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 السدتخلص:
لمسجة  الجدائخاالستجامة السالية واثخىا في االداء االقترادي في ىجفت الجراسة إلى بياف 

اثخ اىع مؤشخات االستجامة تحجد مجى باالعتساد عمى اىع البيانات التي وذلظ  (,4002-4002)
استخجـ الباحث عمى اىع متغيخات االداء االقترادي وىػ )الشسػ االقترادي(, اذ  وتأثيخىاالسالية 

ألجل التعخؼ عمى السفاليع األساسية لالستجامة السالية  ,الػصفي السشيج في السبحث االوؿ مشو
بل يجيد لمجولة  ,إيخادات الجولة لشفقاتياتحقيق االستجامة ال يعشي إلدامية تغصية  أف والتي تعشي,

ولكغ ضسغ شخط أساسي وىػ القجرة عمى الػفاء بدجاد تمظ  ,عجد السػازنة االقتخاض لتغصية
 عمى ياالسؤشخات الجولية لالستجامة السالية ثع تصبيق تمظ أىع ت الجراسةاستعخضلظ فقج وبح الجيػف 

ؤشخات االستجامة السالية تع تحميل العالقة بيغ مو  لمبمج,لسعخفة الػضع السالي  لجدائخي ااالقتراد 
كاف مغ اىسيا, اف  ,الى مجسػعة مغ التػصيات الجراسة, وقج تػصمت جدائخاالقترادي لموالشسػ 

وعجـ  جدائخضخورة تكػيغ ليكل انتاجي متشػع ومدتجاـ في ال ىػتحقيق االستجامة السالية ل
يجب التػجو نحػ كسا , عغ شبيعتو ومجى أىسيتوبغس الشطخ عمى مػرد انتاجي واحج  االعتساد

تسػيل االنفاؽ االستثساري لمسذاريع االقترادية, وتشػيع السػارد والقصاعات االنتاجية واالستثسارات 
 التي ستجشب الجيغ العاـ و تقمل مغ اليجر في االحتياشيات االجشبية, لكي يرل االقتراد إلى

  .رادي وتحقيق االستجامة الساليةاالىجاؼ السشذػدة مغ االستقخار االقت
 .  جزائر, ال االقتراديالكلسات السفتاحية: اإلستدامة السالية , الشسه 

 السقدمة
تعج االستجامة السالية أحج السفاليع الحجيثة والستججدة في عمع السالية العامة, فيي تيتع 
بجراسة وتحميل قجرة الجولة ومعخفة امكاناتيا الحالية والسدتقبمية, عمى تدجيج التداماتيا السالية 

ـ بسختمف العامة تجاه الجائشيغ مغ مػاردىا الحاتية عمى السجى شػيمة، وىػ ما يدتػجب االىتسا
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الجػانب االقترادية في البمج وخرػصًا ما يتعمق بجانب العخض, لديادة قجرة االقتراد عمى 
جاد مجيػنيتو, فزاًل عغ وضع حجود ليحا الجيغ، ويأتي ذلظ مغ خالؿ تحقق ىجؼ زيادة س

معجالت الشاتج السحمي اإلجسالي وانعكاسو االيجابي في الشسػ االقترادي, وتقميل الفجػة 
 يبية وعجد السػازنة, اذ تذكل ىحه السؤشخات االساس السيع لسعخفة واقع االستجامة السالية.الزخ 

وتذػػكل االسػػتجامة الساليػػة التحػػجي االقترػػادي األىػػع الػػحي واجيتػػو وتػاجيػػو الػػجوؿ الشاميػػة ومشيػػا 
, ومػػا تذػػيجه مػػغ ةواجتساعيػػ ةاقترػػاديضػػخوؼ مػػغ بػػو  يسػػخمػضػػػع دراسػػتشا, بػػالشطخ لسػػا  الجدائػػخ

اضصخابات وتحػالت سياسػية ال تػداؿ معالسيػا  يػخ واضػحة احيانػًا، فزػال عػغ التقمبػات السفاج ػة 
, اذ نجػػج انػػو لمبمػػج لػػػارداتلسيػػًا والػػحي يعػػج السرػػجر األساسػػي وشػػبو السدػػتسخة فػػي أسػػعار الػػشف  عا

، انعكػػػذ تقمبػػػات أسػػػعار الػػػشف  الخػػػاـ، وبذػػػكل 4002 -4002عمػػػى مػػػجى سػػػشػات الجراسػػػة مػػػغ 
, نتيجػػة التحبػػح  الجدائػػخومشيػػا  ى دورات االزدىػػار والكدػػاد فػػي معطػػع البمػػجاف الشفصيػػةمتكػػخر عمػػ

الحػاد التػي شػػيجتيا أسػػاؽ الػػشف  الجوليػة, والتػػي عػدزت مػغ دور واىسيػػة الدياسػة الساليػػة فػي الحػػج 
مغ تمظ الرجمات وتحقيق االستقخار االقترادي, في البمجاف السرجرة لمشف ، حيث كاف أخخ ىحه 

ات الرػػجمة السددوجػػة النخفػػاض الصمػػب العػػالسي ، وكانػػت الخدػػائخ كبيػػخة جػػجًا وانعكدػػت الرػػجم
 ,البمػجسمبًا عمى تحقيق االستجامة السالية، ناليظ عغ آفة الفداد السالي واالداري التي يعػاني مشيػا 

 تتزػػسغ , قػػجالجدائػػخومػػغ أجػػل تػضػػية أىسيػػة اإلسػػتجامة الساليػػة وعالقتيػػا بػػالشسػ االقترػػادي فػػي 
االسػػػػػتجامة الساليػػػػػة واالداء  مشػػػػػو بتػضػػػػػية مفيػػػػػػـ األوؿ جػػػػػاء السبحػػػػػث, مباحػػػػػثثالثػػػػػة  لبحػػػػػثا

تحميػػل مؤشػػخات االسػػتجامة  الثػػانيالسبحػػث فػػي حػػيغ تشػػاوؿ االقترػػادي فػػي االدبيػػات االقترػػادية, 
, امػػا السبحػػث الثالػػث فقػػج جػػاء بػػأىع االسػػتشتاجات الجدائػػخبػػالشسػ االقترػػادي فػػي الساليػػة وعالقتيػػا 

  صيات التي تػصل الييا البحث.والتػ 
 

اعتسػػػج البحػػػث عمػػػى السػػػشيج التحميمػػػي مػػػغ خػػػالؿ تحميػػػل البيانػػػات الرػػػادرة مػػػغ  مشهجيةةةة البحةةةث:
 ومغ السشطسات الجولية السعتسجة . الجدائخالجيات الخسسية في 

يسكغ ايجاز مذػكمة البحػث بالدػؤاؿ ا:تػي  ىػل تػؤثخ االسػتجامة الساليػة فػي الشسػػ  مذكلة البحث:
 .الجدائخاالقترادي في 
يفتػخض البحػث اف مؤشػخات االسػتجامة تػؤثخ عمػى تحقيػق التشسيػة االقترػادية فػي  فرضية البحةث:

 .الجدائخ
ساليػة مػغ السػاضػيع يسكغ بياف اىسية البحث مػغ خػالؿ عشػانػو اذ تعػج االسػتجامة ال أىسية البحث 

