102, 43يح, جامعح تسكرج ,انجسائر , انعذداوساومجهح عهىو 

 السياسة المالية افينجـ عنو فقد الجماليتنامي نسبة الديف العاـ إلى الناتج المحمي ا افإذ 
فاقية السابقة, ناىيؾ ناال لمرونتيا, وزيادة احتماؿ اتباع سياسة التقشؼ سمبا عمى استمرارية السياسة

العاـ التي إلى تفاقـ أعباء الديف  . باإلضافةافعف مزاحمة الحكومة لمقطاع الخاص في سوؽ االئتم
التنمية االقتصادية  سيرورة ؾاالستثمار واالستيال , ومخاطر ذلؾ عمىالضريبيعنو زيادة العبء  ـينج

 في عموميا.

 ضريبيةمؤشر الفجوة ال :ياانث

ىذا المؤشر في معرفة الضرائب المحققة لالستدامة المالية والضرائب الفعمية مف خالؿ  يستخدـ     
 مقبولة لمديف الحكومي إلى الناتج المحمي اإلجمالي.المحافظة عمى نسبة 

, ويحسب الديف الحكومي  طالقا مف تحميؿ رصيد الضريبة ومدى تغطيتيا ألعباءان ويتـ قياسو 
إلى الناتج  مع نسبة الحصيمة الضريبيةإلى الناتج المحمي االجمالي  نسبة النفقات العامة بمقارنة 

 1االتية:حسب الصيغة بو  المحمي االجمالي

    = مؤشر الفجوة الضريبية
 االيرادات الضريبية

   
 

 النفقات العامة
   

 
 

                                                 

المالية ومتطمبات ترسيخيا في الجزائر, مصدر سبؽ  االستدامةرقوب, تحميؿ مؤشرات  افزىير بف دعاس , نريم - 1
 .119ذكره,
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 : اف حيث
GDP  الناتج المحمي االجمالي : 

نسبة الضرائب الفعمية التي يتـ تحصيميا سنويا ,اي حصيمة االيرادات  افوغالبا ما يالحظ 
فاؽ عمى نحو يدفع باتجاه البحث عف مصادر نالضريبية المتاحة سنويا التكفي لتمويؿ اعباء اال

ىذا المؤشر اليمثؿ شرطا كافيا لمحكـ عمى رصد وتحميؿ تطور الحصيمة الضريبية  اففتمويمية اخرى 
شطة ناال لتمويؿ أعباء الرئيسةيرادات العامة وأحد عناصر المصادر الرئيسية لإل باعتبارىا أحد

  1.اسات المالية العامةالرئيسة في تنفيذ سي و أحد عناصر الحكومية
 

  االولي مؤشر العجز  :ثالثا
يعتمد ىذا المؤشر عمى تقدير قيمة العجز او الفائض االولي لمموازنة العامة مف خالؿ حساب 

بمعنى اخر مف خالؿ الفرؽ بيف زمنية معينة,  مدةواإليرادات العامة خالؿ  العامة بيف النفقاتالفرؽ 
بشكمو  يأخذوااليرادات العامة بدوف الفوائد المحصمة اي  مدفوعات الفوائد.المصروفات العامة بدوف 

 بالموارنةاالولي ,اذ تشير ىذه النسبة الى مدى قوة القيود المفروضة عمى اتخاذ القرارات الخاصة 
فاؽ العاـ االخرى نالديف العاـ ,اذ يترتب عمييا مزاحمة اوجو اال ءالعامة السنوية بسبب زيادة عب

 2وازنة العامة ,مما ينتج عنو تحويؿ معظـ النفقات العامة الى نفقات حتمية .بالم
عدـ تراكـ عجز الموازنة حتى ال تضطر الدولة إلى إعادة ترتيب  ىنا يقتضي االستدامةومفيوـ  

ومف اجؿ حساب ىذا المؤشر نعتمد عمى  فاقية والبحث عف مصادر تمويميا في المستقبؿ.نأولوياتيا اال
 العامة, لمعرفة نسبة العجز في الموازنة العامة. واإليراداتيكؿ النفقات العامة تحميؿ ى

ثبات  افشرطًا ضروريًا لضم فىذا المؤشر يكو و  3يشير إلى ضعؼ أداء االقتصاد. الكبيروالعجز 
  يشترط. ومف الناحية النظرية لتحقيؽ ذلؾو ليس كافيًا انالمالية ,إال  االستدامةو نسبة الديف العاـ لمناتج 

مدة طويمة تضمف  خالؿ فائض أولي تراكمي قيؽتستمر الموازنة في تح افالمالية  االستدامةلتحقيؽ 
 4مف خاللو سداد أعباء الديف العاـ المستحقة سنويًا.

 

                                                 

المالية عمى النمو االقتصادي في  االستدامةمحمد كريـ قروؼ , سميـ العمراوي, قياس وتحميؿ أثر مؤشرات  - 1
 .    114,ص 2020, 2,العدد,6(,مجمة مجاميع المعرفة , المجمد 2018-1990الجزائر لمفترة )

2
 - RoLand Sturm and Markus M.Muller : public deficits a comparative study of their 

economic and political consequences in Britain,Canada ,Germany,and the united states, 

Longman, Newyork, U.S.A 1999,p7, 
3

, افعمي بد الفتاح  ابو شرار , االقتصاد الدولي نظريات وسياسات, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عم - 
 . 527,ص2007

 .16مصدر سبؽ ذكره ,ص المالية في العراؽ, االستدامةمتطمبات تحقيؽ  عمرو ىشاـ محمد ,عماد حسف حسيف, - 4
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 يانالمبحث الث
 ) المفهوم والمتغيرات ( داء االقتصادياال

 

  The concept of economic performance االداء االقتصادي  مفهوم  :المطمب االول
نامية إلى تحقيؽ تحسيف في االداء ال ـأ منيا متقدمةسواء الباختالؼ قوة اقتصادياتيا  افبمدتسعى ال
الكمي, وذلؾ لما لو مف أىمية بالغة عمى المستوييف الجزئي والكمي, وقد أثارت المفاىيـ  االقتصادي

يقصد  فمنيا ما, االقتصادييفالمتعمقة بنوع اإلداء المطموب ووسائؿ تحقيقو جدال واسعا بيف المفكريف 
مستوى العاـ تحقيؽ التشغيؿ الكامؿ لمموارد مع الحفاظ عمى درجة مناسبة مف االستقرار في ال بو ىو

 1المدفوعات. افومنيا اضاؼ مسألة استقرار ميز لألسعار, وتحقيؽ النمو االقتصادي, 
ىو مؤشر كمي يفحص األداء العاـ  (EPIمؤشر األداء االقتصادي ) افواستنادا الى ذلؾ ف

حراؼ عف المستوى المطموب لألداء االقتصادي. عمى غرار بناء الناتج انالقتصاد البمد ويبمغ عف أي 
النشاط في القطاعات  ىذا المؤشريعكس و المحمي اإلجمالي , الذي يقيس الناتج اإلجمالي لالقتصاد , 

 . الممثمة بالقطاع العاـ  والحكومة الممثمة بالقطاع الخاص الرئيسية الثالثة لالقتصاد: األسر والشركات
  2 .االداء االقتصادي المؤشر مف اجؿ تحسيف تحسيفلمعرفة و ى اخر تسعى كؿ دولة بمعن

 وىي : عمى متغيرات تؤثر عمى جميع القطاعات الثالثة في وقت واحد EPIويشتمؿ 
 معدؿ التضخـ كمقياس لمموقؼ النقدي لالقتصاد.-1
 تاج االقتصادي.نمعدؿ البطالة كمقياس لموقؼ اال-2
 كنسبة مئوية مف اجمالي الناتج المحمي كمقياس لمموقؼ المالي لالقتصاد .عجز الموازنة  -3
 3لألداء الكمي لالقتصاد بأكممو. اً مقياس يعتبر التغير في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي -3
 
 
 
 

                                                 

1 - Aleksei Mozhin, The Economic Performance Index: an Intuitive Indicator for Assessing 

a Country's Economic Performance Dynamics in an Historical Perspective, IMF 

Working Paper, October 2013,p3-4. 

محمد احمد مقمد , النظرية االقتصادية الكمية , كمية التجارة جامعة  افرمضعبد القادر محمد عبد القادر عطية ,  - 2
 .44 – 40, ص  2005 –االسكندرية  –

3  -  Dr.Har Bakhsh Makhijani, Economic Performance of China, Journal of Economics and 

Sustainable Development, Vol.6, No.12, 2015,46. 
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 Variables of economic performanceمتغيرات االداء االقتصادي  :ي انالمطمب الث

( ىو EPIمؤشر األداء االقتصادي ) افشمواًل ألداء االقتصاد الكمي , فمقياس أكثر  إليجاد
حراؼ عف المستوى المطموب اناألداء العاـ القتصاد الدولة ويبمغ عف أي  يعكسمؤشر اقتصادي كمي 

عمى متغيرات تؤثر بشكؿ متزامف عمى قرار األسرة والشركات  EPIلألداء االقتصادي. يشتمؿ مؤشر 
 (النمو االقتصاديمعدؿ و معدؿ التضخـ , و ,البطالة معدؿ المتغيرات ىي ) تتمثؿ ىذهوالحكومة , و 

 : ةتياال بالصورةويمكف توضيحيا 

  Unemploymentالبطالة  :اوال
 The concept of unemploymentمفهوم البطالة  - 1

البطالة ىي  اف بعضيـتعددت التعريفات التي تبناىا االقتصادييف حوؿ مفيوـ البطالة , فيرى 
الحالة التي تنطبؽ عمى األشخاص القادريف عمى العمؿ وال يعمموف , ولكنيـ يبحثوف بصورة جادة عف 

البطالة تمثؿ اختالال بيف قيمة العمؿ المتاحة في مجتمع معيف  افاآلخر  بعضيـفرصة عمؿ , ويرى 
وبيف فرص العمؿ المتاحة تمؾ التي يتمخض عنيا عدـ اشتغاؿ جزء مف قوة العمؿ عمى الرغـ مف 

يا تعني عدـ قدرة جزء مف انقدرتيا عمى العمؿ . وىناؾ فئة ثالثة مف االقتصادييف تعرؼ البطالة , ب
 1مى فرص عمؿ .قوة العمؿ في الحصوؿ ع

كما يمكف تعريؼ البطالة حسب منظمة العمؿ الدولية )بالفرد العاطؿ عف العمؿ ىو مف يتمتع 
 او جميع ىذه الصفات : بإحدى
 اف يكوف قادرا عمى العمؿ. -
 اف يكوف راغبا في العمؿ. -
 اف يكوف باحثا بشكؿ جدي واليجده. -
 يجد عمال متقطعا . -
 او يجد عمال اليناسب مؤىالتو. -

 
 
 
 
 

                                                 

1  - RouthG, Unemploymnet perspectives the Macmillan pressltd, London, First Edition 

1986,p21 
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 ۔يمكف التفرقة بيف مفيوميف لمبطالة ىما :كما  
   1المفهوم العممي لمبطالة. - أ

لناتج اوىي الحالة التي ال يستخدـ بيا المجتمع قوة العمؿ استخداما کامال او امثال , ومف ثـ يكوف 
عف الفعمي في ىذا المجتمع اقؿ مف الناتج المحتمؿ مما يؤدي إلى تدني مستوى رفاىية أفراد المجتمع 

 ما يمكف الوصوؿ اليو.
 وفق توازن سوق العمل عمى مفهوم البطالة  -ب

سوؽ العمؿ في الفرؽ بيف حجـ العمؿ المعروض وحجـ العمؿ المستخدـ في لتتمثؿ البطالة وفقا 
حجـ البطالة يتمثؿ في  اف, ومف ثـ  ف السائدةالمجتمع خالؿ مدة زمنية معينة , عند مستويات األجور 

حجـ الفجوة بيف كؿ مف الكمية المعروضة مف العمؿ والكمية المطموبة في سوؽ العمؿ  عند مستوى 
و يمكف القوؿ بصفة انالرغـ مف عدـ وجود تعريؼ لمبطالة متفؽ عميو , إال عمى معيف مف األجور , و 

ف عمى العمؿ ومؤىميف لو  بالنوع البطالة تتمثؿ في وجود أشخاص في مجتمع معيف قادري افعامة , 
 2والمستوى المطموبيف  وراغبيف فيو وال يجدونو خالؿ مدة زمنية معينة. 

 
 

 واع البطالة ان -2
و انالبطالة أشكاال متعددة طبقا لمسبباتيا مما يترتب عميو اختالؼ إجراءات مواجيتيا , غير  تأخذ

 3: كاآلتيواع البطالة وىي انيمكف التمييز بيف 

ماط انالبطالة الييكمية : تظير البطالة الييكمية في منطقة معينة عندما تؤدي التغيرات في  -أ
الطمب إلى عدـ التوافؽ بيف الميارات المطموبة والمعروضة فييا. أو عندما تتسبب ىذه التغيرات في 

ذا ك ألجور مرنة , ت اانعدـ التوازف بيف المطموب والمعروض مف العماؿ بيف المناطؽ المختمفة . وا 
تقاؿ بيف المناطؽ المختمفة منخفضة نتقاؿ بيف الوظائؼ في منطقة معينة أو االنت تكاليؼ االانوك

 ما يقضي عمى ىذا النوع مف البطالة . افتكيؼ سوؽ العمؿ سرع افلمغاية , ف

                                                 

عبد القادر محمد عبد القادر ,  نحو مفيـو عممى لمبطالة  , مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية , العدد الثالث ,     - 1
 206-205, ص  2002القاىرة , جامعة القاىرة ,كمية التجارة , 

 

2 - look 

- Ehernberg R.G.Smith R. S. Modren Laber Economics theory and public policy. The 

maomillan press, 1988,p585-592 

- Muller. J et autres, , " Manuel et applications : Économie", Dunod, Paris, 4 eme édition, 

,2004  p 71. 

3 - Mcconnell C.R.Brue S.L., macpherson D.A.contemporary labor Economics, London, 

1989. p. 566 
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ىذا النوع مف البطالة في احد قطاعات االقتصاد القومي نتيجة  ويحدث:  الموسمية البطالة ۔ب
يؤدي إلى ركود العمؿ في ىذه  تغير الظروؼ االقتصادية أو المناخية في بعض الفصوؿ وىو ما

القطاعات ويظير ذلؾ في قطاع الزراعة في غير مواسـ الحصاد , كما يظير في قطاع الفنادؽ 
 ؿ في فصؿ الشتاء مما يؤدي إلى حدوث ىذا النوع مف البطالة.والمطاعـ في المصارؼ , إذ يقؿ العم

البطالة االحتكاكية : وىي البطالة الناشئة نتيجة الضطرار بعض افراد قوة العمؿ لمتنقؿ مف  -ج
وظيفة ألخرى أو مف عمؿ ألخر او مف منطقة ألخرى, مما يضطرىـ إلى البقاء متعطميف خالؿ مدة 

مؿ الجديد , ويرجع ىذا النوع مف البطالة إلى نمو بعض قطاعات تظار قبؿ الحصوؿ عمى العناال
اآلخر , وىو ما يؤدي إلى حدوث تحوالت في الطمب عمى بعض  بعضيااالقتصاد القومي وركود 

سبب البطالة االحتكاكية ىو نقص  اف بعض الباحثيفتاجي , ويعتقد ناألعماؿ نتيجة تغير الفف اال
ب انب الطمب مع جانألصحاب األعماؿ ومف ثـ عدـ التقاء جالمعمومات لمباحث عف العمؿ أو 

ات انالعرض , وتظير البطالة االحتكاكية في الدوؿ المتقدمة أكثر مف دوؿ العالـ الثالث وتواجو بإع
يا ال تشجع المتعطؿ عمى البحث نات البطالة تزيد ىذا النوع مف البطالة الانإع افالبطالة , ويعتقد 

 بجدية مف عمؿ ألخر.
تاجي المستخدـ ند. البطالة التكنولوجية : ىي ذلؾ النوع مف البطالة التي تنتج عف تغير الفف اال

وأساليب متطورة أو ىو ما يؤدي إلى فقد الكثير مف العامميف وظائفيـ  اآلالتفي مجاؿ معيف و إدخاؿ 
النوع مف البطالة في لة بيذا العمؿ أو نتيجة اختالؼ الميارة المطموبة . وينتشر ىذا نتيجة قياـ اال

ت الدوؿ األخيرة تحرص انك افالدوؿ الصناعية المتقدمة ويتواجد بنسبة اقؿ في دوؿ العالـ الثالث, و 
عمى استيراد احدث تكنولوجيا العالـ المتقدـ متجاىمة مدى مالءمة ىذه التكنولوجيا لظروفيا ووفرة العمؿ 

  1النسبية بيا.
التي تنشأ مف حالة الركود في النشاط االقتصادي , وىو ما  البطالة الدورية : ىي البطالة -ىػ

يؤدي إلى عدـ قدرة الطمب الكمي عمى خمؽ وظائؼ كافية لجميع الباحثيف عف العمؿ , ويظير بصفة 
خاصة في االقتصادات الرأسمالية , إذ تتكوف ىذه الدورة مف مرحمتيف , المرحمة األولى ىي مرحمة 

يصؿ ىذا الرواج إلى نقطة الذروة ثـ  افؿ والناتج والتوظؼ نحو التزايد إلى الرواج , إذ يتجو حجـ الدخ
 افكماش إلى نيتحوؿ حجـ النشاط االقتصادي نحو اليبوط الدوري ليدخؿ االقتصاد القومي مرحمة اال

تعاش ويتجو حجـ النشاط االقتصادي نحو التوسع مرة اخرى وىكذا, نكماش ثـ يبدا باالنيصؿ قاع اال
نوات مما يؤدي الى تدىور النشاط االقتصادي وخفض معدؿ سغرؽ مدة االزمة اكثر مف عشر وقد تست

 2النمو وتفاقـ االوضاع االجتماعية وظيور البطالة الدورية . 

                                                 

1  - Marshall R, Vernon MB Jabor Economics theory, Institution and public policy, UK, p29 
2  -  Miler R.L, Economics today, harper and row puplishers, New York ,2000.p.16 
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  inflationالتضخم :يا انث

تختمؼ التعاريؼ الخاصة بالتضخـ باختالؼ أسبابو كونو ظاىرة ديناميكية متعددة األبعاد قد   
يقابميا عرض سمعي فيرتفع المستوى العاـ لألسعار  افعف الزيادة في كمية النقد المتداولة دوف  تنجـ

تاج أو قد يرجع إلى ارتفاع تكاليؼ نفاؽ الكمي الذي ال يرافقو زيادة في االنالزيادة في اال أو عف
 تاج.ناال
المستمرة في المستوى العاـ  (  باالرتفاعات Inflationومف بيف التعاريؼ األكثر شيوعا ربط التضخـ)  

االرتفاع المؤقت ألسعار بعض السمع نتيجة لظروؼ معينة  افزمنية معينة , غير  مدة لألسعار خالؿ
تعود األسعار  اذسوء األحواؿ الجوية الذي يؤثر عمى المحاصيؿ الزراعية ال يعد تضخما مثؿ 
الثورات و و خفاض بتحسف الظروؼ الجوية ,كما تتسبب األزمات السياسية مثؿ الحروب, نلال

اإلضرابات العمالية في حدوث ارتفاع أسعار بعض المدخالت كأسعار الطاقة و األجور األمر الذي 
يترتب عميو حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات الصناعية ارتفاعا دائما و لمرة واحدة , ثـ تثبت بعد 

 .(1)ؾ عند المستوى المرتفع فمثؿ ىذا االرتفاع في األسعار ال يعتبر تضخـ ذل
بسبب االختالؿ بيف النمو في الناتج  والنمو في كمية  أالتضخـ ينش افف ,ومف وجية نظر نقدية       
ذلؾ يدفع المستوى  اففإذا ارتفع معدؿ نمو عرض النقد بنسبة اكبر مف معدؿ نمو الناتج ف ,النقود 

 افالتضخـ ىو االرتفاع في المستوى العاـ لألسعار ف افوطالما  2.العاـ لألسعار نحو االرتفاع
 التضخـ ظاىرة نقدية .  افعمى  افقالنقدييف والكنزييف يتفاالقتصادييف 

حالة التضخـ عندما تصبح الزيادات في الدخؿ النقدي أكبر مف  ظيور( A.C. Pigou) يرىو 
  3تاج التي تحصؿ عمى تمؾ الدخوؿ.نتاج المتحققة بواسطة استخداـ عناصر االنالزيادات في كمية اال

التضخـ يكوف موجودًا عندما يكوف الدخؿ النقدي في حالة توسع تفوؽ نسبة  افب  بمعنى اخر
  4قتصادي .الدخؿ الناجـ عف النشاط اال

 
 
 

                                                 

, 2002, بيروت,  افالنقود والمصارؼ, الطبعة األولى, دار النيضة العربية, لبن, اقتصاديات فمحمد عزت غزال (1)
 .286ص 

2-M.C.Vaish .Monetary Theory , Fifteenth Edition , Vikas Publishing House PVT    Ltd , 

Department Of Economic University Of Rajasthan , Jaipur , 2000, P, 268 .                         

 .215, ص  2000ضياء مجيد الموسوي, اإلقتصاد النقدي, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية,  - 3

-19,ص1978طاىر فاضؿ حسوف , مصادر التضخـ النقدي في العراؽ,دار الطميعة لمطباعة والنشر, بيروت,  - 4
20. 
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  The economic growthلنمو االقتصادي     ا ثالثا:
ىناؾ عدة تعاريؼ ومفاىيـ عف النمو االقتصادي والتي اىتمت بيا المدارس االقتصادية الفكرية   

وتوسعت في شرحيا وتوضيحيا , اذ يعد النمو االقتصادي مف المواضيع الميمة والرئيسية التي شغمت 
و انت متقدمة او نامية , وعمى اختالؼ تمؾ التعاريؼ اال انالدوؿ كافة سواء كاصحاب القرار في 

و الزيادة المستمرة في متوسط الدخؿ الفردي الحقيقي مع مرور انوفؽ تمؾ المدارس) بعمى يمكف تعريفو 
 افكما  يرى )ريموف بار(   1و الزيادة النسبية في حجـ الناتج المحمي االجمالي .انالوقت ( وكذلؾ ب

(, أما )فرنسوا بيرو( فيرى افالنمو االقتصادي) عبارة عف الزيادة الحاصمة في الثروات المتاحة والسك
و ) عبارة عف الزيادة الحاصمة خالؿ فترة أو عدة فترات طويمة مف الزمف لمؤشر ايجابي ما انالنمو ب

 2. (في بمد ما
و المؤشر الرئيسي لمنمو ( الناتج الوطني الحقيقي الصافي ىP.a. Samuelsonيعتبر) 

حسب رأيو. وبالتالي يعرؼ النمو باالقتصادي, وذلؾ لكوف معطياتو متوفرة والحصوؿ عميو يتـ بسيولة 
 3و الزيادة النسبية في الناتج المحمي الصافي.اناالقتصادي عمى 

المادية, تاج الثروات انأما االقتصادي األمريكي )كوزينتس( فيعتبره إحداث أثر زيادات مستمرة في 
واالستثمار في رأس الماؿ المادي والبشري , فضاًل عف التقدـ التقني وكفاءة النظـ االقتصادية , ىي 

تاجية انالمصادر األساسية لمنمو االقتصادي, فرأس الماؿ المادي والبشري يؤثر بشكؿ إيجابي عمى 
يزيد مف نسبة القوى الفاعمة  العامؿ وتنمية القوى العاممة مف حيث التدريب والتأىيؿ إلى الحد الذي

اقتصاديًّا, أما التقدـ التقني فيو يعني استخداـ أساليب تقنية جديدة مف خالؿ االختراع أو االبتكار, 
ظير كفاءتيا مف خالؿ تاجية, أما النظـ االقتصادية فت  نفضاًل عف عنصر المخاطرة في المنشآت اال
 4. تاجنلإلت الحجـ والوضع األمثؿ نقؿ الموارد إلى المجاالت التي تحقؽ اقتصاديا

فالنمو االقتصادي عممية مستمرة وليست مرحمية تنتيي مع نياية األوضاع )الكساد االقتصادي ( 
في  االرتفاعالتي تمر عمى االقتصاد الوطني وتبدأ مع االنتعاش االقتصادي ويشترط أيضا حتى يتحقؽ 

متوسط الدخؿ الفردي الحقيقي أف تكوف ىذه الزيادات أعمى مف معدؿ النمو السكاني باإلضافة إلى 

                                                 

  , 2003جاىات حديثة في التنمية, الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر, عبد القادر محمد عبد القادر عطية, ات  - 1
 .11ص 

, األردف, افدار أسامة لمنشر والتوزيع, عم -نظريات, نماذج, استراتيجيات–ة, اقتصاد التنمية انإسماعيؿ محمد ق  - 2
 .21, ص 2012

3
   - Belmokadem Mustapha ,efficience de l’appareil productif algérien, Tlemcen , Algeria, 

1994 , P9 
4

دراسة تطبيقية(, مجمة  -توفيؽ عباس عبد عوف المسعودي, دراسة في معدالت النمو لألزمة لصالح الفقراء )العراؽ  - 
 .28, ص 2010, المجمد السابع, 26العمـو االقتصادية, العدد 
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ضرورة تضافر الجيود مف أجؿ توفير متطمبات النمو االقتصادي وىذا يعتمد عمى ما متوافر مف موارد 
اتجاىيا الصحيح بما اقتصادية وبنى تحتية وموارد بشرية قادرة عمى توجيو موارد االقتصاد الوطني في 

يحقؽ الزيادات المستمرة في معدؿ النمو وانعكاس ذلؾ عمى القدرات اإلنتاجية لالقتصاد والذي يمثؿ 
جوىر عممية النمو االقتصادي المعبرة عف زيادة القدرات اإلنتاجية لمبمد ) أي بمد في العالـ( نتيجة 

المتاحة أو التطور في القدرات التكنولوجية  الزيادة أو التحسف في طرؽ استخدامو لمموارد االقتصادية
 1.المستخدمة في العممية اإلنتاجية

ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف مالحظة عدة شروط في تعريؼ النمو االقتصادي والمتمثمة فيما 
  2: يأتي
تكوف الزيادة في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ, وليس في الدخؿ اإلجمالي فقط. ويتطمب  اف -أ

يكوف معدؿ الزيادة في الدخؿ الوطني  افحدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ الوطني 
 .افأكبر مف معدؿ الزيادة في عدد السك

 ة في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ تحقيؽ زياد افاسمية, لذلؾ ف تتكوف الزيادة حقيقية وليس اف-ب
   يكوف معدؿ الزيادة في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ الوطني أكبر مف معدؿ  افالحقيقي يتطمب 

ية حدوث زيادة في قيمة الناتج نتيجة ارتفاع انالزيادة في المستوى العاـ لألسعار) التضخـ (, إلمك
 األسعار فقط.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 348-347, ص  2005يعروف , ححهيم االلخصاد انكهي , دار صفاء نهُشر وانخىزيع, األردٌ  هىشيار - 1

 والس بيترسوف , ترجمة: صالح دباغ, مراجعة: برىاف دجاني, الدخؿ والعمالة والنمو االقتصادي, المكتبة العصرية - 2
 .316, ص 1968صيدا, بيروت, 
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 المبحث الثالث                               
 المالية واالداء االقتصادي االستدامةالعالقة بين               

استدامة الوضع  افالمالية عمى االداء االقتصادي بطرؽ واشكاؿ مختمفة اذ  االستدامةتؤثر 
اصدار  عمىاس الماؿ مف جية وعمى قابمية الحكومة ر  حقيقي عمى تكاليؼ تأثيرالحكومي لو  المالي

االمر  ,المالية االستدامةض تكوف اكثر شدة مع عدـ راوذلؾ لكوف قيود االقت ,جية اخرى الديف مف
اس ر  احـ في االقتصاد وىذا يؤدي الى ارتفاع تكاليؼز يؤدي الى بروز ظاىرة الت افالذي يمكف 

تكاليؼ جديدة حوؿ االقراض يتحمميا كؿ  بإضافةالمخاطرة  في البمد نتيجة الرتفاع (اسعار الفائدة)الماؿ
تثمارات الخاصة والنمو تدىور خطير في االس مما يؤدي الىوالقطاع الخاص  مف الحكومة
المالية يعني عدـ قدرة  االستدامةضعؼ  اف, 1(سيرجنت , ووالس)اوضح كال مف  , وقداالقتصادي

يموؿ الديف  افب يؤدي الى توقعاتفاؽ وىذا سوؼ نالحكومة عمى اصدار سندات جديدة لتمويؿ اال
الحكومي بواسطة االصدار النقدي الجديد وقد يؤدي الى توقعات متشائمة حوؿ ارتفاع معدالت التضخـ 

امتالؾ  افومف ناحية اخرى ف ,ضعؼ نمو الناتج واالستخداـ ىذا مف ناحية وبالتاليحاليا ومستقبال 
فاقية يساعدىـ في اتخاذ قرارات نبرامج الحكومة اال حالة مف التأكد او اليقيف حوؿ والمنشآتاالفراد 

فاؽ عمى البنى االرتكازية في البمد يدفعيـ نمف نوع واتجاه اال والمنشآتاالفراد  تأكداالستثمار فمثال 
يمكف الوصوؿ اليو اال  ىذا اليقيف ال افلتصميـ خططيـ االستثمارية بما يتالئـ وىذا التوجو, في الواقع 

يحدث اال مع وجود  افيمكف  وىذا االمر ال قطاعانفاقية دوف نمف خالؿ استمرار برامج الحكومة اال
استدامة التمويؿ الحكومي الذي يعطي لمحكومة مرونة عالية في مواجية الصدمات المالية التي  يةانإمك

اتخاذ اجراءات بديمة مثؿ رفع  حتاج الىتلف  ىنا الحكومة افقد تحدث اثناء تنفيذ خطط الموازنة , اي 
خفض العجز والديف  اففي االقتصاد لذا ف كماشيةانالضرائب والتي قد تؤدي الى حاالت معدؿ 

دورىا خاصة في حاالت الركود او التراجع في  ألثباتالحكومي يعطي لمسياسة المالية مساحة اوسع 
في  حرافاتنفاال,  لمصدمات االقتصادية المرافقة النشاط االقتصادي مف اجؿ تجنب االثار السمبية

يؤدي الى اثار سمبية طويمة االجؿ عمى االقتصاد ناشئة عف  افالطمب واالستخداـ عف التوازف يمكف 
الديف يقدـ لالقتصاد مجاال  خفاضان افلذلؾ ف ,تدىور الخزيف مف راس الماؿ واالستثمار في الميارات

دورىا خالؿ فترات التراجع االقتصادي فعمى سبيؿ  تأخذ افاالستقرار االقتصادي  آللياتواسعا يسمح 
تعمؿ باتجاه تنفيذ سياسة مالية  االقتصادي البطالة تمثؿ الية ميمة مف االستقرار اتانإع افالمثاؿ ف

                                                 
1

 -  Craig Burnside, The International Bank for Reconstruction and Development, THE 

WORLD BANK 2005,p37. 
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 1توسعية حذرة تساعد عمى تحفيز االقتصاد وبما يجعمو اكثر فعالية ومرونة مع وضع مالي مستداـ.
المالية أىميتيا العممية مف كونيا أداة تساعد في فيـ وتحميؿ قدرة الدولة المالية عمى  االستدامةتكتسب و 

 االستدامةتحميؿ  اففاؽ العاـ واإليرادات العامة عمى المدى الطويؿ, كما ناالستمرار في سياسات اال
القة بيف الوضع المالي المالية يمكف استخدامو كإطار عممي يساعد في تحميؿ وتفسير طبيعة الع

القرار في نياية المطاؼ في تحديد التعديالت  عانصساعد يأيضا أداة  وواألداء االقتصادي الكمي , وى
 2يرادي.فاقي واالنواإلصالحات في مضموف واتجاىات السياسة المالية بشقييا اال

 ومتغيرات االداء االقتصادي الممثمة في  المالية االستدامةالعالقات النظرية بيف يتضمف ىذا المبحث و  
 :كاالتيوالتضخـ ويمكف توضيحيا  والبطالةالنمو االقتصادي 

 المالية والنمو االقتصادي  االستدامةالعالقة النظرية بين  اوال:
)الزيادة  وانبيعرؼ  اذة العاكسة لمنشاط االقتصادي ودرجة تطوره, آيعتبر النمو االقتصادي المر 

اإلجمالي أو الناتج المحمي اإلجمالي بيف فترتيف أو ىو الزيادة المستمرة في دخؿ  لقوميفي الناتج ا
ستمرة مف أىداؼ السياسة االقتصادية الكمية ويتحقؽ عف طريؽ الزيادة الم اً الفرد(, كما يعتبر ىدف

ر مف بأك المحميمعدؿ النمو االقتصادي  افكالسمع والخدمات, إذ كمما تاج الوطنية مف نلقدرات اال
حساب معدؿ النمو  افوبالتالي ف ,لألفرادأفضؿ في سبيؿ رفع مستوى المعيشة  افك افالسكمعدؿ نمو 

إذ يعد أحد الشروط الضرورية   3.ينطمؽ مف التغيير الذي يحصؿ في الناتج المحمي مف سنة الى اخرى
 افالكمي لمجتمعات ىذه الدوؿ, و  االقتصادفي  االستقراروتحقيؽ  االقتصاديلتحسيف مستوى النشاط 

عممية تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي معقولة مرتبط بتوفر مجموعة مف العوامؿ الجوىرية في المجتمع 
 االستدامةوفي ضوء ذلؾ, يرتبط النمو االقتصادي بعالقة طردية مع 4تعد بمثابة المناخ المالئـ لتطوره.

عمى رفع مستويات الدخؿ ومف ثـ زيادة  االقتصاديمو المالية وتكوف ىذه العالقة مف خالؿ قدرة الن
يؤدي إلى تقميؿ الفجوة بيف اإليرادات والنفقات العامة مف جية , ورفع  الحصيمة الضريبية, وىذا ما

فاؽ نواالستثمار مف جية أخرى , األمر الذي يعني عدـ الحاجة إلى اال واالدخار االستيالؾمعدالت 
 تحقيؽ نحو االتجاهيموؿ عف طريؽ الديف العاـ ومف ثـ  البا ماالتعويضي مف الحكومة الذي غ
                                                 

1  - Nigel Chalk And Richard Hemming, Assessing Fiscal Sustainability In Theory And 

Practice, Imf Working Paper, International Monetary Fund,2000,p20. 

2  -  Hyunjung Ji Jeong J. Ahn (2012) The Role of Intergovernmental Aid in Defining Fiscal 

Sustainability at the Sub – national Level, Arizona State University,p5. 

 .28, ص 2004, دار أسامة الطباعة والنشر,  1الجزء  االسس النظرية, محمد فرحي, التحميؿ االقتصادي الكمى, - 3
عدد خاص  المالية وافاؽ النمو االقتصادي في العراؽ, االستدامةحيدر حسيف آؿ طعمة ,ىاشـ مرزوؾ الشمري,  - 4

 .4, ص  2018 افاربيؿ لمعمـو االدارية والمالية , حزير – افجييلجامعة  يانالثبالمؤتمر العممي الدولي 
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المالية , والعكس صحيح في حالة تراجع معدالت النمو االقتصادي, والذي يخضع لمجموعة  االستدامة
المرتبط  واالستخداـالحكومي,  واالستثمارالخاص  لالستثمارمف المتغيرات منيا التأثير المباشر 

 1بمبادرات القطاع الخاص.
, فافضؿ طريقة البعيد عمى مدى  واستدامتوعمى تحقيؽ استقرار النمو االقتصادي قدرة الحكومة و 

ىو وجود اقتصاد قوي يمد الحكومة بإيرادات إضافية مف جؿ تمبية االلتزامات المستقبمية, لمحكومة أل
وؿ مقبفي الحالة التي يكوف ىناؾ ديف عاـ  مخصتتف المالية إذ االستدامةف عوائد النمو االقتصادي.
تحقيؽ النمو  مثؿمالي مطموب مف اجؿ تمويؿ نمو مستيدؼ و مرغوب,  ييدؼ إلى تغطية عجز

منطقة  معاىدة االستقرار والنمو لالتحاد األوروبي  التي تمـز دوؿفي المستداـ ىو أحد البنود الرئيسية 
التزيد مف الناتج المحمي اإلجمالي والديف اإلجمالي  %3التزيد عف  ةوازنالمالالت تتكوف اخ افاليورو 

لف يكوف مستداما إذا تجاوز العجز والديف  النمو افو  ت الستمرار النمو, ىذه الحدود وضع%60 عف
تدير  افالحكومات يجب  افشمؿ فكرة يفالمفيوـ الموسع لالستدامة المالية  العاـ ىذه المعايير, لذلؾ

 اليدؼ الماليف, المبدأتماشيا مع ىذا  2بؿ.النمو في المستق افلضم وفؽ خطط مستقبميةة شؤونيا المالي
 بيئةستدامة المالية العامة بواسطة المساىمة في إيجاد الا افضم عمى المدى الطويؿ ىو لمحكومة

مف معدؿ سعر فائدة الديف  عمىتحقيؽ معدؿ نمو اقتصادي أ افكما  .االقتصادي مستقرة تعزز النمو
العاـ يسيؿ جيود الحكومة لمحفاظ استقرار نسبة الديف إلى الناتج المحمي اإلجمالي, في المقابؿ, يمكف 

مف نسبة الديف إلى الناتج المحمي اإلجمالي, مما يجعؿ الحكومة تقع  يزيدلمنمو االقتصادي الضعيؼ 
تحقيؽ  يتطمب االداء االقتصادي فيمو الحقيقي, فعمى صعيد الن 3في خطر التخمؼ عف سداد ديونيا .

طار مؤسسي داعـ  معدالت نمو مستدامة قائمة عمى مستوى مقبوؿ مف التنويع في مصادر الدخؿ , وا 
التعافي السريع مف  افوضمالتقمبات الحادة في النمو  اثر تجنبقدرتو عمى  لالستقرار االقتصادي مع

آثارىا حاؿ حدوثيا, بما يضمف استيعاب النمو المتسارع في حجـ القوة العاممة ويكفؿ في الوقت ذاتو 
 تقميؿ التبايف في توزيع الدخؿ.

ما اناالستقرار االقتصادي واالجتماعي, و  افالنمو االقتصادي بمفرده غير كاؼ لضم افكما      
 شموال لممواطنيف بشكؿ يسمح بالتحسف المستمر في مستويات المعيشةيستمـز األمر إرساء نمو أكثر 

 

                                                 

1  -  Roland sturm and markus m.muller : public deficits a comparative study of their 

economic and political consequences in britain , canada ,germany, and the united states, 

longman, newyork, u.s.a 1999.p.6. 

2  -  allen schick. Sustainable budget policy: concepts and approaches. Oecd journal on 

budgeting ,volume 5 – no. 1.oecd 2005.p111. 