, كسػا اف الجدائػخالسيسػة والستجػجدة والتػي ليػا تػأثيخ كبيػخ عمػى مختمػف الستغيػخات االقترػادية فػي 
تأثيخ مؤشخات االستجامة السالية تبجو واضحة عمى الشسػ االقترادي وىػ اىع متغيخ يسكغ اف تتع 

 ية واالجتساعية. دراستو بجقة فزاًل عغ انعكاساتو عمى العجيج مغ السجاالت االقتراد
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 السبحث االول
 االقترادي في االدبيات االقتراديةالشسه االستدامة السالية و  مفههم

  Concept of fiscal sustainability مفهوم االستدامة الماليةالمطلب االول: 

حطي مفيػـ استجامة السالية العامة باىتساـ واسع لجى البمجاف الستقجمة والشامية عمى حج      
سػاء بػصفو مؤشخا رئيدا لمتخاب  بيغ الدياسة السالية وأداء االقتراد الكمي, فزاًل عغ انو يخكد 

أو عمى اإلجخاءات التي تتخحىا الحكػمات مغ أجل تقميل درجة االعتساد عمى السػارد الشاضبة 
االعتساد عمى السداعجات الخارجية، وايالء تشػيع مرادر الجخل واعصاء دور اكبخ لمسػارد 

 الحاتية بغية تخفيس عجد السػازنة العامة.   
إلى الحالة السالية التي  (Fiscal Sustainabilityاذ يذيخ مفيػـ االستجامة السالية )        

سياساتيا االنفاقية وااليخادية في السجى الصػيل دوف تكػف فييا الجولة قادرة عمى االستسخار في 
خفس مالءتيا السالية السيسا التعخض لسخاشخ االفالس أو عجـ الػفاء بالتداماتيا السالية 

وفي ضػء ذلظ فاف االستجامة السالية البج ليا االخح باالعتبار التػقعات السدتقبمية  2,السدتقبمية
العامة واإليخادات العامة ، ولكي تزسغ الجولة استسخارية االستجامة عشج الكياـ بتقجيخ الشفقات 

السالية البج مغ تعجيل تمظ الشفقات العامة واإليخادات العامة تػفق ىحه التػقعات، فزاًل عغ 
ضخورة تػفخ اإلرادة الدياسية وتػافخ البي ة القانػنية واالقترادية، والعسل عمى الحج مغ نسػ 

 أف تشسػ وفقًا لسػائستيا مع اإليخادات العامة الستػقعة. الشفقات العامة أو
أ مب البمجاف تمجأ في الغالب إلى تحقيق االستجامة السالية تجشبا لحرػؿ العجد الستخاكع  اف   

في مػازنتيا العامة وتحدبا مغ الػقػع في فخ االستجانة , وبخالؼ ذلظ يرعب عمى ىحه البمجاف 
ما تفخض البمجاف الجائشة أو مؤسدات اإلقخاض الجولية شخوشا صعبة االستجانة مدتكبال ,فغالبا 

ومقيجة في عسمية  اإلقخاض مسا يدبب مذاكل جسة يشتج عشيا مجيػنية مختفعة وخجمات ديغ 
  3عغ تدجيج أصل الجيغ والفػائج الستختبة عميو. باىطة السيسا في البمجاف الشامية التي تعجد

لية ىي )الكيفية التي تديج مغ خالليا الحكػمة الفائس وعمى أية حاؿ اإلستجامة السا 
األساسي ليذ في األجل القريخ فحدب, وإنسا في األجل الصػيل السالئع ايزا وبذكل كبيخ 

أو انيا  امتالؾ القجرة عمى الحفاظ عمى البخامج الحكػمية أو دعسيا في  4لتغصية ديشيا الحالي(.
                                                           

جامعة  ةكوردستان, مجل مٌفً إلل ةٌالمال االستدامة لٌانور حمد سماله , سردار عثمان باداوه, تحل وبٌا - 2

 .3ص ,2115 , 7المجلد  ,13العدد االنبار للعلوم االلتصادٌة واالدارٌة ,

مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم  ,عراقالتحلٌل االستدامة المالٌة فً ,, واخرونكامل عالوي كاظمد. - 3

 .18,ص2118 ,السنة الثانٌة عشرة  22اإلنسانٌة العدد 

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

Question, Article in OECD Economic Studies, April 1991,p1.                                   
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السالية تذيخ الى مقجرة الحكػمة بالحفاظ عمى الدياسات السدتقبل, بعبارة اخخى اف االستجامة 
الحالية دوف إجخاء تعجيالت كبيخة في السدتقبل, وعمى ىحا االساس فيي تعسل مغ اجل الحفاظ 
عمى سياساتيا السالية  في السجى الصػيل دوف التأثيخ سمبا في السالءة السالية لمحكػمة أو عشج 

 لسالية .التخمف عغ سجاد بعس التداماتيا ا
( باف الحكػمة لكي تفي بجسيع التداماتيا الحالية Tannerوحدب رؤية االقترادي )

والسدتقبمية ، يجب أف تكػف تجفقات إيخاداتيا كافية لتعػيس التداماتيا لسشع التقريخ أو المجػء 
بإفخاط , وبعبارة اخخى اف االستجامة السالية ىي القجرة عمى تجشب االستجانة 5الى إعادة الييكمة
, وليحا تدعى الجوؿ إلى استسخار استجامتيا السالية وذلظ مغ خالؿ إمكانيتيا 6مغ قبل الحكػمة

 في خفس تكاليف تسػيل ديػنيا وبسا يزسغ تحقيق االستقخار االقترادي.
وعخفت ايزا بأنيا )مسخ زمشي لشدبة الجيغ الحكػمي الى الشاتج السحمي اإلجسالي يجعل 

فزال عغ انيا ندبة الجيغ إلى  7.باستسخار إلى حالة الثبات في السدتقبل(مغ ىحه الشدبة تتجة 
الشاتج السحمي اإلجسالي عشج السدتػى األصمي، حيث يقرج باالستجامة أف البمج يسكغ أف يفي 
بالتداماتو الحالية والسدتقبمية لخجمة الجيػف بالكامل دوف المجػء إلى تخفيف عبء الجيػف أو 

 .8اكع الستأخخاتإعادة ججولة أو تخ 
و برػرة عامة فاف االستجامة السالية تشصػي عمى تحقيق مبجأ السالءة والديػلة السالية,    

فالسالءة ىي قجرة الجولة عمى الػفاء بالتداماتيا السالية، أما الديػلة فيي تعشي وجػد مػارد مالية 
 9لتمبية االلتدامات السالية حاؿ استحقاقيا.

لظ فانيا تعشي قجرة الحكػمة عمى خجمة ديػنيا وااللتدامات عمى السجى واستشادا الى ذ     
() الحالة التي تكػف فييا الكيسة الحالية لفػائس السػازنة (Buiterوقج أعتبخىا 10الصػيل.

  11السدتقبمية الستػقعة قادرة عمى تعػيس قيسة الجيغ العسػمي األصمي(.
                                                           

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

International Monetary Fund WP/13/89,2013,p3                                                         

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

of Lisbon, ISEG, June 2004,p4. 

7  -  Deiong and bradford , Macroeconomics ,updated Edition Mcgraw –Hill , Newyork 

, 2012 , p399. 