3  -  silvio contessi an application of conventional sovereign debt sustainability analysis to 

the current debt crises federal reserve bank of st. Louis review( 94) 2012, p 198. 
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 1تاجية لممجتمع عمى المدييف المتوسط والبعيد.نوالتوظؼ وتقميؿ الفوارؽ الطبقية بما يعزز القدرات اال
تتوافر بيا فرص  افرأس الماؿ ويرجح  في مراحؿ التنمية المبكرة أرصدة قميمة مف افلمبمدإذ تتوافر      

 يتوافر في االقتصاديات المتقدمة. لالستثمار ذات معدالت عائد أعمى كثيرًا عما
مف عدـ  يانتعوال  تاجية,انفي استثمارات  ةالنامية تستخدـ تمؾ األمواؿ المَقترض افالبمد تانكطالما ف

مف صدمات معاكسة االقتصادية, أو  االستقرار في االقتصاد الكمي أو مف سياسات تشوه الحوافز
"عبء والتخمص مف الديوف في مواعيدىا.  د ويسمح بسدادايزد افالبد  االقتصادي النمو افضخمة, ف

في المستقبؿ يكوف الديف  افبناؾ بعض االحتماؿ ى افكإذا يعبر عنيا  افيمكف الديوف المفرطة" التي 
االستثمار المحمي  التكاليؼ المتوقعة لخدمة الديف ستحبط افأكبر مف قدرة البمد عمى السداد, ف

ىناؾ  اففي النمو , يعني  خفاضانىناؾ  افكإذا  ونال2 .االقتصادي واألجنبي ومف ثـ تضر بالنمو
السنوي, مما يؤدي إلى ارتفاع العجز الذي يؤدي بدوره إلى زيادة في اـ فاؽ العنحاجة لممزيد مف اال

, وبذلؾ تكتمؿ الحمقة االستدامة افبشالخطر, وارتفاع أسعار الفائدة مما يعزز مف المخاوؼ  معدؿ
بنتيجة أساسية ىي مزيد مف االعتماد عمى الديف العاـ وارتفاعو إلى مستويات تجبر الحكومة عمى 

قؽ وىو تح, 2008عاـ بعد األزمة المالية  ما حدث محاولة إعادة ىيكؿ محفظة ديونيا, مثاؿ ذلؾ
إلى زيادة القيمة  كماشناالأدى  اذصبح واقعا حقيقيا في بعض دوؿ منطقة اليورو, وا كماشناالخطر 

عمى  الدوؿ المقترضةالحقيقية لمديوف العامة, وىذا بدوره جعؿ أعباء تسديد الديف أكثر تكمفة, مما أجبر 
االقتصادي( أي  كماشناال, والذي أدى بدوره إلى خفض النشاط االقتصادي )اـفاؽ العنخفض اال

تسعى إلى تقييـ االداء االقتصادي عمى صعيد النمو  فالحكومات 3الوقوع في حمقة مفرغة أخرى.
 4:االتية الحقيقي استنادا إلى المعايير

  التعافي السريع مف الصدمات  افوضمقدرة االقتصاد عمى تجنب التقمبات الحادة في النمو
 .االقتصادية حاؿ حدوثيا

   قائـ عمى مستوى مقبوؿ مف التنويع في مصادر الدخؿتحقيؽ نمو. 
   تحقيؽ معدالت نمو تسمح باستيعاب الزيادات المتسارعة في معدالت نمو القوة العاممة. 
 تقميؿ التفاوت في توزيع الدخؿ. 
  وجود إطار مؤسسي داعـ لمنمو االقتصادي.و 

                                                 

ياليح وسياساث االسخمرار, صُذوق انُمذ  انعربيت خالل انعمذيٍ انًاظييٍ: هبت عبذ انًُعى, أداء االلخصاداث - 1

 .7,ص 2012نعربي, ا

يازٌ انعجهت, حطىر انذيٍ انعاو في األراظي انفهسطيُيت, يجهت انجايعت اإلسالييت نهذراساث ,سًير أبى يذنهت  - 2

 .13,ص2013االلخصاديت واإلداريت, انًجهذ انحادي وانعشروٌ , انعذد األول, 

 .3, ص  2014انُمذ انذوني  صُذوق ,51انخًىيم وانخًُيت, انعذد: شر, حيث يكًٍ انخطر, يجهت َأونيفي بال - 3

يصذر سبك ركرِ  ياليح وسياساث االسخمرار, هبت عبذ انًُعى, أداء االلخصاداث انعربيت خالل انعمذيٍ انًاظييٍ: - 4

 .8,ص
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النمػو االقتصادي وزيادتو يػسمح بػسداد الديوف في  فالوالديف العاـ يرتبط بالنمو االقتصادي نظرا 
أفػضؿ تفػسير لػذلؾ يػأتي  افبدراسة اعدىا ػصندوؽ النقػد الػدولي لمواعيدىا, وفي ىذا الصدد, ووفقا 

يكػوف  افىنػاؾ بعػض االحتمػاؿ بػ افكو فيما اذا انمػف نظريػات عبء الديوف المفرطة التي تؤكد ب
التكػاليؼ المتوقعػة لخدمػة الػديف سػتحبط  افبر مف قدرة البمد عمى السداد فالػديف في المستقبؿ أك

يتػسبب الديف اإلضافي في نياية األمر إلى تباطؤ و االستثمار المحمي واألجنبي ومف ثـ تضر بػالنمو, 
 افاسػتمرار المػستوى الكمي لمديف في اإلسياـ بشكؿ إيجابي في النمو وىناؾ احتماؿ ب معالنمو حتى 

تؤثر خدمة الديف الخارجي )عمػى عكػس رصػيد الػديف اإلجمػالي( عمى النمو بمزاحمة االستثمار 
زيادة خدمة  اففػاؽ العػاـ. ومػع بقػاء األمػور األخرى عمى حاليا, فنالخاص أو بتغيير مكونات اال

, وتقمؿ مف االدخػار وازنةالمترفػع فػاتورة الفوائػد التػي تػدفعيا الحكومة وتزيد مف عجز  افالػديف يمكػف 
يرفػع أسعار خدمة الديف األعمى, مقدار المػوارد المتاحػة لمبنيػة األساسػية  افالعػاـ, وىػذا بػدوره إمػا 

وتكػويف رأس المػاؿ البشري, مع مزيد مف اآلثار السمبية عمى النمو لذلؾ, ال ينظر عادة إلى حجـ 
ظػر القػدرة عمػى تحمؿ الديف ليس ىو المجموع المطمػؽ لحجػـ الديوف المطمقة, فما ييػـ مػف وجيػة ن

الػديوف, بػؿ العالقػة بػيف ىػذا المجمػوع وبعض المتغيرات الرئيسية األخػرى وتػشمؿ ىػذه المتغيػرات 
باإلضػافة إلػى التػوازف المالي الرئيسي, متوسط سعر الفائدة المصرفية الذي يتعػيف دفعػو بخػصوص 

ر المسددة, ومعدؿ نمو االقتصاد وسعر الصرؼ, ويؤثر ىذا األخيػر تػأثيرًا قويػًا لػيس فقػط الػديوف غيػ
 . 1عمى القيمة المحمية لمديوف المقدمة بػالعمالت األجنبيػة

و في حالة انتأثير الديوف عمى النمو عف طريؽ تقميؿ تراكـ راس الماؿ, اذ  اففوفي ىذا المجاؿ 
يقمموف توقعاتيـ في العوائد نظرا لتوقعيـ زيادة الضرائب لدفع  غالبا ماالمستثمريف  افنمو الديف ف

ثـ تثبيط راس الماؿ. فضال عف تراجع  باناألجالديوف مما يثبط المستثمريف سواء المحمييف اـ 
خدمات  افبما سيتـ دفعو, اي  التأكدالمستثمريف الكبار عف قراراتيـ االستثمارية بسبب حالة عدـ 

مف عف طريؽ التقميؿ  وذلؾ(  الديف الخارجي ستؤثر عمى اداء االقتصاد مف خالؿ )اثر التزاحـ
الحكومة في ىذه الحالة ستكوف في أقؿ استعداد العتماد سياسات صعبة  افتاج, فنتاجية عناصر االان

ف االجنبي, كما ستؤدي تاج ستذىب لصالح الدائنالعوائد المستقبمية جراء زيادة االبومعقدة عند توقعيا 
الحماسة ومف ثـ  بانجحالة عدـ االستقرار وكذلؾ عدـ التأكد المستقبمي جراء زيادة الديوف إلى تقميؿ 

 2تاجية. نضعؼ اال
                                                 

مصدر سبؽ (, 2000-2011تطور الديف العاـ في األراضي الفمسطينية ) سمير أبو مدلمة و د. مازف العجمة, 1-
 276-275ص ذكره,

2  Pattilo, C. porison, H. and Ricci, L, what are the channels through which External Debt 
Affects Growth, IMF working paper, No. wp104/15, Jan, 2004.  
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الديوف ستؤثر بطرؽ غير مباشرة في النمو االقتصادي وذلؾ عف طريؽ التأثير السمبي  افوعميو ف
فاؽ عمى الخدمات االجتماعية الصحية منيا نما االيلخدمات تمؾ الديوف عمى النفقات العامة الس

 1سمبا عمى رأس الماؿ البشري والنمو االقتصادي.  التأثيروالتعميمية فضال عف 

تأثير الديف الخارجي عمى النمو ال يرتبط بمستوى الديف الخارجي نفسو بالضرورة او  افكما 
يا تعتمد عمى عوامؿ عدة داخؿ االقتصاد, تتبايف انبحجمة الى الناتج المحمي االجمالي او نسبتو بؿ 

 مف دولة الى دولة اخرى ,مف ابرزىا كفاءة وقدرة المؤسسات االقتصادية والسياسية وىيكؿ الديف
يؤثر  اذفاؽ تمؾ القروض الخارجية ,ومعدؿ الممارسة الديمقراطية ,انالخارجي العاـ وكيفية وطريقة 

الديف الخارجي عمى االداء الحكومي المالي ,وعمى قدرة وكفاءة السياسات النقدية والمالية لمدولة 
تاجية نر الخاص واال,ويؤثر عمى الكثير مف المتغيرات االخرى االقتصادية كاالستثمار الخاص واالدخا

 .عمى النمو او سمبيا او محايدا اً يكوف ذلؾ التأثير ايجابي افتاج, يمكف نالعامة لعوامؿ اال

تتشعب مواقؼ النظريات االقتصادية حوؿ تأثير نسبة الديف العاـ الى  فقد ,وبناء عمى ما سبؽ
, فاالتجاه ةالناتج المحمي االجمالي كمؤشر لالستدامة المالية عمى النمو االقتصادي في اتجاىات ثالث

االوؿ يؤمف بوجود تأثير ايجابي ويستبعد فكرة وجود مستوى حرج لمديف العاـ كما جاءت بو النظرية 
ىناؾ مستوى حرج  افيرى بوجود تأثير سمبي مثؿ النظرية النيوكالسيكية اي  يانوالثية , الكالسيك

القروض العامة محايدة في تأثيرىا عمى النمو االقتصادي  افبلمديف العاـ ,اما االتجاه الثالث فيرى 
االدبيات باعتبارىا وسيمة لتمويؿ العجز في الموازنة العامة مف خالؿ تحفيزىا لمطمب الكمي ,ولكف 

تأثير الديف العاـ عمى النمو االقتصادي يخضع لطبيعة مرحمة االقتصاد  افاالقتصادية استقرت عمى 
وظروؼ البمد ففي ظروؼ الكساد يكوف تحفيز الطمب الكمي بيدؼ رفع معدالت النمو االقتصادي وىنا 

روؼ الطبيعية لالقتصاد تكوف القروض العامة اداة ايجابية في االجميف القصير والطويؿ ,أما في الظ
( سمبيا عمى النمو في االجؿ الطويؿ بشرط ال GDPيكوف تأثير المؤشر)نسبة الديف العاـ/  اففيحتمؿ 

 اففاؽ االستثماري العاـ ومف ثـ اضعاؼ القدرة عمى السداد اذ نتتجاوز قيمة الديف العاـ قيمة اال
رىا فضال عف اية تراكـ الديوف يؤثر عمى فاؽ الجاري وبالتالي اىدانتجاوزىا سيوجو في مجاالت اال

 2القطاع الخاص مف خالؿ اثر المزاحمة وبالتالي معوقا لمنمو االقتصادي. 

                                                 

1  Elbadawi, A, Ndulu, J. and Ndung, N, “Debt overhang and Economic Growth in Sub- 
Sahran Africa”, A paper presented to IMF, world Bank Seminar in December, 1996. 

الطبعة  ,حمدي احمد عمي الينداوي, العالقة بيف الديف العاـ والنمو االقتصادي, كمية التجارة جامعة المنصورة  -2
 357ص ,2007مطبعة االسكندرية,االولى, 
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زيادة  افيا ترتبط بعالقة عكسية مع النمو االقتصادي ,اي اناما ما يتعمؽ بالفجوة الضريبية ف     
الطمب الكمي الذي مف  خفاضانالحصيمة الضريبية تؤدي الى تراجع الحافز نحو االستثمار ومف ثـ 

الزيادة في الفجوة الضريبية سوؼ يؤدي الى  افتقويض النمو االقتصادي وتقميؿ معدالتو ,اي  وانش
 النمو االقتصادي . خفاضان

تصادي التي ىي في محؿ جدؿ في ذلؾ التأثير سمبا وبالنسبة لعالقة عجز الموازنة مع النمو االق      
ذلؾ يرتبط بكيفية تعبئة القروض العامة الممولة لمعجز  فالاو ايجابا عمى النمو االقتصادي نظرا 

 افكفاؽ الحصيمة منيا وطبيعة الظروؼ االقتصادية التي تستخدـ في اطارىا تمؾ القروض فاذا انو 
ايجابية عمى النمو االقتصادي في االجؿ الطويؿ  اً و سيمارس اثار نافاؽ االستثماري العاـ فنلتمويؿ اال

ما تذىب اليو معظـ  اففاؽ الجاري في االجؿ القصير , وبشكؿ عاـ فنايجابية عند تمويؿ اال اً واثار 
فاؽ العاـ ومف ثـ زيادة الطمب الكمي ننمو عجز الموازنة يعني زيادة اال افاالدبيات االقتصادية 

فاؽ عمى نيرتبط ذلؾ باال افتجاه نحو زيادة النمو االقتصادي لتصبح العالقة طردية بينيما وبشرط وباال
 1المشاريع االستثمارية .

 

 البطالة  و المالية  االستدامةالنظرية بين عالقة ال :ياانث
منيا معظـ الدوؿ وىي الحالة التي تنطبؽ عمى  يانتعتعد البطالة ظاىرة اجتماعية واقتصادية   

األشخاص القادريف عمى العمؿ وال يعمموف, ولكنيـ يبحثوف بصورة جدية عف فرصة عمؿ ,وتظير 
واج واالزدىار االقتصادي, وليا عدة ر البطالة عادة في أوقات الركود االقتصادي وتقؿ في أوقات ال

 واعناالالمقنعة وغيرىا, وتختمؼ ىذه و الموسمية, و البطالة االحتكاكية, و واع منيا: البطالة الييكمية, ان
منيا العديد مف الدوؿ, فيناؾ مف حاوؿ عالجيا فمثال  يانتعمف طرؼ اآلخر, وباعتبار البطالة ظاىرة 

ة الكالسيكية عالجتيا مف خالؿ تخفيض األجور النقدية, والذي بدوره يؤدي إلى تخفيض معدؿ يالنظر 
تاج, ثـ تعود العمالة إلى نتاج ويزداد الطمب عمى االنلحقيقية, وبالتالي تنخفض تكمفة االاألجور ا

 فاليا ترى ضرورة المحافظة عمى ارتفاع مستوى األجور النقدية انالنظرية الكينزية ف اماالتوازف األولي, 
ا يؤدي إلى التشغيؿ, تمؾ الزيادة في معدالت األجور تمثؿ دخوال تدفع بالطمب الكمي إلى الزيادة, وىذ

األمر يتطمب مف السياسة النقدية تنشيط الطمب الفعاؿ وزيادة االستثمار لالقتراب  افوتناقص البطالة, و 
  2مف مرحمة العمالة الكاممة.

                                                 

عبد الحؽ بف تفات, محمد ساحؿ, اثر عجز الموازنة عمى النمو االقتصادي في الجزائر, حوليات جامعة  - 1
 .238,ص2018الجزء الرابع,32,العدد1الجزائر

 .     191,ص 2017فرحات غوؿ, مدخؿ الى االقتصاد ,دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ,الجزائر, ,  - 2
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سمبيا ويؤثر عمى مستوى النشاط  عكاسااناثر البطالة عمى االداء االقتصادي فيو  عكاساناما  
 الجزئية (و  المقنعة,و )السافرة ,  واعياانبوكبير, ففي حالة تزايد حجـ البطالة  واالداء بشكؿ مباشر

تاج االجمالي وتنخفض كفاءة االداء وتزيد مف اعباء وتكاليؼ التشغيؿ وبالتالي نسوؼ تقمؿ مف حجـ اال
ى الدوؿ تاج والتصدير او حتى في تقديـ الخدمات وجودتيا ,لذا تسعنتفقد القدرة والميزة النسبية في اال

تحافظ عمى نسبة  افتاجية و نيخؿ في العممية اال الى المحافظة عمى مستوى معيف مف البطالة بما ال
 1نمو الناتج المحمي االجمالي بمعدؿ اعمى مف معدؿ البطالة في المجتمع .

المالية أحدى الوسائؿ التي تستخدـ لتحقيؽ أىداؼ النظاـ االقتصادي, ونظرًا لما  االستدامةتعد و 
 افاالقتصادية المختمفة لتحقيقو, ف ظمةنااليشكمو االستقرار االقتصادي كيدؼ رئيس تسعى جميع 

المالية ستكوف , بال شؾ, أحد السياسات التي تسعى الدوؿ لتحقيقيا مف أجؿ تحقيؽ  االستدامة
مف تقمبات  يانيعر االقتصادي , مف أجؿ الوصوؿ الى الحالة التي يكوف االقتصاد فييا ال االستقرا

غياب االستقرار االقتصادي  افالتضخـ , إذ و مف الركود  يانيعالدورات االقتصادية, بمعنى آخر, ال 
ات يعينيعني مزيد مف البطالة أو ارتفاع المستوى العاـ لألسعار أو كالىما كما حصؿ في حقبة السب

والذي أ طمؽ عميو "التضخـ الركودي". كما تسعى العديد مف دوؿ العالـ اضي مف القرف الم ينياتانوالثم
, ودعـ االقتصاد الوطني, وخفض معدالت الفقر, وتحسيف مستوى  لناتجزيادة النمو وتعزيز االى 

أبرز ما يدلؿ عمى   افالمالية بشكؿ كبير , إذ  االستدامةذلؾ مف خالؿ تحقيؽ  ويأتيمعيشة الفرد. 
أي أزمة تطرأ وتنعكس آثارىا عمى  افالمالية, ىو ظيور وتنامي األزمات, بمعنى  االستدامةغياب 

أسعار منتجاتيا  ستمجأ تمؾ الدولة إلى االقتراض لسد احتياجاتو المالية, وىذا ما ينعكس عمى  خفاضان
التي ترتب عمى إثرىا حالة الركود في العديد  2008عاـ في أزمة االستقرار االقتصادي, كما حصؿ 

التي ترتب عمى أثرىا حالة التقشؼ في الكثير مف تمؾ الدوؿ,  2014 عاـ مف دوؿ العالـ , وأزمة
 ,المالية تكشؼ عف مدى تقاعس السياسة المالية في ممارسة دورىا المطموب  االستدامةفغياب 

مشاكؿ االقتصادية المترابطة والتابعة بعضيا لبعض ومنيا مشكمة البطالة وبالتالي ظيور العديد مف ال
المالية مف جية  االستدامةالعالقة عكسية بيف البطالة مف جية وبيف  افومشكمة التضخـ , لذلؾ نجد 

ترتفع نسبة البطالة بيف مختمؼ الفئات العمرية القادرة والراغبة لمعمؿ نتيجة عدـ تحقيؽ  اذ اخرى
المالية وتأثر االقتصاد الوطني باألزمات االقتصادية العالمية وعدـ تحقيؽ الوفرة المالية او  االستدامة

 2االحتياطي المالي المناسب لمواجية تمؾ األزمات المالية .
ىناؾ اثرا داخميا لمديف العاـ عمى حجـ التوظيؼ اذ يعد تمويؿ  افما ذكر اعاله ف بانجوالى 

تقوـ الحكومة بتمويؿ العجز في الموازنة  افقتراض مف الجياز المصرفي يعني العجز عف طريؽ اال
                                                 

1  -  shone R. open Economy Macroeconomics theory policy,op cit.p327. 

2  - John Levi Hilton, financial sustainability: A case study on Flat World Knowledge,  

Brigham Young University , First edition 2007 , p 28. 
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الى الجياز المصرفي فاذا قامت الحكومة  ةانالخز العامة عف طريؽ بيع السندات الحكومية واذونات 
ىذا يعني زيادة النقود ذات القوة العالية, أي زيادة االصدار النقدي  افباالقتراض مف البنؾ المركزي, ف

-الجديد, وىذا ما يؤدي الى زيادة عرض النقد, ىذه الزيادة تكوف مساوية لمتغير في القاعدة النقدية 
أي تكوف مساوية لقيمة  -التي تتألؼ مف العممة المتداولة خارج البنوؾ زائدًا االحتياطي النقدي لمبنوؾ
ند عدـ وصوؿ االقتصاد اذونات الخزينة مضروبًة في مضاعؼ النقود, ىذه الزيادة في عرض النقود ع

تاج والتوظؼ, أما في نيا تكوف حافزًا عمى زيادة الطمب ومف ثـ زيادة االانالى حالة التشغيؿ الكامؿ ف
ىذا االصدار النقدي الجديد سيولد ضغوطًا  افحالة وصوؿ االقتصاد الى مرحمة التشغيؿ الكامؿ ف

يادة ثروة القطاع الخاص بشكميا النقدي تؤدي ىذه الطريقة التمويمية الى ز  افتضخمية ومف الممكف 
 خفاضانتؤدي الى  افىذه الزيادة في عرض النقود مف المرجح  افوليس الحقيقي, فضاًل عف 
و بعد ىذه اناالقتصاد يعمؿ دوف مرحمة التشغيؿ الكامؿ, في حيف  افكمعدالت الفائدة خصوصًا اذا 

اسعار الفائدة قد ترتفع وىذا ما يؤدي الى ىبوط االستثمار أما في حالة االقتراض مف  افالمرحمة ف
تكوف حالة االحتياطي النقدي لدى البنوؾ في  اف, االحتماؿ االوؿ فاحتماالالبنوؾ التجارية فيناؾ 

وضع تستطيع معو تالفي حاجة الحكومة الى االمواؿ دوف الحاجة الى تقميص قروضيا الى القطاع 
االستثمار الخاص لف يتأثر باالقتراض الحكومي,  افالخاص, وذلؾ لتوفير احتياطات فائضة لدييا, 

المصرفي وارتفاع دخوؿ االفراد,  افاالئتمو سيزداد نتيجة لذلؾ بسبب التوسع في انأما عرض النقد ف
تقـو  افندئذ يمكف و في حالة عدـ امتالؾ البنوؾ التجارية احتياطات فائضة, عانف يانالثأما االحتماؿ 

لمبنوؾ  ونيانالقالبنوؾ بإقراض الحكومة بإحدى طريقتيف, االولى تخفيض متطمبات االحتياطي النقدي 
التجارية أو قياـ البنؾ المركزي بشراء السندات الحكومية في السوؽ المفتوحة, مما يزيد مف 

, قياـ البنوؾ يةانالثعرض النقد.  ويزداد افاالئتماالحتياطات الفائضة التي تسمح لمبنوؾ بالتوسع في 
 فالالتجارية بتقميص قروضيا الى االفراد, في ىذه الحالة لف يتأثر عرض النقد, بؿ يبقى عمى حالو 

الخاص سيقؿ وتكمفتو  افاالئتمحجـ  افالبنوؾ تستبدؿ القروض العامة بالقروض الخاصة, غير 
 .1تزداد

اثار الديف العاـ تتمحور نظريا  افبالبطالة ف GDPعالقة الديف العاـ / افنستنتج ب افويمكف 
و اضافة انه فؤ حجـ الديف وأعبا ععمى التأثير الطردي بالعالقة مع معدالت البطالة السيما اذا ما ارتف

تراكـ حجـ الديف العاـ  اففاؽ العاـ الجاري دوف اقامة المشاريع االستثمارية السيما و نلخدمتو مف اال
 .نمو ومف ثـ توقع العالقة الطردية نحو زيادة البطالةعامؿ سمبي باتجاه ال

                                                 

 . 406, صسابؽد. عبد المنعـ السيد عمي, مصدر  - 1
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أما ما يتعمؽ بعالقة الفجوة الضريبية بمعدؿ البطالة فيي االخرى يكوف تأثيرىا ايجابي باتجاه       
خفاض النمو االقتصادي ومف ثـ انزيادة الحصيمة الضريبية تؤدي الى  افزيادة معدالت البطالة ,ذلؾ 

 العاطميف عمى العمؿ فتصبح العالقة في ىذا المجاؿ طردية . عدـ قدرة عمى استيعاب
طبيعة الوفؽ الظروؼ  عمى لنموبا فيو ينسجـ مع عالقتوبالبطالة  عجز الموازنةاما عالقة مؤشر    
زيادة عجز الموازنة تؤثر سمبا باتجاه تخفيض معدالت  افاي  و يرتبط بعالقة عكسية مع البطالة,انف

 البطالة .
 

 التضخم .المالية و  االستدامةالنظرية بين  عالقةال ثالثا:
باالقتصاديات المعاصرة سواء  المرتبطة أصبحت ظاىرة التضخـ مف أكثر الظواىر االقتصادية 

النامية , كما يعتبر معدؿ التضخـ أحد المقاييس الدالة عمى األداء االقتصادي لمبمد  ـالمتقدمة منيا أ
لمداللة عمى  اً واضح اً باعتباره مؤشر  افاإلمكقدر  اً ليذا تعتمد السياسات االقتصادية عمی جعمو منخفض

 1استقرار اقتصاد ألي بمد.
المالية في بمد ما وعدـ وجود او ضعؼ دور السياسة المالية والنقدية  االستدامةوفي حالة عدـ توفر  

المشاكؿ االقتصادية  افـ دوؿ العالـ النامي فظفضال عف ضعؼ التنسيؽ فيما بينيـ وىو ما تشيده مع
ستظير بشكؿ واضح ومنيا حالة التضخـ , فقد يكوف في المرحمة االولى او في األمد القصير حالة 

الدولة عمى تنميتيا والعمؿ عمى السيطرة عمى ذلؾ التضخـ , مف أجؿ زيادة الصادرات  ايجابية  وتعمؿ
تاجية الكافية لتنويع صادراتيا نـ تمؾ الدوؿ ال تمتمؾ القاعدة االظمع افالحقيقة  افالى الخارج, اال 

ث التضخـ يحد افوبالتالي زيادة الصادرات كونيا ممثمة بتصدير مورد واحد أولي فقط , والنتيجة ىو 
ما يضر مفي السوؽ المحمية وتنخفض قيمة العممة بشكؿ كبير وتفقد النقود قيمتيا بمرور الزمف 

إلى  بالمستيمكيف ارتفاع التضخـ يؤدي افمدخرات بشكؿ عاـ ويقمؿ التعامؿ مع البنوؾ فضال عف الب
ذا شراء ممتمكات عينية والتمسؾ بيا وعدـ بيعيا لمحفاظ عمى قيمة رأس ماليـ األص التضخـ  افكمي, وا 

 ثفاؽ مف ثـ يحنفوؽ المستوى المعقوؿ فعادة ما يمجأ البنؾ المركزي لرفع الفائدة وذلؾ لمحد مف اال
األسعار في النياية مما يؤدي  نخفضالمستيمكيف عمى االدخار وبذلؾ يقؿ الطمب عمى السمع و ت

تفقد السيطرة عمى الوضع بشكؿ عاـ فتظير المشاكؿ االقتصادية وتتأثر لسنوات  افبالحكومة الى 
تدخؿ في االمد المتوسط والبعيد تالدولة س افعدة, ونتيجة لتمؾ االضطرابات االقتصادية وسوء االدارة ف

بسمسمة مشاكؿ اقتصادية وقد تكوف مشاكؿ مستدامة  وقد ينيار االقتصاد بشكؿ عاـ وتعمف الدولة 

                                                 

مذكرة  دراسة حالة الجزائر, حمالوي, دور المؤسسات المالية الدولية في تحقيؽ االستقرار االقتصادي, افإيم - 1
 .51, ص 2014 -تخصص مالية واقتصاد دولي, جامعة محمد خيضر بسكرة ماستر,
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عمى وجود عالقة سمبية  ةاالقتصادي ت األدبياتواكد 1السيا وعدـ قدرتيا عمى تمويؿ ذلؾ العجز.اف
معدالت التضخـ  خفاضان افنى , بمعالمالية كمتغير تابع  االستدامةو  مستقؿ كمتغيربيف التضخـ 

تحقؽ ىذه العالقة في حالة حدوث أثر سالب و والعكس صحيح , المالية , االستدامةتؤدي الى تحقؽ 
 2النمو االقتصادي.معدؿ التضخـ عمى ل

تنجـ اآلثار المحتممة لممديونية العامة عمى التضخـ عف التأثير المحتمؿ لعقد القروض مف قبؿ اذ 
 افالسمطات العامة عمى المعروض مف النقود, وبالتالي عمى مستوى السعر والقوة الشرائية لمنقود 

أثير السمبي لتعاقد القروض لتمويؿ عجز الموازنة عمى مستويات األسعار يتـ تفسيره عمى نطاؽ الت
 افاألحياذ يتـ تمويؿ عجز الموازنة في كثير مف  النامية  افلمبمدواسع في األدبيات, خاصة بالنسبة 

النقدي بدوف  عف طريؽ التعاقد عمى قروض قصيرة األجؿ مف البنؾ المركزي, ويتـ إصدار المعروض
قيد يتسبب في حدوث اضطرابات في التدفقات النقدية والمالية والتدفقات الحقيقية, مما يؤدي إلى 
حدوث تضخـ وقد أدى اكتشاؼ مثؿ ىذه اآلثار السمبية عمى عرض النقود في العديد مف االقتصادات 

عف طريؽ إصدار النقود  وف ليس التمويؿ المباشر لعجز الموازنة )السنوية(انالحديثة, إلى حظر الق
التضخمية  ولكف أيًضا وصوؿ السمطات العامة إلى موارد الديف مف البنؾ المركزي عمى المدى 

 3القصير مف أجؿ تغطية الفجوات المؤقتة  ايضا.
يحدث تدىور محتمؿ في القوة الشرائية لمعممة  اففمع زيادة عرض النقود بيذه الطريقة يمكف 

ؽ مديونية السمطات العامة لمبنوؾ المركزية, ولكف أيًضا لمبنوؾ التجارية أو المحمية ليس فقط في سيا
األخرى )مدخرات البنوؾ, وبنوؾ االستثمار, وبنوؾ التجارة الخارجية, وما إلى  افاالئتممؤسسات 

شاء أمواؿ كتابية وعالقات إعادة التمويؿ المحددة التي تقيميا مع البنؾ انذلؾ(, بسبب قدرتيا عمى 
كزي ويعتمد التأثير عمى كمية األمواؿ المتداولة عمى كيفية النظر إلى سندات الديف العاـ, إما المر 

كإضافة إلى األصوؿ المصرفية الحالية أو كبديؿ ليا عندما تحافظ البنوؾ التجارية عمى نسبة تغطية 
قطاع الخاص السيولة دوف تغيير, تأتي األوراؽ المالية الحكومية لتحؿ محؿ القروض الممنوحة لم

 لالقتصاد في محفظة أصوليا, بحيث ال يتأثر إجمالي المعروض النقدي.

 

                                                 

1  - G Tirumala Vasu Deva Rao, Sustainable development : First edition  , Ideal International 

E – Publication Pvt. Ltd. India, 2017,p 75. 

 

2  -  Bittencourt, M. Inflation and Finance: Evidence from Brazil, WP/ 07/163, University of   

Bristol, UK in its series The Centre for Market and Public Organization,2007,p5. 

3-Bilan Roman, Interconnections between Public Indebtedness and Inflation in 
Contemporary Economies, Economics and Sociology, Vol. 7, No 4, 2014, p60-61 
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وبالتالي ال يوجد خطر التضخـ عمى العكس مف ذلؾ, عندما تقبؿ البنوؾ التجارية أو يتعيف عمييا 
األوراؽ المالية الحكومية لـ تعد تظير كبديؿ ولكنيا مكممة  افقبوؿ تعديؿ نسبة تغطية السيولة لدييا, ف

ألصوؿ المصارؼ األخرى, اذ تنمو كؿ مف األصوؿ والخصوـ المصرفية, مما يعني نمو المعروض 
النقدي بما في ذلؾ النقود المحفوظة في حسابات الودائع في البنوؾ التجارية وبالتالي زيادة محتممة في 

مف خالؿ شراء سندات الديف العاـ بتخفيض  افاالئتمـ عندما تقوـ مؤسسات األسعار وارتفاع التضخ
 1مواردىا اإلقراضية.

 

                                                 

1 - Bilan Roman,opsit ,p61 
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 انفصم انثاًَ

 انجسائرانًانٍت وعالقتها بًتغٍراث االداء االقتصادي فً  االستذايتتحهٍم يؤشراث 

 وانعراق

 تًهٍذ

)الدين العام الى الناتج المحمي المالية  االستدامة سيتم في ىذا الفصل تحميل مؤشرات   
         داء القتصاديمتغيرات االبعالقتيا وبيان  الضريبية(الفجوة و  عجز الموازنة،و  االجمالي،

ومن  (2019-2004)لممدة من  في الجزائر والعراق (التضخمو  البطالة،و )النمو االقتصادي، 
 اجل ذلك فقد تم تقسيم ىذا الفصل الى عدة مباحث وىي :

 

 المالية وعالقتيا بمتغيرات االداء االقتصادي في الجزائر االستدامةتحميل مؤشرات  :المبحث االول

 العراقالمالية وعالقتيا بمتغيرات االداء االقتصادي في  االستدامةتحميل مؤشرات  :نيالمبحث الثا

 المالية واالداء االقتصادي في الجزائر والعراق   االستدامةتحميل العالقة بين  :المبحث الثالث
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 المبحث األول  
 تصادي في الجزائرالمالية وعالقتها بمتغيرات االداء االق االستدامةتحميل مؤشرات 
 االقتصاد الجزائري. سماتالمطمب االول3 

 اختالل هيكل الناتج المحمي االجمالي. .1
يواجو االقتصاد الجزائري مجموعة من التحديات السيما اختالل ىيكل الناتج المحمي 

بات االجمالي الذي يعد تحديَا واضحٌا امام السعي نحو تنويع االقتصاد الوطني، نظرَا لتأثره بالتقم
بنسب في اسعار النفط الخام العالمية، السيما وان االقتصاد الجزائري يسيم فيو الناتج النفطي 

نخفاض تارة اخرى، ومن خالل تتبعنا لمبيانات الكبيرة عمى الرغم من تقمبيا تارة وميميا نحو ا
نحو الزيادة  منو اتجاه الناتج المحمي االجمالي باالسعار الجارية نالحظ( 1الواردة في الجدول )
مميون دينار جزائري عام  6149117(، فبعد ان بمغ حجمو 2019-2004خالل مدة البحث )

 ، وفي الوقت2019مميون دينار في نياية المدة عام  19128092، ازداد ليصل الى 2004
عام مميون دينار  3147531فط الخام من ازدادت حصة الناتج المحمي االجمالي من الن نفسو

مميون دينار  9624082، وباالنخفاض الى 2013مميون دينار عام  10541292ى ال 2004
 3849347، يقابمو في ذلك تزايد حجم الناتج المحمي االجمالي غير النفطي من 2019عام 

، وىذا يعني ان ىناك 2019مميون دينار عام  15417242، الى 2004مميون دينار عام 
، كان 2019ولغاية عام  2013ي غير النفطي بدأ من عام في صالح الناتج المحم اً ايجابي اً تطور 

الى  2005% عام 46.04لو تأثير واضح عمى تراجع اسيام ناتج القطاع النفطي من نحو 
، والتي بمغت نحو 2019، وصواًل الى اقل االسيامات المذكورة في عام 2013% عام 30.1
فط الخام العالمية التي كانت بمغت %، وباالمكان ايعاز ذلك الى التقمبات في اسعار الن19.4

عام  دوالر/ برميل 105.87دوالر/ برميل، وزيادتيا الى  36.05حسب اسعار سمة اوبك نحو بو 
، مما كان ليا االثر الواضح في تقمب 2019عام  دوالر/ برميل 64.04، وانخفاضيا الى 2013

اسيامو في الناتج المحمي  حجم الناتج المحمي من النفط الخام وقيمتو التي ادت الى انخفاض
ىذا من جية، ومن جية اخرى ان التقمبات في ناتج الجزائر من  %19.4االجمالي الى نحو 

النفط الخام كان ليا االثر المباشر في تقمب حجم الناتج االجمالي، فبعد ان بمغ االنتاج النفطي 
يل / يوم الف برم 1426، ازداد ليصل نحو 2004الف برميل / يوم عام  1311نحو 
الف برميل /  1652، وباالنخفاض الى 2008 الف برميل / يوم عام 2456، والى 20061عام

                                                           

 . 333، ص2006العربي الموحد لعام  االقتصاديالتقرير  - 1
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، ثم باالنخفاض وصواًل الى 2014الف برميل / يوم عام 1703، ثم بالزيادة الى 20121يوم عام
 2 .2019الف برميل / يوم عام 1439

ما يعود الى عمميات التكييف واالصالح ويتبع ىذه المبررات السابقة ايضًا بصدد زيادة الناتج ان
 3.، وتحوليا نحو اقتصاد السوق2005االقتصادي التي شرعت بيا الجزائر ما بعد عام 

 (1جدول )
 الناتج المحمي االجمالي مع النفط وبدون النفط في الجزائر لسنوات متفرقة

 جزائري دينار مميار

 التفاصيل
 

 السنة

(GDP) 
 باألسعار الجارية

 

المحمي من الناتج 
 النفط الخام

 

اسهام ناتج النفط 
 الخام

 (GDPمن )
% 

 
(GDP) 

 بدون النفط  الخام
 

2004 6149117 3147531 37.4 3849347 

2005 7561984 340105 2 46.04 4080447 

2009 9968025 4599393 31.3 6848033 

2010 11991564 6037795 34.7 7830491 

2011 14588970 9304384 36.7 9234818 

2013 16647919 10541292 30.1 11636895 

2014 17228598 9944135 25.03 12916280 

2015 16702119 5980649 20.03 13356685 

2019 19128092 9624082 19.4 15417242 

 صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد، ابو ظبي، سنوات متفرقة.المصدر3 
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 . 28، ص 2019تقرير أوابك لعام  - 2
   ،5المجمد ،8نسانية، العددكربالي بغداد، نظرة عامة عمى التحوالت االقتصادية في الجزائر، مجمة العموم اال - 3

 . 253، ص 2005الجزائر  جامعة محمد خيضر بسكرة،
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 .تالل هٍكم انًىازَت انعايتاخ . 2

من أىم التحديات التي سعت يعد في الجزائر النفقات واإليرادات العامة  ان اختالل ىيكل
ات القرن يبداية تسعين بشكل مبكر منذقتصادي إذ شرعت بعممية اإلصالح اال و،إصالحالى 
تنفذ برنامج اطئ ب، لكنيا استمرت بشكل متبوركزت عمى تنمية الناتج المحمي اإلجمالياضي الم

ا واجيتيوانضماميا الى المنظمات العالمية، وقد في بداية األلفية الجديدة  حتى اإلصالح المالي
داري المتفشي في المفاصل المؤسسية التي من بينيا الفساد المالي واال العديد من المعوقات

غير  التنفيذ فضاًل عنبة االجراءات وغيرىا من المعوقات والبيروقراطية وصعو الحيوية لمدولة، 
 تنفيذ المشاريع، في تقدير النفقات والتأخر الكبير في الزيادةو ، تثماريلبرنامج اإلنفاق االس الجيد

وعدم ادخال جميع بيانات الواردات المتآتية من مختمف القطاعات االقتصادية ومنيا ما سجل 
ما تم تصديره من نفط خام  اذ نجد ان حجم االيرادات العامة ال يتطابق مع مجموع 2004عام 

مما أثر بشكل او بآخر عمى ىيكل اإليرادات والنفقات الحكومية، ومن خالل  الى الخارج ، 
 -2004من  العامة اتسمت باالرتفاع المستمر خالل مدة الدراسة إن النفقات(، نجد 2الجدول)
نعاش الوبرامج االمالي  البدء بتنفيذ برنامج اإلصالحلما تقدم باإلضافة الى  وىي نتيجة ،2019

 1890.7اذ بمغت  2004عام إذ ارتفعت النفقات العامة من أدنى مستوى ليا  ،اإلقتصادي
 7725.2، فقد بمغت 2019و 2018عام إلى أعمى مستوى ليا ، دينار جزائري ميونم

 2218.3العامة، فقد بمغت  اإليرادات حجم ، اماعمى التوالي دينار جزائري ميونم 7731.7و
مما يؤكد ان تزايد حجم النفقات العامة بنسبة ، 2019عام  6587.3وارتفعت الى  2004 عام

وبالتالي ان ىذه السياسات ادت الى حدوث عجز في معظم  ،أكبر من حجم اإليرادات العامة
فالنفط يعد ، وتأثر البمد بانخفاض اسعار النفط عالميًا، 2008سنوات الدراسة خصوصًا بعد عام 

اجمالي االيرادات العامة لمبمد، وبذلك فقد بمغ حجم  م القطاعات التي تسيم في تكوينواحدا من أى
 (-1137.9، وارتفع الى )2009عام  دينار جزائري ميونم(  -580.1العجز في الموازنة )
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االصالح االقتصادي  اتجاىين األول فتوجو الحكومة في، 2019عام  مميون دينار جزائري،
 .1بمدالمالية لم االستدامةياسات والبرامج التنموية من اجل تحقيق والثاني ىو تطبيق الس

 (2جدول )
 (2019-2004رصيد الموازنة العامة في الجزائر لسنوات متفرقة خالل المدة )

 دينار جزائري مميار
 مموازنةوالفائض لاالعجز  النفقات العامة االيرادات العامة السنة

2004 2218.3 1890.7 327.6 

2005 3081.7 1983.7 1098.0 

2006 3638.7 2439.4 1199.4 

2007 3729.9 3108.5 621.4 

2008 5253.3 4193.2 1060.1 

2009 3667.0 4247.1 -580.1 

2010 4461.8 4467.7 -6.0 

2011 5837.8 5854.6 -16.8 

2012 6338.7 7058.7 -720.0 

2013 5958.2 6024.1 -65.9 

2014 5737.9 6994.5 -1256.6 

2015 5105.5 7655.2 -2549.7 

2016 5011.6 7297.0 -2285.4 

2017 6048.4 7282.7 -1234.3 

2018 6826.9 7731.7 -904.8 

2019 6587.3 7725.2 -1137.9 

 des-ministere-du-smartslider3/structures-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-:اٌّظذس

ar-finances  29/12/2020تراس٠خ. 

 

 

                                                           

صيفور فضيمة، بمعباس رابح، أثر عجز الموازنة العامة عمى النمو االقتصادي في الجزائر دراسة قياسية  - 1
،  االقتصادية، بحث منشور في مجمة البشائر 2016 -1965، خالل الفترة Ecm  باستخدام نموذج 

 .359، ص  1، العدد  6لمجمد ا

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar%20بتاريخ%2029/12/2020
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar%20بتاريخ%2029/12/2020
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 اختالل هيكل الميزان التجاري. .3

يواجو  لذا فيو ،االقتصاد الجزائري من أىم االقتصاديات المنتجة والمصدرة لمنفط يعتبر
االقتصادية  صدمات اقتصادية محمية وخارجية ينعكس أثرىا بشكل واضح عمى بعض المتغيرات

المحمي أمام تغير  دالمختمفة بتفاوت درجة تأثيرىا ويرجع السبب في ذلك إلى ىشاشة االقتصا
 لييكل األحادية الطبيعة ىو الجانب ىذا من الجزائري االقتصاد يميز ما نإ أسعار النفط الدولية،

 التي النفطية الصادرات حصيمة عمى باألساس يعتمد إذ( 3وىذا ما يبينو الجدول) الصادرات،
راسة من ، في حين اتسمت مدة الد2016كما في عام % 95 ب األحوال احسن في تقدر

(  بسيطرة الصادرات النفطية عمى مجمل الصادرات السمعية وقد بمغت اكثر من 2019 -2004)
 يجعل الذي األمر وىو ،لمخارج  الجزائرية الصادرات عوائد إجمالي من% طوال مدة الدراسة، 97

ي بمغت ، ففي الوقت الذلمنفط العالمية األسعار في لمتغيرات الحساسية شديد الجزائري االقتصاد
، احتمت الصادرات 2004مميون دينار جزائري عام  3130272فيو الصادرات السمعية اإلجمالية 

ما بقية السنوات فكانت أ%، 97.1، وبنسبة لمعام نفسومميون دينار  3039494النفطية منو 
، 2013واستمرت  الى عام  2006% عام 98.1مشابو ليا مع ارتفاع طفيف اذا بمغت نسبتيا 

%، وىو دليل عمى عدم فاعمية القطاعات االنتاجية االخرى وعدة مساىمتيا 98.3ت ايضاً بمغ اذ
في تحقيق تنويع في الصادرات مما يفاقم من المشكمة االقتصادية ويضع االقتصاد الجزائري تحت 
رحمة االستقرار االقتصادي العالمي، اما من ناحية حجم االستيرادات السمعية نالحظ ان حجم 

في الميزان التجاري طوال السنوات  اً دات السمعية اقل من الصادرات مما حقق فائضاالستيرا
، وىي اقل من 2004مميون دينار جزائري،  عام  1378338، اذا بمغت 2014الى  2004

فقد  2014، وفي عام نفسو المقدارب اً مميون دينار، مما حقق فائض 1751934الصادرات بواقع 
نفتاح االقتصادي مميون دينار وىو نتيجة لال 4792269لخارج ليبمغ ارتفع حجم االستيراد من ا

 لمعام نفسوفي  مميون دينار 46437والسياسة الجديدة المتبعة، مما قمص من حجم الفائض الى 
، وعند تتبعنا لمسنوات الالحقة ضمن مدة الدراسة ونتيجة لزيادة النفقات الحكومية فقد ارتفع حجم 

(  -1793671، اذ بمغ عجز قدره )2019الى  عام  – 2015من عام االستيراد من الخارج 
 الجزائرية لمصادرات السمعي التركيز عن فضال، و 2019( عام -1113532، و) 2015عام 
 غيرىا دون معينة دول إلى التصدير يتم اذ الكبير، الجغرافي المكاني بالتركيز كذلك تمتاز فإنيا
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 األوربي اإلتحاد فإن الشأن ىذا وفي واليابان، المتحدة، اتوالوالي األوروبية الدول منيا خاصة
  .20161 عام الجزائرية الصادرات قيمة من.% 57.3 عمى يستحوذ بمفرده

 

 ( 3جدول )
 (2019-2004) لممدةفي الجزائر  واسيام الصادرات النفطية منو ىيكل الميزان التجاري

 دينار جزائري مميار 

 التفاصيل

 

 السنة

اجمالي  سمعيةال الصادرات

 االستيرادات

 السمعية

 الميزان التجاري

 استيرادات -صادرات 

اجمالي الصادرات 

  السمعية

1 

الصادرات 

 النفطية

2 

اسهام الصادرات 

 %النفطية

1/2 

2004 3130272 3039494 97.1 1378338 1751934 

2005 3391648 3306857 97.5 1450604 1941044 

2006 3974124 3898615 98.1 1489752 2484372 

2007 4185917 4118943 98.4 1827449 2358468 

2008 5042841 4947027 98.1 2453506 2589335 

2009 3279673 3223918 98.3 2714128 565545 

2010 4248119 4175901 98.3 2886501 1361618 

2011 5305627 5215431 98.3 3411790 1893837 

2012 5536519 5447934 98.4 3991939 1544580 

2013 5146473 5058983 98.3 4356824 789649 

2014 4838706 4703223 97.2 4792269 46437 

2015 3469032 3323333 95.8 5262703 -1793671 

2016 3207272 3056531 95.3 5395266 -2187994 

2017 3837227 3687575 96.1 5417994 -1580767 

2018 4795002 4627177 96.5 5629925 -834923 

2019 4178341 4065526 

 

97.3 5291873 -1113532 

du-smartslider3/structures-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com- :المصدر

ar-finances-des-inisterem  28/12/2020تراس٠خ. 