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

New Analytical Framework, 2014,p3. 

بحوث التصادٌة  ة المالٌة ، مجلةعلً ، تمٌٌم االستدام وحٌد عبد الرحمن بانافع ،  عبد العزٌز عبد المجٌد  - 9

 .183,ص2116,  35, 31العددان  ,المملكة العربٌة السعودٌة ,عربٌة

10  - Giammarioli ،Nicola, Nickel ،Christiane,and Rother ،Philipp, ASSESSING FISCAL 

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

2007 , p7. 
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اإلستجامة السالية ىي الػضع الحي وفي ىحا الرجد, وضة صشجوؽ الشقج الجولي بأف 
يدتصيع السقتخض أف يدتسخ في خجمة ديػنو دوف الحاجة الى إحجاث تغييخ جػىخي في الشفقات 
واإليخادات العامة مدتكبال (, أي أنيا تقتزي عجـ وجػد عجد تخاكسي  في مػازنة الجولة يجبخىا 

عجد في السدتقبل مغ أجل تسػيل ليكمة وتختيب أولػيات اإلنفاؽ واليات تسػيل ال عمى اعادة
 12أعباء مجيػنتيا.

ولحلظ مشيجية الرشجوؽ تخاعي في ىحا السفيـػ ندبة الجيغ العاـ إلى الشاتج السحمي 
اإلجسالي عشج مدتػى معيغ، أو تحجيج ندبة معيشة مغ الشاتج السحمي اإلجسالي يتع استيجافيا , 

ا ة اإلصالحات السالية بسا يداعج عمى بمػغ لكشو تخؾ البا  مفتػحا ليحه الشدبة وبحيث يتع صي
ىحه الشدبة وبحيث تعتبخ فخضية يبشى عميو تػقع السدتقبل في ضل سياسات يتػافق عمييا لسجة 
معيشة، عادة خسذ سشػات. وفي ىحه الحالة، تعتبخ الدياسات السالية مدتجامة، إذا استصاعت 

   13لسحمي اإلجسالي أو خفزو.تحقيق االستقخار في ندبة الجيغ العاـ إلى الشاتج ا
, اف مفيػـ االستجامة ىػ الصخيقة السشاسبة الستخجاـ السػارد بأسمػ  رشيج  ويخى الباحث

يسشع مغ خالليا حجوث العجد السالي بيغ ما متحقق مغ اإليخادات العامة والشفقات العامة سشػيا 
خنامج الحكػمي الدشػي ، بسا يزسغ الػصػؿ إلى األىجاؼ االقترادية واالجتساعية في الب

 السعبخ عشو بالسػازنة العامة.
وتدعى البمجاف كافة إلى تحقيق االستجامة السالية عبخ ضساف القجرة عمى االستسخار في 
سياسات الشفقات العامة واإليخادات العامة عمى السجى الصػيل دوف خفس اإلنفاؽ الجاري , اذ 

جع ثقة األسػاؽ السالية بقجرتيا عمى الػفاء بالتداماتيا يؤدي فقجاف البمج لالستجامة السالية او تخا
إلى تػقف الجائشيغ عغ إقخاضيا، أو رفع معجالت الفائجة عمى قخوضيا إلى مدتػيات عالية، 

 ووضع ضػاب  وشخوط مذجدة.
ومغ الشاحية العسمية تعشي االستجامة السالية سعي حكػمات بمجاف العالع إلى ضب  السػازنات 

يدسة بخفس العجد السالي وإبقائو في حجود الشدب االمشة لمجيغ وفقا لمسعاييخ الجولية العامة بسا 
%( مغ حجع 00, فقج حجدىا االتحاد االوربي اف ندبة الجيغ العاـ االمغ يجب اف ال تتجاوز )
%( مغ حجع 58الشاتج السحمي االجسالي , في حيغ حجد بشظ التدػيات الجولية ندبة الجيغ )

                                                                                                                                                                      

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

Economic Studies in Cairo on 19 October 2003.p4. 

12  - Izquierdo and panizza :FiscaL Sustainability:''ISSues for emerging market   

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

حالة تطبٌمٌة لبعض الدول العربٌة, صندوق النمد , ة احتساب مؤشر االستدامة المالٌةدمحم موعش, منهجٌا - 13

 .4ص 2121العربً,



 6 

مي االجسالي واعتبخىا ىي الحجود االمشة , ومغ ىشا يتبيغ اف تحقيق االستجامة السالية الشاتج السح
يتصمب رفع كفاءة االقتراد وتخشيج االنفاؽ العاـ وتشػيع الرادرات  بسا يديج مغ حجع الشاتج 

 السحمي اإلجسالي ويحقق االستقخار االقترادي لمبمج .
عتسج بذكل أساس عمى العػائج السالية الستحققة مغ وتطيخ السذكمة في البمجاف الشفصية التي ت

الرادرات الشفصية، حيث خمف انييار أسعار الشف  الخاـ تدايجا ممحػضا في العجػزات السالية 
والجيػف الحكػمية العامة بعج انخفاض الػاردات الشفصية عغ معجالت اإلنفاؽ العاـ الستدايج  التي 

 14سا ولج اىتساما كبيخة باالستجامة السالية.تصبعت عمييا االقترادات الشفصية، م
فانو يشطخ لالستجامة السالية عمى أنيا الحالة التي تكػف فييا الحكػمة قادرة  ,وعمى اية حاؿ

عمى تشفيح بخامج عسميا لسختمف الشذاشات ضسغ مجى معيغ دوف أف يقػض ذلظ قجرتيا 
تحميل قجرة الحكػمة عمى الػفاء السدتقبمية عمى اإلنفاؽ. ويقػـ ىحا السفيػـ عمى أساس 

بالتداماتيا السدتقبمية . ففي حاؿ ر بت الحكػمة او اضصخت لمتػسع في إنفاقيا عمى السجى 
القريخ، يجب عمييا اف تكػف قادرة عمى التسػيل مغ خالؿ مػاردىا الحاتية بسا يزسغ أداءىا 

مخاشخ أو تأثيخات  يخ لسياميا بكل فاعمية وكفاءة مغ جية، وبسا يسكشيا مغ مػاجية أي 
مخ ػ  بيا )سػاء كانت حالية أو مدتقبمية( خرػصا عمى نسػ االقتراد وتصػره ومغ جية 
أخخى, كسا يدتشج ىحا السفيـػ عمى حكيقة مفادىا أف السػازنة العامة ألي حكػمة يسكغ أف 

لعجـ  تتعخض لسجسػعة متعجدة مغ السخاشخ، نتيجة لػجػد عػامل ضعف كامشة فييا، أو نتيجة
 قجرتيا عمى امتراص آثار الرجمات السالية واالقترادية، سػاء السحمية أو العالسية.