 

                                                           

فتحي مختاري، نوفل بعمول ، وآخرون، أثر تغير اسعار النفط عمى رصيد الميزان التجاري الجزائري، دراسة  - 1
 .94. ص 2019، الجزائر،  2العدد  6قياسية، بحث منشور في مجمة البحوث افقتصادية والمالية، المجمد 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar
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 . هيكل المديونية.4
 سمعةيعد  النفطفيما تقدم من االختالالت الييكمية في االقتصاد الجزائري ان  بين البحث

 من الكثير اقتصاد البمد عمى األقل في المدى المتوسط، وكذلك مصير بيا يرتبط استراتيجية
 النفطية العائدات عمى األولى بالدرجة عتمدي ائر ومنيا العراق الذيمشابية لمجز الحالتيا  الدول
الخام  النفط ألسعار األخيرة التطورات ظل فيونالحظ انو  ،نفقاتو من جزء أكبر ليتمو  في

 يجعميا مما عائداتيا انخفاض نتيجة تحديات عدة تواجو لمنفط المصدرة الدول أصبحتعالميًا، 
 المتضررين أكبر الجزائر اعتبرت إذ التزاماتيا، مختمف مواجية عمى البعيد األمد في قادرة غير
 من اإلمكان قدر لمتخفيف الطرق بكلو  سعت كبقية دول العالم والتي األخيرةات النفط أزم من

( ان الحكومة تتجو 4ونالحظ من خالل الجدول) النفط، برميل سعر النخفاض السمبية التداعيات
قتراض وتمارس الدولة فيو صفتيا مية، كونيا الطريق األفضل في االبشكل عام نحو الديون الداخ

بمغت اذ قتراض وانخفاض الفوائد عمى الدين، السيادية بكل األحوال، فضاًل عن سيولة اال
، ثم 2008% عام 59.4 الى، وتزايدت بشكل مستمر في السنوات الالحقة 2004% عام 2774

رتفاع الديون الداخمية الحقًا، ا، وتوالى 2010و 2009عامي  76.3% ثم  67.5ارتفعت الى 
، وىو نتيجة السباب عدة منيا البرامج التنموية التي 2019% عام 98.5حتى وصل الى نسبة 

قتصادية العالمية عمى االقتصاد الجزائري تتطمب مزيدًا من اإلنفاق، فضاًل عن تأثير األزمات اال
قتراض من الخارج وذلك لفرض غيره، وتتفادى االوتوجو الحكومة نحو ىذا النوع من الدين عمى 

الشروط مقابل الديون فضال عن ارتفاع معدل الفوائد ومدة التسديد وغيرىا، وبالتالي تخفض 
% عام 1.5الى  2004% عام 72.6ا من الدولة من الديون الخارجية، اذ خفضت نسبتي

و الخارجية منيا، أداخمية ، كما ان مجمل الديون تميل نحو االنخفاض سواء الديون ال2019
بالنسبة الى الناتج المحمي اإلجمالي، وقد حققت الوصول الى المستوى اآلمن من الدين العام  
طوال مدة الدراسة، وعند الرجوع الى الجدول نجد ان نسبة الديون الى الناتج المحمي اإلجمالي 

رتفع الدين الى الناتج ا،2014بعد االزمة  االقتصادية عام ، اما 2004% عام 35.2بمغت 
وىو يتكون من الديون ، 2019% عام 45، ثم بمغ  2016% عام 20.5االجمالي ليصل 

 إذ .1وفق المعايير الدولية عمى لمدين ةمنالَ مازال ضمن الحدود االداخمية في معظمو كما تقدم، و 
 ىذه المديونية، سيناريو إلى العودة وتفادي األزمة الحتواء استراتيجيات عدة الجزائر انتيجت

 النفقات ترشيدو  التقشف سياسة اتباع أىميا 2016 المالية قانون جسدىا التي االستراتيجيات
 اإلمكان، اذا ان البقاء عمى االيرادات النفطية تبقى غير آمنة مستقباًل. قدر االستيراد من والتقميل

                                                           

ديونية الخارجية عمى النمو االقتصادي دراسة تحميمية قياسية لحالة العرم عيساني، ناصر ثابت، اثر الم - 1
 .  322، ص  1العدد  10(، بحث منشور في مجمة الحوار المتوسطي، المجمد2015-1991الجزائر)
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 (4جدول )
 (2019-2004لممدة ) الجزائراسيام الدين العام الداخمي والخارجي في 

 التفاصٌل     

 السنة
 الداخلًالعام اسهام الدٌن 

% 
 العام الخارجًاسهام الدٌن 

% 

َسبت انذٌٍ انى انُاتج 

 انًحهً االجًانً %

2004 27.4 72.6 35.2 

2005 36.5 63.5 26.3 

2006 79.8 20.2 23.6 

2007 69.8 30.2 13.5 

2008 59.4 40.6 8.1 

2009 56.7 43.3 9.8 

2010 67.5 32.5 10.5 

2011 76.3 23.7 9.3 

2012 81.0 19.0 9.3 

2013 78.7 21.3 7.6 

2014 77.5 22.5 7.7 

2015 79.4 20.6 8.7 

2016 88.4 11.6 20.5 

2017 91.2 8.8 26.8 

2018 94.0 6.0 37.8 

2019 98.5 1.5 45.8 

 du-smartslider3/structures-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-اٌّظذس: 

ar-finances-des-ministere / 29/12/2020تراس٠خ. 
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https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/structures-du-ministere-des-finances-ar
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 انجسائر.انًانٍت فً  االستذايتتحهٍم يؤشراث  انًطهب انثاًَ:
 ةدولية المتمثمة بالمؤشرات الثالثمن خالل المعايير الالمالية  االستدامةتحقيق لقد أصبح 
محددة  ايراداتالتي تعتمد بالدرجة األولى عمى و  الجزائر فيبالغة ، ذات أىمية  التي سيتم ذكرىا

تخضع لمنطق  النفطية االيرادات ولما كانت ىذه ممثمة بالنفط الخام، في تمويل برامجيا التنموية
لسوق الدولية في تسعيرىا، فيي تتعرض بين الفينة واألخرى إلى تراجعات سعرية حادة تمقي ا

نبية ومختمف مصادر تمويل التنمية، وسيتم تحميل بظالليا عمى موارد الدولة من العمالت األج
 مايأتي : وىي وفق المعايير الدولية وتطبيقيا في الجزائر عمى المالية  االستدامةاىم مؤشرات 

 

 .  انى انُاتج انًحهً االجًانً يؤشر انذٌٍ انعاواوال: 

٠ؼذ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ االظّاٌٟ اٌٝ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ أؼذ أُ٘ اٌّإششاخ ٚاألوصش اعرخذاِا 

اٌّا١ٌح ٌزٌه غاٌثاً ِا ذؽاٚي اٌذٌٚح إٌظش ئٌٝ لذسج  االعرذاِحٌم١اط ِذٜ لذسج اٌذٌٚح ػٍٝ ذؽم١ك 

ِا ٠عة اإلشاسج ِذٜ لذسج طادساذٙا ػٍٝ ذغذ٠ذٖ، ٚذ٠ٓ ٚخذِاذٗ، ٚوزٌه ئ٠شاداذٙا ػٍٝ اٌٛفاء تاٌ

ا١ٌٗ فٟ اٌثذا٠ح  ئٌٝ أْ اٌذ٠ٓ اإلظّاٌٟ فٟ اٌعضائش ظً تٕغة ِؼمٌٛح ٚإِٓح ٚفماً ٌٍّؼا١٠ش اٌذ١ٌٚح 

ِٕٚٙا ِؼا٘ذج ِاعرش٠خد ٚاسشاداخ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ذزتزب ٔغثرٗ ٚذزتزب 

(  ئر ٔعذ اْ 5( ٚاٌرٟ ٠ث١ٕٙا اٌعذٚي ) 2019 – 2004ٍٟ اإلظّاٌٟ ؽ١ٍح اٌّذج )ؼعُ إٌاذط اٌّؽ

اٌٝ  2004ػاَ  ، ١ٍِْٛ دٚالس58330ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ٠رضا٠ذ فٟ تذا٠ح اٌّذج ِٓ 

، 2009ػاَ  ١ٍِْٛ دٚالس 137050اال أٗ أخفغ اٌٝ  ، 2008ػاَ  ١ٍِْٛ دٚالس 171000

 .اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح ٚأؼىاط آشاس٘ا ػٍٝ االلرظاد اٌعضائشٞ ٔر١عح ٌرذاػ١اخ األصِح 

ِٕز ٔٙا٠ح األصِح اٌّا١ٌح ػاَ  اً  الرظاد٠ اً اال اْ االلرظاد عشػاْ ِا ذؼافٝ ٚتذأ ٠ؽمك ّٔٛ 

ئر تٍغ  ١ٌ2014ٛاطً االسذفاع ٌغا٠ح ػاَ   س،١ٍِْٛ دٚال 161210اسذفغ اٌٝ  ار  2010

ٔر١عح ، ١ٍِْٛ دٚالس 165980اٌٝ  2015ػاَ فٟ ؼ١ٓ أخفغ   ،١ٍِْٛ دٚالس 213810

فٟ ؼ١ٓ اعرؼاد االلرظاد ّٖٔٛ  ٚذأش١ش٘ا ػٍٝ االلرظاد اٌعضائشٞ الٔخفاع اعؼاس إٌفؾ ػا١ٌّاً 

 ،2017ػاَ  ،١ٍِْٛ دٚالس 170210 ١ٌرضا٠ذ ِعذداً اٌٝ
1
١ٍِْٛ  175370ٚاعرّش تاٌرضا٠ذ اٌٝ   

، ٔر١عح الٔخفاع  2019ػاَ  دٚالس ١ٍِْٛ 171070ِعذدا اٌٝ  ١ٌٕخفغ، 2018ػاَ  دٚالس

اِا تإٌغثح ٌؽعُ اٌذ٠ٓ فٕالؼع أٗ تشىً ػاَ ٠ؽرً ٔغة تغ١طح ِٚؼمٌٛح  ، اعؼاس إٌفؾ ِعذدا

ٔغثح اٌٝ ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ ٌٍعضائش  ئر تمٟ ػّٓ اٌؽذٚد ا٢ِٕح اٌرٟ ذّد اإلشاسج ٌٙا 

١ك ا٘ذافٙا ِٚشاس٠ؼٙا اٌر٠ّٕٛح تً ذمَٛ تشىً عاتماً  ٚال ذؼٛي اٌؽىِٛح ػٍٝ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ فٟ ذؽم

                                                           

 ( .  2019-2004)البنك المركزي الجزائري , التقارير السنوية لسنوات مختلفة  - 1
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دائُ تّؽاٌٚح ذخف١غ ؼعُ اٌذ٠ٓ فٟ اٌغٕٛاخ اٌطث١ؼ١ح اٌرٟ ٌُ ذشٙذ اصِاخ ِا١ٌح ػا١ٌّح ٌُٚ 

٠رؼشع ؼعُ إٌفؾ  اٌؼاٌّٟ اٌٝ أخفاع وث١ش فٟ اعؼاسٖ  ئر ٔعذ اْ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ االظّاٌٟ 

%( ١ٌ8.1غرّش تاالٔخفاع اٌٝ ) 2005%( ػاَ 26.2اٌٝ ) 2004%( ػاَ 35.2أخفغ ِٓ )

اال اْ ذذاػ١اخ االصِح اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح ٚأؼىاعٙا ػٍٝ االلرظاد اٌعضائشٞ ادخ اٌٝ  ، 2008ػاَ 

أخفاع ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ فؼال ػٓ ذضا٠ذ ؽف١ف فٟ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ١ٌشذفغ اٌٝ 

اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ ٚذؼافٟ شُ ١ٌٕخفغ الؼماً تؼذ اسذفاع ؼعُ إٌاذط   2010%( ػاَ 10.5)

االلرظاد٠ح اٌؼا١ٌّح ِٚا ٔرط ػٕٙا ِٓ  األصِحاإل أٗ ٚتغثة   2014%(  ػاَ 7.7االلرظاد اٌٝ )

أخفاع اعؼاس إٌفؾ ِشج اخشٜ ٚذشاظغ ّٔٛ ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ أدٜ رٌه اٌٝ اسذفاع 

%( 38.1ضا٠ذ الؼما اٌٝ )ٚاعرّش تاٌر ، 2016%( ػاَ 20.4ٔغثح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ االظّاٌٟ اٌٝ )

 ، 2019ٚأؼىظ رٌه ؼرٝ فٟ ػاَ  ،ٚذشاظغ ّٔٛ االلرظاد فٟ اٌعضائش ٔر١عح ٌرضا٠ذ ؼعُ اٌذ٠ٓ

١ٍِْٛ  66329ظٟ ِٓ سئر تمٟ ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ دْٚ ّٔٛ ٠زوش فٟ ؼ١ٓ اسذفغ ؼعُ اٌذ٠ٓ اٌخا

ٔغثح اٌذ٠ٓ اٌؼاَ ِّا ادٜ اٌٝ ذضا٠ذ   2019ػاَ ١ٍِْٛ دٚالس  78300اٌٝ  2018ػاَ  دٚالس

ؼعُ ٚٔغثح اٌذ٠ٓ فٟ االسذفاع  ِٓشغُ ػٍٝ اٌٚ ، 2019 ٌٍؼاَ ٔفغٗ %( 45.8االظّاٌٟ اٌٝ )

، وّا أٗ ػثاسج ػٓ د٠ْٛ داخ١ٍح تّؼظّٙا وّا ذمذَ اال أٗ ظً ػّٓ اٌّغر٠ٛاخ ا٢ِٕحاٌخاسظٟ 

ٚػذَ االػرّاد  ٞاٌعضائشٞ تؽاظح اٌٝ اٌر٠ٕٛغ االلرظادٔعذ اْ االلرظاد ِٚٓ خالي رٌه  روشٖ،

 ػٍٝ إٌفؾ فمؾ
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 /١https://www.mf.gov.dz/index.php/arح اٌعضائش٠ح ػٍٝ اٌّٛلغ ٌٛصاسج اٌّاٌ اإلٌىرشٟٚٔاٌّٛلغ  - 1

 . 14/12/2020ذاس٠خ اٌرظفػ 
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 (5ظذٚي )

 فٟ اٌعضائشاٌؼاَ اٌٝ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ اٌذ٠ٓ ِإشش ٔغثح اظّاٌٟ 

 ( 2019 – 2004ٌٍّذج ) 

 

 
 :( ِٓ اػذاد اٌثاؼس اعرٕاداً ا3ٌٝاٌّظذس : اٌؼّٛد )

 ( اٌّراؼح ػٍٝ شثىح االٔرشٔد2019-2004ت١أاخ ذماس٠ش اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌعضائشٞ ٌٍّذج ). 1

https://www.bank-of-algeria.dz 28/11/2020/ تراس٠خ . 

 

 ثانيا3  مؤشر الفجوة الضريبية .   
نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحمي  طرحيتم قياس مؤشر الفجوة الضريبية من خالل 

مالي ، وبتطبيق ذلك عمى الجزائر اإلجمالي مع نسبة الحصيمة الضريبة إلى الناتج المحمي اإلج
مساىمة  ضعف( تبين لنا أن حجم الفجوة الضريبية كبير ما يعكس  2019-2004في المدة) 

الضريبة في تغطية نفقات العامة لمدولة، باإلضافة إلى التنامي المفرط في النفقات العامة، 
ن خاللو  أن نسبة النفقات إذ يتضح لنا م ،حجم الفجوة الضريبية في الجزائر ( يبين6والجدول )

 2004طيمة المدة منذ عام  متباينالعامة إلى الناتج المحمي االجمالي كانت مرتفعة ارتفاعا 
وتزيد نسبتيا بشكل اكبر من نسبة تزايد اإليرادات الضريبية مما يدل عمى اعتماد  2019ولغاية 

 انتفاصٍم      

 انسُىاث

حجى انُاتج انًحهً االجًانً 

 (1) والرد يهٍىٌ

حجى انذٌٍ االجًانً 

 ( 2) والرد يهٍىٌ

نى انُاتج َسبت انذٌٍ ا

انًحهً االجًانً % 

(1/2) 

2004 85330 30056 35.2 

2005 103210 27145 26.3 

2006 117100 27672 23.6 

2007 134980 18237 13.5 

2008 171000 13777 8.1 

2009 137050 13416 9.8 

2010 161210 16909 10.5 

2011 200250 18532 9.3 

2012 209060 19523 9.3 

2013 209760 15932 7.6 

2014 213810 16402 7.7 

2015 165980 14518 8.7 

2016 160030 32742 20.5 

2017 170210 45622 26.8 

2018 175370 66329 37.8 

2019 171070 78300 45.8 
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المتزايدة كون االيرادات ىذه النفقات ( لسد الحكومة عمى االيرادات االخرى وىي )النفطية
 ففي الوقت الذي كانت فيو ،الضريبية ظمت بحجم ونسبة متواضعة جدًا بالنسبة لمنفقات اإلجمالية

والى  2008%(عام 38ثم ارتفعت بعد ذلك الى )، 2004%( عام 30.7النفقات تشكل )نسبة 
قتصادية العامة مت ىذه النسبة تتغير مع تغير األوضاع االظو  ،2015%(عام 45.8يقارب ) ما

نسبة اإليرادات الضريبية  من مت تشكل النسبة االكبرظانيا  لمبمد وسياسات الحكومة المتبعة، اال
واستمر الحال طيمة المدة تقريبًا بتزايد طفيف  ،20041%( فقط عام 0.5سوى ) التي لم تشكل

% 2ى اقل من تراجعت الثم  ،2006%(عام 4.5الى ) تارتفعفي ىذا النوع من االيرادات إذ 
انخفاضيا  عمى الرغم منمت الحكومة تسعى لتنمية ىذا النوع من اإليرادات ظو ، 2009عام 

واألزمات  تأثير األزمة الماليةوصعوبة جبايتيا، وذلك نتيجة الضغط الخارجي الممثل ب
 مما دفع بالحكومة الى تشديد اإلجراءات الخاصة بالجباية الضريبية ،عمى الجزائر االقتصادية

يرجع سبب ذلك ايضًا الى توجو الدولة ورغبتيا عية الضريبية المشمولة، كما فضاًل عن زيادة األو 
%( 2.1انيا سرعان ما تراجعت الى ) الا بعد انخفاض اسعار النفط عالميًا، في تنويع ايراداتيا

 مما شجع نحو عدم، 2018عام نتيجة تحسن وارتفاع االسعار العالمية لمنفط ، و 2018 لعام
ادى وبشكل اقوى الى تنامي حجم الرقابة والجباية الضريبية من المشمولين وبالتالي ب االىتمام

، وضعف دور عمى ىيكل اإليرادات العامةوىيمنة اإليرادات النفطية من جديد  اإلنفاق العام
( %0.2) اذ بمغت ة في تمويل الموازنة العامة والنفقات اإلجمالية بشكل عامياإليرادات الضريب

 ،%(5مما انعكس عمى تراجع مؤشر الفجوة الضريبية عن الحد المسموح بو وىو ). 2019عام 
اتساع الفجوة بين النفقات العامة وقدرة تغطيتيا باالعتماد عمى الجباية  وبالتالي احدث ذلك
واتسعت ىذه الفجوة الى  2004%( عام 30.3بمغت الفجوة الضريبية ) اذالعادية لمضرائب، 

( 2019- 2017) لمسنوات%( 38اال انيا تراجعت الى ما يقارب )  2015عام %( 44.4)
ة بالضرائب بشكل يبسبب تراجع نمو االقتصاد الجزائري وعدم شمول الكثير من االوعية الضريب

 االستدامةقانوني وليس بفضل االجراءات التصحيحية لالقتصاد وىو ما يعكس صعوبة تحقيق 
إذا استمر اإلنفاق العام بيذه الوتيرة ودون االعتماد عمى تنويع  وفق ىذا المؤشرعمى المالية 

فمن المعروف ان اتساع الفجوة  الحد من الفجوة الضريبة في البمدااليرادات الضريبية وزيادتيا و 
متزم بدفع يعني ان ىناك من ي ةالضريبية يعني زيادة التيرب الضريبي وان انخفاض مؤشر الفجو 

 .2تحايل عمى القانون الخاص لتحصيل الضرائب في البمدالضرائب دون تأخر أو 
 

                                                           

 29/11/2020بتاريخ  http://www.mf.gov.dzالموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية  - 1
بحث  ،2016-1990لية في الجزائر خالل الفترة الما االستدامةأوكيل رابح، مؤشرات  عصماني مختار، - 2

 . 2018، سنة 25، العدد13منشور في مجمة معارف، المجمد 

http://www.mf.gov.dz/
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 ( 6ظذٚي )

 (2019-2004ٔغثح اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح فٟ اٌعضائش ٌٍّذج )
 

 انتفاصٍم   
 

 

 

 انسُىاث

حجى انُاتج 

االجًانً يهٍىٌ 

 (1دوالر )

حجى انُفقاث 

انعايت يهٍىٌ 

 دوالر 

(2) 

حجى االٌراداث 
انضرٌبٍت  

يهٍىٌ دوالر 

(3) 

قاث َسبت انُف

 %انى انُاتج 

 (4)1/2 

َسبت 

االٌراداث 

انضرٌبٍت انى 

 1/3%انُاتج 

 (5) 

 َسبت انفجىة

 انضرٌبٍت 

%4-5 

(6) 

2004 85330 26260 418 30.8 0.5 30.3 

2005 103210 27100 454 26.3 0.4 25.8 

2006 117100 33600 5233 28.7 4.5 24.2 

2007 134980 44920 561 33.3 0.4 32.9 

2008 171000 64910 6235 38.0 3.6 34.3 

2009 137050 58500 0942 42.7 0.7 42.0 

2010 161210 60050 1136 37.2 0.7 36.5 

2011 200250 80310 1391 40.1 0.7 39.4 

2012 209060 91080 1621 43.6 0.8 42.8 

2013 209760 75870 1613 36.2 0.8 35.4 

2014 213810 86780 1685 40.6 0.8 39.8 

2015 165980 76020 2370 45.8 1.4 44.4 

2016 160030 66700 2978 41.7 1.9 39.8 

2017 170210 65610 337 38.5 0.2 38.3 

2018 175370 66310 3660 37.8 2.1 35.7 

2019 171070 64700 387 37.8 0.2 37.6 

 

إٌّشٛسج ػٍٝ ( ِٓ ػًّ اٌثاؼصح تاالعرٕاد اٌٝ ت١أاخ ٚصاسج اٌّا١ٌح اٌعضائش٠ح  6ٚ 5 4االػّذج )  اٌّظذس:

 .  29/11/2020تراس٠خ  http://www.mf.gov.dzاٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ 

 

 

 

 . انًىازَتيؤشر عجس  ثانثا:

  حاإلظّا١ٌ اال٠شاداخ١ك ئٌٝ اٌفشق ت١ٓ اإلٔفاق اإلظّاٌٟ ٠ٚش١ش ػعض اٌّٛاصٔح تاٌّؼٕٝ اٌؼ

اٚ اٌؽاٌح اٌرٟ ذىْٛ ف١ٙا ٔفماخ اٌذٌٚح أوصش ِٓ ئ٠شاداذٙا، ٠ٚؼثش ػٕٗ ِؽاعث١ا تاٌشط١ذ اٌغٍثٟ 

لرظاد اٌعضائشٞ ٚتإٌظش ٌٍذٚس ٚتإٌغثح ٌال  ،ٌٍّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍذٌٚح اٌزٞ ٠إشش ٌؼعض ِٛاسد٘ا

٠ًّٛ ِٛاصٔح اٌذٌٚح  ٠رُ ذؽذ٠ذ عؼش ذمذ٠شٞ ٌثش١ًِ إٌفؾ ع٠ٕٛاً ػٕذ اػذاد إٌفؾ فٟ ذ ٗاٌزٞ ٠ٍؼث

، 2008دٚالس ٌٍثش١ًِ عٕح  37، شُ 2000دٚالس ٌٍثش١ًِ عٕح  19اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ِصالً ذُ ذؽذ٠ذٖ 

اِا  ،ٚذؽغة ػٍٝ أعاعٗ ِٛاسد اٌّٛاصٔح ..، ٚ٘ىزا 2017دٚالس ٌٍثش١ًِ عٕح  ١ٌ50رُ سفؼٗ ئٌٝ 

٠غّٝ  ١ؽٛي ئٌٝ طٕذٚق خاص تؼثؾ اٌّٛاسدفاع االعؼاس اٌؽم١م١ح خالي اٌغٕح ففٟ ؼاي اسذ

http://www.mf.gov.dz/
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)طٕذٚق ػثؾ اٌّٛاسد( ذفاد٠ا ٌؼخ ع١ٌٛح ٔمذ٠ح اوصش ِٓ اٌطالح االعر١ؼات١ح ٌاللرظاد اٌٛؽٕٟ
1

 ،

ذغؼٝ ِٓ خالٌٗ اٌؽىِٛح ئٌٝ  ،ٚتزٌه فأْ ػعض اٌّٛاصٔح فٟ اٌعضائش ٘ٛ ػعض ؼغاتٟ غاٌثاً 

٠ث١ٓ ٌٕا ؼعُ االٔفاق  (7) ، ٚاٌعذٚيٌذائشج االلرظاد٠ح تشىً غ١ش ِثشسفٟ اذفادٞ ػخ األِٛاي 

ٚلذ ذث١ٓ ٌٕا ِٓ  ،ٌفائغ فٟ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍذٌٚحٚٔغثح اٌؼعض اٚ ا اال٠شاداخاالظّاٌٟ ٚؼعُ 

، ( 2019 -  2004 )  اْ ؼعُ اإل٠شاداخ اٌّرؽظٍح ذضداد ع٠ٕٛاً ؽٛاي ِذج اٌذساعح  خالي رٌه

، ار اسذفؼد اْ ٘زٖ اٌض٠ادج ال ذىفٟ ٌرغط١ح ؼعُ إٌفماخ اٌؼاِح اٌرٟ ذمَٛ تٙا اٌؽىِٛحٌىٓ اٌؽم١مح 

 ؼعُ ْأ ، فٟ ؼ١ٍِ2019ٓ١ْٛ دٚالس ػاَ  55170، اٌٝ ١ٍِ2004ْٛ دٚالس ػاَ  30810ِٓ 

١ٍِْٛ  26260ذضا٠ذ ِٓ  فمذ( 2019-2004االٔفاق اٌؼاَ ٠رضا٠ذ تشىً وث١ش ظذاً ؽ١ٍح اٌّذج )

تٛذ١شج اعشع خالي اٌّذج ِٓ ذٕاِٝ ، ١ٍِ2019ْٚٛ دٚالس ػاَ  64700، اٌٝ  2004دٚالس ػاَ 

ٍد اٌعضائش ظرٌه  ِٓ شغُػٍٝ اٌ، اِا تؼذ٘ا فمذ ذُ ذشش١ذ إٌفماخ 2008ٚ اٌٝ ػاَ 2004ػاَ 

( -7.990اٌؼعض) ار تٍغ ؼعُ 2009فٟ ِؼظُ عٕٛاخ اٌذساعح، خظٛطاً اٌّذج ِٓ  اً ذؽمك ػعض

اْ ٔغثح االٔفاق لذ  سغُٚ( ١ٍِْٛ دٚالس، -9.530تٍغ ؼعُ اٌؼعض) ١ٍِ2019ْٛ دٚالس، اٌٝ ػاَ 

ػاَ اٌرمشف ػٍٝ أشش أخفاع اعؼاس إٌفؾ ػا١ٌّاً  ع١اعح تغثة اذثاع اٌذٌٚح 2009ذشاظؼد ػاَ 

ٚظٍد ِؽافظح ػٍٝ ٘زٖ إٌغثح ٌؼاَ  ،١ٍِْٛ دٚالس 58500االٔفاق اٌٝ  ؼعُ ذشاظغ ، ئر2008

 اال٠شادسذفاع ِغرّش فٟ ؼعُ اذ ؼعُ االٔفاق االظّاٌٟ ِظؽٛتاً تاِا تؼذ رٌه فمذ ذضا٠ ،2009

اٌٝ ٚاعرّش االٔخفاع  2017األ أٗ ذشاظغ تؼذ رٌه ػاَ  2015 االظّاٌٟ ِٓ ؼعُ اٌذخً ػاَ

 ٚػػ اٌثؽسوّا ْ ٚذ١شج ذضا٠ذ االٔفاق اٌؼاَ وث١شج ظذاً ااأل أٗ ٚتشىً ػاَ ف ،2019ٔٙا٠ح ػاَ 

ذٛظٗ اٌذٌٚح اٌٝ اٌثشاِط  :ذخً ٠شظغ رٌه ٌعٍّح ِٓ االعثاب ِٕٙا تإٌغثح ٌٍرضا٠ذ فٟ ؼعُ اٌ

ِا ت١ٓ ٌّذج ٔؼاػ االلرظادٞ ئٌٝ تشاِط دػُ إٌّٛ ٚذٛؽ١ذٖ فٟ ااٌر٠ّٕٛح أطاللا ِٓ تشٔاِط اال

، ِا ٠فغش اػرّاد ا٘ذاف ّٔٛ االلرظاد اٌعضائشٞ ػٍٝ ع١اعح ا١ٌّضا١ٔح تشىً وث١ش 2004-2019

اّ٘ح اٌمطاع اٌخاص، أِا اٌؼاًِ اٌصأٟ ف١رؼٍك ترشاظغ ئ٠شاداخ اٌذٌٚح ظذا تإٌظش ٌّؽذٚد٠ح ِغ

فٟ اٌغٕٛاخ األخ١شج ٔر١عح أخفاع أعؼاس إٌفؾ تٕغثح وث١شج ظذاً أدخ اٌٝ ذشاظغ إٌّٛ فٟ ؼعُ 

، صٔح اٌّا١ٌح ٌٍذٌٚح ٚاعرمشاس٘اػٍٝ اٌّٛا اً إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ  ٚ٘ٛ ِا ظؼً اٌخطش ِؼاػف

 .(2019 – 2004( ؼعُ اٌؼعض ٚفرشاذٗ خالي ِذج اٌذساعح )٠ٚ2ث١ٓ اٌشىً )

 

 

 
                                                           

صندوق ضبط الموارد كآلية لضبط الميزانية العامة في الجزائر دراسة  بغتة سييمة، بن الطاىر حسين، - 1
 .269، ص 2016سنة ،1،العدد8( بحث منشور في مجمة دفاتر اقتصادية، المجمد2014-2000الفترة)
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 (7ظذٚي )

 فٟ اٌعضائشٚٔغثح اٌؼعض اٚ اٌفائغ فٟ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٚإٌفماخ  اال٠شاداخؼعُ 

 ١ٍِْٛ دٚالس(  2019-2004ٌٍّذج )

-2004( من اعداد الباحث استنادًا الى بيانات تقارير البنك المركزي الجزائري لممدة )3المصدر : العمود )
  https://www.bank-of-algeria.dz   ( المتاحة عمى شبكة االنترنت2019

 

 (.8) انجذول بٍاَاث عهى اعتًادا   انباحث اعذاد يٍ/ انًصذر
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 حجم االٌرادات

 حجم االنفاق الحكومً

 (2)شكل 
حجم االيرادات والنفقات ونسبة العجز او الفائض في 

 (   2019-2004)للمدة  الموازنة العامة في الجزائر

 التفاصٌل    
  

 السنوات
 انعجس او انفائض انُفقاثحجى  حجى االٌراداث

2004 30810 26260 4550 

2005 42100 27100 15000 

2006 50120 33600 8.020 

2007 53900 44920 8.980 

2008 81320 64910 16.410 

2009 50510 58500 -7.990 

2010 59970 60050 -80.00 

2011 80080 80310 -230.0 

2012 81790 91080 -9.290 

2013 75040 75870 -830.0 

2014 71190 86780 -15.590 

2015 50700 76020 -25.320 

2016 45810 66700 -20.890 

2017 54490 65610 -11.120 

2018 58550 66310 -7.760 

2019 55170 64700 -9.530 
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 . الجزائراء االقتصادي في األد متغيراتتحميل المطمب الثالث3 

 اواَل3 البطالة . 

تمتد وكذلك في الجزائر فيي قائمة و  ،تكاد تكون مشكمة البطالة عامة في معظم الدول 
أدت إلى ظيورىا و تفاقميا في االقتصاد  عدةنتيجة أسباب  ،جذورىا إلى سنوات طويمة مضت

ني ومنيا التقني والتنظيمي و ما ىو سياسي وسكاري، ومن أسبابيا ما ىو اقتصادي و الجزائ
االداري وقد ادى ذلك الى عدم قدرة االقتصاد الجزائري عمى توفير فرص العمل الكافية أمام 
الداخمين الجدد في سوق العمل وبالتالي اصبحت مشكمة البطالة أكثر تعقيدا نظرا لعدم وجود 

كان بشكل عام اقل من سياسات واضحة لمتشغيل تعمل عمى زيادة فرص العمل رغم ان نمو الس
 نمو معدل البطالة وىو ما يعطي فرصة إلمكانية تحسين الوضع التشغيمي لمعاممين. 

( تطور نمو السكان في الجزائر مع تطور معدالت البطالة فييا ونجد من 8ويبين الجدول )
ي كان إذ نجد ان في الوقت الذ 1خاللو ان معدل البطالة مرتفع جدًا بالنسبة لمعدل نمو السكان

تراوح بين يوىو بتزايد مستمر وبمعدل سنوي  2004( مميون نسمة عام 32.6فيو عدد السكان )
 %(2.1عدل اعمى بمغ )بم 2016وصواًل الى  2013-2005كما في االعوام ، %( 2 -1.3)

، 2004في عام %( 17.6)بمغت نجد ان البطالة في حين  ،وىي اعمى نسبة ضمن مدة الدراسة
%( نتيجة 10انخفضت البطالة الى )، بينما 2010( مميون عام 36السكان الى ) كما ارتفع عدد

االجراءات التصحيحية التي اتبعتيا الحكومة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وصندوق النقد 
البطالة طيمة المدة معدل  استمر انخفاضوقد التي اسفرت عن تشغيل االيدي العاممة  ،الدولي

وبالمقارنة بين معدل نمو السكان ومعدل نمو ، 2019%( عام 11.4) السابقة حتى وصمت الى
داد من اجل تحسين االوضاع االقتصادية والبدء باع لدى الجزائر البطالة نجد ان ىناك فرصة
 .2البمدالقضاء عمى البطالة في األيدي العاممة وبالتالي  تشغيلوتنفيذ المشاريع التي تضمن 

 

 

 
                                                           

مشكمة البطالة و أثر برنامج اإلصالح االقتصادي عمييا، دراسة تحميمية تطبيقية، الدار الجامعية لمطباعة  - 1
 .144، ص 2005والنشر والتوزيع ، جميورية مصر العربية، 

ر دراسة تحميمية بوعالم موالي، سفير محمد، اثر البطالة والتشغيل عمى تحقيق النمو االقتصادي في الجزائ - 2
 .260،ص 2018، سنة 2، العدد3(، مجمة الدراسات االقتصادية ، المجمد 2015-1970وقياسية الفترة )
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 (8ظذٚي )

 (2019-2004 ج )ٌٍّذفٟ اٌعضائش ْ ٚٔغة اٌثطاٌح االظّا١ٌح ّٔٛ اٌغىاذطٛس  

 انتفاصٍم    

 انسُىاث  

 عذد انسكاٌ اإلجًانً

 )َسًت(

 يعذل ًَى انسكاٌ 

% 

 يعذل انبطانت اإلجًانً

 % 

2004 32692163 - 17.6 

2005 33149724 1.3 15.2 

2006 33149724 1.4 12.5 

2007 34166972 1.5 13.8 

2008 34730608 1.6 11.3 

2009 35333881 1.7 10.2 

2010 35977455 1.8 10.0 

2011 36661444 1.9 10.0 

2012 37383887 2.0 11.0 

2013 38140132 2.0 9.8 

2014 38923687 2.0 10.6 

2015 39728025 2.0 11.2 

2016 40551404 2.1 10.5 

2017 41389198 2.0 11.7 

2018 42228429 2.0 11.7 

2019 43053054 1.9 11.4 

ػٍٝ اٌّٛلغ  2019-2004اٌّظذس : اٌرمش٠ش االلرظادٞ اٌؼشتٟ اٌّٛؼذ ٌغٕٛاخ ِخرٍفح ٌٍّذج 

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019   10/12/2020ذاس٠خ اٌرظفػ  . 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019%20%20تاريخ%20التصفح%2010/12/2020
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 ثانيا3 التضخم  
وقد تميزت ، 2019- 2004ضخم في الجزائر خالل مدة الدراسة معدالت الت تتطور 

 بتطبيق برامج إنفاقية وسياسات اقتصادية جديدة تنسجم مع التوجياتىذه المدة، بعض سنوات 
 ةاال ان التحكم باالسباب النقدية المنشئة لمتضخم غير كافي التي توصي بيا المؤسسات الدولية،

لتحقيق استقرار دائم في االسعار مالم يتم القضاء عمى االسباب االخرى التي تمثل تيديدًا 
إذ يالحظ أن  معدالت التضخم بشكل عام،مما إنعكس عمى تذبذب  ستقرار النقدي في الجزائر،لال

ويبين  ،وىو يتزامن مع التوسع في اإلنفاق العاممتذبذبان معادالت التضخم شيدت ارتفاعا 
انخفض الى ، 2004%( عام 3.9فبعد ان كان معدل التضخم ) ( ادناه4( والشكل )9دول )الج
تطبيق  ، نتيجة2012%( كحد أقصى سنة 8.92ليعاود باالرتفاع الى ) ،2005%( عام 1.3)

 برامج اإلنفاق الحكومي الرامية الى تحقيق استقرار اقتصادي شامل ينسجم مع التوجيات العالمية،
فضاًل عن ارتفاع اسعار المواد واضح عمى زيادة الطمب الكمي وارتفاع االسعار، مما اثرت بشكل 

الغذائية عالميًا، وبالتالي انعكاس ذلك عمى اسعار المواد الغذائية المستوردة التي تشكل نسبة كبيرة 
من سمة استيالك الفرد الجزائري، اضافة الى ارتفاع اسعار السمع االستيالكية االخرى وانتقال 

الحكومة اتخذت  ان اللتضخم المستورد من الشركاء التجاريين مع الجزائر والموردين ليا، اا
ومنيا اتباع سياسة نقدية انكماشية في وتخفيض التضخم، اجراءات عدة لتقميل اثر تمك العوامل 

اطار اإلصالح االقتصادي من خالل تقميص حجم الطمب الكمي، واتباع اجراءات من شأنيا  
مى القدرة الشرائية لممستيمكين ومنيا تقديم دعم لمفالحين واعفاءات وتخفيضات استثنائية الحفاظ ع

الى ايضًا ويرجع ذلك لمحقوق الجمركية والرسوم عمى القيمة المضافة عمى المنتجات الغذائية، 
ومنيا انخفاض اسعار النفط عالميًا وانخفاض مقدار  اخرى مجموعة اسباب خارجية وداخمية

وبالتالي ، مما انعكس سمبا عمى القطاعات التجارية ،ة العامة وتنامي العجز في ىذه الفترةالموازن
%( عام  3.2انخفض من جديد إلى ) اذ، 1حدة التضخم في البمد قمصت ىذه االجراءات من

لعام نحو الضغوط الشعبية واالتجاه ا من رغموعمى ال، 2014%( عام 2.92وبعدىا الى ) 2013
ارتفع ثم  2015%( عام 4.7ثم عاود التضخم باالرتفاع مرة اخرى الى ) ،االجمالي زيادة االنفاق

 االجراءات والتدابير تمكجميع  ويمكن تعميل ذلك ان ،2ومابعدىا، 2017%( عام 5.5الى)

                                                           

طيبة عبد العزيز، بن مريم محمد، دور سياسة استيداف التضخم في الحد من تقمبات الناتج  دراسة تحميمية  - 1
، 21، المجمد1جتماعية واالنسانية، جامعة باتنةوقياسية لحالة الجزائر ، بحث منشور في مجمة العموم اإل

 .55، ص 2020، سنة 01العدد
of-https://www.bank-، عمى الموقع  2019 -2004البنك المركزي الجزائري ، تقارير سنوية لممدة  - 2

algeria.dz/  16/12/2020بتاريخ  . 
 

https://www.bank-of-algeria.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/
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 تدخل وبحاجة الىبحد ذاتيا، غير كافية بدونيا، ىي  أمسواء بتدخل الحكومة  السابق ذكرىا،
من التأثير عمى اسعار الكمفة وىذا يتطمب اصالحات مؤسسية حقيقية، من أجل  حقيقي حكومي

ق الجممة لبعض السمع، والشروع في اصالحات اسو حتكارات واعادة تنظيم الشانيا القضاء عمى ا
الطمب الكمي  ةىيكمية عمى مستوى الجياز اإلنتاجي تساىم في رفع مستوى العرض الكمي لمواجي

%( عام 4.2انخفض الى ) لذلكبتطبيق بعض ىذه السياسات،  ت الحكومةأوقد بدالمتزايد، 
%( وبشكل 4)لطبيعي المتوقع في الجزائر بحدودليتم تحديد ان معدل التضخم السنوي ا ،2018
نتيجة لمجموعة من االسباب  ،2019%( عام 1.9اال انو سرعان ما انخفض الى ) ،رسمي

 وتغيراتضعف اداء السياسة النقدية والمالية واىميا التشوىات الييكمية في االقتصاد الجزائري و 
 العالمية.اسعار النفط 

 (9ظذٚي )

  (2019 - 2004ٌٍّذج )ِؼذي اٌرؼخُ فٟ ل١ّح اٌذ٠ٕاس اٌعضائشٞ 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 انسُت

يعذل 

انتصخى 

% 

3.97 1.38 2.32 3.67 4.86 5.74 4.61 4.50 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 انسُت

يعذل 

انتصخى 

% 

8.92 3.26 2.92 4.78 6.40 5.59 4.27 1.95 

 . https://www.imf.orgػٍٝ اٌّٛلغ   2020-2004اٌّظذس : طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ  ذماس٠ش ع٠ٕٛح ٌٍّذج 
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 ثالثًا3 النمو االقتصادي. 

د تزاييظل  ،في الجزائر( ان حجم الناتج المحمي االجمالي 10نالحظ من خالل الجدول )
، الى 2004مميون دوالر عام  85330اذ ارتفع من  2008لغاية  2004طيمة المدة من 

، يةلدولية والمحمنتيجة استقرار االوضاع االقتصادية ا، وىو 2008مميون دوالر عام  171000
بعد ان كان  2008% عام 26.7وعندىا فقد بمغ معدل نمو حجم الناتج المحمي اإلجمالي 

نخفاض اسعار النفط اوبعد تأثر االقتصاد الجزائري ب 2009اما في عام  ،2004% عام 21.0
مميون دوالر، مما  137050جمالي بشكل كبير حتى سجل العالمية فقد انخفض حجم الناتج اال

، في حين تراجع نصيب 2009( عام -19.9نعكس سمبًا عمى معدل النمو حتى تراجع الى )ا
رتفاع لال، ثم عاود حجم الناتج 2009عام  3878الى  2008دوالر لمفرد عام  4923الفرد من 

خاللو فقد ومن  نتيجة ارتفاع اسعار النفط بشكل اساس، ،2014الى  2010مرة اخرى لممدة من 
مميون دوالر عام  213810الى  2010عام مميون دوالر،  161210 ج منارتفع حجم النات

كما ، 2011عام % 24.2الى  2010% عام 17.6من نسبة النمو  مما ادى الى رفع، 2014
معدل النمو ظل  أن اال دوالر/ سنة. 5499انعكس ذلك عمى زيادة نصيب الفرد من الناتج ليبمغ 

، التي ادت الى 2014نفط عالميًا، ففي أزمة عام تحت رحمة استقرار او ارتفاع اسعار ال
انخفاض اسعار النفط نجد انعكاس ذلك عمى معدل النمو في االقتصادي، ونصيب الفرد من 

وانخفض النمو اإلقتصادي الى  171070، اذ انخفض الناتج الى 1الناتج المحمي اإلجمالي
تأقمم الدولة ونالحظ ، 20192عام  3973( في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج الى -2.5)

اتباع البدائل االستراتيجة لتمويل الموازنة العامة ونجد انو من الضروري  ،عمى ىذا الوضع
 وتعظيم االيرادات السنوية في كافة القطاعات االقتصادية الجزائرية .

 

 

 

 

                                                           

world-https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/new-ثٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌّٛلغ اٌذظ١ٕف  - 1

2021-2020-level-income-classifications-country-bank  21/12/2020. تراس٠خ . 

ت١أاخ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ :  - 2

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD .  20/12/2020تراس٠خ. 

https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021%20.%20بتاريخ%2021/12/2020
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021%20.%20بتاريخ%2021/12/2020
https://blogs.worldbank.org/ar/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021%20.%20بتاريخ%2021/12/2020
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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 (10ظذٚي )

 عضائشفٟ اٌٚٔظ١ة اٌفشد ِٕٗ  ّٖٔٛ اٌغِٕٛٞٚؼذي  ؼعُ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ

   ( 2019 - 2004ٌٍّذج )

 التفاصٌل       
 

 السنوات
 عذد انسكاٌ

 َسًت

انُاتج انًحهً 

 االجًانً

 دوالر ٍىٌيه 

يعذل ًَى انُاتج 

انًحهً االجًانً 

% 

َصٍب انفرد يٍ 

 انُاتج االجًانً 

 )دوالر ايرٌكً(

2004 32692163 85330 - 2610 

2005 33149724 103210 21.0 3113 

2006 33641002 117100 13.5 3478 

2007 34166972 134980 15.3 3950 

2008 34730608 171000 26.7 4923 

2009 35333881 137050 -19.9 3878 

2010 35977455 161210 17.6 4480 

2011 36661444 200250 24.2 5462 

2012 37383887 209060 4.4 5592 

2013 38140132 209760 0.3 5499 

2014 38923687 213810 1.9 5493 

2015 39728025 165980 -22.4 4177 

2016 40551404 160030 -3.6 3946 

2017 41389198 170210 6.4 4112 

2018 42228429 175370 3.0 4152 

2019 43053054 171070 -2.5 3973 

ت١أاخ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ :  اٌّظذس : اٌعذٚي ِٓ اػذاد اٌثاؼس اعرٕاداً اٌٝ

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD .  20/12/2020تراس٠خ. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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 نثاًَانًبحث ا

 انًانٍت وعالقتها بًتغٍراث االداء االقتصادي فً انعراق االستذايتتحهٍم يؤشراث 

 انعراقً. االقتصادخصائص سًاث وانًطهب االول: 

كمددا  لقددد تراكمددت السياسددات واالحددداث والظددروف والتوجيددات السددابقة طيمددة العقددود الماضددية
، وتشدددوه السياسدددات ي االقتصددداد العراقدددييكميدددة كبيدددرة فددد، وبالتدددالي ادت إلدددى اخدددتالالت ىتقددددم ذكدددره

، ويمكددن إيجدداز أىددم االخددتالالت (1)االقتصددادية وبقائيددا غيددر متوازنددة فددي إدارة المددوارد االقتصددادية
 التي يعاني منيا وكما يأتي:

 .اختالل هٍكم انُاتج انًحهً االجًانً . 1

اداء بيا ما يقاس واحد من المقاييس الشاممة التي غالبا  ،الناتج المحمي اإلجمالي يعد
 2004تحديات متنوعة السيما بعد عام  يالعراقاالقتصاد الوطني  واجو في البمد، وقداالقتصاد 

اعتماده عمى االيرادات النفطية، فضال عن سوء  استمرار أدت الى اختالل ىيكمو االنتاجي بسبب
وتجارية  زراعيةو  يةوغياب التوجو نحو بناء قاعدة صناع قتصادية بشكل عام،اال إدارة الموارد

الذي بموجبو شكل القطاع النفطي ىيمنة كبيرة في تركيبة الناتج المحمي  االمر وغيرىا،
 الناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية ذلك، اذ نجد ان( يوضح 11اإلجمالي، والجدول)

(، اذ 2019-2004لسنوات متفرقة خالل المدة ) متفاوتة بدرجة كبيرة، مع النفط وبدونو والثابتة
بنسب اسيام تتراوح  ،يتضح منو سيطرة ناتج قطاع النفط عمى مجمل الناتج المحمي االجمالي

(يوضح 3والشكل) عمى التوالي لكل منيا، 2019و 2010%( لمسنوات 62.2( و)%45.9بين )
في  ،2009كما في عام  %57بينما كانت نسب إسيام الناتج غير النفطي التزيد عن ذلك، 

 .2019% في نياية المدة عام 48االت واستقرت عند نسبة اسيام دون افضل الح
ويمكن ايعاز تدني اسيام القطاعات االقتصادية باستثناء الناتج النفطي، الى غياب       

زاء ذلك كمو ظل االقتصاد  السياسات االقتصادية المناط بيا النيوض بتنمية ىذه القطاعات، وا 
ي اسيم في تواضع نمو االقتصاد الوطني الذي اتصف بالتقمب العراقي يعاني من اختالل ىيكم

                                                           
(1)

 :  ّظادس اٌرا١ٌحاٌٝ اٌظش ٠ٌٍّٕض٠ذ   - 

اٌرشخ١ض ٚعثً اٌّؼاٌعح، سؤ٠ا فٟ  -ئعّاػ١ً ػث١ذ ؼّادٞ ، االخرالالخ ا١ٌٙى١ٍح فٟ االلرظاد اٌؼشالٟ  -       

 .  44، ص 2010ِغرمثً االلرظاد اٌؼشالٟ ، ِشوض اٌؼشاق ٌٍذساعاخ ، تغذاد ، 

 .   ١ّٕ5ح االلرظاد٠ح، ِظذس عاتك ، صاؼّذ ػّش اٌشاٚٞ، اٌمطاع اٌخاص اٌؼشالٟ ٚدٚسٖ فٟ ػ١ٍّح اٌر -       
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بين االيجاب والسمب بسبب ضعف تنوعو االقتصادي وتدني قدراتو اإلنتاجية واعتماده الرئيس 
ن االقتصاد العراقي لكي ا، وبالتالي ف1عمى انتاج وتصدير النفط الخام وتأثره بالصدمات النفطية

نظرًا لفقدان الدور الذي  ةطويم مدةامامو  ،ىيكمو االنتاجي يتمكن من تصحيح ىذا االختالل في
االقتصادية الواضحة فضال  ياكان من الممكن ان تمعبو السياسات االقتصادية في ظل غياب الرؤ 

 . 2عن عدم كفاءة االدارة واالفتقار الى اليات منيجية

 (11جدول)
 لسنوات متفرقةالناتج المحمي االجمالي مع النفط وبدون النفط في العراق 

 مميون دينار 
 التفاصيل    

 
 

 السنة

(GDP) 
باألسعار 
 الجارية
 

GDP  باألسعار
 الثابتة مع النفط
سنة اساس 

100=2002 
 

الناتج المحمي من 
النفط الخام 

 باالسعار الثابتة
 مميون دينار

اسهام ناتج 
 النفط الخام

( GDPمن )
 باالسعار الثابتة

% 

 
(GDP) 

 بدون النفط  الخام
 

2004 53235359 101845262 58968407 57.9 42876855 

2005 73533599 103551403 66169347 63.9 37382056 

2009 130643200 124702075 53497190 42.9 71204885 

2010 162064566 132687029 60903346 45.9 71783683 

2011 217327107 142700217 78057019 54.7 64643198 

2013 273587529 174990175 83820294 47.9 91169881 

2014 266332655 178951407 92517877 51.7 86433530 

2015 194680972 183616252 101172555 55.1 82443697 

2019 277884869 223075021 138752663 62.2 42876855 

 : المصدر
 البنك المركزي العراقي المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات سنوية مختمفة . -1
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، مديرية الحسابات  - 2

 القومية، تقارير الناتج المحمي االجمالي لسنوات مختمفة 
                                                           

مقداد غضبان لطيف، ىيمنة النمط االستيالكي لإلنفاق الحكومي وتأثيره في النمو االقتصادي في العراق  -1
 364، ص100، عدد23( مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، مجاد2014-2003لممدة )

_ رؤية مستقبمية مركز  2003العراق ما بعد عام د كريم سالم حسين الغالبي، االصالح االقتصادي في  -2
 . 11، ص  2018البيان لمدراسات والتخطيط ، بغداد ، 
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 (.11عمل الباحث اعتمادًا عمى بيانات الجدول )المصدر : من 

 

 اختالل هيكل الموازنة العامة . 2

تتكون الموازنة العامة بصورة رئيسة من جانبين ىما جانب االيرادات العامة اي ما تحصل       
من مجاالت عدة، اما الجانب اآلخر فيو النفقات العامة وىو ما تقوم  عميو الدولة من ايرادات

رادات يتشكل االو  ،ستثمارية وغيرىا..و الدولة عمى جميع انشطتيا الخدمية والصحية واالبانفاق
ولذلك توطدت السمة الريعية في  .ابواب الصرف كافة تمويلل اً رئيس اً مصدر  في العراق النفطية

االقتصاد العراقي نظرا لغياب االستراتيجيات الفعالة لتوجيو نسب متزايدة من العوائد النفطية 
 (1) الستثمار في النشاطات السمعية غير النفطية.ل

( في 2019-2004خالل معاينة مسار الموازنة العامة لمدولة العراقية خالل المدة )ومن 
 و، بعض السنوات وعجزا في سنوات اخرى( يتبين انيا حققت رصيدًا فائضا في 12الجدول)

ليبمغ  ،2008ذلك حتى عام دينار استمرت في  مميون 788279نحو  2004عام  كانت فائضا
     ليبمغ  2009ثم تحقيق العجز المالي عام  دينار، مميون20848810 مقدار الفائض نحو 

قتصاد العراقي باالزمات االقتصادية نتيجة طبيعية لتأثر االوىو مميون دينار،  (380369-)
ير اسعار النفط انخفضت اسعار النفط الخام في االسواق العالمية، نتيجة تأث اذالعالمية، 

الصخري عمى النفط الخام، فضال عن انحسار االسواق العالمية نتيجة االزمة المالية، اما بعد 

                                                           

 التشخيص وسبل المعالجة، رؤية في -إسماعيل عبيد حمادي، االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي 1 -
 .  43ص مصدر سبق ذكره،مستقبل االقتصاد العراقي، 
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 اسهام ناتج النفط الخام من الناتج المحمي اإلجمالي في العراق 
 %باالسعار الثابتة   

 %باالسعار الثابتة ( GDP)اسهام ناتج النفط الخام من 
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، 2013الى عام ، 2010عام مميون دينار  6044022بمقدار  اً فائضفقد حقق العراق تحسنيا 
و ليبمغ نح 2016وبشكل مستمر حتى عام   ،2013( عام 5287480-بمقدار ) اً عجز  اذ حقق

، اما بعد تحسن األوضاع االقتصادية وارتفاع اسعار النفط عالميا دينار( مميون 12228181-)
وانتياء بعجز مالي  رمميون دينا 25696645بمقدار  2018عام في الموازنة فائض فقد تحقق 

نتيجة لتقمبات االسعار وزيادة النفقات العامة  2019( مميون دينار عام 4156528-)قدره 
والتغير في رصيد الموازنة العامة بين الفائض تارة والعجز تارة  ،ىذا التقمب توكان، ربشكل كبي

نظرا لمتقمب  ،1حجم االيرادات العامة السيما االيرادات النفطية عدم استقراراخرى يعود الى 
وانعكاسيا عمى حصيمة االيرادات العامة فضال عن  ،الحاصل في اسعار النفط الخام العالمية

يحدث عمى تارة اخرى وىي كرد فعل لما  واالنكماشيةتارة ة اإلنفاقية المتبعة بين التوسعية السياس
 ىي بمثابة تحدِ مة االختالل في الموازنة العامة سان مما يستنتج منو  مستوى االقتصاد العالمي،

 وانعكاسيا السمبي في اداء النشاط االقتصادي.لمبمد واضح في مجال السياسة المالية 

 (55) ظذٚي

 (5554-5557)سط١ذ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح فٟ اٌؼشاق ٌغٕٛاخ ِرفشلح خالي اٌّذج 

 ١ٍِْٛ د٠ٕاس                                                                    

 التفاصيل   
 السنة

 فائض او عجز الموازنة النفقات العامة االيرادات العامة 

2004 32905770 32117491 788279 

2005 40502890 26375175 14127715 

2008 80252182 59403372 20848810 

2009 55209352 55589721 -380369 

2010 76178223 70134201 6044022 

2013 113840076 119127556 -5287480 

2014 105364301 112192126 -6827825 

2016 54839219 67067400 -12228181 

2018 106569834 80873189 25696645 

2019 107566995 111723523 -4156528 

 الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى ، وزارة المالية ، دائرة الموازنة، بيانات لسنوات مختمفة .   المصدر:

                                                           

، محمد رحيم سالم، استدامة المالية العامة وسبل تحقيقيا في العراق، بحث منشور في عيادة سعيد حسين - 1
 .26، ص 2020، سنة النشر 29، العدد12مجمة االنبار االدارية واالقتصادية، المجمد 
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 .  اختالل الميزان التجاري.3

ميزان التجارة الخارجية في العراق ، ومنو يتضح مسار التجارة ( ادناه، 13)يوضح الجدول 
بمقدار متقارب  اً ايجابي الً عد ان شكل الييكل اختالادات، فبالخارجية من ناحية الصادرات واالستير 

، 2005مميون، عام  5,439,334ثم ارتفع الى  2004مميون دينار عام  4,999,628بمغ 
( بمغ نحو  2008-2006خالل السنوات ))فائض( وبحجم أكبر اً ايجابي بعد ذلك اختالالً شكل 

لميزان التجاري بمغ نحو وصوال الى فائض في ا 2006مميون دينار عام  17,342,727
تراجع الفائض التجاري نتيجة النخفاض اسعار  ، ثم2008مميون دينار عام  40,522,392

، 2009مميون دينار عام  4,849,065النفط عالميًا وتأثير ذلك عمى العراق، اذ انخفض الى 
اسعار النفط تراجعت  2014اما بعد ذلك فقد ارتفع نتيجة تحسن اسعار النفط عالميًا، وفي عام 

مميون دينار، بعد ان بمغ حجم الفائض  12,829,078مجددا حتى انخفض حجم الفائض الى 
ثم عاود باالرتفاع نتيجة تحسن اسعار النفط وقد  ، 20121 مميون دينار عام 51,373,442

 .2019عام  38,022,103حقق فائض مقداره 
لخارجية ومن ثم الميزان التجاري واذا ما ادركنا اسباب االختالل المستمر في التجارة ا

العراقي يتضح لنا اعتماد االقتصاد العراقي بصورة رئيسة عمى الصادرات النفطية، اذ تراوحت 
 2004عام في بداية المدة % 59.19نسب اسياميا الى اجمالي الصادرات بين 

وبالتالي نظرا لمتقمبات في اسعار النفط العالمية  2019% في نياية المدة عام 82.43ونحو
ميزان التجاري سواء اكان في التاثير في حجم العائدات النفطية واالسيام في حجم االختالل في ال

العجز ام الفائض فيو ناىيك عن تزايد حجم االستيرادات في بعض السنوات من المدة  حالة
مع حجم المذكورة، اذ ان التغيرات الممموسة في سعر النفط من شانيا ان تنعكس بعالقة طردية 

ت واسعار النفط الخام عمى اجمالي الصادرات في العراق االمر الذي يجعل تمك دااير اال
 الصادرات النفطية المصدر الرئيس لمميزان التجاري.

 

 

 

 

                                                           

 .  51، ص  2018التقرير االقتصادي السنوي لسنة  , البنك المركزي العراقي - 1
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 ( 13جدول )
 (2019-2004الميزان التجاري في العراق لسنوات متفرقة خالل المدة )حجم 

 مميون دينار  

 السنة

 
 السمعية الصادرات

مالي اج

االستيرادات 

 4 السمعية

 الميزان التجاري

 االستيرادات-صادرات
اجمالي الصادرات 

  1السمعية 

    الصادرات النفطية

2  

اسهام 

الصادرات 

 النفطية

%1/2 
2004 32,752,654 31,475,300 96.1 27,753,026 4,999,628 

2005 34,882,572 34,010,508 97.5 29,443,238 5,439,334 

2006 44,786,629 44,562,696 99.5 27,443,902 17,342,727 

2007 49,642,348 49,443,779 99.6 20,844,615 28,797,733 

2008 76,027,742 75,875,687 99.8 35,505,350 40,522,392 

2009 46,132,281 45,993,884 99.7 41,283,216 4,849,065 

2010 60,559,551 60,377,872 99.7 43,673,760 16,885,791 

2011 93,230,280 93,043,819 99.8 47,540,610 45,689,670 

2012 109,864,203 109,534,610 99.7 58,490,761 51,373,442 

2013 105,624,188 105,412,940 99.8 62,756,102 42,868,086 

2014 99,540,837 99,441,296 99.9 58,080,209 41,460,628 

2015 59,926,261 59,806,408 99.8 47,097,183 12,829,078 

2016 48,814,590 48,814,590 100.0 34,369,014 14,445,576 

2017 68,149,974 68,013,674 99.8 38,107,750 30,042,224 

2018 102,146,489 102,044,343 99.9 45,982,177 56,164,312 

2019 96,433,706 96,240,839 99.8 58,411,603 38,022,103 

 وزارة التخطيط، الجياز المركزي لالحصاء، المديرية الحسابات القومية، الحسابات الموحدة. المصدر:
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 . هيكل المديونية.4

يواجو االقتصاد العراقي مجموعة من االلتزامات المحمية والدولية تتعمق بحجم الدين العام 
سواء الداخمي  ،يكل الدين العام( يوضح االختالل الكبير في ى14الداخمي والخارجي، والجدول )

منو ام الخارجي، اذ يشكل الدين العام الخارجي النسبة األكبر في اسيامو من اجمالي الدين العام 
، والدين %95.58(، فبعد ان كان اسيام الدين الخارجي نحو2019-2004خالل المدة )

لتوازن بين إمكانات قصور السياسة المالية في خمق ا مما يؤشر، 2004% عام 4.42الداخمي 
ونظرا لقيام الحكومة  ،تمويل الموازنة والسياسة االنفاقية وسيولة االقتراض من المؤسسات الدولية

عمى العراقية بتولييا معالجة الديون عن طريق إطفاء قسم منيا السيما جراء المفاوضات الدولية 
ة ما تبقى منيا مع % ومعالج80حدود  الى وفق ما جاء في نادي باريس بتخفيض نسبتيا

نسبة الدين الخارجي السيما بعد في انخفاض ، حتى اصبح اسيام ذلك الدين 1الدائنين
% ، وصوال الى نسبة اسيام مقدارىا نحو 14.89% ونحو 85.11اذ بمغت نحو  ،2008عام

، 2019% لصالح الدين الخارجي في نياية المدة عام 64.5% لصالح الدين الداخمي 35.50
عوامل عدة في ارتفاع حجم الدين العام الخارجي واسيامو في بعض السنوات الى  وقد أسيمت

تراجع الموارد من النقد االجنبي فضال عن السياسة االنفاقية التوسعية التي تركت بعض اآلثار 
، بينما اسيمت عوامل اخرى في ارتفاع اسيام الدين 2السمبية في االحتياطي النقدي في العراق

، بينما كان تراجع تمك االسعار سببا في 20143ارتفاع اسعار النفط الخام عام  الداخمي منيا
معاودة االرتفاع في نسبة الدين الخارجي، فضال عن اسيام عوامل اخرى في حصول التقمب 

منيا تراجع الموارد من النقد االجنبي والتوجو نحو السياسة االنفاقية التوسعية التي الدين بنسب 
ان الحكومة  ، ومما نالحظو4ار السمبية في االحتياطي النقدي في العراقتركت بعض اآلث

الدين العام قد نجحت في  بإدارةة قوسياساتيا االقتصادية المتعم وفق برامجياعمى حرصت 

                                                           

لمركزي لإلحصاء مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات األولية في العراق، وزارة التخطيط، الجياز ا - 1
  72، ص 2010

 99،ص1987،عمان،2بينيتيا وافاقيا المستقبمية ط المؤسسة العربية المصرفية، اقتصاديات الدول العربية - 2
(، مجمة جامعة 2017-2006د. عمار عبد اليادي شالل، اثرالدين العام في التنمية االقتصادية لممدة )  -3

 9،ص2020،جامعة االنبار،82،العدد12االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية، المجمد
 .99مصدر سبق ذكره، ص المؤسسة العربية المصرفية،  - 4
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تخفيض نسبة الدين العام االجمالي الى الناتج المحمي اإلجمالي، وذلك من خالل اتباع طرق 
نسبة الدين العام الى الناتج المحمي اإلجمالي انخفضت من عديدة كما تقدم، اذ نجد ان 

نتيجة  2009% عام 10.2، وارتفعت الى 2008% عام 88.4، الى 2004% عام 423.4
ة العالمية واثرىا عمى العراق، في حين تم اإلستمرار بتخفيض ىذه النسبة الى الحدود ياالزمة المال

م ا% ع46، ثم الى 2018% عام 58فيض الدين الى اآلمنة لمدين في االعوام التالية اذ تم تخ
 ، وىي ضمن الحدود الطبيعية لمدين بشكل عام.2019

  (57)ظذٚي 

 (2019-2004اسيام الدين الداخمي والخارجي في العراق لممدة )

 السنة
 اسهام الدٌن الداخلً

% 
 اسهام الدٌن الخارجً

% 

َسبت انذٌٍ انعاو انى انُاتج 

 انًحهً االجًانً %

2004 4.42 95.58 423.4 

2005 5.12 94.88 283.1 

2006 5.56 94.44 177.5 

2007 7.55 92.45 101.7 

2008 6.76 93.24 88.4 

2009 14.89 85.11 102.1 

2010 12.1 87.9 62.5 

2011 10.84 89.16 47.5 

2012 8.87 91.13 40.5 

2013 6.37 93.63 37.2 

2014 12.26 87.74 38.3 

2015 31.91 68.09 66.2 

2016 39.88 60.12 75.8 

2017 37.9 62.1 69.6 

2018 34.52 65.48 58.1 

2019 35.50 64.5 46.1 

 المصدر: 
1. Prepared by the researcher according to – 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq. Arrive 6/5/2020. 

 نشرات سنوية مختمفة. . البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث،2
 لسنوات متفرقة. . صندوق النقد الدولي احصاءات الدين الخارجي3
  

 
 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq.%20Arrive%206/5/2020
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 المالية في العراق. االستدامةالمطمب الثاني3 تحميل مؤشرات 
 اوال3 مؤشر الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي . 

دين ين داخمي و بشكل اجمالي ) د النظر اليو تحميل مؤشر الدين العام من خالل يمكن
( ومقارنة ذلك الدين بحجم الناتج المحمي اإلجمالي لمبمد ويمكن لنا النظر والمالحظة من خارجي

عالقة   يماان حجم الدين اإلجمالي وحجم الناتج المحمي اإلجمالي تربط (15خالل الجدول )
إلجمالي، فضال مباشرة وأن ارتفاع حجم الناتج المحمي اإلجمالي يؤدي الى انخفاض حجم الدين ا

عن تأثير المتغيرات الخارجية عمى الدين اإلجمالي والتي تساىم وبشكل كبير عمى حجم الدين 
ومن أىم ىذه المتغيرات ىي تغيرات اسعار النفط والحروب وسوء توزيع التخصيصات المالية 

لعالم باالضافة الى انفتاح االقتصاد العراقي بدون تخطيط نحو ا ،عمى القطاعات االنتاجية
حجم الناتج الخارجي، ان ىذه أىم المتغيرات التي تؤثر عمى تغيرات حجم الدين اإلجمالي و 

،  2004عام ( مميار دوالر 36.6بمغ حجم الناتج المحمي اإلجمالي )اذ المحمي االجمالي، 
عدة اسباب منيا الحرب وانخفاض حجم المبيعات من النفط وغيرىا في وانخفاضو ىو نتيجة 

فقد ارتفع حجم الناتج  2005( مميار دوالر، اما عام 155حجم الدين اإلجمال )حين كان 
الدين اإلجمالي الى  ( مميار دوالر في حين تم تخفيض حجم49.9المحمي اإلجمالي الى )

، وعند تحسن االوضاع العامة في العراق وارتفاع اسعار النفط عالميًا ادت الى ( مميار141)
في حين بمغ معدل  2008( مميار دوالر عام 131االجمالي الى ) زيادة حجم الناتج المحمي

، ويرجع ذلك بشكل  2007( مميار عام 90( مميار دوالر بعد ان كان )116الدين الجمالي )
اساسي الى البدء ببرامج تنموية اقتصادية واجتماعية ووضع خطط لالعمار والتي لم يكتب ليا 

تنوعيا ، وغيرىا من العوامل  من رغمعمى الف الرقابة النجاح بسبب سوء اإلدارة والفساد وضع
، اما عام مى الورق لكنيا وىمية في الحقيقةالتي أدت الى الشروع بمشاريع استراتيجية عمالقة ع

وبسبب انعكاس األزمة المالية االقتصادية عمى العراق ممثمة في انخفاض اسعار النفط  2009
سديد الدين من الجيات المقرضة  من أجل االستمرار عالميًا فقد ادى ذلك الى طمب تأجيل ت

ارتفع  2010بمتطمبات سير عمل الحكومة لذلك لم ينخفض بشكل كبير، في حين المدة من 
، في حين تم  2014( مميار عام 234.6( مميار الى )138حجم الناتج المحمي االجمالي من )

الى  2010لممدة من  يار دوالر( مم89( الى )86الحفاظ عمى  حجم الدين االجمالي بين )
نتاج المحمي االجمالي انخفضت في ىذه المدة من ، ويعني ذلك ان نسبة الدين الى اال ،2014

، وىو مؤشر جيد جدًا ومقبول عالميًا بشكل كبير 2014%( عام 38الى ) 2010%( عام 62)
%( 423فض من )فقد انخ 2004نسبة االنخفاض التراكمي لمدين االجمالي من عام   وبمقارنة
وفقًا لمعاىدة ماستريخت أي  انو ضمن المستوى اآلمن لمدين اإلجمالي  2014عام  %(38الى )

، لكن بقي االقتصاد العراقي يعاني من يير صندوق النقد والبنك الدوليينفضال عن معا ،االوربية
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نتاج ي حجم االىذه الزيادة فمن رغم عمى التركز انتاجو ولم يممس التنوع االقتصادي الحقيقي 
( 177.7المحمي اإلجمالي واالنفتاح العالمي ، إذ انخفض حجم الناتج المحمي االجمالي الى )

ثم عاود  ،2014ع ترليون دوالر سنويًا عام بعد ان اقترب من تحقيق رب 2015مميار دوالر عام 
اساسي كما نتيجة الرتفاع اسعار النفط بشكل  2017( مميار دوالر عام 195.4اإلرتفاع الى )

ثم  2017( مميار عام 136الى ) 2014( مميار عام 89.9ان حجم الدين كذلك ارتفع من )
انخفض الدين الى  ، اذعالميًا وتحسن االيرادات الماليةعاود االنخفاض مع ارتفاع اسعار النفط 

 (234بالمقابل ارتفع حجم الناتج المحمي االجمالي الى )  2019( مميار دوالر عام 107.9)
ويمكن لنا ان نستخمص بشكل سريع ان نسبة الدين العام اإلجمالي   لمعام نفسومميار دوالر 

، وىو مؤشر جيد 2019%(عام 46الى ) 2004%( عام 423انخفضت بشكل عام من )
 لتحسن وضع الدين العام في العراق.

  (50)ظذٚي 

 ؼشاقفٟ اٌِإشش ٔغثح اظّاٌٟ اٌذ٠ٓ اٌؼاَ اٌٝ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ 

                                                                                                              دٚالس اس١ٍِ          (    2019 – 2004ٌٍّذج )                                          

                                   انتفاصٍم        

             انسُت     

حجى انُاتج انًحهً 

 االجًانً
 انعاو حجى انذٌٍ

يؤشر َسبت انذٌٍ انعاو 

انى انُاتج انًحهً 

 االجًانً %

2004 36620 155070 423.4 

2005 49950 141400 283.1 

2006 65150 115700 177.5 

2007 88830 90400 101.7 

2008 131610 116400 88.4 

2009 111660 114100 102.1 

2010 138520 86700 62.5 

2011 185750 88400 47.5 

2012 218030 88400 40.5 

2013 234640 87500 37.2 

2014 234650 89900 38.3 

2015 177720 117800 66.2 

2016 175150 132900 75.8 

2017 195470 136100 69.6 

2018 224230 130500 58.1 

2019 234090 107900 46.1 
    Source:- Prepared by the researcher according to 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq. Arrive 6/5/2020. 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq.%20Arrive%206/5/2020
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  ثاٍَا:  يؤشر انفجىة انضرٌبٍت .

٠ؼأٟ اٌؼشاق ِٓ ؼعُ فعٛج ػش٠ث١ح تشىً ٘ائً ئر أٔٗ غاٌثا ِا ٠الؼع أْ ٔغثح اٌؼشائة 

ؼظ١ٍح اإل٠شاداخ اٌؼش٠ث١ح اٌّرؽممح ع٠ٕٛا ال ذىفٟ ٌر٠ًّٛ  اٌفؼ١ٍح اٌرٟ ٠رُ ذؽظ١ٍٙا ع٠ٕٛا، أٞ

١ٍ٠ّٛح أخشٜ ، ٚػادج ِا٠ىْٛ اٌثذ٠ً تاذعاٖ اٌثؽس ػٓ ِظادس ذ أػثاء اإلٔفاق اٌؼاَ ، ِّا ٠ذفغ

٘ٛ ص٠ادج ذظذ٠ش إٌفؾ اٌخاَ فمؾ دْٚ اٌثؽس ػٓ اٌثذائً اٌؽم١مح ٌٍر٠ًّٛ ٚدْٚ اٌرىٍف ترم١ًٍ 

ذطٛس اٌؽظ١ٍح  اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح فٟ اٌثٍذ، وّا اْ ٘زا اٌّإشش ٠غاػذ ػٍٝ سطذ ٚذؽ١ًٍ

اٌؼاِح ٚذ٠ًّٛ أػثاء  اٌّا١ٌحاٌؼش٠ث١ح تاػرثاس٘ا أؼذ اٌّرغ١شاخ اٌشئ١غح فٟ ذٕف١ز ع١اعاخ 

اٌّا١ٌح ، ٠ٚؼأٟ اٌؼشاق ؼاٌٗ  االعرذاِحاألٔشطح اٌؽى١ِٛح، ئال ئٔٗ ال ٠ّصً ششؽا واف١ا ٌٍؽىُ ػٍٝ 

ؼاي تم١ح اٌذٚي إٌفط١ح ٚإٌا١ِح تشىً ػاَ ِٓ ؼعُ فعٛج ػش٠ث١ح تشىً وث١ش ظذاً ٚال ٠ؼٛي 

أخفاػٙا تشىً ػاَ ٚتغٛء اداسذٙا ، ػ١ٍٙا تشٟء ذّٕٛٞ اؽاللاً ، تً ذر١ّض ٘زٖ اٌؼشائة  ت

فٟ ؼعُ  اً ٚاػؽ اً ٚأخفاػ اً (، ؼ١س ٔعذ اْ ٕ٘ان ذزتزت16)ٚ٘زا ِا ٠ّىٓ ت١أٗ ِٓ خالي اٌعذٚي 

ئر ٔالؼع اْ ؼعُ اإل٠شاداخ  رّشاس اٌفعٛج اٌؼش٠ثح فٟ اٌؼشاق،اإل٠شاداخ اٌؼش٠ث١ح، ٚتاٌراٌٟ اع

( ١ٍِْٛ دٚالس ػاَ 8200لذسٖ ) اً ؼممد ا٠شاد فمذ، رؽممح ِرذ١ٔح ظذاً، ٚاعرّشخ تزٌهاٌؼش٠ث١ح اٌّ

ٔغثح ِا٠ماسب ، فٟ ؼ١ٓ اسذفؼد ل١ٍالً ٘زٖ اإل٠شاداخ اٌٝ 2004%( ػاَ 0.22، ٚتٕغثح )2004

 2004%( ػاَ 131.78، ٚلذ ذُ أخفاع ِمذاس اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح ِٓ ) 2005%( ػاَ 0.48)

ؼرالي ٚذغ١ش إٌظاَ اٌغ١اعٟ ق ٌال، ٚ٘ٛ ٔر١عح ؽث١ؼ١ح ٌرؼشع اٌؼشا2005%( ػاَ 92.52اٌٝ )

خفؼد ، اِا فٟ اٌغٕٛاخ اٌالؼمح فمذ أاػاق ذؽظ١ً اٌؼشائة ِٓ ِغرؽم١ٙا ٚااللرظادٞ ِّا

 2011ٌؼاَ %( 50ٌٝ ِا٠ماسب )، شُ اعرّشخ تاالٔخفاع ا2006.%( ػاَ 72.34اٌفعٛج اٌٝ )

اٌرشذ٠ذ فٟ االظشاءاخ ُٕ ػٓ فؼا١ٌح فٟ ذطث١ك اٌعثا٠ح اٌؼش٠ث١ح ٚاٌّراتؼح ٚٚ٘ٛ ِإشش ظ١ذ ٠

ػٍٝ  2011، ٌىٓ ؼم١مح اعرّشاس ٘زٖ اٌفعٛج تؼذ ػاَ ذ٠س ت١أاخ اٌّش١ٌّٛٓ فٟ اٌؼشائةٚذؽ

اطاب ِٕظِٛح ظثا٠ح  اٚ ِماستح ٌٙا ٠ذي ػٍٝ ذشاظغ وً ِا ذُ ذمذ٠ّٗ ٚاْ ٕ٘ان خٍالً  ٔفغٙا إٌغثح

 ذؽظ١ً اٌؼشائة فؼالً ػٓاٚ االظشاءاخ اٌّرثؼح فٟ  ٔفغٗ فٟ اٌمأْٛ اٌؼشائة ٚلذ ٠ىْٛ خٍالً 

ٚوّا ٠رُ اعرٕراظٗ ِٓ خالي ، ػذَ اٌرشذد ترؽظ١ٍٙا ٚػذَ ٚظٛد سلاتح ِٚراتؼح فٟ ٘زا اٌشأْ 

 .( 16اٌث١أاخ فٟ اٌعذٚي )

ٚفك ِثادساذٙا ٌرٕغعُ ِغ ِا ٠شرشؽٗ  ػٍٝ ٚفماً ٌرٛظٗ اٌؽىِٛح ٚعؼ١ٙا ٌر٠ٕٛغ اإل٠شاداخٚ

ح ٚذظاػذ ؼعُ اال٠شاداخ غ ؼعُ اٌفعٛج اٌؼش٠ثطٕذٚق إٌمذ ٚاٌثٕه اٌذ١١ٌٚٓ فمذ ذُ ذخف١

، ٚٔعذ ذأش١ش رٌه فٟ اٌفرشاخ اٌرٟ ذٕخفغ ف١ٙا اعؼاس إٌفؾ ػا١ٌّاً ٚأؼىاط رٌه ػٍٝ اٌؼش٠ث١ح

، ِّا ٠ذفغ اٌؽىِٛح اٌٝ ذطث١ك اظشاءاخ ِشذدج ػٍٝ اٌّىٍف١ٓ تذفغ االلرظاد اٌؼشالٟ تشىً ػاَ
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ِٓ شغُ ػٍٝ اٌاٌؼش٠ث١ح فٟ اٌؼشاق ، اال أٙا ٚاٌؼشائة، ِٚٓ شأْ رٌه اْ ٠مٍض ؼعُ اٌفعٛج 

ٍد تّغر٠ٛاخ ػا١ٌح ٚغ١ش ِمثٌٛح ، فّٓ خالي اٌعذٚي ٔعذ اْ ِإشش اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح ظرٌه 

، وّا أٗ اعرّش  2013%( ػاَ 55589تؼذ اْ واْ ) 2016%( ػاَ 47595أخفغ اٌٝ )

ال٠شاداخ اٌؼش٠ث١ح ِٓ فٟ اٌٛلد اٌزٞ اسذفغ ؼعُ ا 2018%( ػاَ 36 .(92تاالٔخفاع اٌٝ 

، ٚ٘ٛ ِإشش ظ١ذ تشىً 2018( ١ٍِاس دٚالس ػاَ 18380،  اٌٝ )2017( ١ٍِاس ػاَ 6.360)

( ١ٍِاس دٚالس فٟ ؼ١ٓ 8890فمذ أخفغ ؼعُ اٌؼشائة اٌّرؽظٍح اٌٝ ) 2019ػاَ، اِا فٟ ػاَ 

ِٚا  ، ٌٚٛ ٔظشٔا تشىً ػاَ اٌٝ اٌعذٚي ٌٍؼاَ ٔفغٗ%( 40.97تٍغ ؼعُ اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح ) 

عٕالؼع ِذٜ ػؼف  ،٠خض ؼعُ اال٠شاداخ اٌؼش٠ث١ح ٚٔغثرٙا اٌٝ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ

٠ؼٛي ػ١ٍٙا فٟ ذؽم١ك اٞ شىً ِٓ اشىاي اٌر١ّٕح  ار أٗ ال ،ا١ّ٘رٙا تإٌغثح ٌاللرظاد اٌؼشالٟ

ش٠ث١ح اٌٟ ٔعذ اْ ؼعُ اٌفعٛج اٌؼٚتاٌر ،اٌّا١ٌح االعرذاِحٚاالعرمشاس االلرظادٞ ٚاٌّاٌٟ ٚذؽم١ك 

فٟ  ِٓ ذؽغٕٗشغُ ػٍٝ ا١ٌش ظ١ذ ٚ٘ٛ ِإشش غ ،ً تشىً ِشذفغ ؽ١ٍح عٕٛاخ ِذج اٌذساعحظ

ٚػذَ ظذٜٚ  ،ذخط١ؾتشىً وث١ش ٠ُٕٚ ػٓ عٛء اداسج ٚ ، ٚ٘ٛ ِإشش عٍثٟتؼغ اٌغٕٛاخ

أخفاع ؼعّٙا  ِٓ شغُػٍٝ اٌاٌؽّا٠ح اٌرعاس٠ح ٌٍثؼائغ ِؽ١ٍح اٌظٕغ ػذَ فاػ١ٍح اٌمٛا١ٔٓ ٚ

خ اٌؼشٛائ١ح ٚاإلسذعاي فٟ اذخار اٌمشاساخ ٌُٚ ذغرطغ اٌؽىِٛح ِٓ ص٠ادج ؼعُ تغثة ٘زٖ اٌغ١اعا

اإل٠شاداخ اٌؼش٠ث١ح ٚتاٌراٌٟ اطثؽد ٕ٘ان فعٛج وث١شج ت١ٓ ِا ِخطؾ ِٓ ذؽظ١ً ا٠شاداخ 

ػش٠ث١ح ٚت١ٓ ِا ٠ّىٓ ظّؼٗ ٠ٚذخً اٌّٛاصٔح اٌؼاِح تشىً ِثاشش
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - https://data.albankaldawli.org/country/iraq. Arrive 6/5/2020. 

 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq
https://data.albankaldawli.org/country/iraq
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  (55)ظذٚي 

 (2019-2004اٌؼشاق ٌٍّذج )ِؼذي اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح فٟ 
 

 انتفاصٍم   
 

 

 

 انسُىاث

حجى انُاتج 

 االجًانً

 دوالريهٍىٌ  

(1) 

حجى انُفقاث 

 انعايت 

 دوالريهٍىٌ 

(2) 

حجى االٌراداث 
 انضرٌبٍت 

يهٍىٌ دوالر 

(3) 

َسبت انُفقاث 

 انى انُاتج 

1:2 

% 

َسبت 

االٌراداث 

انضرٌبٍت انى 

 انُاتج  

1:3 

% 

 َسبت انفجىة

  انضرٌبٍت

 

% 

2004 36620 48680 8200 132 0.22 131.78 

2005 49950 46470 24050 93 0.48 92.52 

2006 65150 48100 43240 73 0.66 72.34 

2007 88830 51400 12130 57 0.13 56.87 

2008 131610 89900 23480 68 0.17 67.83 

2009 111660 76990 16640 68 0.14 67.86 

2010 138520 80340 21830 58 0.15 57.85 

2011 185750 94250 8250 50 0.04 49.96 

2012 218030 109040 13580 50 0.06 49.94 

2013 234640 132000 28010 56 0.11 55.89 

2014 234650 119790 17780 51 0.07 50.93 

2015 177720 900230 16910 50 0.09 49.91 

2016 175150 84210 9360 48 0.05 47.95 

2017 195470 84730 6360 43 0.03 42.97 

2018 224230 84680 18380 37 0.08 36.92 

2019 234090 96930 8890 41 0.03 40.97 
    Source:- Prepared by the researcher according to 

https://data.albankaldawli.org/country/iraq. Arrive 6/5/2020.  