 :  مؤشرات االستدامة السالية .الثاني السطلب 
نتيجة لألزمات الشقجية التي أصابت بعس االقترادات لألسػاؽ الشامية في التدعيشات،  

ا لتحديغ القجرة عمى تحميل السعمػمات أصبة دراسة وتحميل قابمية القصاع السالي أمخا مصمػب
 15:الخئيدة مغ خالؿ تحجيج الكيع الحخجة لبعس السؤشخات وباإلمكاف استعخاضيا باالتي

 اوال:  مؤشر ندبة الدين العام الى الشاتج السحلي االجسالي
يعج ىحا السؤشخ األكثخ استعساال ومغ أىع السؤشخات لكياس درجة السجيػنية ، ويكيذ ىحا 
السؤشخ مدتػى الجيغ بالشدبة إلى الشذاط االقترادي لمجولة وقجرتيا عمى الدجاد، ومغ السحتسل 

                                                           

 والحد من آثار الدٌن العام, الجزائر, السٌاسات المطلوبة لتحمٌك االستدامة المالٌة فً أحمد عمر الراوي - 14

 .3,ص2117, السنة 27العدد 11المجلد  االنبار للعلوم االلتصادٌة واالدارٌة,مجلة جامعة 

ممداد أحمد النعٌمً, عادل صبحً عبد المادر الباشا, أثر استعمال االستدامة المالٌة فً الحد من مشاكل  - 15

 .566إعداد الموازنة العامة للدولة,مصدر سبك ذكره ,ص 
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أف تكػف كافة وسائل الشاتج السحمي اإلجسالي متػفخة لتسػيل عبء الجيغ العاـ، ولكغ ال يعشي 
ظ أف ىحا الخأي صحية. ، فيػ يطيخ قجرة الحكػمة عمى الدجاد كسا أنيا تجؿ عمى تجىػر أو ذل

 تحدغ وضع الحكػمة.
وقج اشتخشت اتفاقية ماستخيخت لجوؿ االتحاد االوربي اف تكػف ندبة الجيغ العاـ لمشاتج 

وتختمف  (,%( كذخط لالنزساـ الى وحجة الشقج االوربية )اليػرو00السحمي االجسالي في حجود )
ىحه الشدبة مغ بمج :خخ،تبعا لمسقػمات الستػفخة في كل بمج. ففي بعس الجوؿ العخبية ال يدسة 

%( في دوؿ 00في السائة، فيسا يجب أال تديج عمى) 20القانػف أف تتجاوز ىحه الشدبة أكثخ مغ
 16االتحاد األوروبي حدب اتفاقية ماستخخت.

 17بعجـ االستجامة السالية في الحاالت االتية  ويتدع السػقف السالي وفقا ليحا السؤشخ

  .اذا ارتفعت ندبة الجيغ لمشاتج السحمي في الجولة عغ نطيخاتيا في الجوؿ االخخى 
 .اذا اسفخت ندبة الجيغ لمشاتج السحمي عغ معجالت اعمى مغ معجالتيا التاريخية 
  تغييخ كبيخ مغ اذا كاف الحفاظ عمى استقخار ندبة الجيغ لمشاتج السحمي يحتاج الى

 الدياسات السالية.
وعسػما، يترف الجيغ العاـ باالستجامة السالية إذا كانت ندبة الجيغ العاـ إلى الشاتج السحمي 

 (4كسا يػضحيا الذكل ) 18الخاـ تتدع باالستقخار أو بالتخاجع التجريجي عمى السجى الصػيل.

 لعاـ( استجامة الجيغ ا2لذكل )ا                           

 
مجلة  زهير بن دعاس , نريمان رقوب, تحليل مؤشرات االستدامة المالية ومتطلبات ترسيخها في الجزائر, :المصدر   

 . 001,ص8102, 43علوم إنسانية، جامعة بسكرة ،الجزائر , العدد

                                                           

اف باداوه, تحميل األستجامة السالية في إقميع كػردستاف, مرجر سبق ايػ  انػر حسج سساقو , سخدار عثس- 16
 .58-52ذكخه ,    ص 

,مجمة جامعة جيياف  العخاؽعمي حديغ نػري, االستجامة السالية واثخىا في الشسػ االقترادي دراسة حالة  - 17
 .0,ص 4,4005لمعمـػ االدارية والسالية ,العجد 

تحميل مؤشخات االستجامة السالية ومتصمبات تخسيخيا في الجدائخ,مجمة , نخيساف رقػ , زىيخ بغ دعاس - 18
 .00, ص4005, 42عمـػ إندانية، جامعة بدكخة ،الجدائخ , العجد
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 إذ إف تشامي ندبة الجيغ العاـ إلى الشاتج السحمي االجسالي يشجع عشو فقجاف الدياسة السالية
لسخونتيا، وزيادة احتساؿ اتباع سياسة التقذف سمبا عمى استسخارية الدياسة االنفاقية الدابقة، 
ناليظ عغ مداحسة الحكػمة لمقصاع الخاص في سػؽ االئتساف. باإلضافة إلى تفاقع أعباء الجيغ 

رة العاـ التي يشجع عشو زيادة العبء الزخيبي، ومخاشخ ذلظ عمى االستثسار واالستيالؾ سيخو 
 التشسية االقترادية في عسػميا.

 ثانيا: مؤشر الفجهة الزريبية
يدتخجـ ىحا السؤشخ في معخفة الزخائب السحققة لالستجامة السالية والزخائب الفعمية مغ      

 خالؿ السحافطة عمى ندبة مقبػلة لمجيغ الحكػمي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي.

يبة ومجى تغصيتيا ألعباء الجيغ الحكػمي ، ويتع قياسو انصالقا مغ تحميل رصيج الزخ 
ويحدب بسقارنة ندبة الشفقات العامة  إلى الشاتج السحمي االجسالي مع ندبة الحريمة الزخيبية 

 19إلى الشاتج السحمي االجسالي وحدب الريغة االتية 

 =    مؤشخ الفجػة الزخيبية
 االيخادات الزخيبية

ف ـ ج
 

 الشفقات العامة
ف ـ ج

 

 اذ اف  

 ف.ـ.ج    الشاتج السحمي االجسالي
و البا ما يالحظ اف ندبة الزخائب الفعمية التي يتع تحريميا سشػيا ,اي حريمة االيخادات 
الزخيبية الستاحة سشػيا التكفي لتسػيل اعباء االنفاؽ عمى نحػ يجفع باتجاه البحث عغ مرادر 

رصج وتحميل تصػر الحريمة  تسػيمية اخخى فاف ىحا السؤشخ اليسثل شخشا كافيا لمحكع عمى
الزخيبية باعتبارىا أحج السرادر الخئيدية لأليخادات العامة وأحج عشاصخ الخئيدية لتسػيل 

  20أعباءاالنذصة الحكػمية و أحج عشاصخ الخئيدة في تشفيح سياسات السالية العامة.