( فٙٛ 6( ِٓ ػًّ اٌثاؼس تاالعرٕاد ػٍٝ  لغّح االػّذج اٌغاتمح ٌٙا ،اِا اٌؼّٛد )455ت١أاخ االػّذج ) -

    ( اعرٕاداً اٌٝ ِؼادٌح اعرخشاض اٌفعٛج اٌؼش٠ث١ح اٌغاتك روش٘ا.4( ِٓ اٌؼّٛد سلُ )5تطشغ اٌؼّٛد سلُ )

 

 ثالثا3 مؤشر عجز الموازنة. 
بما ان العراق ىو احادي الجانب في الصادرات لمخارج والمتمثمة في تصدير النفط الخام       

الى األسواق العالمية لذلك، يرتبط عجز الموازنة العامة في العراق بصورة رئيسة بكمية صادرات 
اد %(، وبذلك يعد ىذا القطاع ىو القطاع الرئيسي لالقتص93القطاع النفطي وبنسبة تصل الى )

العراقي، كما ان العجز او الفائض الذي يحققو العراق مرتبط بتغيرات اسعار النفط الخام المباعة 
في األسواق العالمية، فمو ارتفعت تمك األسعار ادى ذلك الى تحقيق فائض في موازنة العراق اما 

لموازنة ن ذلك يؤدي وبشكل مباشر الى عجز اافي حالة انخفاض اسعار النفط الخام عالميًا ف
االستثمارية،  ونالحظ من الجدول  أموبالتالي عدم تحقيق االىداف االقتصادية سواء التشغيمية 

 مميار( -18841) العجز( بمغ حجم 2004ة في العراق ففي سنة ) ( تطور عجز الموازن17)

https://data.albankaldawli.org/country/iraq
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اض دوالر، وىذا يعود بشكل رئيس الى تأثر العراق بالحرب واالحتالل الحقًا، ما ادى الى انخف
العوائد النفطية نتيجة استمرار تمك الظروف وبقاء اثر فرض العقوبات االقتصادية السابقة عمى 

فالمزيج من الحرب والعقوبات االقتصادية، تركت ىذا القطاع معزوال تماما عن التقنيات العراق، 
امة نتيجة رفع االيرادات الع ىي زيادةوالتي حدثت الحقًا اما العوامل االخرى ، الحديثة والصناعية

ودخول  ،2005ستقرار األمني النسبي خالل عام قتصادي المفروض عمى العراق واالالحصار اال
تحسن المؤشرات الموازنة وبالتالي  فائض فيالى  كل ىذا ادى الشركات النفطية االستثمارية،

نتيجة  انخفاض الموارد المالية لمدولة، والسيما بعد ،2007اما بعد عام  ،مااالقتصادية بشكل ع
ح االقتصاد العراقي عمى مصراعيو تجاه الخارج وبما انو ذو اقتصاد اوانفتاالزمات االقتصادية 

العالمية لذلك لم تتييأ لو الفرصة لمواكبة التغيرات  سنة، 13مغمق ويعاني من حصار لمدة 
لمعراق انعكاسات سمبية كبيرة عمى االقتصاد ، فكان االنفتاح االقتصادي ومنافسة السمع االجنبية

جعمت من العراق سوقًا لتصريف المنتجات االجنبية بل اغراقو من تمك المنتجات  اذ ،1العراقي
وبدون اجراء رقابة او فحص او فرض ضريبة عمى معظميا ، فما يجنيو العراق من أموال نتيجة 

بو من ذات الدول او من غيرىا عمى شكل سمع  بيع النفط الخام الى االسواق العالمية يتم التسوق
انيا اما  نالحظواقع تمك السمع المستوردة مع دول اخرى  وبمقارنةكمالية غير ضرورية بمعظميا 

%( من سعرىا الحقيقي في حين تباع في 200ممنوعة او تفرض عمييا ضرائب حتى تتجاوز )
، وان ىذا السموك وعمى ش ربح بسيطراق او الحصول عمى ىامالعراق بسعر الكمفة من أجل االغ

مدى سنوات الدراسة قد اظيرت تغيرات بطبيعة االنفاق في المجتمع العراقي واالعتياد عمى ما 
يعرف بثقافة االنفاق، وىو ما ينعكس عمى نفقات الحكومة ايضًا اذا نالحظ من خالل الجدول 

اع حجم االيرادات الحكومية تفار  من رغمعمى ال( ان االنفاق يتزايد سنويًا وبشكل كبير 19)
، ومن اسباب العجز ايضًا ىو ارتفاع عدد من يسافر خارج العراق وينفق االموال العامة ايضاً 

سواء في السياحة الترفييية او السياحة العالجية )لمعالجة الحالت المرضية( او السياحة الدراسية 
والتي  بل اآلف الدوالرات االمريكية () لمحصول عمى شيادات اكاديمية عميا من خارج العراق مقا

والتي يجب ان تقنن وتخفض من اجل عدم اليدر بتمك االيرادات التي فل بيا الحكومة عادة تتك
 .2تكمف الدولة سنويًا عشرات المميارات من الدوالرات 

                                                           

اٌذورٛس ٌٍؼٍَٛ ،  داس ،1ؽ،   2014 ػاَ تؼذ اٌؼشالٟ االلرظادٞ ٌٛػغ ذؽ١ٍ١ٍح سؤٜ ٚٞ،ااٌش ػّش أؼّذ  - 1

 .  66، ص  2019تغذاد ،

2
ل١ظ ِٙذٞ ؼغٓ اٌث١اذٟ، ١ِادج ؼغٓ سؼ١ُ ، األِاوٓ اٌغ١اؼ١ح فٟ اٌؼشاق ٚا١ّ٘رٙا فٟ ذؼظ١ُ اٌّٛاسد  - 

/ آ٠اس 25ظاِؼح عاِشاء، فٟ  -ٟ ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌصاٌس ٌى١ٍح ا٢شاس اٌّا١ٌح ، تؽس ِٕشٛس ف

 .47، ص2021
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فة الناجمة عن زيادة اإلنفاق العسكري وكم اما من اسباب االنفاق االخرى ىي الجوانب العسكرية 
التعامل مع األزمة اإلنسانية التي تسببت بيا التنظيمات اإلرىابية في بعض المحافظات العراقية 

نتيجة تمك االسباب فضال عن انخفاض  ( 2017 – 2013) ، وقد سجل حالة عجز في عام
 مما ضاعف األزمة االقتصادية في العراق نتيجة ازدواج ما ،اسعار النفط العالمي بشكل كبير

دوالر  مميار( 115418مع انخفاض اسعار النفط فمن ناحية بمغ حجم االيرادات ) ،كرهتقدم ذ
، ثم بفعل تمك العوامل انخفض حجم 2013دوالر عام  مميار( 132000نفقات)وحجم ال

، في حين كانت 2016مميار عام  (55498الى ) 2014( مميار عام 104386االيرادات من )
( 119790منو في النفقات اذ انخفضت من ) أفي االسعار ابطاستجابة النفقات لذلك االنخفاض 

 – 2017، اما في المدة من ) 2016( مميار عام 84210الى ) 2014عام  الرمميار دو 
( فقد تم تثبيت حجم النفقات كما في السنة السابقة ليا في حين ارتفع االيرادات المالية  2019

 2018مما قمل من حجم العجز، اما عام  سيطبنتيجة ادخال مصادر ايرادات اخرى ولو بشكل 
مما ساىم في تثبيت حجم النفقات  العصاباتفقد ارتفعت اسعار النفط عالميًا وتم القضاء عمى 

             ( ، اما حجم االيرادات فقد ارتفع الى 2017و 2016كما في االعوام السابقة ليا ) 
            في الموازنة بمغ اً ما حقق فائض، م 2018 في العام نفسودوالر  ميون( م105599) 
وفي عاودت االسعار العالمية لمنفط باالنخفاض  2019( مميار دوالر ، وفي عام 20916) 

( مميار دوالر فقط بعد ان 2338عاد االنفاق بالتزايد مما قمص حجم الفائض الى ) الوقت نفسو
 .2019ر عام ( مميا96930( وحجم االنفاق )99269بمغ حجم االيرادات )
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  (54)ظذٚي 

 ؼعُ اال٠شاداخ ٚإٌفماخ ٚٔغثح اٌؼعض اٚ اٌفائغ فٟ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍؼشاق

 ( ١ٍِْٛ دٚالس  2019-2004ٌٍّذج ) 

 انتفاصٍم
 

 انسُىاث

 حجى االٌراداث  

(1) 

حجى انُفقاث اإلجًانٍت 

(2) 

حجى انعجس او انفائض 

(3) 

2004 29839 48680 -18841 

2005 49468 46470 2998 

2006 58346 48100 10245 

2007 60141 51400 8739 

2008 88560 89900 -1345 

2009 60331 76990 -16660 

2010 73572 80340 -6771 

2011 104564 94250 10313 

2012 119449 109040 10407 

2013 115418 132000 -16683 

2014 104386 119790 -15404 

2015 63450 900230 -26573 

2016 55498 84210 -28712 

2017 76318 84730 -8413 

2018 105599 84680 20916 

2019 99269 96930 2338 

اٌرمش٠ش االلرظادٞ اٌغٕٛٞ ٌغٕٛاخ  ،اٌثٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ،اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌإلؼظاء ٚاألتؽاز اٌّظذس :

 (.2019-2004ِرفشلح )

 (152فٟ اٌؼّٛد٠ٓ )اؼس اعرٕاداً اٌٝ اٌث١أاخ ( ِٓ اػذاد اٌث3اٌؼّٛد ) -

 

 ) يهٍىٌ دٌُار(  2019-2004(  عجس انًىازَت فً انعراق نهًذة 5شكم )

 

 ( اػالٖ.17اٌّظذس / ِٓ اػذاد اٌثاؼس اعرٕاداً اٌٝ ت١أاخ اٌعذٚي )
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 األداء االقتصادي في العراق. متغيراتتحميل المطمب الثالث3 

 اواَل3 البطالة . 

ظاىرة البطالة واحدة من اىم المشكالت الرئيسة التي تيدد استقرار البمدان المختمفة تعد 
النامية منيا والمتقدمة فضال عن اسياميا في ابطاء التنمية االقتصادية السيما في البمدان النامية 

ضياع  إذ إن ارتفاع معدالت البطالة يؤدي إلى انخفاض الناتج القومي وبالتالي، (1)ومنيا العراق 
، واألمر الطبيعي ليا غالبا ما يكون في حالة عدم تجاوز 2موارد تمك البمدان التي تعاني منيا

%، ووفقًا لمعطيات البيانات الواردة في الجدول 5المعدل الطبيعي فييا عن ما نسبتو بحدود 
 انخفض معدل البطالة بشكل كبير مقارنة، اذ 2004منو انيا سجمت تراجعا عام ( يتضح 18)

في  %(17.97إلى )وتراجع  ،2004عام  %(26.8بالسنوات السابقة، إذ وصل معدل البطالة )
، ليس بسبب استخدام برامج خاصة ب انخفاض معدل البطالة ىذا العامويعود سب(، 2005عام )

نما يرجع باألساس إلى مجموعة عوامل ومنيا  بخفض مستويات البطالة أو تحسن اسواق العمل وا 
ت جمع البيانات الخاصة بالبطالة واستبدال السؤال األساس في مسح التشغيل تبدل في آليا

والبطالة بما يتناسب مع معايير منظمة العمل الدولية، إذ اعتبر الشخص الذي عمل باجر لساعة 
( كان مستقرة نوعا 2006وفي عام ) 3واحدة خالل األسبوع الماضي ال يعتبر عاطال عن العمل.

فقد ارتفع ، 2009و 2008، اما عام %(17.6كانت نسبة البطالة )ذ ( إ2005ما مع عام )
الرئيسة ىو انخفاض اسعار النفط عالميًا، %( ومن اسبابيا 15.34)ما يقارب  معدل البطالة الى

 2011في العامين )اما  مما قمل من نسبة تشغيل االيدي العاممة ضمن الموازنة العامة لمبمد، 
%( وىو أدنى مستوى ليا بالنسبة 12.2البطالة الى نحو ) (، اذ انخفض معدل 2012الى 

نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتحسن الموارد المالية  وامكانية تشغيل االيدي لمسنوات السابقة، 
وبسبب انخفاض اسعار النفط عالميًا فقد اثر ذلك عمى حجم التشغيل  2013اما عام العاممة، 

االنخفاض الى  اد%( ثم ع16ارتفع معدل البطالة الى )مرة اخرى فضاًل العوامل االخرى فقد 
، نتيجة الضغط الشعبي ومبادرة المصارف في تشغيل  2014%( عام 10.95الى نحو )
وفق البرامج المتنوعة لتشغيل الشباب فضاًل عن مساعدة المنظمات الدولية في عمى العاطمين 

                                                           

حسين عبد حسين الشمري، عبد جاسم عباس عمى اهلل ،تحميل اثر النمو االقتصادي في تغير معدالت - 1
االدارية واالقتصادية، المجمد (، مجمة القادسية لمعموم 1990-2011البطالة لمبمدان العربية ومنيا العراق لممدة )

 186، ص 2014، 3، العدد 16
 . 276، ص2007. ايمان عطية ناصف، مبادئ االقتصاد الكمي، القاىرة، دار الجامعة الجديدة، - 2
( ، " التقرير الوطني األول حول 2012، )2012المجنة الوطنية لمسياسات السكانية، حالة سكان العراق - 3

 126توصيات مؤتمر القاىرة لمسكان واألىداف اإلنمائية لأللفية ،ص السكان في إطار حالة
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فقد  2015، اما عام يعيم الخاصةباب لمتشغيل ضمن مشار ومنح القروض لمش ،التدريب الميني
%( نتيجة استمرار انخفاض اسعار النفط وتوقف تعيين الخريجين 15ارتفع معدل البطالة الى )

العمل %( وتزايد اعداد االشخاص الراغبين ب2.57فضاًل عن استمرار النمو السكاني بحدود )
عمى تفاع معدالت البطالة ، ومن العوامل االخرى التي ادت الى استمرار ار سنويًا نتيجة لذلك

ىي سوء ادارة االقتصاد وعدم التخطيط تمك المبادرات واالىتمام بتشغيل االيدي العاممة  من رغمال
لإلستثمار في المشاريع الصناعية المتوقفة واالعتماد عمى االستيراد فقط دون دعم القطاعات 

، ثم 2016% عام 10.82بمغت  بشكل عام مرتفعة، اذ البطالة ظمت التشغيمية في العراق، لذلك
 2019% عام 13.8وصوال الى معدل منخفض بحدود  2018% عام 22.6الى ارتفعت 

نتيجة تشغيل الخريجين في الوظائف الحكومية وفي الشركات االجنبية بعد  مقارنة بالسنة السابقة
تفتقر  ،ما(1) من اجل التشغيل وبأي شكل من األشكال الضغط الشعبي الذي واجيتو الحكومة

قتصادية وعدم وجود خطط لمتشغيل برامجيا االاليو الحكومة ىو عدم تطبيق عناصر اإلدارة في 
 واالستثمار بعيدة المدى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
تاعُ خ١ّظ ػث١ذ، ذمذ٠ش ٚذؽ١ًٍ اٌؼاللح ت١ٓ ِؼذي ّٔٛ إٌاذط اٌّؽٍٟ االظّاٌٟ ِٚؼذي اٌثطاٌح فٟ االلرظاد  -

،  96،2017، اٌؼذد23ظاِؼح تغذاد، اٌّعٍذ   (، ِعٍح اٌؼٍَٛ االلرظاد٠ح ٚاالداس٠ح،1990-2014اٌؼشالٟ ٌٍّذج )

 .290ص
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  (54)ظذٚي 

 (2019 -2004عدد السكان ومعدالت النمو والبطالة في العراق لممدة )
 انتفاصٍم

 انسُت

 عذد انسكاٌ

 )انف َسًت(

يعذل ًَى انسكاٌ 

% 
 يعذل انبطانت %

2004 26313 - 26.8 

2005 26922 2.31 17.97 

2006 27488 2.10 17.5 

2007 27911 1.54 11.7 

2008 28385 1.70 15.34 

2009 28973 2.07 15.1 

2010 29742 2.65 15 

2011 30725 3.31 12.2 

2012 31890 3.79 11.92 

2013 33157 3.97 16 

2014 34411 3.78 10.95 

2015 35572 3.37 15 

2016 36610 2.92 10.82 

2017 37552 2.57 10.9 

2018 38433 2.35 22.6 

2019 39309 2.28 13.8 

 . 2019 -2004: / ٚصاسج اٌرخط١ؾ ، اٌعٙاص اٌّشوضٞ ٌإلؼظاء ، اٌّعّٛػح اإلؼظائ١ح ٌغٕٛاخ ِخرٍفح اٌّظذس

 

 

 (18المصدر // اعداد الباحث باالعتماد عمى جدول )
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 ثانيا3 التضخم 
يعتبر التضخم من ضمن التحديات الكبيرة التي تواجو االقتصاد العراقي بشدكل عدام وعمميدة 
النيددوض والتنميددة االقتصددادية بشددكل خدداص، وقددد احتمددت ىددذه المشددكمة حيددزا كبيددرا مددن اىتمامددات 

 االجيزة والمؤسسات النقدية والمالية المسؤولة عن مواجية ىذه المشكمة.
بالذكر ان مشكمة التضخم لم تكن وليدة السنوات القميمة الماضية بل انيدا تعدود  ومن الجدير
وتدأثره بالتضدخم المسدتورد عندد تطبيدق  ،ات من القدرن الماضدي بعدد تدأميم الدنفطيالى عقد السبعين

خطط التنميدة الخمسدية، وتنامدت ىدذه المشدكمة فدي ظدل ظدروف الحصددددار االقتصدادي والمقاطعدة 
ليددددة لمعددددراق التددددي ادت الددددى توقددددف صددددادرات الددددنفط العراقددددي ولجددددوء الدولددددة الددددى االقتصددددادية الدو 

االصدار النقدي الجديد كمصدر وحيد لتمويل النفقات العامدة، ولمواجيدة الظدروف غيدر المسدتقرة 
التي رافقت الحروب آنذاك. ومما عمق واطال من زمن التضخم االختالالت الييكمية التي يعاني 

قدي القدائم عمدى االعتمداد عمدى القطداع النفطدي وعوائدده الماليدة لعمميدة التنميدة منيدا االقتصداد العرا
  1االقتصادية والنفقدات العامة لمدولة.

وبذلك فان التضخم في العراق ونتيجة السياسات المالية وحتى النقدية ايضا جعمت منو ان 
مستمر في المستوى العام يشيد تقمبات كبيرة، ويعاني من التضخم الزاحف الذي يعكسو االرتفاع ال

لألسعار، نتيجة اختالل التوازن بين عرض النقد ومستوى الناتج الحقيقي، فضال عن ضعف 
مرونة الجياز اإلنتاجي العراقي واعتماده الكبير عمى إنتاج النفط الخام باإلضافة إلى ارتفاع 

افرت ضوالتكاليف تالميل الحدي لالستيالك. ومن ثم يمكن القول أن عوامل التوسع في الطمب 
معًا لتخمق ىذه المستويات من التضخم، فضال عن الضعف في مرونة الجياز اإلنتاجي 

( يبين معدالت التضخم  في العراق 19واالعتماد الكبير عمى االنتاج  من النفط الخام والجدول )
 ( 2019-2004خالل المدة )

رفع لمعقوبات االقتصادية من تحوالت اقتصادية و  2004ما شيدتو المدة ما بعد عام و 
ت تذبذبًا في بعض ي العراقي فان معدالت التضخم شيدناىيك عن دور واستقاللية البنك المركز 

وذلك ، 2006% عام 53.11الى  2005% عام 37.09من  السنوات، اذ نالحظ ارتفاعو
ثم  ،٭يطالمحددة من قبل وزارة التخط نتيجة الرتفاع الرقم القياسي لجميع المجاميع السمعية

، وىو نتيجة لمعديد من 2010% عام 2.46ثم الى  2008% عام 12.70الى انخفاضو 
                                                           

ِىرثح اٌّعرّغ اٌؼشتٟ،  ،، ػّا١ِٕ1ْش اعّاػ١ً اتٛ شاٚس، ٚد. أِعذ ػثذ اٌّٙذٞ ، ٔمٛد ٚتٕٛن، ؽ -   1

 .272، ص2011

المواد الغذائية، الدخان، والمشروبات، االقمشة والمالبس واالحذية، االثاث، الوقود  ىي ) يةعالمجاميع السم ٭
االنفاق عمى ىذه و  دمات الطبية واالدوية، سمع وخدمات متنوعة، وااليجار(واالضاءة، النقل والمواصالت، الخ

 .% من مجموع االنفاق االستيالكي العائمي100المجموعة يشكل 
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وتراجع الكمي،  ان ىذا االنخفاض كان مدفوعا فى األساس بضعف الطمب ،1األسباب منيا
الى عزوف المستثمرين واالفراد عن اإلنفاق اضافة  ستيالكية،الوا أسعار السمع األولية

انكماشية وعرقمة النمو تسبب فى ضغوط فى الطمب  تراجعاً  أحدث، مما بشكل عام  واالستثمار
ادى  انخفاض اسعار النفط عالميًا وتاثر العراق بيا بسببانو و يخفى  لمبمد، كما ال االقتصادي

عودة ىذا االنخفاض مرة  ومما يبين ذلك ىو الى حدوث ركود وبالتالي انخفاض معدل التضخم،
( بعد تراجع الطمب العالمي عمى النفط -29.66الى )التضخم ، اذ انخفض 2016اخرى عام 

( -0.2( ثم االنخفاض الى )0.38)الى 2018امة، ونالحظ التحسن عام الخام السباب دولية ع
التي اثرت بالسمب في المستوى ، نتيجة النخفاض اسعار النفط الخام مرة اخرى، و 2 2019عام

 إيجابيو تطور ان من رغمعمى ال، ض معدل التضخمانخفا فياالستمرار و ، 3المعيشي لممواطنين
يجب العمل و لكنو يحتاج الى عناية فائقة، حتى ال يترتب عميو نتائج سمبية، البناء عميو،  مكني

عمى زيادة القوى الشرائية لممواطنين والتضحية بجزء من عجز الموازنة لتنشيط الطمب واعادة 
 اد العراقي.مرة اخرى في االقتص عجمة االنتاج لمدوران

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 11-10، ص 2007البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، التقرير االقتصادي لعام  - 1

ي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة االحصائية وزارة التخطيط والتعاون االنمائ - 2
 .66، ص 2018السنوية 

 .45، ص  2010البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، التقرير االقتصادي لعام  - 3
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  (54)ظذٚي 

 (2004-2019معدالت التضخم في العراق لممدة )

 انسُت
 انقٍاسً نألسعار انرقى  ليعذ

 2007نسُت 

 يعذل انتضخى

% 

2004 36.4 26.8 

2005 49.9 37.09 

2006 76.4 53.11 

2007 100 30.89 

2008 112.7 12.70 

2009 122.1 8.34 

2010 125.1 2.46 

2011 132.1 5.60 

2012 140.1 6.06 

2013 142.7 1.86 

2014 145.9 2.24 

2015 148 1.44 

2016 104.1 -29.66 

2017 104.3 0.19 

2018 104.7 0.38 

2019 104.5 -0.2 

المصدر 3  وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، المجموعة االحصائية السنوية لسنوات 
 . 2012 – 2004مختمفة

 (2الشكل )
 (2012-2004تطور معدالت التضخم في العراق خالل المدة ) 
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  ثالثًا3 النمو االقتصادي.
قتصادي في النمو اال معدل وألجل تحميل، 1مؤشرًا تنمويا ميماالناتج المحمي اإلجمالي  ُيعد
، ومن خالل بيانات الجدول لذلك اً رئيس اً مؤشر  تم أخذ حجم الناتج المحمي االجمالي العراق

كما  ،مدة الدراسةفي معظم سنوات  نجد ان حجم الناتج المحمي االجمالي بتزايد مستمر (20)
مدة  في معظم سنواتيضا بارتفاع ا العراقي من حجم الناتج المحمي االجماليان نصيب الفرد 

معدل النمو السنوي يتأثر  ويتبين من خالل تحميمنا التالي ان، (2019-2004)الدراسة من
نخفاض اسعار ارتفاع او باومن اىميا التأثر ب ومؤثرات خارجية بشكل اساس، بمجموعة عوامل

ويمكن  ، كون العراق يعاني من خمل ىيكمي في تنويع االنتاج والصادرات لمخارج،النفط عالمياً 
 ، اذنتيجة تأثير االزمة المالية العالمية نالحظ انخفاض حجم الناتج المحمي اإلجماليان 

، 2014%( عام 0)، في حين بمغ معدل النمو2009عام  %(-15.16)انخفض بنسبة
فقط، %( -1.45فقد انخفض بنسبة ) 2016اما عام  ،2015عام (-24.26وانخفض الى)

النمو السنوي لمناتج  معدل عمىايجابًا ما انعكس موىو نتيجة لتحسن اسعار النفط عالميًا، 
اال انو ، 2018عام  %(14.71، وارتفع الى)2017في عام %( 011.6)بمغ  اذي المحم

لميًا وقد بمغ معدل النمو اسعار النفط عا االنخفاض نتيجة لتراجعالى سرعان ما عاد 
ل محافظا بحدود ، اما نصيب الفرد من حجم الناتج فقد ظ 2019%( عام 4.40)السنوي

            ي اكثر من ج المحمي االجمالتانن بمغ حجم ال( الف دوالر لكل فرد ، في حي5955)
، وىو 2018( مميار عام 224230بعد ان كان )،  2019عام ( مميار دوالر 234090) 

نتيجة تحسن اسعار النفط فضال عن اتباع الدولة العديد من االجراءات التي من شأنيا ان 
 الناتج المحمي االجمالي لمعراق. سن من حجمتح

 

 

 

 

 

 

                                                           

1-CROITORU, Alin. Schumpeter, JA, 1934 (2008), The Theory of Economic 

Development: An Inquiry into profits, capital, Interest and the Business Cycle, 

translated from the German by Redvers Ople, New Brunswick (USA) and London 

(UK): Transaction Publishers. Journal of Comparative research in Anthropology 

and Sociology, P142. 
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 ( 20جدول )
  لعراقفي ا  نموه السنوي ونصيب الفرد منوالحجم الناتج المحمي االجمالي ومعدل 

 (   2019 - 2004لممدة )
 التفاصٌل      

 

 السنوات

 عذد انسكاٌ

 )انف َسًت(

حجى انُاتج انًحهً 

االجًانً )يهٍىٌ 

 دوالر(

تج يعذل ًَى انُا

 انًحهً االجًانً %

َصٍب انفرد يٍ 

انُاتج االجًانً 

 )دوالر ايرٌكً(

2004 26313 36620 - 1392 

2005 26922 49950 36.40 1855 

2006 27488 65150 30.43 2370 

2007 27911 88830 36.35 3183 

2008 28385 131610 48.16 4637 

2009 28973 111660 -15.16 3854 

2010 29742 138520 24.06 4657 

2011 30725 185750 34.10 6046 

2012 31890 218030 17.38 6837 

2013 33157 234640 7.62 7077 

2014 34411 234650 0.00 6819 

2015 35572 177720 -24.26 4996 

2016 36610 175150 -1.45 4784 

2017 37552 195470 11.60 5205 

2018 38433 224230 14.71 5834 

2019 39309 234090 4.40 5955 

ت١أاخ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ :  اٌّظذس : اٌعذٚي ِٓ اػذاد اٌثاؼس اعرٕاداً اٌٝ

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD ..2020/12/20 تراس٠خ 
 

 

 ( .20باالعتماد عمى بيانات الجدول )من اعداد الباحث 3 المصدر
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 (8) شكل 
معدل نمو الناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة 

(2004-2019  ) 

معدل نمو الناتج 
المحلي االجمالي في 

 العراق 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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 المالية واالداء االقتصادي في الجزائر والعراق   االستدامةالمبحث الثالث3 تحميل العالقة بين 
 المالية واالداء االقتصادي في الجزائر . االستدامةالمطمب االول3 تحميل العالقة بين 

مؤشر و المالية ممثمة في )مؤشر الدين العام،  االستدامةقة بين مؤشرات سيتم توضيح العال
دي ذات العالقة ممثمة ومتغيرات االداء االقتصا مؤشر الفجوة الضريبية(و الموازنة، عجز 

 .1( في الجزائرنمو الناتج المحمي االجماليو البطالة، و في)التضخم، 
لمعرفة مدى قدرة البمد في تحقيق فالمؤشرات السابقة ىي األكثر استخدامًا وفاعمية 

المالية ، لذلك غالبًا ما تحاول الجزائر في التركيز عمي تحسين وضعية ىذه المؤشرات  االستدامة
من أجل تحقيق اىدافيا االستراتيجية ومن اىميا ديمومة قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه الدول 

ي مؤشر ينعكس عمى متغير او اكثر في األخرى، ومن المالحظ ان التغير الذي يحصل في ا
 وسيتم تحميل العالقة بين المؤشرات والمتغيرات في الفقرات التالية :  االقتصاد الجزائري،

 المالية وعالقتها بالتضخم في الجزائر .  االستدامةتحميل اوال3 

 ؤدي الزيادة في مؤشرتاذ  المالية في عالقتيا مع التضخم، االستدامةتختمف مؤشرات 
 ارتفاعالفجوة الضريبية الى انخفاض معدالت التضخم، بينما تؤدي الزيادة في عجز الموازنة الى 

الناتج المحمي االجمالي الى  الى المعدالت، وفي حين تؤدي الزيادة في مؤشر الدين العام
وبالتالي فان جميع تمك المؤشرات ترتبط مع معدل التضخم من  انخفاض معدالت التضخم ايضا،

ويعتمد ذلك عمى قوة ومتانة االقتصاد والسياسات االقتصادية المتبعة  ة النظريات االقتصادية،وجي
 الى الناتج يتضح ان مؤشر نسبة الدين العام (21فيو، وعند معاينة البيانات الواردة في الجدول )

اع تارة رتفبين اال (2019-2004) الدراسة وغير مستقر طيمة مدة اً كان متذبذبالمحمي االجمالي 
% عام 8.1، انخفض ليصل الى 2004%عام 35.2فبعد ان بمغ نحو  ،واالنخفاض تارة اخرى

 2010بالزيادة في عام  اخذ %، ثم9.8ليصل الى  2009باالنخفاض عام استمر ، ثم 2008
% عام 45.8%، والعودة الى االرتفاع 8.7، ليصل الى 2015نخفاض عام الا ثم% 10.5الى 

ضوح عدم االستقرار في نسبة المؤشر وتبعًا لمتغيرات في حجم الدين العام يكشف بو  ، مما2019
من جية والناتج المحمي االجمالي من جية اخرى االمر الذي ادى بوضوح الى تغير سنوي تتقمب 
بين السمب واإليجاب لنسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي، وفي صدد العالقة واثرىا في 

، واعمى 2005% عام 1.8اآلخر يتمتع بحالة عدم االستقرار بين الذي ىو معدالت التضخم

                                                           

 /https://www.mf.gov.dz/index.php/arاٌّٛلغ األٌىرشٟٚٔ ٌٛصاسج اٌّا١ٌح اٌعضائش٠ح ػٍٝ اٌّٛلغ   -  1

 . 19/12/2020ذاس٠خ اٌرظفػ 
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قارنة مع عام م 2005% عام -8.9، ولما كان المؤشر ينخفض بحدود 2012% عام 8.9
ر الى العالقة يمما يش،  2005%( في عام 2.59-، فان التضخم انخفض بمقدرا )2004

ر الدين العام الى ا بمغت نسب التغير في مؤشلمنظرية بينم ةمخالف ةبموجب تجاء لتيالطردية وا
نخفاض، كان معدل التضخم يتجو ( باالتجاه نحو اال2008 -2006الناتج المحمي االجمالي )

( 2013 -2009نحو الزيادة مما يكشف انطباقو مع النظرية االقتصادية، بينما جاءت السنوات )
العام الى النتاج المحمي االجمالي ام في بمستويات متقمبة سواء في الدين العام في مؤشر الدين 

معدل التضخم وكانت غير مستقرة، فقد يرجع ذلك الى السياسات المالية والنقدية المتبعة، باستثناء 
( بسبب التغيرات االيجابية بفارق نحو الزيادة في مؤشر الدين العام الى 2019-2017السنوات)

( عمى 2019 -2018 -2017لمسنوات )( 8 -11 -6.3الناتج المحمي االجمالي بحدود)
، 1.32 -0.81التوالي لكل منيا ادت الى احداث تغيرات سمبية في جانب معدالت التضخم الى)

( عمى التوالي لكل منيا وفي ىذا المجال وجاءت 2019 -2018 – 2017(  لمسنوات) 2.32
 متوافقة مع النظرية االقتصادية.

معدل التضخم،  ارتفاع ن زيادة نسبتو تؤدي الىافاما مايتعمق بمؤشر حجم العجز المالي 
( يتضح ان رصيد 21ومن خالل معاينة الجدول) طرديةوبالتالي فان العالقة النظرية تكون 

( بين الفائض تارة والعجز 2019-2004الموازنة العامة في الجزائر يتصف خالل مدة الدراسة )
وعمى اي حال يمحظ ، معدل التضخمفاض انختارة اخرى وىذا يبين ان الفائض فيو سيؤدي الى 

ادت الى انخفاض معدل النمو  2006ان تحقيق فائض مالي لمموازنة في الجزائر عام 
المالية ) العجز  االستدامةنقطة، بينما ادى االنخفاض في نسبة مؤشر  7.5االقتصادي وبفارق

لمعام   1.8 يجابي نحو، الى زيادة معدل النمو االقتصادي بفارق ا2007( عام -7.54المالي( )
 ن العالقة اصبحت طردية وىي عمى عكس النظرية، وقد يعود ذلك الىالمذكور، وبالتالي فا

اتباع سياسة مالية توسعية من شانيا االسيام في زيادة حجم  من جية او الماليتحقيق الفائض 
ام التي كان ليا الناتج المحمي االجمالي من جية، ناىيك عن زيادة االسعار وانتاج النفط الخ

 -2009، وبعد ان حقق رصيد الموازنة عجزا ماليًا، خالل المدة )مجالالواضح في ىذا ال ماالسيا
االيجابية والسمبية، اما مايتعمق بمؤشر  ن(كانت العالقة مع معدل النمو االقتصادي بي2019

سنوي في نسبة الفجوة التغير ال ( انو عمى اثر21الفجوة الضريبية فانو يمحظ من بيانات الجدول )
( عام 1.9، و)2005( عام -4.5( والتي تراوحت بين)2019-2004الضريبية خالل المدة )

% عام 37.6الى  2004%( عام 30.3، وعمى اثر الزيادة في الفجوة الضريبية من)2019
 العالقة عمى تقمبكان معدل التضخم بين االرتفاع تارة واالنخفاض تارة اخرى، مما يدل  ،2019

زيادة الفجوة الضريبية ان  كمابين اسباب كثيرة ترتبط بالسياستين النقدية والمالية في الجزائر، 
 الناتجالنفقات العامة وحصيمتيا الى  لتغيرنظرا  زيادة معدل التضخم سمبي عمىانعكست بشكل 
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، ذلك يج المحمي االجمالاتلمحمي االجمالي،عمى حساب االيرادات الضريبية وحصيمتيا الى النا
سيما ان النفقات  التوجو نحو زيادة النفقات العامة عمى حساب االيرادات الضريبية وال بسبب

مرونة  االنتاج  ضعفالنفقات االستثمارية، فضال عن االستيالكية تسيم بشكل اكبر مقارنة ب
 المحمي في الجزائر واعتماده بشكل كبير عمى االيرادات النفط الخام. 

  (55)ظذٚي 

 (  5554 – 5557المالية والتضخم في الجزائر للمدة )  االستدامةة بين مؤشرات العالق

 
 التفاصٌل 

 
 
 

 السنة

 المالٌة  االستدامةمؤشرات 

معدل 
 التضخم

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP  % 

 التغير
 السنوي

% 
 

حجى انعجس او 

انفائض فً 

 انًىازَت

 يهٍىٌ دوالر

 التغير
 السنوي

% 
 

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

2004 35.2 - 4550 - 30.3 - 3.97 - 

2005 26.3 -8.9 15000 10.45 25.8 -4.5 1.38 -2.59 

2006 23.6 -2.7 16520 1.52 24.2 -1.6 2.32 0.94 

2007 13.5 -10.1 8980 -7.54 32.9 8.7 3.67 1.35 

2008 8.1 -5.4 16410 7.43 34.3 1.4 4.86 1.19 

2009 9.8 1.7 -7990 -24.4 42.0 7.7 5.74 0.88 

2010 10.5 0.7 -80 7.91 36.5 -5.5 4.61 -1.13 

2011 9.3 -1.2 -230 -0.15 39.4 2.9 4.50 -0.11 

2012 9.3 0 -9290 -9.06 42.8 3.4 8.92 4.42 

2013 7.6 -1.7 -830 8.46 35.4 -7.4 3.26 -5.66 

2014 7.7 0.1 -15590 -14.76 39.8 4.4 2.92 -0.34 

2015 8.7 1 -25320 -9.73 44.4 4.6 4.78 1.86 

2016 20.5 11.8 -20890 4.43 39.8 -4.6 6.40 1.62 

2017 26.8 6.3 -11120 9.77 38.3 -1.5 5.59 -0.81 

2018 37.8 11 -7760 3.36 35.7 -2.6 4.27 -1.32 

2019 45.8 8 -9530 -1.77 37.6 1.9 1.95 -2.32 

 (.01-8-7-6باالعتماد على الجداول ) من عمل الباحث  مصدر:ال
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 المالية وعالقتها بالنمو اإلقتصادي في الجزائر . االستدامةتحميل مؤشرات  ثانيا3

نا الى ان االتجاه العام لتقييم اثر الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي اذا ما سممّ 
مو االقتصادي يشير الى التاثير السمبي السيما عمى بوصفو مؤشر لالستدامة المالية عمى الن

فانو يرتبط بعالقة عكسية مع النمو مؤشر الفجوة الضريبية ل اما بالنسبة  المدى الطويل،
بينما يعمل مؤشر عجز الموازنة الذي يتصف بعدم قدرة االيرادات العامة بتغطية  االقتصادي ،

طردية عجز عمى اثر زيادة النفقات العامة ترتبط بعالقة النفقات العامة وبالتالي فان زيادة قيمة ال
 .1االقتصاديمع النمو 

 العام الدين نسبة مؤشر انخفاض ان يتضح( 22) الجدول في الواردة البيانات معاينة ولدى
 مئوية نقطة( 2.7-) بين وبفارق( 2008-2004) السنوات خالل االجمالي المحمي الناتج الى
 النمو في التغيرات بعض اجراء الى ادى 2007 عام مئوية طةنق (10.1-)، و2006 عام

ومن ،  مئوية نقطة( 11.4)ب التغير بزيادة 2008 عام باسثناء االنخفاض نحو االقتصادي
 االجمالي المحمي الناتج حجم في والزيادة العام الدين حجم تراجع بسبب ذلكالممكن ان يكون 

 من، 2008 عام في النفطي القطاع ناتج اسيام يادةز  نحو والتوجو النفط اسعار الرتفاع نظرا
وان ما يحصل من تفاوت في مؤشر الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي   االجمالي الناتج

بين التغيرات السمبية وااليجابية كان ليا تاثير مباشر في معدل  (2019-2009خالل السنوات )
التغير في معدل النمو االقتصادي االسرع من  وكان النمو االقتصادي خالل السنوات نفسيا،

فعندما انخفضت  المالية )الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي( االستدامةالتغيرات في مؤشر 
نقطة مئوية انخفض معدل النمو االقتصادي  (-1.7ب) 2013عام  نسبة المؤشر المذكور

وصوال الى  2016ؤشر نفسو بعد عام عندما كان التغير االيجابي لمم ( نقطة مئوية،-471ب)
(نقطة 8الى ) 2016نقطة مئوية ايجابية عام  (11.8باالتجاه نحو االنخفاض من ) 2019عام 

.انما يدل ذلك عمى ارتباط النمو االقتصادي بالتغيرات في مؤشر  2019مئوية ايجابية عام 
 االجمالي. العام الى الناتج المحمي المالية المتمثل بنسبة الدين االستدامة

واستنادا الى البيانات الواردة في  اما ما يتعمق بمؤشر العجز المالي )عجز الموازنة العامة(
فبعد  ،في تغيره السنوي اً واضح اً ىناك تقمب ( في التحميل فان ما يمحظ من خاللو ان22الجدول )

 داروبمقانخفض الى السالب  2005نقطة مئوية عام  (10.45ان كان التغير السنوي )
ثم بالسمب نقطة مئوية( 7.43ب) 2008عام  وباإليجاب 2007( نقطة مئوية عام -7.54)

                                                           

 الرياض، لمنشر، دار المريخ ترجمة عبد الرحمن عبد الفتاح ، االختيار العام والخاص، مس جوارتيني ،يج - 1
 .306-304، ص1999
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 ،، وبعد استمرار التقمب في التغيرات بين االيجاب تارة والسمب تارة اخرى 2009( عام -24.4)
( نقطة مئوية 1( تراوحت بين )2019-2015وصوال الى التغيرات االيجابية خالل السنوات )

في نياية المدة  نقطة مئوية (8وصوال الى تغير ) 2016( نقطة مئوية عام 1.8) و2015عام 
في حصيمة النمو التي ىي االخرى اتسمت  وتأثير، وىذا انعكس عمى اجراء تغيير 2019

وااليجاب  2006عام  نقطة مئوية( -7.5بالتقمب بين السمب في بداية المدة بانخفاض مقداره )
  وصوال الى االنخفاض بالسمب بمغ بنسبة انخفاض قدره  2010عام  نقطة مئوية( 37.5)
تصادي بالتغيرات معدل النمو االق تأثر،االمر الذي يستنتج منو 2019عام  نقطة مئوية( -7.5)

في معدل النمو  عكسياً  يؤثرذلك ان االنخفاض في مقدار العجز المالي  ،في عجز الموازنة
في النمو االقتصادي  ايجاباً ار العجز التي تنعكس وعمى العكس في حالة زيادة مقد ،االقتصادي