 

                                                           

, زهٌر بن دعاس , نرٌمان رلوب, تحلٌل مؤشرات االستدامة المالٌة ومتطلبات ترسٌخها فً الجزائر - 19

 .119مصدر سبك ذكره,

م العمراوي, لٌاس وتحلٌل أثر مؤشرات االستدامة المالٌة على النمو االلتصادي فً دمحم كرٌم لروف , سلٌ - 20

 .    114,ص 2121, 2,العدد,6(,مجلة مجامٌع المعرفة , المجلد 2118-1991الجزائر للفترة )
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 ثالثا:  مؤشر العجز االولي 
الفائس االولي لمسػازنة العامة مغ خالؿ يعتسج ىحا السؤشخ عمى تقجيخ قيسة العجد او 

حدا  الفخؽ بيغ الشفقات العامة واإليخادات العامة خالؿ مجة زمشية معيشة، بسعشى اخخ مغ 
خالؿ الفخؽ بيغ السرخوفات العامة بجوف مجفػعات الفػائج. وااليخادات العامة بجوف الفػائج 

لى مجى قػة القيػد السفخوضة عمى اتخاذ السحرمة اي يأخح بذكمو االولي ,اذ تذيخ ىحه الشدبة ا
القخارات الخاصة بالسػارنة العامة الدشػية بدبب زيادة عبئ الجيغ العاـ ,اذ يتختب عمييا مداحسة 
اوجو االنفاؽ العاـ االخخى بالسػازنة العامة ,مسا يشتج عشو تحػيل معطع الشفقات العامة الى 

 21نفقات حتسية .
ا عجـ تخاكع عجد السػازنة حتى ال تزصخ الجولة إلى إعادة ومفيػـ االستجامة يقتزي ىش 

تختيب أولػياتيا االنفاقية والبحث عغ مرادر تسػيميا في السدتقبل. ومغ اجل حدا  ىحا 
ة ندبة العجد في السؤشخ نعتسج عمى تحميل ليكل الشفقات العامة وااليخادات العامة، لسعخف

وىحا السؤشخ يكػف شخشًا  22ضعف أداء االقتراد. والعجد الكبيخ يذيخ إلى, السػازنة العامة
ضخوريًا لزساف ثبات ندبة الجيغ العاـ لمشاتج واإلستجامة السالية ،إال أنو ليذ كافيًا لتحقيق ذلظ. 
ومغ الشاحية الشطخية يذتخط  لتحقيق اإلستجامة السالية أف تدتسخ السػازنة في تحقيق فائس أولي 

 23خاللو سجاد أعباء الجيغ العاـ السدتحقة سشػيًا. تخاكسي خالؿ مجة شػيمة تزسغ مغ

 .مفههم الشسه االقترادي الثالث: السطلب 
ىشاؾ عجة تعاريف ومفاليع عغ الشسػ االقترادي والتي اىتست بيا السجارس االقترادية 

, اذ يعج الشسػ االقترادي مغ السػاضيع السيسة والخئيدية لفكخية وتػسعت في شخحيا وتػضيحياا
التي شغمت اصحا  القخار في الجوؿ كافة سػاء كانت متقجمة او نامية , وعمى اختالؼ تمظ 
التعاريف اال انو يسكغ تعخيفو وفق تمظ السجارس) بانو الديادة السدتسخة في متػس  الجخل الفخدي 

انو الديادة بانو الديادة الشدبية في حجع الشاتج السحمي الحكيقي مع مخور الػقت ( وكحلظ ب

                                                           

21  - 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, 

, دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، علً بد الفتاح  ابو شرار , االلتصاد الدولً نظرٌات وسٌاسات - 22

 . 527,ص2117عمان, 

,مصدر سبك ذكره عراق المتطلبات تحمٌك االستدامة المالٌة فً  عمرو هشام دمحم ,عماد حسن حسٌن, - 23

 .16,ص
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كسا  يخى )ريسػف بار( أف الشسػ االقترادي) عبارة عغ الديادة الحاصمة في   24االجسالي .
الثخوات الستاحة والدكاف(, أما )فخندػا بيخو( فيخى الشسػ بأنو ) عبارة عغ الديادة الحاصمة خالؿ 

 25لدمغ لسؤشخ ايجابي ما في بمج ما .فتخة أو عجة فتخات شػيمة مغ ا
لمشسػ  الحكيقي الرافي ىػ السؤشخ الخئيذ( الشاتج الػششي P.a. Samuelsonيعتبخ) 

االقترادي، وذلظ لكػف معصياتو متػفخة والحرػؿ عميو يتع بديػلة حدب رأيو. وبالتالي يعخؼ 
 26الشسػ االقترادي عمى انو الديادة الشدبية في الشاتج السحمي الرافي.

أما االقترادي األمخيكي )كػزيشتذ( فيعتبخه إحجاث أثخ زيادات مدتسخة في إنتاج الثخوات 
ار في رأس الساؿ السادي والبذخي , فزاًل عغ التقجـ التقشي وكفاءة الشطع السادية، واالستثس

االقترادية , ىي السرادر األساسية لمشسػ االقترادي, فخأس الساؿ السادي والبذخي يؤثخ بذكل 
إيجابي عمى إنتاجية العامل وتشسية القػى العاممة مغ حيث التجريب والتأىيل إلى الحج الحي يديج 

ػى الفاعمة اقتراديًّا، أما التقجـ التقشي فيػ يعشي استخجاـ أساليب تقشية ججيجة مغ مغ ندبة الق
خالؿ االختخاع أو االبتكار، فزاًل عغ عشرخ السخاشخة في السشذآت اإلنتاجية، أما الشطع 
االقترادية فتطيخ كفاءتيا مغ خالؿ نقل السػارد إلى السجاالت التي تحقق اقتراديات الحجع 

 27مثل لإلنتاج. والػضع األ
ومغ خالؿ التعاريف الدابقة يسكغ مالحطة عجة شخوط في تعخيف الشسػ االقترادي 

  28  يأتيوالستسثمة فيسا 
أف تكػف الديادة في متػس  نريب الفخد مغ الجخل، وليذ في الجخل اإلجسالي فق .  -أ

لديادة في ويتصمب حجوث زيادة في متػس  نريب الفخد مغ الجخل الػششي أف يكػف معجؿ ا
 الجخل الػششي أكبخ مغ معجؿ الديادة في عجد الدكاف.

                                                           

عبج القادر دمحم عبج القادر عصية، اتجاىات حجيثة في التشسية، الجار الجامعية، اإلسكشجرية، مرخ،   - 24
 00،ص  4004

دار أسامة لمشذخ والتػزيع، عساف،  -نطخيات، نساذج، استخاتيجيات–إسساعيل دمحم قانة، اقتراد التشسية   - 25
 .00، ص   4004األردف، 

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

Algérie, 1994 , P9 

دراسة  -الجدائختػفيق عباس عبج عػف السدعػدي، دراسة في معجالت الشسػ لألزمة لرالة الفقخاء ) - 27
 .45، ص 4000، السجمج الدابع، 40تصبيكية(، مجمة العمـػ االقترادية، العجد 

والس بيتخسػف , تخجسة  صالح دباغ، مخاجعة  بخىاف دجاني، الجخل والعسالة والشسػ االقترادي،  - 28
 .400، ص 0205كتبة العرخية صيجا، بيخوت، الس
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أف تكػف الديادة حكيكية وليذ اسسية، لحلظ فإف تحقيق زيادة في متػس  نريب الفخد مغ - 
الحكيقي يتصمب أف يكػف معجؿ الديادة في متػس  نريب الفخد مغ الجخل الػششي  لالجخ

ألسعار) التزخع (، إلمكانية حجوث زيادة في أكبخ مغ معجؿ الديادة في السدتػى العاـ ل
 قيسة الشاتج نتيجة ارتفاع األسعار فق .