 مقدار العجز في تحقيق متطمبات التنمية ومن ثم النمو االقتصادي في الجزائر. سيامإلنظرا 
ىي  فأنياالمالية من خالل مؤشر )الفجوة الضريبية(  االستدامةومن ناحية العالقة بين 

 ،لعام الى الناتج المحمي االجمالير الدين امؤش بأسموباالخرى ترتبط بعالقة تتشابو نوعا ما 
، فانو سمبا بمعدالت النمو االقتصادي يرالتأثذلك ان ارتفاع نسبة الفجوة الضريبية تعمل عمى 

التغير السنوي ليذا المؤشر  في اً حقيد التحميل ان ىناك تقمبا واض( 22يمحظ من بيانات الجدول )
، اذ يمحظ منو تراجع 2015%( عام 44.6واعاله )، 2006%(عام 24.2الذي يتراوح بين ادناه)

ادى الى تراجع اكبر في  2006نقطة مئوية عام  (-1.6حصيمة الفجوة الضريبية بمقدار)
، بينما كان تراجع المؤشر من في العام المذكور نفسو( -7.5حصيمة النمو االقتصادي الى )

الى احداث تراجع في ادى  2015عام نقطة مئوية( 4.6الى ) 2014عام  نقطة مئوية( 4.4)
التغير السنوي لمنمو االقتصادي بعالقة طردية مع التغيرات في الفجوة الضريبية فكمما ازدادت 

 الفجوة الضريبية كمما انخفض معدل النمو االقتصادي فيو.
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 (55)ظذٚي 

 (  5554 – 5557المالية والنمو االقتصادي في الجزائر للمدة )  االستدامةالعالقة بين مؤشرات 

 
 التفاصٌل 

 
 
 

 السنة

 المالٌة  االستدامةمؤشرات 
معدل 
النمو 

 االقتصادي
% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP  % 

 التغير
 السنوي

% 
 

حجى انعجس او 

انفائض فً 

 انًىازَت

 يهٍىٌ دوالر

 التغير
 السنوي

% 
 

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

2004 35.2 - 4550 - 30.3 - - - 

2005 26.3 -8.9 15000 10.45 25.8 -4.5 21.0 - 

2006 23.6 -2.7 16520 1.52 24.2 -1.6 13.5 -7.5 

2007 13.5 -10.1 8980 -7.54 32.9 8.7 15.3 1.8 

2008 8.1 -5.4 16410 7.43 34.3 1.4 26.7 11.4 

2009 9.8 1.7 -7990 -24.4 42.0 7.7 -19.9 -46.6 

2010 10.5 0.7 -80 7.91 36.5 -5.5 17.6 37.5 

2011 9.3 -1.2 -230 -0.15 39.4 2.9 24.2 6.6 

2012 9.3 0 -9290 -9.06 42.8 3.4 4.4 -19.8 

2013 7.6 -1.7 -830 8.46 35.4 -7.4 0.3 -4.1 

2014 7.7 0.1 -15590 -14.76 39.8 4.4 1.9 1.6 

2015 8.7 1 -25320 -9.73 44.4 4.6 -22.4 -24.3 

2016 20.5 11.8 -20890 4.43 39.8 -4.6 -3.6 18.8 

2017 26.8 6.3 -11120 9.77 38.3 -1.5 6.4 10 

2018 37.8 11 -7760 3.36 35.7 -2.6 3.0 -3.4 

2019 45.8 8 -9530 -1.77 37.6 1.9 -2.5 -7.5 

 (. 00-8-7-6باالعتماد على الجداول )من عمل الباحث المصدر: 

 

 انًانٍت وعالقتها بانبطانت فً انجسائر . االستذايتيؤشراث تحهٍم  ثانثا:

المالية وعالقتيا  االستدامة( توضيح العالقة بين مؤشرات 23يمكن لنا من خالل الجدول )
البطالة، وذلك من خالل التطرق لكل مؤشر عمى حدة، وعند تتبعنا لمؤشر نسبة الدين العام الى ب

ي البطالة نجد ان ىناك عالقة طردية بينيما في معظم سنوات الناتج المحمي اإلجمالي وعالقتو ف
نحرافات عن النظرية مدة الدراسة وىو متوافق مع المنطق النظري بشكل عام مع وجود بعض اال

قتصادية بل وفقًا لممبادئ تتعمق بسياسات التشغيل ومعالجة البطالة خارج المبادئ اال ألسباب
دولة بتشغيل االيدي العاممة، خصوصًا الضغوط الشعبية المطالبة نسانية والتزام الجتماعية واالاال
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، ادى الى انخفاض معدل البطالة 2005% عام 26.3، اذ نالحظ ان انخفاض الدين من بذلك
في  9.3، اما عند ارتفاع الدين العام الى 2008% عام 11.3الى  2005عام  15.2من 

، 2012% عام 11% ثم الى 10الى ، نجد ان حجم البطالة ارتفع  2012و 2011عامي 
إلى سوق العمل ىم عمى مستوى من  ينويرجع  ذلك الى العديد من االسباب ومنيا، ان الوافد

التعميم وانتاجية وقابمية التوظيف أعمى من مستوى العاممين قبميم، أو ان انماط العمل وطبيعتيا 
وفق تقرير عمى تزداد البطالة  ىي وقتية وغير مستقرة ، فكمما ارتفع مستوى التحصيل العممي

، 2013عام  7.6، نجد ان الدين انخفض الى 2016الى  2013، وفي المدة من1األمم المتحدة
%، لنفس العام، واستمرت بتفاوت بسيط حتى ارتفع الدين الى 9.8كما ان البطالة انخفضت الى 

نسبة التغير اقل من مع ان  لمعام نفسو 10.5كما ارتفع معدل البطالة الى  2016% عام20.5
، في حين التغير السنوي لمعدل الدين كان نقطة مئوية( -0.7العام السابق ليا بنسبة تراجع )

%، 45.8، ومع ارتفاع الدين الحقا ارتفع حجم البطالة اذ بمغ الدين نقطة مئوية (11.8بنسبة)
 .2019%. في عام 11.4، وفي الوقت نفسو ارتفعت البطالة الى 2019عام 

يل العالقة بين مؤشر حجم العجز او الفائض مع معدل التغير في البطالة، فوفقًا اما عند تحم
قتصادية ان العالقة بينيما ىي عالقة عكسية، اذ انو نظريًا، كمما ارتفع العجز في اللمنظرية ا

الموازنة ادى الى انخفاض معدل البطالة، وكمما ارتفع الفائض يؤدي الى ارتفاع البطالة، 
( بما يخص ىذا المؤشر، نجد انو عندما كانت الجزائر 23لمجدول) تحميل الباحثلواستكمااًل 
، كان معدل البطالة يتراوح بين 2008الى  2004في موازنتيا طوال المدة من  اً تحقق فائض

( مميون دوالر، عام -7.990وعندما تحقق عجز في الموازنة  بمقدار )   11.3الى  15.2
في حين  نقطة مئوية( -1.1انخفض ايضًا وبنسبة تغير )ة ، نالحظ ان معدل البطال 2009

نجد  2014(، وىو مخالف لمنظرية االقتصادية، وكذلك لمسنوات -24.4كان تغير العجز )
، اما المدة 2013% عام 9.8% بعد ان كان 10.6الحالة متشابو اذ ارتفع معدل البطالة الى 

( مميون -9530في موازنتيا بمغ ) اً مستمر  اً ، فقد حققت الجزائر عجز 2019الى  2015من 
 . 2019. عام 11.4الى  2015عام  10.5دوالر في حين ارتفعت البطالة من 

اما تحميل مؤشر الفجوة الضريبية وعالقتيا بالبطالة فمن الناحية النظرية انيا عالقة طردية، 
اقع انيا متوافقة نوعًا فكمما ارتفع معدل الفجوة الضريبية ادى ذلك الى ارتفاع معدل البطالة، والو 
، اذ نالحظ سبق ذكرىاما في الجزائر مع وجود بعض االختالف البسيط نتيجة اسباب خارجية 

، لمعام نفسو، 15.2، انخفضت البطالة الى 2005% عام 25.8انو عندما انخفضت الفجوة الى 

                                                           

جتماعية، بطالة الشابات في االموجز السياسات  (األسكوا)جتماعية لغربي آسيااالصادية و تقاالالمجنة تقرير  - 1
    .8، ص2015أسباب وحمول، األمم المتحدة، بيروت ، :المنطقة العربية
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 ، وقد حصل بعض التذبذب في بعض السنوات كما في عام2007و 2006وكذلك في عامي 
.% عام 42، الى 2008% عام 34.3اذ ارتفع معدل الفجوة الضريبية من  2009و 2008
% عام 10.2الى  2008%، عام 11.3، في الوقت الذي انخفضت فيو البطالة من 2009
، وىو نتيجة ما مرت بو الجزائر من ظروف خارجية وداخمية ادت الى االختالل المذكور، 2009

 2014الى  2010الف مع النظرية في السنوات التالية ففي المدة واستمر الحال بين تطابق واخت
، جاء باختالف بسيط مع النظرية وىو بسبب 2019الى  2015لمنظرية، اما المدة  اً جاء مطابق

 االختالل في االقتصاد الجزائري وزيادة والضغوط الشعبية من أجل التشغيل. 

  (55)ظذٚي 

 (  5554 – 5557ية والبطالة في الجزائر للمدة ) المال االستدامةالعالقة بين مؤشرات 

 
 التفاصٌل 

 
 
 

 السنة

 المالٌة  االستدامةمؤشرات 

معدل 
 البطالة

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP  % 

 التغير
 السنوي

% 
 

حجى انعجس او 

انفائض فً 

 انًىازَت

 يهٍىٌ دوالر

 التغير
 السنوي

% 
 

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

2004 35.2 - 4550 - 30.3 - 17.6 - 

2005 26.3 -8.9 15000 10.45 25.8 -4.5 15.2 -2.4 

2006 23.6 -2.7 16520 1.52 24.2 -1.6 12.5 -2.7 

2007 13.5 -10.1 8980 -7.54 32.9 8.7 13.8 1.3 

2008 8.1 -5.4 16410 7.43 34.3 1.4 11.3 -2.5 

2009 9.8 1.7 -7990 -24.4 42.0 7.7 10.2 -1.1 

2010 10.5 0.7 -80 7.91 36.5 -5.5 10.0 -0.2 

2011 9.3 -1.2 -230 -0.15 39.4 2.9 10.0 0 

2012 9.3 0 -9290 -9.06 42.8 3.4 11.0 1 

2013 7.6 -1.7 -830 8.46 35.4 -7.4 9.8 -1.2 

2014 7.7 0.1 -15590 -14.76 39.8 4.4 10.6 0.8 

2015 8.7 1 -25320 -9.73 44.4 4.6 11.2 0.6 

2016 20.5 11.8 -20890 4.43 39.8 -4.6 10.5 -0.7 

2017 26.8 6.3 -11120 9.77 38.3 -1.5 11.7 1.2 

2018 37.8 11 -7760 3.36 35.7 -2.6 11.7 0 

2019 45.8 8 -9530 -1.77 37.6 1.9 11.4 -0.3 

 (. 9-8-7-6باالعتماد على الجداول )من عمل الباحث المصدر: 
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 انًانٍت واالداء االقتصادي فً انعراق . االستذايتانًطهب انثاًَ: تحهٍم انعالقت بٍٍ 

المالية ومتغيرات األداء اإلقتصادي في  االستدامةالعالقة بين مؤشرات  حمل الباحثبعد ان 
ر سنتناول ىذه المؤشرات مجتمعة )مؤش اذنفسيا في العراق  تحميل العالقة م اآلنالجزائر، سيت

مؤشر الفجوة الضريبية( مع كل متغير و مؤشر العجز، و نسبة الدين الى الناتج المحمي اإلجمالي، 
البطالة( وعمى شكل جداول مفصمة تبين ىذه العالقة، كما و النمو، و من المتغيرات ) التضخم، 

 سنبين في بداية كل تحميل المعيار النظري لتمك العالقة.

 المالية وعالقتها بالتضخم في العراق . االستدامةتحميل مؤشرات  3أوالَ 

المالية، مع التضخم تتباين فيما بينيا، اذ  االستدامةان عالقة مؤشرات من الناحية النظرية 
تكون العالقة عكسية بين مؤشر الدين العام والتضخم، وكذلك حجم الفجوة الضريبة تكون بعالقة 

موازنة طردية مع التضخم، والجدول عكسية مع التضخم، في حين تكون العالقة بين عجز ال
مدى التطابق واالختالف بين تمك المؤشرات مع التضخم في العراق مقارنة بالنظرية  بين( و 24)

 االقتصادية. 

مؤشر الدين العام الى الناتج المحمي اإلجمالي في العراق، ان ، نالحظ من خالل الجدول
، وذلك باستثناء 2019الى  2006مدة من وعالقتو بالتضخم، جاء عكس النظرية االقتصادية لم

، الى 2004%عام 423.4، والتي انخفض فييا معدل الدين من 2005و 2004عامي 
، 2006% عام 53.11% الى 37، في حين ارتفع معدل التضخم من 2005% عام 283.1

ًا وىو نتيجة الرتفاع االجور بشكل ممحوظ وزيادة فرص العمل لمفئات العمرية المشمولة وخصوص
وما نالحظو ان في عام الخريجين وغيرىم، بينما اختمفت مدة الدراسة الالحقة مع النظرية، 

تم وما بعدىا، واستكماال الجراءات الحكومة وبتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العالقة  2008
انخفاض معدل التضخم كما نالحظ  ،2008في عام %( 88.4) وصوال الىتخفيض الدين العام 

% عن حجم الناتج المحمي اإلجمالي، وانخفض 47ثم انخفض الدين الى نسبة %( 12.7الى )
%، وكذلك في السنوات التالية نجد ان انخفاض الدين يؤدي الى انخفاض 5.6التضخم الى 

تأثيره أيضًا،  من رغمعمى الوىو نتيجة تأثير عوامل اخرى غير الدين العام التضخم بشكل عام، 
رغم انو عمى الار انخفاض معدل الدين العام يتم انخفاض معدل التضخم مع استمر  وفنالحظ ان

كان في عالقة عكسية في السنوات األولى من الدراسة وىو مايبين تأثير العوامل األخرى عمى 
 فضاًل عن الظروف األخرى .بشكل رئيس معدل التضخم ومنيا تأثير السياستين النقدية والمالية 

( -18.8فنالحظ ان العجز في السنة األولى كان ) ،مع التضخم اما عالقة عجز الموازنة
%( لكن في السنة التالية وعند تحقيق فائض في 26.8مميار دوالر في حين بمغ معدل التضخم )
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%( وىو ما يدل 37، ارتفع معدل التضخم الى )( مميار دوالر2.9وبواقع ) 2005الموازنة عام 
بين عجز الموازنة  طردية موازنة والتضخم وعالقةال عجزعمى ان ىناك عالقة طردية بين 

ينخفض معدل التضخم وبشكل  ،إذ انو في السنوات التي يكون فييا عجز موازنة ،والتضخم
( حيث حققت عجز مستمر في الموازنة، نالحظ 20087200972010واضح كما في السنوات )

ائض كما في عام عند تحقيق ف %( اال انو2.4%  الى 12.7خم من )انخفض معدل التض
%( نتيجة لتحقيق 6%( ثم الى )5.6( نجد ان معدل التضخم عاد وارتفع الى ) 2012و 2011)

وينطبق التحميل عمى السنوات التالية ففي المدة من  ،لفائض في الموازنة العامة لمدولةذلك ا
 %1.8( ونتيجة لتحقيق عجز مستمر في الموازنة انخفض معدل التضخم من )2016 -2013)

وىي ناتجة عن سوء توزيع %( اذ حقق انكماش نتيجة إلستمرار عجز الموازنة -29.6الى 
قدية بشكل عام عدم توفر السيولة الناالموال بشكل يضمن العدالة والتشغيل التام، فضال عن 

ومع تحسن وضع الموزنة وتحقيق فائض نجد ان معدل التضخم عاود في لقطاعات التشغيل، 
%( في السنة السابقة ثم  -29.6، بعد ان كان )2018%( عام 0.19الى ) اإلرتفاع مرة اخرى

، وىو نتيجة إلستجاة التغيرات الحاصمة في الموازنة واالجراءات  2019%( عام -0.2الى )
 الحكومية لمعالجة االختالل.

فنجد ان ىناك شبو ثبات في معدل الفجوة الضريبية  اما عالقة الفجوة الضريبية مع التضخم
دافعًا بقدر تأثير عجز الموازنة اال انو يبقى  قد يكون ليس عمى التضخم، التالي ان تأثيرىاوب

ومنيا العجز في الموازنة واالجراءات الحكومية  ،لتأثير الظروف األخرى لمتيرب الضريبي نتيجة
( نجد ان معدل 24، فمن خالل الجدول )كل عامالمتبعة وتأثير ذلك عمى التضخم في العراق بش

( اذ بمغ معدلو 2019 – 2004الفجوة الضريبية بقى بحدود عالية جدًا طوال مدة الدراسة من )
، وىو نتيجة طبيعة لمضروف اإلستثنائية التي مر بيا العراق والتي 2004% بمغ عام 131.7

اعاقت دافعي الضرائب من تسديد ما بذمتيم، بالرغم من انخفاض حصيمتيا بشكل عام، اما في 
، وىو مؤشر 2012% عام 49.9الى  2005% عام 92.5لالحقة فقد انخفضت من االعوام ا

جيد نوعًا ما، لكن تأثير ذلك عمى التضخم بقى بحدود متواضعة، اذ ان نسبة التغير في معدل 
الفجوة الضريبية ال يتناسب مع معدل التغير في التضخم، اضافة الى انيا تتأثر في العوامل 

 2009ومية فنجد انو بعد األزمة المالية وتأثيرىا عمى العراق عام الخارجية والسياسات الحك
، وىو نتيجة اتخاذ االجراءات 2011% عام 49.9% الى 67.8انخفض معدل الفجوة من 

المشددة حول حصيمة الضريبة من المكمفين وتقميل نسبة التيرب، اما جانب التضخم فنجد انو 
، ويرجع بشكل رئيس الى اجراءات 2012% عام 6، ليصل الى 2004% عام 37انخفض 

السياسة النقدية ممثمة بالبنك المركزي العراقي وكيفية الحفاظ عمى قيمة الدينار العراقي، ولو نظرنا 
نجد ان الحالة مشابو  نوعًا ما، فبعد ازمة انخفاض اسعار  2019الى  2013الى المدة من 
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زيز الموارد المالية غير النفطية، ، ولجوء الدولة الى سياسة تنويع وتع2014النفط عام 
الى  2013% عام 55واصالحات اقتصادية متنوعة، انخفض معدل الفجوة الضريبية من 

، في حين انخفض التضخم من 2019% عام 40.9، ثم ارتفعت قمياًل الى 2018% عام 36.9
 تقدم. ، وىو بتأثير السياسة النقدية والظروف الخارجية كما2019%( عام -0.2% الى )1.8

  (57)ظذٚي 

 (2019-2004المالية والتضخم في العراق لممدة ) االستدامةالعالقة بين مؤشرات 
 انتفاصٍم  

 

 

 

 

 

 

    

 انسُت

  انًانٍت االستذايتيؤشراث 

يعذل 

انتضخى 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت 

انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

حجى 

انعجس او 

انفائض 

فً 

انًىازَت 

ىٌ يهٍ

  دوالر

 التغير
 السنوي

% 
 

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

2004 423.4 
 

-18841 
 

131.78 
   

2005 283.1 -140.3 2998 21,839 92.52 -39.26 37.09 
 

2006 177.5 -105.6 10245 7,247 72.34 -20.18 53.11 16.02 

2007 101.7 -75.8 8739 -1,506 56.87 -15.47 30.89 -22.22 

2008 88.4 -13.3 -1345 -10,084 67.83 10.96 12.7 -18.19 

2009 102.1 13.7 -16660 -15,315 67.86 0.03 8.34 -4.36 

2010 62.5 -39.6 -6771 9,889 57.85 -10.01 2.46 -5.88 

2011 47.5 -15 10313 17,084 49.96 -7.89 5.6 3.14 

2012 40.5 -7 10407 94 49.94 -0.02 6.06 0.46 

2013 37.2 -3.3 -16683 -27,090 55.89 5.95 1.86 -4.2 

2014 38.3 1.1 -15404 1,279 50.93 -4.96 2.24 0.38 

2015 66.2 27.9 -26573 -11,169 49.91 -1.02 1.44 -0.8 

2016 75.8 9.6 -28712 -2,139 47.95 -1.96 -29.66 -31.1 

2017 69.6 -6.2 -8413 20,299 42.97 -4.98 0.19 29.85 

2018 58.1 -11.5 20916 29,329 36.92 -6.05 0.38 0.19 

2019 46.1 -12 2338 -18,578 40.97 4.05 -0.2  -0.58 

 (. 10-09-08-07باالعتماد على الجداول )من عمل الباحث المصدر: 
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  المالية وعالقتها بالنمو في العراق. االستدامةتحميل مؤشرات ثانيًا 3 

المالية تؤثر عمى المتغيرات اإلقتصادية وبشكل  االستدامةان مؤشرات ، تقدم من خالل ماا 
 الى رنااشالسنوات بين ارتفاع او انخفاض في تمك المتغيرات او المؤشرات وقد  فختالان بمتباي
متغير النمو االقتصادي ىو نفسو نمو الناتج المحمي االجمالي لمعراق كون األخير ىو المؤشر  ان

بما يتيح لذلك البمد الفرصة في  ،قتصادي ألي بمد ومنيا العراقمعدل النمو اال األىم عند معرفة
 .رية لممجتمع المحميبناء او اكمال المشاريع الخدمية وتحقيق التنمية البشرية الضرو 

وعالقتيا بالنمو  (25في الجدول ) المالية المبينة االستدامة مؤشراتومن خالل  
أىميتو في ضمان من رغم عمى ال، وايجابًا في معدل النموسيا سمبا نجد انعكا قتصادي،اال

استمرار حصول االفراد عمى الخدمات العامة المقررة ليم، ومع ذلك يبقى تأثيرىا في اطار البيئة 
وما يتبعيا  ،وفق ارشادات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالميةعمى الداخمة او الخارجية 
، ومن البدييي انو مع انخفاض الدين العام ولية بين العراق والعالموكوالت دمن اتفاقات وبروت

اذ ( 25)ستكون ىناك فرصة لتحقيق النمو االقتصادي بشكل عام ونجد ذلك في بيانات الجدول 
تحقيق نمو اقتصادي عام  فرصة يتيححرص العراق عمى تخفيض معدل الديون بشكل عام مما 

وجود بعض السنوات اإلستثنائية  من رغمعمى ال ،دراسةومتزايد في بعض السنوات ضمن مدة ال
قتصاد العراقي، اذ نالحظ ختالل الييكمي في االنتيجة لال النموتعبر عن حقيقة ذلك  التي ال

قتصادي من ، في حين ارتفع معدل النمو اال2008% عام 88% الى 423انخفاض الدين من 
فقد ارتفع الدين الى  2009، اما في عام 2008% عام 48.1الى  2004% عام 36.4
، وقد انخفض الدين في المدة لمعام نفسو%( -15.1% في حين انخفض معدل النمو الى )102
، وصوال 2010% عام 24، وفي المقابل فقد بمغ معدل النمو االقتصادية 2014 – 2010من 

انخفض  ، نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميًا مرة اخرى، فقد2014الى معدل نمو صفري عام 
لمعام % 66، كما ارتفع معدل الدين الى 2015%( عام -24.2معدل النمو بتأثير ذلك الى )

، وقد تباين معدل الدين والنمو بين انخفاض وارتفاع نظرًا لمظروف التي يمر بيا العراق ، اذ نفسو
%( وىو اقل من السنة 4.4، في حين ارتفع النمو الى )2019% عام 46انخفض الدين الى 

( -12( نقطة مئوية في حين كان تغير انخفاض معدل النمو بواقع )-10.3لتي سبقتو بواقع )ا
 نقطة مئوية.

فنجد ان تأثيره يكون  عمى النمو افقتصادي،  حجم العجز او الفائضمؤشر اما تأثير 
واضح بشكل اكثر ولو تأثير حقيقي وظاىري عمى معدل النمو ففي السنوات التي يتحقق فييا 

ي الموازنة مما يتيح الفرصة لمحكومة لتنفيذ مشاريعيا االستثمارية والخدمية وبالتالي فائض ف
، اما في السنوات التي يحقق فييا العراق عجزًا عمى النمو االقتصادي في العراق سينعكس ايجاباً 
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عمى مستوى النمو في حجم الناتج المحمي سمبًا في موازنتو العامة فمن المنطقي ان ينعكس ذلك 
 2998فقد بمغ حجم الفائض ، معدل النمو االقتصادي في العراق االجمالي وبالتالي انخفاض

 2006% وكذلك في عامي 36.4مميار دوالر مما اتاح الفرصة لتحقيق النمو االقتصادي بواقع 
%، كون تأثير النمو يظير غالبًا في 48، ان معدل النمو بمغ بحدود 2008، وحتى عام 2007و

 2009، لكن نجد ان تجدد العجز عام 2008تى وان حققت الموازنة عجز عام سنة الحقة ح
، قد اسيم بشكل كبير في 2010( مميون دوالر عام -6771( و)-16660،  بواقع )2010و

 2012و 2011اما السنوات  .2009( عام -15.1النمو االقتصادي بمعدل )انخفاض معدل 
 17.3و 2011% عام 34غ معدل النمو االقتصادي في الموازنة وقد بم اً فقد حقق العراق فائض

في بعض السنوات ادت الى  افقد حقق العراق عجز  2019الى  2013المدة من  ، اما2012عام 
حقق فائض ادى الى ارتفاع معدل النمو وصوال الى عام  اخرى انخفاض النمو وفي سنوات

% وىو اقل من 4لنمو مميون دوالر في حين بمغ معدل ا 2338اذ بمغ حجم الفائض  2019
( نقطة مئوية في حين كان تغير انخفاض معدل النمو بواقع -10.3السنة التي سبقتو بواقع )

عمى  ظان التنويع االقتصادي ميم جدًا من اجل الحفا( نقطة مئوية، من ذلك نتوصل الى -12)
جية عمى ولتقميل اثر الظروف الخار  و وتحقيق زيادة سنوية بشكل مستمراستمرار ذلك النم
 . االقتصاد العراقي

اما مايخص معدل الفجوة الضريبية فميا تاثير قد يكون غير مباشر لكن لو تم معالجة ىذه 
الفجوة وتقميل نسبتيا والقضاء عمى التيرب الضريبي فضاًل عن تحديث القوانين واالجراءات 

نالحظ ان  اذاالن،  الخاصة بيا سنجد صداه في تحقيق نمو اقتصادي بوتيرة اسرع مما ىو عميو
، باستثناء بعض ل بمستوى مرتفع ولم تكن ىناك اجراءات لمحد منوظمعدل الفجوة الضريبة 

السنوات التي ينخفض فييا سعر النفط عالميًا مما يولد رد فعل لدى الحكومة بتشديد االجراءات 
وعمى ة عمى المجتمع ثاره السمبياتقميل وبالتالي تنويع مصادر الدخل وااليراد الحكومي، من أجل 

معدل نمو الناتج المحمي االجمالي وبالتالي  إبطاءتقميل او االقتصاد بشكل عام، المتمثمة في 
  النمو االقتصادي في العراق .
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  (50)ظذٚي 

 (2019-2004المالية والنمو في العراق لممدة ) االستدامةالعالقة بين مؤشرات 

     

 انتفاصٍم

 

 

 

 انسُت

 

 انًانٍت االستذايتيؤشراث 

 

يعذل 

 انًُى 

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت 

انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP 

% 

 التغير
 السنوي

% 
  

حجى 

انعجس او 

انفائض 

فً 

انًىازَت 

يهٍىٌ 

  دوالر

 التغير
 السنوي

% 
  

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
  

2004 423.4 - -18841 - 131.78 - - - 

2005 283.1 -140.3 2998 21,839 92.52 -39.26 36.4 - 

2006 177.5 -105.6 10245 7,247 72.34 -20.18 30.43 -5.97 

2007 101.7 -75.8 8739 -1,506 56.87 -15.47 36.35 5.92 

2008 88.4 -13.3 -1345 -10,084 67.83 10.96 48.16 11.81 

2009 102.1 13.7 -16660 -15,315 67.86 0.03 -15.16 -63.32 

2010 62.5 -39.6 -6771 9,889 57.85 -10.01 24.06 39.22 

2011 47.5 -15 10313 17,084 49.96 -7.89 34.1 10.04 

2012 40.5 -7 10407 94 49.94 -0.02 17.38 -16.72 

2013 37.2 -3.3 -16683 -27,090 55.89 5.95 7.62 -9.76 

2014 38.3 1.1 -15404 1,279 50.93 -4.96 0.01 -7.61 

2015 66.2 27.9 -26573 -11,169 49.91 -1.02 -24.26 -24.27 

2016 75.8 9.6 -28712 -2,139 47.95 -1.96 -1.45 22.81 

2017 69.6 -6.2 -8413 20,299 42.97 -4.98 11.6 13.05 

2018 58.1 -11.5 20916 29,329 36.92 -6.05 14.71 3.11 

2019 46.1 -12 2338 -18,578 40.97 4.05 4.4 -10.31 

 (. 11-09-08-07باالعتماد على الجداول )من عمل الباحث المصدر: 
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 المالية وعالقتها بالبطالة في العراق.  االستدامةتحميل مؤشرات   3ثالثًا 

المالية تجاه البطالة في  االستدامةمن مؤشرات  اً ( ان ىناك تأثير 26وفقًا لبيانات الجدول )
ىناك عوامل اخرى مؤثرة عمى البطالة ومنيا الضغوط الشعبية  ختالف ذلك التأثيراوب ،العراق

تشغيل  باتجاهجتماعية ونسب االعالة وغيرىا من العوامل المؤثرة والتي تضغط والظروف اال
ر عدد ممكن من االيدي العاممة في العراق، وما نالحظو اآلن انو عند انخفاض معدل الدين ثاك

% الى 26.8ة من )الى انخفاض معدل البطال%( ادى ذلك 283% الى 423العام من )
فكمما انخفض معدل الدين انخفض  ،، اي ان ىناك عالقة طردية بينيما2006%( عام 17.7

معدل البطالة في العراق وىذا ينطبق عمى تحميل السنوات التالية ضمن مدة الدراسة فقد انخفض 
% الى 22.6من  بطالةادى ذلك الى تراجع معدل ال 2018%( عام 58معدل الدين الى )

 . الدين العام والبطالة في العراق ، وىو ما يعكس بوضوح حجم العالقة بين2019% عام 13.8
اما تأثير حجم العجز او الفائض عمى معدل البطالة في العراق فنجد انو ىو االخر لو تأثير 

، فعند تحقيق ديةبينيما وىي متوافقة مع النظرية االقتصاوان ىناك عالقة عكسية  ،كبير عمييا
اما عند تحقيق فائض  ،عجز في الموازنة العامة يؤدي ذلك الى  تحقيق ارتفاع في معدل بطالة

الى  2005في الموازنة فيتم انخفاض معدل البطالة، وكما مبين في الجدول ففي المدة من 
بعد ان ، 2007عام  %11.7الى  ،2005عام  %17.9 انخفض معدل البطالة من 2007
فقد ارتفع معدل البطالة الى  ، 2010الى  2008 ، اما في االعوام2004%( عام 26.8كان )

نتيجة تحقيق فائض في ، 2019%( عام 13.8%( في حين انخفض الى )15اكثر من )
 ، كما ان ىناك عوامل اخرى مؤثرة عمى البطالة في العراق كما تقدم ذكره . لمعام نفسوالموازنة 

فمن الطبيعي ان بارتفاعيا تؤدي الى ارتفاع معدل البطالة في  اما مؤشر الفجوة الضريبية
ىناك عالقة طردية بينيما  حين انخفاض معدل الفجوة يؤدي الى الى تقميل معدل البطالة اي ان

لفجوة الضريبية ما ىي اال تيرب ضريبي وعدم تسديد المستحقات المالية من المكمفين بيا كون ا
مما يستدعي ضرورة تقميصيا  ،يدي العاممة في السوق العراقيةوبالتالي يؤثر عمى تشغيل اال

ومعالجة كل خمل في اي مؤشر من شانو ان يؤدي الى احداث ضرر مباشر لالفراد في 
 المجتمع.
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  (55)ظذٚي 

 (2019-2004المالية والبطالة في العراق لممدة ) االستدامةالعالقة بين مؤشرات 

     

 انتفاصٍم

 

 

 

 انسُت

 

 انًانٍت االستذايتراث يؤش

 

يعذل 

 انبطانت

% 

 التغير
 السنوي

% 
 

َسبت 

انذٌٍ 

انعاو انى 

GDP 

% 

 التغير
 السنوي

% 
  

حجى 

انعجس او 

انفائض 

فً 

انًىازَت 

يهٍىٌ 

  دوالر

 التغير
 السنوي

% 
  

انفجىة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغير
 السنوي

% 
  

2004 423.4 -  -18841  - 131.78  - -  -  

2005 283.1 -140.3 2998 21,839 92.52 -39.26 17.97  - 

2006 177.5 -105.6 10245 7,247 72.34 -20.18 17.5 -0.47 

2007 101.7 -75.8 8739 -1,506 56.87 -15.47 11.7 -5.8 

2008 88.4 -13.3 -1345 -10,084 67.83 10.96 15.34 3.64 

2009 102.1 13.7 -16660 -15,315 67.86 0.03 15.1 -0.24 

2010 62.5 -39.6 -6771 9,889 57.85 -10.01 15 -0.1 

2011 47.5 -15 10313 17,084 49.96 -7.89 12.2 -2.8 

2012 40.5 -7 10407 94 49.94 -0.02 11.92 -0.28 

2013 37.2 -3.3 -16683 -27,090 55.89 5.95 16 4.08 

2014 38.3 1.1 -15404 1,279 50.93 -4.96 10.95 -5.05 

2015 66.2 27.9 -26573 -11,169 49.91 -1.02 15 4.05 

2016 75.8 9.6 -28712 -2,139 47.95 -1.96 10.82 -4.18 

2017 69.6 -6.2 -8413 20,299 42.97 -4.98 10.9 0.08 

2018 58.1 -11.5 20916 29,329 36.92 -6.05 22.6 11.7 

2019 46.1 -12 2338 -18,578 40.97 4.05 13.8 -8.8 

 (20-12-11-12اعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول) ر3المصد
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 الفصل الثالث

   (4002-4002الجزائر والعراق للمدة ) -االقتصادي  قياس وتحليل أثر االستدامت فً االداء

 تمهيد:        
يجري من خالليا تقدير و  يعد باألمر الميمفي القياس االقتصادي اتباع األساليب الحديثة  ان مسألة

بناء النماذج القياسية مما يتطمب القتصادية، العالقات المختمفة بين المتغيرات ا التعرف عمىو النتائج 
النظرية االقتصادية واألساليب الرياضية و  بالتنسيق بين االساليب والطرق االحصائية والرياضية ياوتوصيف

االستدامة المالية في االداء أثر  قياسبيدف و اختبار العالقات بينيا، فضال عن والطرق اإلحصائية 
              نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع لتوجو الى استخدامفقد تم ا يالعراق االقتصاد

(ARDL:  Auto regressive Distributed Lag )االستقراريةعمى اختبارات  القائم (Stability  

Tests( لمسالسل الزمنية )Time  Series ) منيجية التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ من خالل
 وىي: ، وذلك من خالل ثالثة مباحثعالقة في األجمين القصير والطويلومن ثم تقدير ال

 
 صياغتوتوصيف النموذج  القياسي و المبحث االول : 
 تقدير وتحميل النتائج لمنمو والبطالة في الجزائر :المبحث الثاني
 تقدير وتحميل النتائج لمنمو والبطالة في العراق المبحث الثالث:
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 االولالمبحث 
 صياغتهالقياسي و  توصيف النموذج

التي تستخدم في الدراسات االقتصادية  يةدوات القياساألأىم  واحدة منتعد النماذج القياسية        
لنظرية االقتصادية من جية لمعالجة المشاكل االقتصادية من جية ولمعرفة مدى امكانية تحقق فروض ا

 القياسي النموذج ولبناء ،القياسي التحميل مراحل ىمأ من القياسي النموذج توصيف مرحمةوان ، اخرى
في  بصيغة رياضية معبرًا عنيا ياالتعبير عن لوصف العالقات بين المتغيرات االقتصادية فانو يتطمب

 :وسيجري توصيف النموذج من خالل القيام بما يأتي، (1)برموز ومعادالت رياضية  الغالب

 ذج.ا: بناء النمالمطمب االول
لك استنادا الى االداء االقتصادي متمثال بنموذجين ىما )النمو االقتصادي( و)البطالة( في سيجري ذ

 (.2019-2004كل من بمدي العينة )الجزائر والعراق( لممدة )

 .النمو االقتصادينموذج اوال: 
خالل  النمو االقتصادي في االستدامة الماليةاثر  لقياسخطي النموذج استخدام ال يجريوبموجبو 

باستخدام االساليب الكمية  خالل المدة المذكورة ربع سنوية(، وقد تم اعتماد سمسمة 2019-2004لمدة )ا
برنامج  باستخدامومنيجية التكامل المشترك  يد الدراسةقمتغيرات لمستقرارية اختبار االالحديثة ومنيا 

(Eviews: 10). 

 .البطالةنموذج  ثانيا:
خالل المدة  البطالةفي  االستدامة الماليةاثر  لقياسطي نموذج الخاستخدام ال يجريوبموجبو 

باستخدام االساليب الكمية الحديثة  خالل المدة المذكورة ربع سنوية، وقد تم اعتماد سمسمة (4002-4002)
     برنامج  باستخدامومنيجية التكامل المشترك  يد الدراسةقمتغيرات لمستقرارية اختبار االومنيا 

(Eviews: 10). 
 
 
 

                                                           

، 2003،  1وليد اسماعيل السيفو، احمد محمد مشعل ، االقتصاد القياسي التعميمي بين النظرية والتطبيق، عمان، ط (1)
  21ص



جزائر و العراق(الفصل الثالث: قياس وتحليل أثر االستدامة المالية في االداء االقتصادي )ال  

 

112 

 المطمب الثاني: المتغيرات الداخمة في النموذج . 
 مباشرة وغير مباشرة تأثيراتاستخدام عدد من المتغيرات االقتصادية التي ليا في ىذا المجال جرى 

باالعتماد عمى ما جاءت بو النظرية االقتصادية، فضاًل عن طروحات بعض المدارس االقتصادية وما 
 الحديثة وفيما يأتي وصف ألىم المتغيرات التي يتضمنيا النموذج: استخدمتو االدبيات االقتصادية 

 Dependent Variables  اوال: المتغيرات التابعة
تتحدد من داخل النموذج القياسي، التي (، Endogenous variable)المتغيرات الداخمية وىي 

 :ىما متغيرينوتشمل 

  AGDP :النمو االقتصادي .1
 DUNP: البطالة  .2
 

 .  Independent variablesثانيا: المتغيرات المستقمة 
 النمو االقتصاديتؤثر في كل من  وىي(، Exogenous variablesالمتغيرات الخارجية )اي       

 :يأتي، وىي كما سابقة الذكر والبطالة

 PDالدين العام الى الناتج المحمي االجمالي:  مؤشر نسبة .1
 .BGDمؤشر عجز الموازنة العامة:  .2
 TGمؤشر فجوة الضرائب:  .3

 لمنموذج. العالقات الرياضية والنظريةالمطمب الثالث: 
 اوال: العالقات الرياضية.

اي تحديد الشكل الرياضي لمنموذج القياسي الذي اعتمد بموجبو عمى مجموعة من المعادالت 
متكونة من المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة، وألجل العمل عمى تقدير العالقات بينيا يجري وصف ال

 كل العالقة بين اتجاهالصيغة الخطية أدناه لمتعبير عن طبيعة و ياسيًا وصياغتو من خالل النموذج ق
، BGD: عجز الموازنة العامة،  PD: نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي) المستقمةالمتغيرات 

 البطالة:و ،AGDP: النمو االقتصادي) التابعين ينالمتغير كل من و ( من جية، ، TGالفجوة الضريبية: 
DUNP)  وفق الصيغ اآلتية: عمى 

AGDP = 1α  - 2α  PD+ 3α  BGD -4α  TG +U1………………………………….(1) 

DUNP = 5α  + + 6α  PD -7α  BGD + 8α  TG +U1……………………………….….(2) 
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AGDP النمو االقتصادي (التابع: المتغير.) 
DUNP.)المتغير التابع )البطالة : 

PD(.نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي) مستقل: المتغير ال 
BGD (.عجز الموازنة العامة) المستقل: المتغير 

TG: .)المتغير المستقل )الفجوة الضريبية 
 .: معممة الحد الثابت        

 .لمنموذج االول : معالم تمثل الميول الحدية             
 لمنموذج االول. : معالم تمثل الميول الحدية           

 
 

 ن متغيرات النموذج . بي لعالقات النظريةاثانيا: 
ثبات ول قيد البحث،بين المتغيرات النظرية العالقات  طبيعة تحديد بيدف تحقيق ىدف البحث وا 
واستنادا الى ماجاءت بو عالقة بين ىذه المتغيرات لم العامة النظرية اتتجاىاال واستنادا الىفرضيتو ، 

فان المنطق االقتصادي يفترض وجود  ةالمختمفوالبحوث التجريبية االدبيات والدراسات االقتصادية 
 :االتيةالعالقات 

 
 واالداء االقتصادي  (GDPمؤشر نسبة الدين العام/)العالقة بين االستدامة المالية  .1

باعتباره تتشعب مواقف النظريات االقتصادية حول تأثير نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي     
، فاالتجاه االول يؤمن بوجود تأثير ةالنمو االقتصادي في اتجاىات ثالث لالستدامة المالية عمى اً مؤشر 

ايجابي ويستبعد فكرة وجود مستوى حرج لمدين العام كما جاءت بو النظرية الكالسيكية ، والثاني يرى 
بوجود تأثير سمبي مثل النظرية النيوكالسيكية اي ان ىناك مستوى حرج لمدين العام ،اما االتجاه الثالث 

يرى بأن القروض العامة محايدة في تأثيرىا عمى النمو االقتصادي باعتبارىا وسيمة لتمويل العجز في ف
الموازنة العامة من خالل تحفيزىا لمطمب الكمي ،ولكن االدبيات االقتصادية استقرت عمى ان تأثير الدين 

ظروف الكساد يكون  العام عمى النمو االقتصادي يخضع لطبيعة مرحمة االقتصاد وظروف البمد ففي
تحفيز الطمب الكمي بيدف رفع معدالت النمو االقتصادي وىنا تكون القروض العامة اداة ايجابية في 
االجمين القصير والطويل ،أما في الظروف الطبيعية لالقتصاد فيحتمل ان يكون تأثير المؤشر)نسبة الدين 

تجاوز قيمة الدين العام قيمة االنفاق ( سمبيا عمى النمو في االجل الطويل بشرط ال تGDPالعام/ 
االستثماري العام ومن ثم اضعاف القدرة عمى السداد اذ ان تجاوزىا سيوجو في مجاالت االنفاق الجاري 
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يعد وبالتالي اىدارىا فضال عن تراكم الديون يؤثر عمى القطاع الخاص من خالل اثر المزاحمة وبالتالي 
 1معوقا لمنمو االقتصادي

بالبطالة فان اثار الدين العام تتمحور نظريا  GDPاما مع العالقة السابقة ،عالقة الدين العام /وانسج     
و فانو اضافة لخدمتو ئعمى التأثير الطردي بالعالقة مع معدالت البطالة السيما ارتفاع حجم الدين وأعبا

ن العام عامل سمبي باتجاه النمو تراكم حجم الديو من االنفاق العام الجاري دون اقامة المشاريع االستثمارية 
 ومن ثم توقع العالقة الطردية نحو زيادة البطالة .