 السبحث الثاني

 .الجزائرمؤشرات االستدامة السالية وعالقتها بالشسه االقترادي في   تحليل

 ي فً اطار بعض انًؤشراث اندونٍت.انجسائراالقتصاد واقع  السطلب األول:
يٍ يُظىس دونٍ يٍ خالل انًؤششاث وانتصُُفاث انؼانًُت  انجضائشًَكٍ اَجاص وظغ 

احذ اػعائها, إر َجذ اَه وفق تهك  انجضائش( دونت غانبا, و190انًؼتًذة وانتٍ تعى اكثش يٍ )

تباٍَ فٍ بؼط انًؤششاث فًؤشش جٍُُ وفقا  انجضائشي نذاٌ ( 1)انًؤششاث انًبُُت فٍ انجذول 

( وهٍ َسبت يتىسطت بانُسبت نهذول االخشي انتٍ تبهغ  29.5ألخش احصائُت يُشىسة نه بهغ ) 

نذَت يؤششاث يتىسطت  انجضائش( دسجت احُاَا , ايا يؤشش انتًُُت انبششَت فُجذ اٌ  50اكثش يٍ )

 انجضائش( دونت. ايا بقُت انًؤششاث فُجذ اٌ 188( ػانًُا يٍ يجًىع )119( وبانتسهسم )69)

( او 44اسجٍ سىاء فٍ سهىنت انقُاو فٍ االػًال )بحاجت انً جهىد كبُشة نتحسٍُ وظؼه انخ

,  100( يٍ 15.5( وكزنك انحشَت االقتصادَت انتٍ حقق بها)20تصُُف يالحظاث انفساد )

بحاجت ياست نتحسٍُ وظؼه يٍ اجم تحقُق استقشاس  انجضائشويؤشش االصدهاس كهها تشُش انً اٌ 

ً نشؤوط االيىال  اقتصادٌ وبُاء ػالقاث تجاسَت واستثًاسَت يغ انؼانى  انخاسجٍ ونُكىٌ جاربا

 نغشض انتُىَغ االقتصادٌ وبانتانٍ تحقُق االستذايت انًانُت واالستقشاس االقتصادٌ بشكم ػاو . 

  (1)جذول 

 2019نؼاو  انجضائشانًؤششاث انذونُت انخاصت ب 

 011اندرجت يٍ  انًؤشر

 2..5 يؤشر جًٍُ .

 76 .مؤشر التنمية البشرية

 44.6 .القيام باالعمال يؤشر

 50.1 تصنيف مالحظات الفساد يؤشر

 15.6 الحرية االقتصادية. يؤشر

 55.27 االزدهار ليجاتوم. يؤشر

Source: From the researcher's preparation based on (Gini Index, Human Development Index, 

Ease of Doing Business Index, Global Competitiveness Index, Corruption Perceptions 

Index, Economic Freedom Index, and Prosperity Index) for the country of  available 

online for the year 2019 

https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ø³Ù�Ù�Ù�Ø©-Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�-Ø¨Ø§Ù�Ø£Ø¹Ù�Ø§Ù�?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ø³Ù�Ù�Ù�Ø©-Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�-Ø¨Ø§Ù�Ø£Ø¹Ù�Ø§Ù�?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/ØªØµÙ�Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø§ØØ¸Ø§Øª-Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/ØªØµÙ�Ù�Ù�-Ù�Ù�Ø§ØØ¸Ø§Øª-Ø§Ù�Ù�Ø³Ø§Ø¯?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ù�Ø¤Ø´Ø±-Ø§Ù�ØØ±Ù�Ø©-Ø§Ù�Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯Ù�Ø©?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ù�Ø¤Ø´Ø±-Ø§Ù�ØØ±Ù�Ø©-Ø§Ù�Ø§Ù�ØªØµØ§Ø¯Ù�Ø©?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ù�Ø¤Ø´Ø±-Ø§Ù�Ø§Ø²Ø¯Ù�Ø§Ø±-Ù�Ù�Ø¬Ø§ØªÙ�Ù�?compareTo=CL,MY,SG
https://ar.knoema.com/atlas/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�/Ù�Ø¤Ø´Ø±-Ø§Ù�Ø§Ø²Ø¯Ù�Ø§Ø±-Ù�Ù�Ø¬Ø§ØªÙ�Ù�?compareTo=CL,MY,SG
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  .الجزائرونريب الفرد مشه في  لسحليحجم الشاتج اتطهر المطلب الثاني: 
الشسػ االقترادي  معجؿ وألجل تحميل, 29ُيعج الشاتج السحمي اإلجسالي مؤشخًا تشسػيا ميسا

, ومغ خالؿ بيانات الججوؿ كسؤشخ رئيذ لحلظ تع أخح حجع الشاتج السحمي االجسالي الجدائخفي 
كسا اف  في معطع سشػات مجة الجراسة, نجج اف حجع الشاتج السحمي االجسالي بتدايج مدتسخ (4)

مجة  في معطع سشػاتيزا بارتفاع ا ي مغ حجع الشاتج السحمي االجساليالجدائخ نريب الفخد 
معجؿ الشسػ الدشػي يتأثخ  ويتبيغ مغ خالؿ تحميمشا التالي اف, (4002-4002)الجراسة مغ

ومغ اىسيا التأثخ بأرتفاع او بأنخفاض اسعار  ومؤثخات خارجية بذكل اساس, بسجسػعة عػامل
ويسكغ  يعاني مغ خمل ليكمي في تشػيع االنتاج والرادرات لمخارج, الجدائخ, كػف الشف  عالسياً 

 , اذنتيجة تأثيخ االزمة السالية العالسية اف نالحظ انخفاض حجع الشاتج السحمي اإلجسالي
, وانخفس 4002%( عاـ 0جؿ الشسػ), في حيغ بمغ مع4002عاـ  %(-08.0)انخفس بشدبة

فق , وىػ نتيجة %( -0.0فقج انخفس بشدبة ) 4000اما عاـ  ,4008(عاـ -42.40الى)
 بمغ  اذي الشسػ الدشػي لمشاتج السحم معجؿ عمىايجابًا مسا انعكذ لتحدغ اسعار الشف  عالسيًا, 

ا عاد اال انو سخعاف م, 4005عاـ  %(02.2, وارتفع الى)4002في عاـ %( 00.0)
 4002%( عاـ 2.2)لسيًا وقج بمغ معجؿ الشسػ الدشػي اسعار الشف  عا باالنخفاض نتيجة لتخاجع

غ ( الف دوالر لكل فخد , في حي8.0, اما نريب الفخد مغ حجع الشاتج فقج ضل محافطا بحجود )
بعج اف كاف , 4002( مميار دوالر عاـ 442ي اكثخ مغ ) تج السحمي االجسالابمغ حجع الش

, وىػ نتيجة تحدغ اسعار الشف  فزال عغ اتباع الجولة العجيج مغ 4005( مميار عاـ 442)
 .جدائخالشاتج السحمي االجسالي لم االجخاءات التي مغ شأنيا اف تحدغ مغ حجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29-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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 ( 4ججوؿ )
  الجدائخفي   شسػه الدشػي ونريب الفخد مشوالحجع الشاتج السحمي االجسالي ومعجؿ 

 (   4002 - 4002لمسجة )
 التفاصيل      

 

 السنوات

 عدد انسكاٌ

 )انف َسًت(

حجى انُاتج انًحهً 

االجًانً )يهٍوٌ 

 دوالر(

يعدل ًَو انُاتج 

 انًحهً االجًانً %

َصٍب انفرد يٍ 

انُاتج االجًانً 

 )دوالر ايرٌكً(

5115 26313 36620 - 1392 

5112 26922 49950 36.40 1855 

5117 27488 65150 30.43 2370 

5116 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 

بُاَاث انبُك انذونٍ ػهً انًىقغ االنكتشوٍَ :  انًصذس : انجذول يٍ اػذاد انباحث استُاداً انً

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

 

  .الجزائرتحليل مؤشرات اإلستدامة السالية وعالقتها بالشسه في : السطلب الثالث
 وعالقتيا بالشسػ األقترادي, (4في الججوؿ ) االستجامة السالية السبيشة مؤشخاتمغ خالؿ 

, ر ع أىسيتو في ضساف استسخار حرػؿ االفخاد عمى سيا سمبا وايجابًا في معجؿ الشسػنجج انعكا
, خ ذلظ ليع ر ع تغيخ تمظ السؤشخاتالخجمات العامة السقخرة ليع دستػريًا فزل واجب الجولة تػفي

تأثيخىا في اشار البي ة الجاخمة او الخارجية وفق ارشادات صشجوؽ الشقج الجولي ومع ذلظ يبقى 
, ومغ والعالع الجدائخػكػالت دولية بيغ وما يتبعيا مغ اتفاقات وبخوت ,ومشطسة التجارة العالسية

البجييي انو مع انخفاض الجيغ العاـ ستكػف ىشاؾ فخصة لتحقيق الشسػ االقترادي بذكل عاـ 
عمى تخفيس معجؿ الجيػف بذكل عاـ مسا  الجدائخاذ حخص ( 4)ي بيانات الججوؿ ونجج ذلظ ف

ر ع وجػد  ,تحقيق نسػ اقترادي عاـ ومتدايج في بعس الدشػات ضسغ مجة الجراسة فخصة يتية
نتيجة لإلختالؿ الييكمي في  الشسػتعبخ عغ حكيقة ذلظ  بعس الدشػات اإلستثشائية التي ال

, في حيغ ارتفع 4005% عاـ 55% الى 244ي, اذ نالحظ انخفاض الجيغ مغ الجدائخ اإلقتراد 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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 4002, اما في عاـ 4005% عاـ 25.0الى  4002% عاـ 40.2معجؿ الشسػ اإلقترادي مغ 
%( لشفذ العاـ, وقج -08.0% في حيغ انخفس معجؿ الشسػ الى )004فقج ارتفع الجيغ الى 

ي السقابل فقج بمغ معجؿ الشسػ االقترادية , وف4002 – 4000انخفس الجيغ في السجة مغ 
, نتيجة انخفاض اسعار الشف  4002, وصػال الى معجؿ نسػ صفخي عاـ 4000% عاـ 42

, كسا ارتفع 4008%( عاـ -42.4عالسيًا مخة اخخى, فقج انخفس معجؿ الشسػ بتأثيخ ذلظ الى )
بيغ انخفاض وارتفاع نطخًا .% لشفذ العاـ, وقج تبايغ معجؿ الجيغ والشسػ 00معجؿ الجيغ الى 

, في حيغ ارتفع الشسػ 4002% عاـ 20, اذ انخفس الجيغ الى  الجدائخلمطخوؼ التي يسخ بيا 
( نقصة م ػية في حيغ كاف تغيخ -00.4%( وىػ اقل مغ الدشة التي سبقتو بػاقع )2.2الى )

 ( نقصة م ػية.-04انخفاض معجؿ الشسػ بػاقع )
فشجج اف تأثيخه يكػف  عمى الشسػ افقترادي,  الفائس حجع العجد اومؤشخ اما تأثيخ 

واضة بذكل اكثخ ولو تأثيخ حكيقي وضاىخي عمى معجؿ الشسػ ففي الدشػات التي يتحقق فييا 
فائس في السػازنة مسا يتية الفخصة لمحكػمة لتشفيح مذاريعيا االستثسارية والخجمية وبالتالي 

عجدًا  الجدائخ, اما في الدشػات التي يحقق فييا لجدائخاعمى الشسػ االقترادي في  سيشعكذ ايجاباً 
عمى مدتػى الشسػ في حجع الشاتج السحمي سمبًا في مػازنتو العامة فسغ السشصقي اف يشعكذ ذلظ 

 4225فقج بمغ حجع الفائس , الجدائخمعجؿ الشسػ االقترادي في  االجسالي وبالتالي انخفاض
 4000% وكحلظ في عامي 40.2لشسػ االقترادي بػاقع مميار دوالر مسا اتاح الفخصة لتحقيق ا

%, كػف تأثيخ الشسػ يطيخ  البًا في 25, اف معجؿ الشسػ بمغ بحجود 4005, وحتى عاـ 4002و
 4002, لكغ نجج اف تججد العجد عاـ 4005سشة الحقة حتى واف حققت السػازنة عجد عاـ 

, قج اسيع بذكل كبيخ في 4000( مميػف دوالر عاـ -0220( و)-00000,  بػاقع )4000و
 4004و 4000اما الدشػات  .4002( عاـ -08.0الشسػ االقترادي بسعجؿ )انخفاض معجؿ 

 02.4و 4000% عاـ 42فائس في السػازنة وقج بمغ معجؿ الشسػ االقترادي  الجدائخفقج حقق 
عجد في بعس الدشػات  الجدائخفقج حقق  4002الى  4004, في حيغ السجة مغ 4004عاـ 

دت الى انخفاض الشسػ وفي سشػات حقق فائس ادى الى ارتفاع معجؿ الشسػ وصػال الى عاـ ا
% وىػ اقل مغ 2مميػف دوالر في حيغ بمغ معجؿ الشسػ  4445اذ بمغ حجع الفائس  4002

( نقصة م ػية في حيغ كاف تغيخ انخفاض معجؿ الشسػ بػاقع -00.4الدشة التي سبقتو بػاقع )
اف التشػيع االقترادي ميع ججًا مغ اجل الحفاض عمى غ ذلظ نتػصل الى ( نقصة م ػية, م-04)

ولتقميل اثخ الطخوؼ الخارجية عمى  ػ وتحقيق زيادة سشػية بذكل مدتسخاستسخار ذلظ الشس
 .ي الجدائخ االقتراد 

اما مايخز معجؿ الفجػة الزخيبية فميا تاثيخ قج يكػف  يخ مباشخ لكغ لػ تع معالجة ىحه 
الفجػة وتقميل ندبتيا والقزاء عمى التيخ  الزخيبي فزاًل عغ تحجيث القػانيغ واالجخاءات 
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الخاصة بيا سشجج صجاه في تحقيق نسػ اقترادي بػتيخة اسخع مسا ىػ عميو االف, حيث نالحظ 
, باستثشاء بعس ل بسدتػى مختفع ولع تكغ ىشاؾ اجخاءات لمحج مشوضفجػة الزخيبة اف معجؿ ال

الدشػات التي يشخفس فييا سعخ الشف  عالسيًا مسا يػلج رد فعل لجى الحكػمة بتذجيج االجخاءات 
وعمى ثاره الدمبية عمى السجتسع اتقميل وبالتالي تشػيع مرادر الجخل وااليخاد الحكػمي, مغ أجل 

معجؿ نسػ الشاتج السحمي االجسالي وبالتالي  إبصاءتقميل او د بذكل عاـ, الستسثمة في االقترا
  . الجدائخالشسػ االقترادي في 

  (3)جذول 

 (4002-4002لمسجة ) الجدائخالعالقة بيغ مؤشخات اإلستجامة السالية والشسػ في 

     

 انتفاصٍم

 

 

 

 انسُت

 يؤشراث االستدايت انًانٍت

يعدل 

 انًُو 

% 

 التغٌر
 السنوي

% 
 

َسبت 

اندٌٍ 

انعاو انى 

GDP 

% 

 التغٌر
 السنوي

% 
  

حجى 

انعجس او 

انفائض 

فً 

انًوازَت 

  دوالرو.