 العالقة بين االستدامة المالية )مؤشر الفجوة الضريبية ( واالداء االقتصادي.  .2

تشير االدبيات االقتصادية الى ان الفجوة الضريبية ترتبط بعالقة عكسية مع النمو االقتصادي ،اي ان     
الحصيمة الضريبية تؤدي الى تراجع الحافز نحو االستثمار ومن ثم انخفاض الطمب الكمي الذي من زيادة 

شانو تقويض النمو االقتصادي وتقميل معدالتو ،اي ان الزيادة في الفجوة الضريبية سوف يؤدي الى 
 انخفاض النمو االقتصادي .

فيي االخرى يكون تأثيرىا ايجابي باتجاه زيادة  أما ما يتعمق بعالقة الفجوة الضريبية بمعدل البطالة      
معدالت البطالة ،ذلك ان زيادة الحصيمة الضريبية تؤدي الى انخفاض النمو االقتصادي ومن ثم عدم قدرة 

 عمى استيعاب العاطمين عمى العمل فتصبح العالقة في ىذا المجال طردية .

 واالداء االقتصادي. العالقة بين االستدامة المالية )مؤشر عجز الموازنة ( .3

تذىب معظم النظريات االقتصادية الى ان تأثير عجز الموازنة التي ىي في محل جدل في ذلك 
التأثير سمبا او ايجابا عمى النمو االقتصادي نظرا الن ذلك يرتبط بكيفية تعبئة القروض العامة الممولة 

ستخدم في اطارىا تمك القروض فاذا كان لمعجز وانفاق الحصيمة منيا وطبيعة الظروف االقتصادية التي ت
 اً ايجابية عمى النمو االقتصادي في االجل الطويل واثار  اً لتمويل االنفاق االستثماري العام فانو سيمارس اثار 

ايجابية عند تمويل االنفاق الجاري في االجل القصير ، وبشكل عام فان ما تذىب اليو معظم االدبيات 
تجاه نحو زيادة وازنة يعني زيادة االنفاق العام ومن ثم زيادة الطمب الكمي وباالاالقتصادية ان نمو عجز الم

 النمو االقتصادي لتصبح العالقة طردية بينيما وبشرط ان يرتبط ذلك باإلنفاق عمى المشاريع االستثمارية. 

                                                           

حمدي أحمد عمي الينداوي ، العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي. ىل ىناك مستوى حرج معياري لمدين العام ؟  -1
 .362-360، ص 2017ة التجارة ،الرياض ، ،جامعة بنيا ،كمي2،المجمد2مجمة الدراسات والبحوث التجارية ،العدد 
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وفق  عمى نمواما ما يتعمق بعالقة ىذا المؤشر )عجز الموازنة( بالبطالة وانسجاما بالعالقة مع ال    
الظروف وطبيعة االقتصاد فانو من الطبيعي يرتبط بعالقة عكسية مع البطالة ،اي ان زيادة عجز الموازنة 

 تؤثر سمبا باتجاه تخفيض معدالت البطالة .

اتباع األساليب القياسية و وقد جرى اختبار تمك العالقات بين المتغيرات المذكورة قيد البحث والتحميل     
 . (Eviews:10)( باالعتماد عمى البرنامج االحصائي(ARDLخالل انموذج  الحديثة من
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الثانيالمبحث   
 في الجزائر لمنمو والبطالة تقدير وتحميل النتائج

 تقدير وتحميل نتائج نموذج النمو في الجزائر :المطمب االول
 : مصفوفة معامالت االرتباط.اوال

فقد جرى التوصل الى مصفوفة  ،القة بين متغيرات الدراسةانحدار الع اتجاهلغرض الوقوف عمى 
العالقة بين متغيرات البحث،  اتجاه، وىو يوضح قوة و (أ -1) الممحق معامالت اإلرتباط المبينة في

تفاصيل معامالت االرتباط الخاصة بالعالقة بين المتغيرات المدروسة، ويشير الى وجود درجة منو يتضح و 
 (BGD)وعجز الموازنة  (PD)نسبة الدين العام  بين كل من وان اتجاه العالقة طرديةمن االرتباط بينيا ، 

 (BGD)وعجز الموازنة  (PD)نسبة الدين العام أي ان زيادة  (AGDP)من جية والنمو االقتصادي 
 (0.016)، وان درجة االرتباط بينيما بمغت نحو (AGDP)النمو االقتصادي سوف تؤدي الى زيادة 

في حين كان اتجاه العالقة  ،(BGD)لصالح  (0.792) ونحو وىي عالقة ضعيفة جدا (PD)لصالح 
اي ان زيادة الفجوة الضريبية سوف تؤدي الى  (AGDP)عكسية بين الفجوة الضريبية والنمو االقتصادي 

اال ان ىذا االرتباط عاجزا عن ، (0.602-)انخفاض النمو االقتصادي، وان درجة االرتباط بينيما بمغت 
ال يقدم دليال كافيا عمى وجود عالقة سببية فقد تكون ىذه المتغيرات و تحديد اتجاه التأثير بين المتغيرات 
( تتجو لمجرد التزامن في تحركاتيا او تأثرىا بعوامل Functionallyمرتبطة مع بعضيا ارتباطا داليا )

ية واستخدام االختبارات لموقوف عمى يتم اعتماد نماذج االنحدار القياسوعميو سوف  ،(1)مشتركة فيما بينيا
 . ذلكصحة 

 
 Stability Tests Unit Root  : نتائج اختبار االستقراريةثانيا

واختبار العالقة بين لتحميل البيانات  ميمةيعد موضوع اختبارات االستقرارية لمسالسل الزمنية خطوة 
متغيرات ومعرفة الخصائص االحصائية ليا ، ( ىذه الstability) استقراريةمن  لمتأكد المتغيرات االقتصادية

، اذ تفترض الدراسات التطبيقية ان  (Spurious Regression )بيدف تجنب مشكمة االنحدار الزائف
تكون السالسل لزمنية المستخدمة مستقرة ألنو في حالة غياب صفة االستقرار فان االنحدار المتحصل 

                                                           

( اطروحة 1990-1970سالم عبد الجميل ، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات ) (1)
 .  119، ص 1995دكتوراه غير منشورة، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة البصرة ، 

  في السالسل الزمنية لممتغيرات يؤدي الى وجود عالقة معنوية بين ىذه االنحدار الزائف يعني ان وجود اتجاه عام
 المتغيرات حتى لو كان االتجاه العام ىو الشيء الوحيد المشترك بينيما.
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تكون  اذ، 1(Spurious Regressionون  انحدارا زائفا )عميو من متغيرات ىذه السالسل غالبا ما يك
وبالعكس فإنيا تعاني من  .(2)الزمنبيانات السمسمة مستقرة عندما تكون متوسطاتيا وتباينيا ثابتة مع مرور 

( لمتأكد من Unit Root Testجذر الوحدة )ل ىناك اختبارينمشكمة باالنحدار الزائف ولمعالجة ذلك 
  .(3)ديد درجة تكاممياالمتغيرات وتح سكون

 .        Augmented Dickey – Fuller  (ADFفولر الموسع ) –اختبار ديكي  .1
لمصيغة المبسطة الختبارىما  1981عام  (Fuller(، و )Dickeyقبل )لقد طور ىذا االختبار من       

(D.Fبيدف تجاوز ما يحتويو من سمبيات في صيغتو نظرا لعدم  االىتمام بمشاك  ،) ل االرتباط الذاتي في
من فروقات المتغير المعتمد )التابع( في دالة  اً معين اً الخطأ العشوائي، فضال عن ىذا التطوير يتضمن عدد

  (4)اإلختبار.
( التي ربما ال تعطي بعدا Sperious Regressionولتجنب ظيور مشكمة االنحدار الزائف )

خطوة األولى في تحميل البيانات ىي اختبار سكون السالسل حقيقيا وال تفسيرا اقتصاديًا ذا معنى ستكون ال
 .الزمنية 

 عندما يكون:  stationaryبأنيا ساكنة  Xt  ويشار إلى السمسمة الزمنية 
   E(Xt)= constant for all t                                         :وسطيا الحسابي ثابت، أي أن

      Var(Xt)= constant for all t                                          :   تباينيا ثابت، أي أنو 
 Cov(Xt ,Xt+k)= depends on t & k≠0        :  تباينيا المشترك يعتمد عمى الزمن، أي أنوان 

أي أن كل من وسطيا وتباينيا يبقى ثابت مع مرور الزمن، أما فيما يتعمق بالتباين المشترك ألي 
 5فانو يعتمد عمى فرق الزمن لياتين القيمتين. Xر قيمتين لممتغي

 
 
 

                                                           

، 2005عبد القادر محمد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بين بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، االسكندرية  - 1
 .643ص 
 .258، ص 1990دنان الوردي، اساليب التنبؤ االحصائي ، طرق وتطبيقات ، جامعة البصرة ، ع-  2
  .259مصدر سبق ذكره عدنان الوردي،  -3
 .648، صمصدر سبق ذكرهعبد القادر محمد عبد القادر عطيو،  -4
 لفترات الذاتي  حداراالن نموذج: عمان بورصة أداء عمى الحكومية الضرائب أثر مالوي، أحمد، الصمادي سحاب -5

   13ص ، 2016 ،2 العدد ،22 المجمد المنارة، مجمة ،( ARDL) الموزعة اإلبطاء
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 Phillips- Perron Test بيرون :  –إختبار فيمبس  .2
 –فيمبس  اختبار الضرورة تقتضي التدقيق بموجبان ف االختبار السابق نظرا لعدم توخي الدقة في     

ة استقرار السالسل الزمنية اكثر دقة عمى التمييز في مسالبوصفو   Phillips- Perron Test)بيرون )
واستنادا لعينات الصغيرة، اختبار ا إلجراءيتعرض   (P.P)من اختبار ديكي فولر الموسع نظرا الن اختبار 

غير كانت  (AGDP, PD, BGD, TG)ان المتغيرات  منو يتضحاذ ب(،  -1الممحق ) فيالى ماجاء 
 وبدون حد ثابت واتجاه عام( واتجاه عام، حد ثابتبو حد ثابت، في جميع الحاالت )بمستقرة بالمستوى 

 %(.5%،1ولكنيا اصبحت مستقرة في الفرق االول بداللة معنوية )
عند  اوسكونيوالمتغيرات المستقمة  AGDPالرسوم البيانية لممتغير التابع ج(،  -1الممحق )كما يوضح     

 .الفرق االول في الحاالتمختمف 
،  I(~1( ساكنة عند الفرق األول )AGDPلزمنية لممتغير التابع )ويتضح من ذلك كمو ان السمسمة ا    

كثر كفاءة األ( يعمل في بيانات المستوى والفرق األول أو مزيج بين األثنين ويعد ARDLوبما ان نموذج )
من الضروري استخدام منيج الحدود فلمعممات الطويمة والقصيرة األجل من النماذج األخرى، لتقدير ا

(Bound Test) لتقدير النموذج في الفقرة الالحقة. 
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 : تقدير نتائج نموذج النمو االقتصادي وتحميمها في الجزائر.ثالثا

 .(ARDL)الموزع  لإلبطاء: تقدير نموذج االنحدار الذاتي 1
دى الطويل تستخدم منيجية ىذا االختبار لمتعرف عمى طبيعة العالقة التوازنية بين المتغيرات في الم       

لكنيا تتمتع  %(5)الذي يتطمب ان تكون المتغيرات الخاضعة ليذا االختبار غير مستقرة عند المستوى
 .(1)بالدرجة نفسيا السكون او مستقرة بعد اخذ الفرق االول او الثاني 

وبشكل عام إذا وجد تكامل مشترك فيذا يعني أن السمسمتين تتحركان معًا عبر الزمن، ويمكن أن 
بينيما تكامل مشترك ينتج عنو عالقة توازنية طويمة األجل بين متغيرات الدراسة. والتكامل المشترك  يكون

(Cointegration) في ىذه الحالة يعد اختبارا ضروريا بوصفو عممية متالزمة بين سمسمتين زمنيتين   
  . (   )و  (   )

 (ARD, Auto regressive Distributed Lagيعد نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )  
واحد من النماذج القياسية التي تستخدم الختبار التكامل المشترك ويجري من خالل استخدام اختبار الحدود 

(Bound Test( المطور من قبل كل من )Pesaran, and Smith اذ جرى دمج كل من نموذج ،)
وبموجبو ان السمسمة الزمنية تكون دالة في ابطاء القيم  ،عة معااالنحدار الثاني ونموذج فترة االبطاء الموز 

       وبمدة زمنية واحدة قد تكون سنة فاكثر، وموجب ىذا النموذج يجري استخدام اسموب اختبار الحدود
 ( (Bound Test   الذي وضعوPesaran ، فإذا كانت السالسل الزمنية غير ساكنة عند المستوى فيذا

أو أعمى. وبشكل عام إذا وجد تكامل مشترك  I(1تكاممة من الدرجة األولى، أي )يعني أنيا ربما تكون م
فيذا يعني أن السمسمتين تتحركان معًا عبر الزمن، ويمكن أن يكون بينيما تكامل مشترك ينتج عنو عالقة 

 (2) توازنية طويمة األجل بين متغيرات الدراسة.
نموذج في المدى الطويل والمدى القصير في معادلة وينطوي ىذا االسموب البديل عمى تقدير معالم ال

 3، وتتم صياغة النموذج وفق اآلتي: (X)والمتغير المستقل  (Y)واحدة وبفرض العالقة بين المتغير التابع 
      ∑ 

             ∑ 
                           

    …………………………………………..….(6) 
 تعبران عن معممات التقدير قصيرة االجل.  tو         ان: حيث

                                                           

( اطروحة 2000-1975حممي ابراىيم منشد ، تحميل وقياس ظاىرة العجز المزدوج في مصر وتونس والمغرب لممدة ) -1
 . 131-130، ص 2004دكتوراه مقدمة الى جامعة البصرة ، 

 .671-670ادر محمد عبد القادر عطية، مصدر سابق، صعبد الق 2-
محمد كريم قروف، و سميم العمراوي،  قياس وتحميل مؤشرات االستدامة المالية عمى النمو االقتصادي في الجزائر  - 3

 .117، ص  مصدر سبق ذكره(، 2018-1990لمفترة )
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تعبر عن معممة التعديل نحو تصحيح الخطأ، اي سرعة العودة الى القيمة التوازنية لممتغير التابع       
 الناجمة عن التغيرات في االجل القصير في المتغيرات المستقمة.

( عن غيره من النماذج المستخدمة في اختبارات التكامل المشترك بالميزات ARDLنموذج ) ويتميز    
 : (1)اآلتية

 
( بإمكانية إستخدامو بغض النظر عن درجة التكامل بين المتغيرات )سواء ARDLيتميز نموذج ) . أ

 كانت بالمستوى أو الفرق األول (.
لزمني لمحصول عمى أفضل مجموعة من ( العدد الكافي من فترات التخمف اARDLيأخذ نموذج ) . ب

 تجاه العام .البيانات في أطار نموذج اال
ستخدام التحويل ا( لمحصول عمى نموذج تصحيح الخطأ من خالل ARDLيستخدم نموذج ) . ت

الخطي البسيط إذ يساعد نموذج تصحيح الخطأ في قياس العالقة قصيرة األجل بين المتغيرات 
( لو القدرة عمى قياس المعممات في األجمين ARDLنموذج )ن االداخمة في النموذج، وبذلك ف

 القصير والطويل في وقت واحد. 
( عن النماذج األخرى بأىميتو بتحديد التكامل المشترك والسيما في العينات ARDLيتميز نموذج ) . ث

 الصغيرة. 
 (2) عمى ثالث خطوات ىي: (ARDL)ويجري استخدام نموذج 

طويموة االجول بوين المتغيورات الموراد اختبارىوا باسوتخدام اختبوار الحودود  التحقق من وجوود عالقوة توازنيوة . أ
(Bound Test( الووذي يعتموود عمووى اختبووار )F-Statistic( بمقارنووة قيمتووي )F الجدوليووة والمحتسووبة )

( يبووين فيمووا اذا كانووت LCB: LowerCritical Boundضوومن الحوودود الحرجووة، فينوواك حوود ادنووى )
(  LCB: Upper Critical Boundوحود اعموى ) I( 0متكامموة مون الدرجوة )المتغيرات المراد دراسوتيا 

                                                           

 :ينظر الىلممزيد  - 1
، تحميل العالقة السببية بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت التضخم في محمد صالح سممان الكبيسي وعمار حمد خمف -

  .2018(، مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، المجمد األول، العدد الرابع، 2009-1980االقتصاد العراقي لممدة )
ت الكمية لالقتصاد الجزائري ج قياسية لتأثير سعر الصرف عمى المتغيرااذبدر الدين طالبي ، وابراىيم برقوقي ، نم-

( ، مركز البحث في االقتصاد 2014 -1980( خالل الفترة ) ARDLباستخدام نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية )
 . 7التطبيقي  من اجل التنمية، ص

             ،(ARDL)جيةأمين حواس ، فاطمة الزىراء زرواط ، واردات السمع الرأسمالية و النمو االقتصادي في الصين: مني - 2
                                214by:   http://www.enssea.net/enssea/majalat/2543.pdf ص

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2543.pdf
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( المحتسووبة قيمووة F، ففووي حالووة تتجوواوز قيمووة )I(1)يبووين فيمووا اذا كانووت المتغيوورات متكاممووة موون الدرجووة 
(UCB ًفعندىا ترفض فرضية العدم وتقبول الفرضوية البديموة ومون ثوم القوول ان ىنواك تكوامال )  ، مشوترك

( بوين كول Fفرضية العدم والقول بعدم وجود تكامل مشترك، بينما في حالوة وقووع قيموة )وبالعكس قبول 
 .( فالنتيجة لم تكون محسومةLCB( و)(UCBمن 

بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات يجري القيام بتقدير المعادلة طويمة االجل مون خوالل  . ب
 AIC: Auto regressiveلمعووايير ) ( وذلووك طبقوواARDLاختبووار رتبووة االبطوواء فووي نموووذج )

Distributed Lag( او معيار )SBC: Schwarz Bayesian Criterion.) 
وفيمووا اذا كانووت النتووائج فووي ىووذه المرحمووة ايجابيووة فالبوود موون ان يجووري تقريوور لممعممووات سووواء فووي االموود  . ت

اختبوووار المجمووووع القصوووير ام فوووي االمووود الطويووول والتأكووود مووون ان النمووووذج مسوووتقر ديناميكيوووا مووون خوووالل 
( وكذلك المجموع التراكمي لمربعات البواقي وان يكون كال االختبارين فوي CUSUMالتراكمي لمبواقي )

( فعنوودىا يجووري قبووول فرضووية العوودم وان المعممووات 0.05اطووار الحوودود الحرجووة وفووي مسووتوى الداللووة )
 ستكون مستقرة . 

اختيار  تم التوصل الى فقد، معادالت النموذج أجراء محاوالت عديدة وبمستويات مختمفة لتقدير بعدو 
من  فضال عن خموىانظرا لتوافقيا مع النظرية االقتصادية واالحصائية  المبينة ادناهالمعادلة الخطية 
 المشاكل القياسية:
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 (29جدول )

 (النمو االقتصادينموذج )ل ARDLر نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع تقدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائً ) :المصدر

( بناء عمى قيم معيار 1 ,4 ,0 ,2(، نتائج تقدير النموذج وبمدد تخمف زمني كانت )27يوضح الجدول )
( توصيف لمنموذج 57( وىي من بين أفضل )Auto regressive Distributed Lag:AICأكايك )

نظرا لكونيا تعطي قيمة أقل وفق ىذا المعيار ويجري تحديدىا بشكل تمقائي باالعتماد عمى البرنامج 
( تعني وجود تخمف 4( بوصفيا تخمف زمني ولمدتين والقيمة )2، وتعني القيمة)(Eviews10) االحصائي
 ( تخمفا زمنيا ولمدة واحدة.1بعة مدد، بينما تعني القيمة )زمني ألر 
 ( Akaike()AICيتضح منو تفاصيل معيار التخمف الزمني أكايك ) (د – 1الوارد في الممحق ) اما الشكل
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 االختبارات االحصائية والقياسية. .2
 االختبارات االحصائية. . أ
 انالموزع  لإلبطاءلذاتي دار ا( السابق والخاص بتقدير نموذج االنح29يتضح من الجدول )  

بمغت  ( المعدلR2قيمة معامل ) نظرا النجودة النموذج الى االختبارات اإلحصائية لمنموذج المقدر تشير 
( وبمستوى معنوية إحصائية 176.95)بمغت نحو ( F-Statistic) قيمةان %( فضاًل عن 96.9)نحو 

 (.0.0000تساوي ) probقيمة  كون% 1أقل من 
 ات القياسيةاالختبار  . ب

التي من خالليا يمكن الحكم عمى مدى اجتياز النموذج لممشاكل القياسية، و اختبارات التشخيص  اي
 :ويتضح ذلك من خالل االختبارات اآلتية

 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي. (1)
 خال من مشكمة االرتباطان النموذج الحالي المقدر  (ه – 1الممحق )وبموجب ىذا االختبار يتضح من 

 قيمة فييا بمغت  التي، (Breusch-Godfrey serial correlation) بداللة اختبار الذاتي 
prob.chi- square  0.739 ( 0.05وىي أكبر من )قبول فرضية العدم التي تنص عمى ان  اي

 .اً ذاتي اً لم تكن مرتبطة ارتباط البواقي
 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين. (2)

نظرا ألن  يان البواقي ال تعاني منا ( و – 1الممحق )يمحظ من خالل لتباين من مشكمة تجانس ا ولمتاكد
( وىي أكبر من 0.2101بمغت ) Hetreioskedasticity Test :ARCHالختبار  chi-squaerقيمة 

يا عمى مشكمة عدم احتوائ ومن ثمتجانس البواقي التي تشير الى قبول فرضية العدم  وبالتالي,( 0.05)
 .باين عدم تجانس الت

 التوزيع الطبيعي. (3)

 االحتمالية القيمة ان اذ طبيعيًا، توزيعاً  موزعة البواقي ان يمحظز(  – 1الممحق ) معاينة خالل من   
 فرضية رفض يمكن ال وعميو( 0.05) من أكبر وىي ( 1.582522) بمغت( Jarque-Bera) الختبار
 .طبيعياً  توزيعاً  موزعة أنيا أي عيالطبي التوزيع مشكمة البواقي احتواء عدم تؤكد التي العدم
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 : اختبار حدود التكامل المشترك.3
(The Bound Test Approach to Cointegration) 

 The) التوجو إلجراء اختبار الحدود ىي( ARDLالقيام بتقدير نموذج ) بعد والخطوة التالية ما    
Bound Test )الذي اقترحو (pesaranلمتأكد من وجود التكام )عالقة توازنية طويمة  ل المشترك(

اختبار فرضية العدم مقابل الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود التكامل المشترك  وىنا يجري، األجل(
 ذلك.( يبين نتائج 28، والجدول ) (F-Statisticمن خالل اختبار )الدراسة و بين المتغيرات قيد 

أكبر من قيمة  وىي )5.292014( بمغت بقيمة )F، ان القيمة المحتسبة الختبار)منو اذ يالحظ    
البالغة نحو ~I (0( وقيمة الحدود الدنيا)3.2البالغة نحو )~I (1الجدولية العميا ) (F)الحدود لقيم احصائية 

وجود تكامل  يعني(، مما %10,%5حسب حجم العينة ودرجة الحرية ومستوى المعنوية )ب( وذلك 2.37)
 قبول الفرضية البديمة القائمة بوجود عالقة توازنية طويمة األجلوبالتالي ، تحميلقيد المشترك بين المتغيرات 
الفجوة و عجز الموازنة، و ، GDPكل من )نسبة الدين العام/عالقة بين  اي ان ىناك، ورفض فرضية العدم

 رةضرو التأكد من وجود تكامل مشترك  الخطوة الالحقة بعد تأتيواالن ، النمو االقتصاديو الضريبية( 
 تحديد العالقة قصيرة األجل والعالقة طويمة األجل. 
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 (28جدول )                                     
 (النمو االقتصادينموذج )ل الحدود لمتكامل المشترك اختبارنتائج 

 

 
 " 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائً ) :المصدر

 

 (ARDL( وفقًا لمنهجية)ECMتصحيح الخطأ )نموذج  .4
ولتقدير ىذا النموذج يتم ادخال البواقي المقدرة في العالقة طويمة االمد كمتغير مستقل مبطأ لفترة 

 : (1)( الى جانب فروق المتغيرات االخرى غير الساكنة وفق المعادلتين االتيتين    واحدة )

      ∑ 
            ∑ 

                       ………….(8) 
       ∑ 

          ∑ 
                     ……………(9) 

 اذ ان: 
 االولى .: تشير الى صيغة الفروق من الدرجة   

                                                           

طار التكامل المشترك وتصحيح عابد بن عابد العبدلي : محددات الطمب عمى واردت المممكة العربية السعودية في ا (1) 
 .18، ص 2007( ، 32الخطأ مجمة مركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي ، جامعة االزىر ، العدد )
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et-1 مثل العالقة طويمة األجل : حد تصحيح الخطأ وي 
الووووووذي ( ECMالعالقووووووة قصوووووويرة األجوووووول بتقوووووودير نموووووووذج تصووووووحيح الخطووووووأ )تتمثوووووول وبعبووووووارة اخوووووورى،       

اضووووووافة حوووووود تصووووووحيح الخطووووووأ المتبوووووواط   بعوووووودعوووووون المتغيوووووورات المسووووووتخدمة بصوووووويغة الفوووووورق األول  يعبوووووور
سووووورعة  اي  خطوووووأيقووووويس حووووود تصوووووحيح ال وىوووووو( بوصوووووفو متغيووووورًا تفسووووويريًا، ECM-1لمووووودة زمنيوووووة واحووووودة )

تكيووووف االخووووتالل فووووي األجوووول القصووووير الووووى التوووووازن فووووي األجوووول الطويوووول، فعنوووودما تكووووون معممووووة تصووووحيح 
، (1)الخطوووووأ سوووووالبة ومعنويوووووة فوووووان ذلوووووك يووووودل عموووووى وجوووووود عالقوووووة توازنيوووووة طويموووووة األجووووول بوووووين المتغيووووورات

والمعمموووووووووات  قصوووووووويرة األجووووووووول لمتغيووووووووورات ( ECMأنموووووووووذج تصوووووووووحيح الخطووووووووأ)يوضوووووووووح ( 29) الجوووووووودولو 
 .(ARDLوفقا لمنيجية )لنموذج الحالي ا

 (29جدول)                                               
 لنموذج النمو في الجزائر (ARDL( وفقًا لمنيجية)ECMنموذج تصحيح الخطأ )نتائج اختبار 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد على البرنامج اإلحصائً ) :المصدر

                                                           

شفيق عريش وآخرون : اختبارات السببية والتكامل المشترك في تحميل السالسل الزمنية ، مجمة تشرين  لمبحوث (1) 
 .87، ص2011( ، 5( العدد )33دية المجمد )والدراسات العممية ، سمسمة العموم االقتصا
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كانووووووووت سووووووووالبة ومعنويووووووووة  *CointEq(-1)ان قيمووووووووة معاموووووووول تصووووووووحيح الخطووووووووأ  يتضووووووووح منووووووووو، اذ     
تؤكووووود وجوووووود عالقوووووة تكامووووول مشوووووترك  مموووووا% ، 1وبمسوووووتوى معنويوووووة أقووووول مووووون  (0.279039-)وبمغوووووت 

اي وجووووووود عالقووووووة توازنيووووووة طويمووووووة األجوووووول بووووووين المتغيوووووورات يوووووور المسووووووتقل والمتغيوووووورات التابعووووووة، بووووووين المتغ
القيموووووة السوووووالبة والمعنويوووووة لمعامووووول تصوووووحيح الخطوووووأ تكشوووووف  نظووووورا النالقصوووووير،  المدروسوووووة فوووووي األجووووول
نحووووو قيمتيووووا التوازنيووووة فووووي األجوووول الطويوووول فووووي كوووول فتوووورة زمنيووووة  النمووووو االقتصوووواديسوووورعة عووووودة متغيوووور 

آنفووووووة الووووووذكر، وىووووووي تعوووووود   (0.279039-) ( التووووووي تقوووووودر بوووووووt-1لسوووووونة اخووووووتالل التوووووووازن موووووون الفتوووووورة )
خووووالل الموووودة  النمووووو االقتصووووادينسووووبيًا، اي انووووو عنوووودما ينحوووورف مؤشوووور  يوووواً عالمعاموووول تعووووديل او تكييووووف 

قصووووويرة األجووووول فوووووي الفتووووورة السوووووابقة عووووون قيمتيوووووا التوازنيوووووة فوووووي األجووووول الطويووووول فانوووووو يجوووووري تصوووووحيح موووووا 
( الووووووى أن يصوووووول الووووووى حالووووووة التوووووووازن فووووووي t%( موووووون ىووووووذا االخووووووتالل فووووووي الموووووودة )27.9يعووووووادل نحووووووو )

معنويوووووووة بحسووووووب الجوووووودول نفسووووووو كمووووووا أظيوووووورت النتووووووائج  ،واحوووووودة دى الطويوووووول بعوووووود أقوووووول موووووون سوووووونةالموووووو
 . النمو االقتصاديمعممات المتغيرات في األجل القصير في التأثير عمى 

 : تقدير العالقة طويمة االجل.5 
)نسوووووبة الووووودين  كووووول مووووون أثووووور ومووووون خوووووالل معادلوووووة التكامووووول المشوووووترك ( 30مووووون الجووووودول) ضوووووحتي        

 كانوووتاذ ، فوووي األجووول الطويووول الفجووووة الضوووريبية( عموووى النموووو االقتصووواديو عجوووز الموازنوووة، و ، GDPالعوووام/
 ووفق المعادلة االتية: ات مختمفة،ذا اشار  ةالمستقم اتالمتغير 

AGDP=-13.30233-0.123179PD+0.000844BGD+0.671545TG. ……..(10) 
 اي ان:

بنسووووبة بسوووويطة  (AGDP)% توووؤدي الووووى زيووووادة فووووي النموووو االقتصووووادي 1بنسووووبة  BGDكووول زيووووادة فووووي    
 وفق منطق النظرية االقتصادية.عمى % وىي مقبولة 0.08

 
 وتشير اختبار معنوية المعممات في النموذج قيد الدراسة باستثناء عجز الموازنة والتي كانت       

 .(0.000844)ضعيفة جدا، اذ بمغت  عالقتيا
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 (30جدول )
 لنموذج النمو في الجزائر العالقة طويمة االجل  نتائج تقدير

 
 (.Eviews: 10ي )من اعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائالمصدر: 

 .ARDL: اختبار االستقرارية لمعامالت نموذج 6
يعد ىذا االختبار ضروري لمتأكد من خمو البيانات المستخدمة في النموذج من وجود تغييرات ىيكمية 

(، وفي ىذا الصدد ARDLالسيما معممات العالقة الطويمة األجل والقصيرة األجل وفق تقدير نموذج )
 CUSUM( )Theبارات المناسبة والمتمثمة بالمجموع التراكمي لمبواقي )يجري استخدام االخت

Cumulative Sum of the recursive residuals  والمجموع التراكمي لمربعات البواقي
(SUSUMSQ( )The Cumulative Sum residuals squared المطورين من قبل براون )

( لالستقرارية ىو من أكثر االختبارات شيوعا CUSUMاختبار )( السيما Broun et al 1975وأخرين)
تحقق من بيدف ال،  1من االختبارات المعتمدة الختبار ثبات واستقرار النموذج كما يعد ،المجال في ىذا

                                                           

أحمد مالوي، أثر الضرائب الحكومية عمى أداء بورصة عمان: نموذج االنحدار  الذاتي لفترات  ،سحاب الصمادي - 1
   . 2016، 2، العدد 22( ، مجمة المنارة، المجمد ARDLاإلبطاء الموزعة )
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االستقرار الييكمي لممعامالت المقدرة بصيغة تصحيح الخطأ لنموذج االنحدار الذاتي لمفجوات الزمنية 
يقع الشكل البياني لالختبارين داخل الحدود الحرجة وعند مستوى معنوية  وبموجبيا يشترط انالموزعة، 

( تثبت استقرارية المعممات ط، ح -1، واالشكال الواردة في الممحق)% ويتغايران حول القيمة الصفرية5
، ويمثل العالقات بشكل جيد ان النموذج مستقر، وبالتالي (ARDLلنموذج )و طويمة االجل وقصيرة األجل 

أي ال توجد ىناك أكثر من معادلة مما يؤكد عمى ان ، الخطية ن البيانات جاءت مالئمة لمصيغةأي ا
( ىو النموذج االمثل نظرا لوجود االنسجام في النموذج ARDLالمتغيرات مستقرة عبر الزمن وان النموذج )

 بين نتائج تصحيح الخطأ في األجل القصير والطويل.

 (النمو االقتصادينموذج )ل عميةبواقي النموذج المقدرة والف. 7
 ممووووووا( الووووووى تطووووووابق بووووووواقي النموووووووذج المقوووووودرة والفعميووووووة ي -1)الوووووووارد فووووووي الممحووووووق يشووووووير الشووووووكل 

 (. ARDLيعكس لنا دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا لمنيجية )
                   

 المطمب الثاني: تقدير وتحميل نتائج نموذج البطالة في الجزائر  

 وفة معامالت االرتباط.اوال: مصف
وجود درجة من االرتباط  ويشير الى، قوة واتجاه العالقة بين متغيرات البحثأ(  -2يوضح الممحق )

وعجز الموازنة  (PD)نسبة الدين العام  بين كل من اتجاه العالقة طردية وكان المتغيرات المدروسة، بين
(BGD)  من جية والبطالة(DUNP) ، ين العام نسبة الدأي ان زيادة(PD)  وعجز الموازنة(BGD) 

 ونحو (PD)لصالح  (0.529)، وان درجة االرتباط بمغت نحو (DUNP)البطالة سوف تؤدي الى زيادة 
 (DUNP)في حين كان اتجاه العالقة عكسية بين الفجوة الضريبية والبطالة  ،(BGD)لصالح  (0.539)

         البطالة، وان درجة االرتباط بينيما بمغتاي ان زيادة الفجوة الضريبية سوف تؤدي الى انخفاض 
ال يقدم دليال كافيا عمى و اال ان ىذا االرتباط عاجزا عن تحديد اتجاه التأثير بين المتغيرات ، (0.755-)

( تتجو Functionallyوجود عالقة سببية فقد تكون ىذه المتغيرات مرتبطة مع بعضيا ارتباطا داليا )
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يتم اعتماد نماذج االنحدار وعميو سوف  (1)اتيا او تأثرىا بعوامل مشتركة فيما بينيالمجرد التزامن في تحرك
 . ذلكالقياسية واستخدام االختبارات لموقوف عمى صحة 

 : نتائج اختبار االستقراريةثانيا
بيرون  –فيمبس  اختبار إختبار الضرورة تقتضي التدقيق بموجبان نظرا لعدم توخي الدقة في ف

((Phillips- Perron Test   منمسالة استقرار السالسل الزمنية في عمى التمييز بوصفو اكثر دقة 
لعينات الصغيرة، واستنادا ايتعرض إلجراء اختبار   (P.P)نظرا الن اختبار  اختبار ديكي فولر الموسع

غير كانت  (DUNP, PD, BGD, TG)ان المتغيرات  منو يتضحاذ  ،ب( -2الممحق ) فيالى ماجاء 
وبدون حد ثابت واتجاه عام( نظرا  واتجاه عام، حد ثابتبحد ثابت، في جميع الحاالت )برة بالمستوى مستق

 وباالنتقال الستخدام الفرق االول يظير استقرار المتغيرات كافة، 0.10كانت اكبر من   probالن قيمة 
و  %(5بداللة ) رةمستقغير مستقرة في حالة )الحد الثابت( وكانت تمك المتغيرات  (PD)باستثناء 
و % 5بمستوى معنوية ( وبدرجات متفاوتة و 10،  5،  1)كانت اقل من  Probنظرا الن قيمة  (10%)

10.% 
عند  اوالمتغيرات المستقمة وسكوني DUNPالرسوم البيانية لممتغير التابع  ،ج( -2الممحق )يوضح كما     

 .الفرق االول فيمختمف المستويات 
،  I(~1( ساكنة عند الفرق األول )DUNPان السمسمة الزمنية لممتغير التابع ) ويتضح من ذلك كمو    

كثر كفاءة األ( يعمل في بيانات المستوى والفرق األول أو مزيج بين األثنين ويعد ARDLوبما ان نموذج )
 من الضروري استخدام منيج الحدودفلمعممات الطويمة والقصيرة األجل من النماذج األخرى، اتقدير ل
(Bound Testلتقدير النموذج ) في الفقرة الالحقة. 
 
 
 
 

                                                           

( اطروحة 1990-1970السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات ) سالم عبد الجميل ، االنفاق الحكومي والتغيرات (1)
 .  119، ص 1995توراه غير منشورة، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة البصرة ، كد



جزائر و العراق(الفصل الثالث: قياس وتحليل أثر االستدامة المالية في االداء االقتصادي )ال  

 

131 

 ثالثا: تقدير نتائج نموذج البطالة وتحميمها في الجزائر.
 .(ARDL)الموزع  لإلبطاءتقدير نموذج االنحدار الذاتي  -1
( بناء عمى 2 ,0 ,1 ,2ان نتائج تقدير النموذج وبمدد تخمف زمني كانت ) (،33يتضح من الجدول )     
( توصيف لمنموذج نظرا لكونيا تعطي قيمة 59( وىي من بين أفضل )Akaike:AIC معيار أكايك )قيم 

(، Eviews10البرنامج االحصائي ) باالعتماد عمى تمقائيبشكل تحديدىا  ويجريأقل وفق ىذا المعيار 
 ة واحدة.مدول ازمني اتخمف (1تعني القيمة )( 1القيمة )و تخمف زمني ولمدتين  بوصفيا( 2تعني القيمة)و 

 (31جدول )
 لنموذج البطالة في الجزائر (ARDL)الموزع  لإلبطاءنتائج تقدير نموذج االنحدار الذاتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1جدول )

 (البطالةنموذج )ل ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 
 
 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحثت باالعتماد على البرنامج اإلحصائً ) المصدر

 ( Akaike()AICيتضح منو تفاصيل معيار التخمف الزمني أكايك ) د( – 2الوارد في الممحق ) اما الشكل
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 االختبارات االحصائية والقياسية. .2
 االختبارات االحصائية. . أ

 الموزع، ان لإلبطاء( السابق والخاص بتقدير نموذج االنحدار الذاتي 31يتضح من الجدول )
بمغت  ( المعدلR2قيمة معامل ) نظرا النجودة النموذج الى موذج المقدر تشير االختبارات اإلحصائية لمن

( وبمستوى معنوية إحصائية 814.16)بمغت نحو ( F-Statistic) قيمةان %( فضاًل عن 99.1)نحو 
 (.0.0000تساوي ) probقيمة  كون% 1أقل من 

 االختبارات القياسية . ب
الحكم عمى مدى اجتياز النموذج لممشاكل القياسية، التي من خالليا يمكن و اختبارات التشخيص  اي

 :ويتضح ذلك من خالل االختبارات اآلتية
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي. (1)

خال من مشكمة االرتباط ( ان النموذج الحالي المقدر ه – 2وبموجب ىذا االختبار يتضح من الممحق )
 قيمة فييا بمغت  التي، (Breusch-Godfrey serial correlation) الذاتي بداللة اختبار 

prob.chi- square  0.2908 ( 0.05وىي أكبر من )قبول فرضية العدم التي تنص عمى ان  اي
 .اذاتي االبواقي لم تكن مرتبطة ارتباط

 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين. (2)
نظرا ألن  ياي منن البواقي ال تعانا و(  – 2يمحظ من خالل الممحق )من مشكمة تجانس التباين  ولمتأكد
( وىي أكبر من 0.9987بمغت ) Hetreioskedasticity Test :ARCHالختبار  chi-squaerقيمة 

عدم احتوائيا عمى مشكمة  ومن ثمتجانس البواقي التي تشير الى قبول فرضية العدم  وبالتالي,( 0.05)
 .عدم تجانس التباين 

 التوزيع الطبيعي. (3)

 االحتمالية القيمة ان اذ طبيعيًا، توزيعاً  موزعة البواقي ان يمحظز(  – 2الممحق ) معاينة خالل من   
 فرضية رفض يمكن ال وعميو( 0.05) من أكبر وىي )0.153670) بمغت( Jarque-Bera) الختبار
 .طبيعياً  توزيعاً  موزعة أنيا أي الطبيعي التوزيع مشكمة البواقي احتواء عدم تؤكد التي العدم
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 ل المشترك.: اختبار حدود التكام3
(The Bound Test Approach to Cointegration) 

)عالقة  لتأكد من وجود التكامل المشتركينبغي ا( ARDLالقيام بتقدير نموذج ) والخطوة التالية مابعد    
اذ  ذلك،يبين نتائج ، (The Bound Test) التوجو إلجراء اختبار الحدوداذ يجري توازنية طويمة األجل(، 

أكبر من قيمة  وىي )6.112890( بمغت بقيمة )F(، ان القيمة المحتسبة الختبار)32لجدول )ايوضح لنا 
البالغة نحو ~I (0( وقيمة الحدود الدنيا)3.2البالغة نحو )~I (1الجدولية العميا ) (F)الحدود لقيم احصائية 

وجود تكامل  يعني(، مما %10,%5( وذلك حسب حجم العينة ودرجة الحرية ومستوى المعنوية )2.37)
 قبول الفرضية البديمة القائمة بوجود عالقة توازنية طويمة األجلوبالتالي ، قيد التحميلمشترك بين المتغيرات 
، عجز الموازنة، الفجوة GDPكل من )نسبة الدين العام/عالقة بين  اي ان ىناك، ورفض فرضية العدم
 . الضريبية( والبطالة
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 (32جدول )
 لنموذج البطالة في الجزائر الحدود لمتكامل المشترك اختبارنتائج 

 
 (.Eviews: 10اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي ) :المصدر

 

 (ARDL( وفقًا لمنهجية)ECMنموذج تصحيح الخطأ ) .4
عوووووووون  الووووووووذي يعبوووووووورECM)تتمثوووووووول العالقووووووووة قصوووووووويرة األجوووووووول بتقوووووووودير نموووووووووذج تصووووووووحيح الخطووووووووأ )      

اضوووووافة حووووود تصوووووحيح الخطوووووأ المتبووووواط  لمووووودة زمنيوووووة  بعووووودالمسوووووتخدمة بصووووويغة الفووووورق األول المتغيووووورات 
سووووووورعة تكيوووووووف  اي  يقووووووويس حووووووود تصوووووووحيح الخطوووووووأ وىوووووووو( بوصوووووووفو متغيووووووورًا تفسووووووويريًا، ECM-1واحووووووودة )

االخووووتالل فووووي األجوووول القصووووير الووووى التوووووازن فووووي األجوووول الطويوووول، فعنوووودما تكووووون معممووووة تصووووحيح الخطووووأ 
و دل عمووووووووى وجووووووووود عالقووووووووة توازنيووووووووة طويمووووووووة األجوووووووول بووووووووين المتغيوووووووورات، سووووووووالبة ومعنويووووووووة فووووووووان ذلووووووووك يوووووووو
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( والمعمموووووووووات  قصوووووووووويرة األجووووووووول لمتغيوووووووووورات ECMأنموووووووووووذج تصوووووووووحيح الخطووووووووووأ)( يوضوووووووووح 35الجووووووووودول)
 .(ARDLالنموذج الحالي وفقا لمنيجية )

 (33جدول )
 لنموذج البطالة في الجزائر (ARDL( وفقًا لمنيجية)ECMنموذج تصحيح الخطأ )نتائج        

 
 (.Eviews: 10)من اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي المصدر: 

كانووووووووت سووووووووالبة ومعنويووووووووة  *CointEq(-1)ان قيمووووووووة معاموووووووول تصووووووووحيح الخطووووووووأ  اذ يتضووووووووح منووووووووو،
تؤكووووود وجوووووود عالقوووووة تكامووووول مشوووووترك  مموووووا% ، 1وبمسوووووتوى معنويوووووة أقووووول مووووون  (0.101356-)وبمغوووووت 

عووووووة، اي وجووووووود عالقووووووة توازنيووووووة طويمووووووة األجوووووول بووووووين المتغيوووووورات بووووووين المتغيوووووور المسووووووتقل والمتغيوووووورات التاب
القيموووووة السوووووالبة والمعنويوووووة لمعامووووول تصوووووحيح الخطوووووأ تكشوووووف  نظووووورا النالمدروسوووووة فوووووي األجووووول القصوووووير، 

سووووورعة عووووووودة متغيوووووور البطالووووووة نحووووووو قيمتيوووووا التوازنيووووووة فووووووي األجوووووول الطويوووووول فوووووي كوووووول فتوووووورة زمنيووووووة لسوووووونة 
آنفووووووة الووووووذكر، وىووووووي تعوووووود معاموووووول   (0.101356-)قوووووودر بووووووو ( التووووووي تt-1اخووووووتالل التوووووووازن موووووون الفتوووووورة )

خوووووالل المووووودة قصووووويرة األجووووول  البطالوووووةنسوووووبيًا، اي انوووووو عنووووودما ينحووووورف مؤشووووور  مقبوووووولتعوووووديل او تكييوووووف 
فوووووي الفتووووورة السوووووابقة عووووون قيمتيوووووا التوازنيوووووة فوووووي األجووووول الطويووووول فانوووووو يجوووووري تصوووووحيح موووووا يعوووووادل نحوووووو 
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يصووووول الوووووى حالوووووة التووووووازن فوووووي المووووودى الطويووووول  ( الوووووى أنt%( مووووون ىوووووذا االخوووووتالل فوووووي المووووودة )10.1)
معنويوووووووة معمموووووووات المتغيووووووورات فوووووووي بحسوووووووب الجووووووودول نفسوووووووو كموووووووا أظيووووووورت النتوووووووائج  ،سووووووونة  (2بحووووووودود )

 األجل القصير في التأثير عمى البطالة. 

 تقدير العالقة طويمة االجل. -5 
 كووول مووون أثووور  ومووون خوووالل معادلوووة التكامووول المشوووترك المبينوووة صووويغتيا ادنووواه( 36مووون الجووودول) يتضوووح

 كانووتاذ ، فووي األجوول الطويوول ، عجووز الموازنووة، الفجوووة الضووريبية( عمووى البطالووةGDP)نسووبة الوودين العووام/
 ات مختمفة:ذا اشار  ةالمستقم اتالمتغير 

DUNP=-14.8595+0.0851PD+0.0001BGD+0.1501TG. ……..(9) 
 اي ان:

% وىي مقبولة وفق 8سبة بن  (DUNP)معدل البطالة .تؤدي الى   %1بنسبة  PDكل زيادة في 
 منطق النظرية االقتصادية.

بنسوووووبة بسووووويطة  (DUNP)% توووووؤدي الوووووى زيوووووادة معووووودل البطالوووووة 1بنسوووووبة  BGDكووووول زيوووووادة فوووووي 
 % وىي مقبولة وفق منطق النظرية االقتصادية.0.001
غير معنوية  (TG)في حين ان معممة  (BGD)والمتغير  (pd)الى معنوية معممة كل من  وتشير النتائج

 ي اليوجد تاثير مباشر بين الفجوة الضريبية والبطالة في الجزائر.ا
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 (34جدول )
 لنموذج البطالة في الجزائر العالقة طويمة االجل لنموذج نتائج تقدير

 
 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي )المصدر: 

 .ARDL : اختبار االستقرارية لمعامالت نموذج6
من خمو البيانات المستخدمة في النموذج من وجود تغييرات ىيكمية السيما معممات العالقة  التأكداي 

استخدام االختبارات  ، وفي ىذا الصدد جرى(ARDLتقدير نموذج ) وفقالطويمة األجل والقصيرة األجل 
 CUSUM( )(The Cumulative Sum of theمتمثمة بالمجموع التراكمي لمبواقي )والالمناسبة 

recursive residuals  المجموع التراكمي لمربعات البواقي )وSUSUMSQ( )The Cumulative 
Sum residuals squared) السيما ،( اختبارCUSUMلالستقرارية )،  فقد ظير من خالل االشكال

، (ARDLموذج )لنو استقرارية المعممات طويمة االجل وقصيرة األجل  ثبات( ح، ط -2الواردة في الممحق)
% ويتغايران حول القيمة 5الشكل البياني لالختبارين داخل الحدود الحرجة وعند مستوى معنوية  ووقوع

 ، أي ان البيانات جاءت مالئمة لمصيغةويمثل العالقات بشكل جيد ان النموذج مستقر، وبالتالي الصفرية
غيرات مستقرة عبر الزمن وان النموذج ال توجد ىناك أكثر من معادلة مما يؤكد عمى ان المت، و الخطية

(ARDL ىو النموذج االمثل نظرا لوجود االنسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في األجل )
 القصير والطويل.
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 (البطالةنموذج )ل بواقي النموذج المقدرة والفعمية. 7
 مموووووواالفعميووووووة ( الووووووى تطووووووابق بووووووواقي النموووووووذج المقوووووودرة و ي-2)الوووووووارد فووووووي الممحووووووق يشووووووير الشووووووكل 

 (. ARDLيعكس لنا دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا لمنيجية )
 

 الثالثالمبحث                                  
تقدير وتحليل النتائج للنمو والبطالة في العراق                                 

 
 تقدير وتحميل نتائج نموذج النمو في العراق :المطمب االول

 مصفوفة معامالت االرتباط. اوال:
لغرض الوقوف عمى اتجاه انحدار العالقة بين متغيرات الدراسة فقد جرى التوصل الى مصفوفة 

أ(، وىو يوضح قوة واتجاه العالقة بين متغيرات البحث،  -3المبينة في الممحق ) االرتباطمعامالت 
وان اتجاه العالقة  غيرات المدروسة،ويتضح منو تفاصيل معامالت االرتباط الخاصة بالعالقة بين المت

، الفجوة BGD :، عجز الموازنةPD :)نسبة الدين العام كانت عكسية بين كل من المتغيرات المدروسة
 (TG)و (BGD)و (PD) كل من أي ان زيادة (GDP)من جية والنمو االقتصادي  TG) :الضريبية

منطقية وتتوائم مع النظرية االقتصادية، وىي نتائج ، (GDP)النمو االقتصادي  انخفاضسوف تؤدي الى 
   و (BGD)لصالح (0.058-) ونحو  (PD)لصالح  (0.867-)وان درجة االرتباط بينيما بمغت نحو 

ال و اال ان ىذا االرتباط عاجزا عن تحديد اتجاه التأثير بين المتغيرات  ،لصالح الفجوة الضريبية (0.795-)
ية فقد تكون ىذه المتغيرات مرتبطة مع بعضيا ارتباطا داليا يقدم دليال كافيا عمى وجود عالقة سبب

(Functionallyتتجو لمجرد التزامن في تحركاتيا او تأثرىا بعوامل مشتركة فيما بينيا )(1) ، وعميو سوف
 . ذلكيتم اعتماد نماذج االنحدار القياسية واستخدام االختبارات لموقوف عمى صحة 

 
 

                                                           

( اطروحة 1990-1970سالم عبد الجميل ، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات ) (1)
 .  119، ص 1995ية االدارة واالقتصاد ، جامعة البصرة ، توراه غير منشورة، كمكد
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 Stability Tests (Unit Root)   اريةثانيا: نتائج اختبار االستقر 

، يتضح منو ان بيرون(–الخاص باختبار )فيميبس  ب( -3جاء في الممحق ) استنادا الى ما
كانت بشكل عام غير مستقرة بالمستوى في جميع الحاالت )بحد  (GDP, PD, BGD, TG)المتغيرات 

كانت في غالبيتيا اكبر   probالن قيمة ثابت، بحد ثابت واتجاه عام، وبدون حد ثابت واتجاه عام( نظرا 
، بينما ظير انيا مستقرة جميعيا في الفرق االول سواء في حالة )الحد الثابت( ام )مع حد ثابت 0.10من 

كانت اقل من  Prob%( نظرا الن قيمة 1واتجاه عام( ام في حالة )بدون حد ثابت واتجاه عام( بداللة )
 ( او مساوية ليا.0.01)

والمتغيرات المستقمة وسكونيا عند  GDPج(، الرسوم البيانية لممتغير التابع  -3ضح الممحق )كما يو     
 مختمف المستويات في الفرق االول.

، وبما  I(~1( ساكنة عند الفرق األول )GDPويتضح من ذلك كمو ان السمسمة الزمنية لممتغير التابع )    
كثر كفاءة األرق األول أو مزيج بين األثنين ويعد ( يعمل في بيانات المستوى والفARDLان نموذج )

من الضروري استخدام منيج الحدود فلمعممات الطويمة والقصيرة األجل من النماذج األخرى، اتقدير ل
(Bound Testلتقدير النموذج ) في الفقرة الالحقة. 

 .العراقثالثا: تقدير نتائج نموذج النمو االقتصادي وتحميمها في 
 .(ARDL)الموزع  لإلبطاءوذج االنحدار الذاتي : تقدير نم1

( بناء عمى 2 ,2 ,2 ,2(، ان نتائج تقدير النموذج وبمدد تخمف زمني كانت )37من الجدول ) يتضح    
( توصيف لمنموذج نظرا لكونيا تعطي قيمة 62( وىي من بين أفضل )Akaike:AIC قيم معيار أكايك )

(، Eviews10البرنامج االحصائي ) باالعتماد عمى تمقائيشكل بتحديدىا  ويجريأقل وفق ىذا المعيار 
 .تخمف زمني ولمدتين بوصفيا( 2تعني القيمة)و 
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 (35جدول )
 لنموذج النمو في العراق ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 

 
 (.Eviews: 10المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي )

 ( Akaike()AICد( يتضح منو تفاصيل معيار التخمف الزمني أكايك ) – 3الشكل الوارد في الممحق ) اما
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 االختبارات االحصائية والقياسية. .2
 االختبارات االحصائية. . أ

االختبارات  الموزع ان لإلبطاء ( السابق والخاص بتقدير نموذج االنحدار الذاتي36يتضح من الجدول )  
بمغت نحو  ( المعدلR2قيمة معامل ) نظرا النجودة النموذج الى موذج المقدر تشير اإلحصائية لمن

( وبمستوى معنوية إحصائية أقل 3729.957)بمغت نحو ( F-Statistic) قيمةان %( فضاًل عن 99.9)
 (.0.0000تساوي ) probقيمة  كون% 1من 

 االختبارات القياسية . ب
ن الحكم عمى مدى اجتياز النموذج لممشاكل القياسية، اي اختبارات التشخيص والتي من خالليا يمك

 ويتضح ذلك من خالل االختبارات اآلتية:
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي. (1)

ه( ان النموذج الحالي المقدر خال من مشكمة االرتباط  – 3وبموجب ىذا االختبار يتضح من الممحق )
 قيمة فييا بمغت  التي، (Breusch-Godfrey serial correlation) الذاتي بداللة اختبار 

prob.chi- square  0.9672 ( 0.05وىي أكبر من )قبول فرضية العدم التي تنص عمى ان  اي
 البواقي لم تكن مرتبطة ارتباط ذاتي.

 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين. (2)
نظرا ألن  يامن يو(  ان البواقي ال تعان – 3ولمتاكد من مشكمة تجانس التباين يمحظ من خالل الممحق )

( وىي أكبر من 0.8405بمغت ) Hetreioskedasticity Test :ARCHالختبار  chi-squaerقيمة 
عدم احتوائيا عمى مشكمة  ومن ثمتجانس البواقي التي تشير الى قبول فرضية العدم  وبالتالي,( 0.05)

 .عدم تجانس التباين 
 التوزيع الطبيعي. (3)

يمحظ ان البواقي موزعة توزيعًا طبيعيًا، اذ ان القيمة االحتمالية ز(  – 3الممحق )من خالل معاينة    
 فرضية رفض يمكن ال وعميو( 0.05) من أكبر وىي ) 51.57815)( بمغت Jarque-Beraالختبار )

 .طبيعياً  توزيعاً  موزعة أنيا أي الطبيعي التوزيع مشكمة البواقي احتواء عدم تؤكد التي العدم
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 المشترك. اختبار حدود التكامل .3
، ان (38من الجدول ) )عالقة توازنية طويمة األجل(، اذ يالحظ من وجود التكامل المشترك التأكداي 

 (F)من قيمة الحدود لقيم احصائية  اقل وىي )2.078752( بمغت بقيمة )Fالقيمة المحتسبة الختبار)
( وذلك حسب 2.37لبالغة نحو )ا~I (0( وقيمة الحدود الدنيا)3.2البالغة نحو )~I (1الجدولية العميا )

التي تنص عمى  العدمقبول فرضية وبالتالي (، %10,%5حجم العينة ودرجة الحرية ومستوى المعنوية )
كل من )نسبة الدين القة بين الوجود لعاي ، البديمةفرضية الورفض  وجود عالقة توازنية طويمة األجلعدم 
ويعد ذلك منطقيا ، في االجل الطويل لنمو االقتصادي، عجز الموازنة، الفجوة الضريبية( واGDPالعام/

الن النمو االقتصادي في العراق ممثال بالناتج المحمي االجمالي يعتمد كميا عمى القطاع النفطي بوصفو 
 اقتصاد ريعي بامتياز.

 (36جدول )
 لنموذج النمو في العراق الحدود لمتكامل المشترك اختبارنتائج 

 
 (.Eviews: 10باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي ) اعداد الباحث المصدر:
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 .ARDLاختبار االستقرارية لمعامالت نموذج  .4
من خمو البيانات المستخدمة في النموذج من وجود تغييرات ىيكمية السيما معممات العالقة  التأكداي  

خدام االختبارات (، وفي ىذا الصدد جرى استARDLالطويمة األجل والقصيرة األجل وفق تقدير نموذج )
 CUSUM( )(The Cumulative Sum of theالمناسبة والمتمثمة بالمجموع التراكمي لمبواقي )

recursive residuals ( والمجموع التراكمي لمربعات البواقيSUSUMSQ( )The Cumulative 
Sum residuals squared السيما ،)( اختبارCUSUM ،لالستقرارية )شكال ، فقد ظير من خالل اال

(، ARDLح، ط( ثبات استقرارية المعممات طويمة االجل وقصيرة األجل ولنموذج ) -3الواردة في الممحق)
% ويتغايران حول القيمة 5الشكل البياني لالختبارين داخل الحدود الحرجة وعند مستوى معنوية  ووقوع

جاءت مالئمة لمصيغة  البياناتان النموذج مستقر ويمثل العالقات بشكل جيد، أي ان الصفرية، وبالتالي 
ال توجد ىناك أكثر من معادلة مما يؤكد عمى ان المتغيرات مستقرة عبر الزمن وان النموذج الخطية، و 

(ARDL ىو النموذج االمثل نظرا لوجود االنسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في األجل )
 القصير والطويل.

 
 نموذج )النمو االقتصادي(بواقي النموذج المقدرة والفعمية ل .5
ي( الووووووى تطووووووابق بووووووواقي النموووووووذج المقوووووودرة والفعميووووووة ممووووووا  -3يشووووووير الشووووووكل الوووووووارد فووووووي الممحووووووق )     

 (. ARDLيعكس لنا دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا لمنيجية )
                                                   

 البطالة في العراق المطمب الثاني: تقدير وتحميل نتائج نموذج
 مصفوفة معامالت االرتباط. اوال:

أ(، قوة واتجاه العالقة بين متغيرات  -4مصفوفة معامالت اإلرتباط المبينة في الممحق ) يتضح من
، عجز PD :)نسبة الدين العام كانت عكسية بين كل من المتغيرات المدروسةوان اتجاه العالقة  ،البحث
 (PD) كل من أي ان زيادة (DUNP)من جية والبطالة  TG) :ريبية، الفجوة الضBGD :الموازنة

  ، وان درجة االرتباط بينيما بمغت نحو(DUNP)البطالة  انخفاضسوف تؤدي الى  (TG)و (BGD)و
اال  ،لصالح الفجوة الضريبية (0.795-)و (BGD)لصالح (0.058-) ونحو  (PD)لصالح  (0.867-)

ال يقدم دليال كافيا عمى وجود عالقة سببية و جاه التأثير بين المتغيرات ان ىذا االرتباط عاجزا عن تحديد ات
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( تتجو لمجرد التزامن في Functionallyفقد تكون ىذه المتغيرات مرتبطة مع بعضيا ارتباطا داليا )
ام يتم اعتماد نماذج االنحدار القياسية واستخدوعميو سوف  (1)تحركاتيا او تأثرىا بعوامل مشتركة فيما بينيا

 . ذلكاالختبارات لموقوف عمى صحة 

 Stability Tests (Unit Root) : ثانيا: نتائج اختبار االستقرارية
بوصفو اكثر دقة عمى   Phillips- Perron Test)بيرون ) –بموجب إختبار اختبار فيمبس       

دا الى ماجاء في الممحق التمييز في مسالة استقرار السالسل الزمنية من اختبار ديكي فولر الموسع، واستنا
مستقرة بشكل عام غير كانت  (DUNP, PD, BGD, TG)ان المتغيرات منو يتضح ب(،  -4)

نظرا الن  وبدون حد ثابت واتجاه عام( واتجاه عام، حد ثابتبحد ثابت، في جميع الحاالت )ببالمستوى 
الفرق االول سواء في حالة  ، بينما ظير انيا مستقرة في0.10اكبر من  في غالبيتيا كانت  probقيمة 

نظرا  %(1بداللة ))الحد الثابت( ام )مع حد ثابت واتجاه عام( ام في حالة )بدون حد ثابت واتجاه عام( 
 .او مساوية ليا( 0.01)كانت اقل من  Probالن قيمة 

ونيا عند والمتغيرات المستقمة وسك DUNPج(، الرسوم البيانية لممتغير التابع  -4كما يوضح الممحق )    
 مختمف المستويات في الفرق االول.

،  I(~1( ساكنة عند الفرق األول )DUNPويتضح من ذلك كمو ان السمسمة الزمنية لممتغير التابع )    
كثر كفاءة األ( يعمل في بيانات المستوى والفرق األول أو مزيج بين األثنين ويعد ARDLوبما ان نموذج )

من الضروري استخدام منيج الحدود فصيرة األجل من النماذج األخرى، لمعممات الطويمة والقاتقدير ل
(Bound Testلتقدير النموذج ) في الفقرة الالحقة. 
 
 
 
 
 

                                                           

(،مصدر سبق 1990-1970سالم عبد الجميل ، االنفاق الحكومي والتغيرات السنوية في االقتصاد العراقي لمسنوات ) (1)
 .  119ص ذكره
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 ثالثا: تقدير نتائج نموذج البطالة وتحميمها في العراق.
 .(ARDL)الموزع  لإلبطاء: تقدير نموذج االنحدار الذاتي 1

اختيار  تم التوصل الى فقد، معادالت النموذجختمفة لتقدير أجراء محاوالت عديدة وبمستويات م بعد
من  فضال عن خموىانظرا لتوافقيا مع النظرية االقتصادية واالحصائية  المبينة ادناهالمعادلة الخطية 
 المشاكل القياسية:

                                     
( بناء 2 ,2 ,1 ,2(، ان نتائج تقدير النموذج وبمدد تخمف زمني كانت )37ويتضح من الجدول )     

( توصيف لمنموذج نظرا لكونيا تعطي 62( وىي من بين أفضل )Akaike:AIC عمى قيم معيار أكايك )
(، Eviews10البرنامج االحصائي ) باالعتماد عمى تمقائيبشكل تحديدىا  ويجريقيمة أقل وفق ىذا المعيار 

 ولمدة واحدة.تخمف زمني ( تعني 1، اما القيمة )تخمف زمني ولمدتين بوصفيا( 2مة)تعني القيو 
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 (37جدول )
 لنموذج البطالة في العراق ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع 

 
 (.Eviews: 10)من اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي  المصدر:

 
 ( Akaike()AICد( يتضح منو تفاصيل معيار التخمف الزمني أكايك ) – 4الوارد في الممحق )اما الشكل 
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 االختبارات االحصائية والقياسية. .2
 االختبارات االحصائية. . أ

 لالبطاء الموزع ان ( السابق والخاص بتقدير نموذج االنحدار الذاتي37يتضح من الجدول )
بمغت  ( المعدلR2قيمة معامل ) نظرا النجودة النموذج الى تشير  االختبارات اإلحصائية لمنموذج المقدر

( وبمستوى معنوية 75.11921)بمغت نحو ( F-Statistic) قيمةان %( فضاًل عن 92.3)نحو 
 (.0.0000تساوي ) probقيمة  كون% 1إحصائية أقل من 

 االختبارات القياسية . ب
مدى اجتياز النموذج لممشاكل القياسية،  اي اختبارات التشخيص والتي من خالليا يمكن الحكم عمى

 ويتضح ذلك من خالل االختبارات اآلتية:

 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي. (1)
ه( ان النموذج الحالي المقدر خال من مشكمة  – 4وبموجب ىذا االختبار يتضح من الممحق )

 قيمة فييا بمغت  لتيا، (Breusch-Godfrey serial correlation) االرتباط الذاتي بداللة اختبار 
prob.chi- square  0.7974 ( 0.05وىي أكبر من )قبول فرضية العدم التي تنص عمى ان  اي

 اتي.البواقي لم تكن مرتبطة ارتباط ذ
 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين. (2)

ألن  نظرا يامن و(  ان البواقي ال تعاني – 4من مشكمة تجانس التباين يمحظ من خالل الممحق ) ولمتأكد
( وىي أكبر من 0.5424بمغت ) Hetreioskedasticity Test :ARCHالختبار  chi-squaerقيمة 

عدم احتوائيا عمى مشكمة  ومن ثمتجانس البواقي التي تشير الى قبول فرضية العدم  وبالتالي,( 0.05)
 .عدم تجانس التباين 

 التوزيع الطبيعي.( 3) 
ظ ان البواقي موزعة توزيعًا طبيعيًا، اذ ان القيمة االحتمالية يمحز(  – 4الممحق )من خالل معاينة    

 فرضية رفض يمكن ال وعميو( 0.05) من أكبر وىي ) 1.196570)( بمغت Jarque-Beraالختبار )
 .طبيعياً  توزيعاً  موزعة أنيا أي الطبيعي التوزيع مشكمة البواقي احتواء عدم تؤكد التي العدم
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 مشترك.: اختبار حدود التكامل ال3
، ان (38من الجدول) )عالقة توازنية طويمة األجل(، اذ يالحظ من وجود التكامل المشترك التأكداي 

 (F)أكبر من قيمة الحدود لقيم احصائية  وىي (4.053301)( بمغت بقيمة Fالقيمة المحتسبة الختبار)
( وذلك حسب 2.37لغة نحو )البا~I (0( وقيمة الحدود الدنيا)3.2البالغة نحو )~I (1الجدولية العميا )

قبول الفرضية البديمة القائمة بوجود وبالتالي (، %10,%5حجم العينة ودرجة الحرية ومستوى المعنوية )
كل من )نسبة الدين عالقة بين  اي ان ىناك، ورفض فرضية العدم عالقة توازنية طويمة األجل

تقتضي التأكد من وجود تكامل مشترك  دوبع، ، عجز الموازنة، الفجوة الضريبية( والبطالةGDPالعام/
 تحديد العالقة قصيرة األجل والعالقة طويمة األجل.  الضرورة

 (38جدول )
 لنموذج البطالة في العراق الحدود لمتكامل المشترك اختبارنتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي ) المصدر:
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 (ARDL( وفقًا لمنهجية)ECMحيح الخطأ )نموذج تص .4
( والمعممووووووات  قصوووووويرة األجوووووول لمتغيوووووورات ECMأنموووووووذج تصووووووحيح الخطووووووأ) (39الجوووووودول ) يوضووووووح      

 .(ARDLالنموذج الحالي وفقا لمنيجية )
 (39جدول )

 البطالة في العراق لنموذج (ARDL( وفقا لمنهجية )ECMنموذج تصحيح الخطأ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Eviews: 10د الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي )من اعدا المصدر:

كانووووووووت سووووووووالبة ومعنويووووووووة  *CointEq(-1)ان قيمووووووووة معاموووووووول تصووووووووحيح الخطووووووووأ  اذ يتضووووووووح منووووووووو،     
تؤكووووود وجووووووود عالقوووووة تكامووووول مشووووووترك  مموووووا، %1وبمسوووووتوى معنويوووووة أقوووووول مووووون  (0.206991-)وبمغوووووت 

القووووووة توازنيووووووة طويمووووووة األجوووووول بووووووين المتغيوووووورات بووووووين المتغيوووووور المسووووووتقل والمتغيوووووورات التابعووووووة، اي وجووووووود ع
القيموووووة السوووووالبة والمعنويوووووة لمعامووووول تصوووووحيح الخطوووووأ تكشوووووف نظووووورا الن لالمدروسوووووة فوووووي األجووووول القصوووووير، 

نحووووووو قيمتيوووووا التوازنيووووووة فووووووي األجوووووول الطويوووووول فوووووي كوووووول فتوووووورة زمنيووووووة لسوووووونة  البطالووووووةسووووورعة عووووووودة متغيوووووور 
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خوووووووالل المووووووودة قصووووووويرة  البطالوووووووةرف مؤشووووووور ( ، اي انوووووووو عنووووووودما ينحوووووووt-1اخوووووووتالل التووووووووازن مووووووون الفتووووووورة )
األجووووول فوووووي الفتووووورة السوووووابقة عووووون قيمتيوووووا التوازنيوووووة فوووووي األجووووول الطويووووول فانوووووو يجوووووري تصوووووحيح موووووا يعوووووادل 

( الووووووى أن يصوووووول الووووووى حالووووووة التوووووووازن فووووووي الموووووودى t%( موووووون ىووووووذا االخووووووتالل فووووووي الموووووودة )20.6نحووووووو )
معنويووووووة معممووووووات فسووووووو بحسووووووب الجوووووودول نكمووووووا أظيوووووورت النتووووووائج  ،الطويوووووول بعوووووود أقوووووول موووووون سوووووونة واحوووووودة

 . البطالةالمتغيرات في األجل القصير في التأثير عمى 
 : تقدير العالقة طويمة االجل.5 
)نسوووووبة الووووودين  كووووول مووووون أثووووور ومووووون خوووووالل معادلوووووة التكامووووول المشوووووترك ( 40مووووون الجووووودول) يتضوووووح        

 اتالمتغيووور  كانوووتاذ ، فوووي األجووول الطويووول ، عجوووز الموازنوووة، الفجووووة الضوووريبية( عموووى البطالوووةGDPالعوووام/
 ووفق المعادلة االتية: ات مختمفة،ذا اشار  ة المستقم

DUNP=-12.0284-0.0501PD-0.0001BGD+0.0021TG. …………..(11) 
 (BGD, PP)( الوووى ان ضوووعف العالقوووة المباشووورة بوووين كوول مووون 42وتشووير النتوووائج الوووواردة فوووي الجووودول )

عموى  (TG)ىنواك اي توأثير لمفجووة الضوريبية  عمى الرغم مون معنويوة المعمموات، فوي حوين لوم يكون والبطالة
 البطالة في العراق.

 (40جدول )
 البطالة في العراق العالقة طويمة االجل لنموذج نتائج تقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Eviews: 10من اعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي )المصدر: 
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 .ARDL: اختبار االستقرارية لمعامالت نموذج 6
كد من خمو البيانات المستخدمة في النموذج من وجود تغييرات ىيكمية السيما معممات العالقة أاي الت

(، وفي ىذا الصدد جرى استخدام االختبارات ARDLالطويمة األجل والقصيرة األجل وفق تقدير نموذج )
 CUSUM( )(The Cumulative Sum of theالمناسبة والمتمثمة بالمجموع التراكمي لمبواقي )

recursive residuals ( والمجموع التراكمي لمربعات البواقيSUSUMSQ( )The Cumulative 
Sum residuals squared السيما ،)( اختبارCUSUMلالستقرارية ) فقد ظير من خالل االشكال ،

(، ARDLح، ط( ثبات استقرارية المعممات طويمة االجل وقصيرة األجل ولنموذج ) -4الواردة في الممحق)
% ويتغايران حول القيمة 5الشكل البياني لالختبارين داخل الحدود الحرجة وعند مستوى معنوية  وقوعو 

ان النموذج مستقر ويمثل العالقات بشكل جيد، أي ان البيانات جاءت مالئمة لمصيغة الصفرية، وبالتالي 
بر الزمن وان النموذج ال توجد ىناك أكثر من معادلة مما يؤكد عمى ان المتغيرات مستقرة عالخطية، و 

(ARDL ىو النموذج االمثل نظرا لوجود االنسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في األجل )
 القصير والطويل.

 
 . بواقي النموذج المقدرة والفعمية لنموذج )البطالة(7

ي( الووووووى تطووووووابق بووووووواقي النموووووووذج المقوووووودرة والفعميووووووة ممووووووا  -4يشووووووير الشووووووكل الوووووووارد فووووووي الممحووووووق )
 (. ARDLيعكس لنا دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا لمنيجية )
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 االستنتاجات والتوصيات

 توصمنا من خالل الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات والتوصيات والتي يمكن تفصيميا باآلتي: 
 اوال: االستنتاجات

، عجز الموازنة، GDPطويمة األجل بين كل من )نسبة الدين العام/ وجود عالقة توازنيةنستنتج ب .1
( بمغت بقيمة Fالقيمة المحتسبة الختبار) الفجوة الضريبية( والنمو االقتصادي في الجزائر، الن

( وذلك حسب درجة الحرية 3.2الجدولية البالغة نحو ) (F)وىي أكبر من قيمة  )5.292014)
 .(، مما يعني وجود تكامل مشترك بين المتغيرات%10,%5ومستوى المعنوية )

عدم وجود عالقة توازنيو طويمة األجل ورفض الفرضية البديمة، اي الوجود لعالقة بين كل من  .2
الضريبية( والنمو االقتصادي في االجل عجز الموازنة، الفجوة ،GDP)نسبة الدين العام/

الطويل، ويعد ذلك منطقيا الن النمو االقتصادي في العراق ممثال بالناتج المحمي االجمالي 
 يعتمد كميا عمى القطاع النفطي بوصفو اقتصاد ريعي بامتياز.

ورفض فرضية العدم، اي ان ىناك البديمة  الفرضيةوقبول وجود عالقة توازنية طويمة األجل  .3
في كال  ، عجز الموازنة، الفجوة الضريبية( والبطالةGDPعالقة بين كل من )نسبة الدين العام/

 . البمدين العراق والجزائر
ن اإلستدامة المالية في الجزائر ىشة وىي عرضة لألزمات اإلقتصادية وبأوقات غير ا .4

نفاق عالي مما تتسم الجزائر بنسبة إكما ،فة، نتيجة ارتباط ايراداتيا بتصدير النفط الخام معرو 
  .طر رغم انو ضمن المستويات االمنةيعرض مستوى الدين العام الى مخا

من مجموعة اسباب  تيجةوىو ن ،جزائرنفقات العامة لمالضآلة مساىمة الضريبة في تغطية  .5
 ،عدم وجود رقابة مستمرة ودائمة عمى تحصيل الضرائب في الجزائرو  منيا التيرب الضريبي

 .وبالتالي حدوث تفاوت حجم الفجوة الضريبية مع كل أزمة اقتصادية عالمية
( ، إذ تعد 2013حتى عام ) واستمر( 2004بعد عام ) االقتصاديأستقر الوضع الجزائر  في  .6

الجزائري نتيجة لمرواج الذي عرفو سوق النفط العالمي و  لالقتصادتمك المدة نقطة تحول 
تحقيق فوائض مالية كبيرة ، مما دفع الحكومة إلى إنشاء) صندوق ضبط الموارد النفطية(، 

فائض إيرادات النفط ، والذي ساىم في سداد و تخفيض ديونيا  امتصاصوالذي يعمل عمى 
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تسديدات مسبقة و بالتالي ىذا عزز من تقميص الديون عبر  استراتيجيةالخارجية من خالل 
 .المالية  استدامتيا

نجد ان وبذلك لدى الجزائر، معدل نمو البطالة مع بالمقارنة  منخفض معدل نمو السكانيعد  .7
ىناك فرصة من اجل تحسين االوضاع االقتصادية والبدء باعداد وتنفيذ المشاريع التي 

 .البمدعمى البطالة في تضمن تشغيل األيدي العاممة وبالتالي القضاء 
المالية بعد، كما ان اقتصاده ىش وىو تابع لمظروف والمتغيرات  االستدامةلم يحقق العراق  .8

حتى بعد عام  اقتصاديا استقراراالعراق لم يشيد ، كما ان االقتصادية الخارجية سمبًا او أيجاباً 
أسعاره ،  ارتفاعم، نتيجة تدفق النفط العراقي الى السوق العالمية ، وخاصة بعد  (2004)

بنسب ، و في العراقسيطرة ناتج قطاع النفط عمى مجمل الناتج المحمي االجمالي، من خالل 
عمى التوالي لكل منيا،  2018و 2010%( لمسنوات 62.5%( و)42.9اسيام تتراوح بين )

، في 2009% كما في عام 57تزيد عن  غير النفطي البينما كانت نسب إسيام الناتج 
 .2019% في نياية عام 48افضل الحاالت واستقرت عند نسبة اسيام دون 

واالحداث والظروف والتوجيات السابقة طيمة العقود  الخاطئة السياسات نتائج تراكمان  .9
ادت إلى اختالالت ىيكمية كبيرة وتشوه السياسات االقتصادية وبقائيا في العراق، الماضية 

 لمعراق. غير متوازنة في إدارة الموارد االقتصادية
واضح في مجال السياسة  ىي بمثابة تحديلمعراق، ان سمة االختالل في الموازنة العامة  .10

 .بشكل عام  المالية لمبمد وانعكاسيا السمبي في اداء النشاط االقتصادي
النسبة األكبر في اسيامو من اجمالي المترتب عمى العراق، يشكل الدين العام الخارجي  .11

يًا او مداخقصور السياسة المالية في خمق التوازن بين إمكانات تمويل الموازنة و  ،الدين العام
  .خارجياً 

نفاقية محكمة سياسة اعدم قدرة السياسة المالية في العراق ممثمة في وزارة المالية، عمى اتباع  .12
 االقتصادي. ارر االستقل تحقيق يرادات المتحققة او قريبة منيا، من أجتتوازن مع حجم اإل

حرصت وفق برامجيا وسياساتيا االقتصادية المتعمة بادارة الدين العام في العراق، ان الحكومة  .13
 .في تخفيض نسبة الدين العام االجمالي الى الناتج المحمي اإلجمالي عمى النجاح 
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ؤثر بطرق غير مباشرة في النمو االقتصادي وذلك عن طريق التأثير السمبي ي ين العامالدان  .14
صحية لخدمات تمك الديون عمى النفقات العامة السيما االنفاق عمى الخدمات االجتماعية ال

 .سمبا عمى رأس المال البشري والنمو االقتصادي التأثيرمنيا والتعميمية فضال عن 
 التوصيات  ثانيا:

يجب توجو السياسة المالية إلى الحد من االنفاق الحكومي وترشيده بوصفو  السبب األساس في  .1
االستثماري لكي يصل االقتصاد إلى زيادة حجم الدين العام فضاًل عن التوجو نحو تمويل االنفاق 

لى تنويع الموارد والقطاعات االنتاجية واالستثمارات التي ستجنب الدين العام  االىداف المنشودة وا 
 .و تقمل من اليدر في االحتياطيات االجنبية

يجب تبني خطط اقتصادية واضحة وسياسات اقتصادية ىادفة لتعزيز مستوى اإلستقرار النقدي  .2
 بيدف تحقيق اإلستدامة المالية. العراقوالمالي في 

دول العراق و  بين التجاري الكفوء ضرورة تبني عالقات اقتصادية متنوعة وفتح افاق التعاون .3
زمات اإلقتصادية وبالتالي تأثير ذلك عمى من أجل ان ال تكون عرضة لمتقمبات واألالعالم، 

الجوانب اإلجتماعية واإلنسانية، ولغرض تحقيق اإلىداف اإلقتصادية المحددة، والقدرة عمى 
 مستمر. دائم و تحقيق اإلستدامة المالية بشكل 

 تنويع ىيكل االقتصاد العراقي الذي يعتمد وبشكل اساسي في الوقت الحاضر عمى اإليرادات .4
، وخمق اقتصاد يتصف بالزيادة التدريجية في نسب مساىمة القطاعات االقتصادية النفطية
، ، والسيما قطاعات الزراعة والصناعة السياحة، الخفي تكوين الناتج المحمي االجمالي األخرى

 التي تضيف قيمة تراكمية إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
موارد االقتصاد امكانات ا ينسجم مع بمفي العراق نتاجي الجياز االتأسيس و  تاىيل ضرورة .5

المشاريع اإلنتاجية  تمك تمويلل التخصيصات المالية توفير فضاًل عنالعراقي المادية والبشرية، 
والتي عجزت من الخارج، استيراد المتطمبات السمعية والخدمية من الحد من أجل ، االستراتيجية

 .ستويات نموهالحقيقي غير النفطي وتدني مالسوق المحمية عن توفيرىا بسبب ضعف الناتج 
في والنقدية في متغيرات السياسة المالية عالميًا، التأثير الواضح لصدمات أسعار النفط الخام  .6

 اذ كان ليا دور رئيس في تحقيق عدم االستقرار االقتصادي. الدراسة، مدةخالل العراق، 
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تقمبات  ومنيا م تحديات وصعوبات بالغة،تداعيات كبيرة عمى االقتصاد العراقي وضعتو أماىناك  .7
الكبير في العوائد النفطية التي تمثل المورد شبو  إذ إن اليبوط، أسعار النفط خالل مدة الدراسة

عجمة االقتصاد وقطاعاتو، متزامنة مع الوضع  الوحيد إليراداتو العامة مثل عقبة أمام حركة
 ومن أىم تمك التداعيات ىووالصحية وغيرىا،  الحرج الذي تعيشو البالد نتيجة األوضاع األمنية

 التراجع الكبير في معدالت النمو االقتصادي وبموغو معدالت نمو سالبة، فضال عن حالة العجز
 في الموازنة، والعجز في ميزان المدفوعات والتي شكمت حالة عجز مزدوج في االقتصاد العراقي.

د من إصالح في الموازنة العامة، فإنو البلغرض تالفي آثار صدمات أسعار النفط المباشرة  .8
صالح واقع القطاعات لعامة والعمل ىيكل الموازنة ا عمى توفير الموارد المالية لالستثمار وا 

 االقتصادية والنيوض بعممية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
د والقطاعات تنويع الموار و لممشاريع االقتصادية، التوجو نحو تمويل االنفاق االستثماري يجب  .9

 ،ب الدين العام و تقمل من اليدر في االحتياطيات االجنبيةناالنتاجية واالستثمارات التي ستج
 من االستقرار االقتصادي وتحقيق االستدامة المالية.االىداف المنشودة  لكي يصل االقتصاد إلى

توفير البدائل لتمويل  من أجل المساىمة فيالعراق وذلك  في ر االسواق الماليةيضرورة تطو  .10
 او من الجيات الخارجية عجز الموازنة والحد من االقتراض الحكومي المباشر من البنك المركزي

 . في بعض السنوات لغرض تمويل العجز في الموازنة العامة لمدولة
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Abstract 
 

 
A 

Abstract 

      The term fiscal sustainability is one of the terms of fiscal policy, which is 

considered one of the most important goals that countries are trying to reach, 

because it reflects the increasing ability of the state to borrow in order to finance 

a deficit that may occur in its public budgets at a low interest rate and 

concessional terms, and therefore the failure of the state to achieve its 

sustainability leads This leads to a loss of confidence in the state’s finances and 

its inability to fulfill its obligations, and then creditors stop lending or raising 

interest rates and setting difficult conditions and controls for borrowing them. 

Therefore, the research aims to demonstrate the role that fiscal sustainability 

plays on its impact on the economic performance of the sample countries 

(Algeria and Iraq) for the period from 2004-2019, given that the subject of fiscal 

sustainability enjoys continuous renewal as a necessary condition for the 

adoption of a fiscal policy that will contribute to the positive impact on some 

Macroeconomic variables, and for this, the standard descriptive and quantitative 

approach for a series of 2004-2019 was adopted by adopting the statistical 

program (Eviews:10), and building standard models using the ARDL model), 

on the basis of which it was concluded that there are significant effects that 

cannot be neglected for a number of independent variables (Public debt to GDP 

ratio indicator PD, public budget deficit indicator BGD, tax gap indicator TG) 

on the dependent variables (economic growth AGDP, unemployment DUNP) 

except for the case (economic growth in Iraq). The results showed that it has a 

statistically significant relationship and is considered This is logical because the 

economic growth in Iraq represented in the gross domestic product depends 

entirely on the oil sector as a rentier economy par excellence.                                       
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