 التغٌر
 السنوي

% 
  

انفجوة 

انضرٌبٍت 

% 

 التغٌر
 السنوي

% 
  

5115 423.4 
 

-18841 
 

131.78 
 

- 
 

5112 283.1 -140.3 2998 21,839 92.52 -39.26 36.4 
 

5117 177.5 -105.6 10245 7,247 72.34 -20.18 30.43 -5.97 

5116 101.7 -75.8 8739 -1,506 56.87 -15.47 36.35 5.92 

5112 88.4 -13.3 -1345 -10,084 67.83 10.96 48.16 11.81 

511. 102.1 13.7 -16660 -15,315 67.86 0.03 -15.16 -63.32 

5101 62.5 -39.6 -6771 9,889 57.85 -10.01 24.06 39.22 

5100 47.5 -15 10313 17,084 49.96 -7.89 34.1 10.04 

5105 40.5 -7 10407 94 49.94 -0.02 17.38 -16.72 

5102 37.2 -3.3 -16683 -27,090 55.89 5.95 7.62 -9.76 

5105 38.3 1.1 -15404 1,279 50.93 -4.96 0.01 -7.61 

5102 66.2 27.9 -26573 -11,169 49.91 -1.02 -24.26 -24.27 

5107 75.8 9.6 -28712 -2,139 47.95 -1.96 -1.45 22.81 

5106 69.6 -6.2 -8413 20,299 42.97 -4.98 11.6 13.05 

5102 58.1 -11.5 20916 29,329 36.92 -6.05 14.71 3.11 

510. 46.1 -12 2338 -18,578 40.97 4.05 4.4 -10.31 

بُاَاث انبُك انذونٍ ػهً انًىقغ االنكتشوٍَ :  انباحث استُاداً انًانًصذس : انجذول يٍ اػذاد 

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

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
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 االستشتاجات والتهصياتالسبحث الثالث: 

 يسكغ ايجازىا با:تي الى مجسػعة مغ اإلستشتاجات والتػصيات  البحثتػصمشا مغ خالؿ 
 : االستشتاجاتأوالا 
يأتي إال مغ خالؿ تكػيغ ليكل انتاجي ال  الجدائخفي  اف تحقيق االستجامة السالية .0

 واحج.وعجـ اإلعتساد عمى مػرد انتاجي متشػع ومدتجاـ 
اف عجـ تبشي خص  اقترادية واضحة وسياسات اقترادية ىادفة لتعديد مدتػى  .4

 سيعيق ىجؼ تحقيق اإلستجامة السالية. الجدائخاإلستقخار الشقجي والسالي في 
, اكثخ عخضة لمتقمبات واألزمات اإلقترادية الجدائخاف اإلقترادات الشامية ومشيا و  .4

واإلندانية مسا يذجع عمى صعػبة  وبالتالي تأثيخ ذلظ عمى الجػانب اإلجتساعية
 تحقيق اإلىجاؼ اإلقترادية وعجـ القجرة عمى تحقيق اإلستجامة السالية بذكل مدتسخ. 

اإلستجامة السالية بعج, كسا اف اقتراده ىر وىػ تابع لمطخوؼ  الجدائخلع يحقق  .2
 .والستغيخات االقترادية الخارجية سمبًا او أيجاباً 

سيصخة ناتج قصاع الشف  عمى مجسل الشاتج السحمي  مغ خالؿ الجراسة يتزة .8
 .الجدائخفي االجسالي, 

ىي بسثابة تحجي واضة في مجاؿ لمعخاؽ, اف سسة االختالؿ في السػازنة العامة  .0
 .بذكل عاـ  الدياسة السالية لمبمج وانعكاسيا الدمبي في اداء الشذاط االقترادي

باعتبارىا مػردًا ماليًا اليدتياف ر ع حاجتو الييا,  الجدائخ في تفعيل دور الزخائبعجـ  .2
بو مغ اجل رفج السػازنة العامة باألمػاؿ الالزمة لتشفيح السذاريع وضساف مدتػة مغ 

 االستقخار االقترادي.
 .القزاء عمى البصالة  مغ أجلبحاجة الى بخامج اقترادية شاممة  الجدائخاف  .5
بحاجة الى سياسة نقجية يجيخىا البشظ السخكدي تداىع في تحقيق االستقخار  الجدائخاف  .2

 ي. الجدائخ وتحافظ عمى قيسة الجيشار  الجدائخالشقجي في 
ؤثخ بصخؽ  يخ مباشخة في الشسػ االقترادي وذلظ عغ شخيق التأثيخ ي يغ العاـالجاف  .00

 .عمى الخجمات عامة السيسا االنفاؽالدمبي لخجمات تمظ الجيػف عمى الشفقات ال
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تكػيغ ليكل انتاجي متشػع ومدتجاـ  ضخورة الجدائخفي  تحقيق االستجامة السالية لغخض .0
 وعجـ اإلعتساد عمى مػرد انتاجي واحج.

يجب تبشي خص  اقترادية واضحة وسياسات اقترادية ىادفة لتعديد مدتػى اإلستقخار  .4
 سيعيق ىجؼ تحقيق اإلستجامة السالية. الجدائخالشقجي والسالي في 

عخضة لمتقمبات واألزمات اإلقترادية وبالتالي تأثيخ ذلظ عمى الجػانب  الجدائخبسا اف  .4
اإلجتساعية واإلندانية يجب اف تكػف ىشاؾ آلية عسل تداعج في ضساف التذغيل واالستثسار 

 الستشػع مغ اجل تقجيع الخجمات والتخفيف مغ تمظ التقمبات. 
 الجدائخفي سيصخة ناتج قصاع الشف  عمى مجسل الشاتج السحمي االجسالي,  رة تخفيفضخو  .2

 .مغ خالؿ تشػيع االنتاج 
 واف تتساشى مع الستغيخات االقترادية . الدياسة السالية لمبمجيجب اف يتع ضب   .8
بحاجة الى تفعيل دور الزخائب باعتبارىا مػردًا ماليًا اليدتياف بو مغ اجل رفج  الجدائخ .0

 السػازنة العامة باألمػاؿ الالزمة لتشفيح السذاريع وضساف مدتػة مغ االستقخار االقترادي.
 بحاجة الى بخامج اقترادية شاممة مغ أجل القزاء عمى البصالة . الجدائخاف  .2
ة نقجية يجيخىا البشظ السخكدي تداىع في تحقيق االستقخار الشقجي بحاجة الى سياس الجدائخاف  .5

 ي. الجدائخ وتحافظ عمى قيسة الجيشار  الجدائخفي 
  


