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ملخص: 
الذي  امل�شبوق  غري  الرتفاع  نتيجة  املوازنة  لإيرادات  قيا�شيًا  منواً  اجلزائر  عرفت 
ت�شهده اأ�شعار النفط يف الأ�شواق العاملية منذ مطلع الع�رصية الأخرية،  وهو ما �شمح باتباع 
ثالث برامج تنموية من الإنفاق ال�شتثماري على البنى التحتية و هذا منذ �شنة 2001. هذا 
النموذج التنموي يعرب عن خيار خمتلف عن الذي اُتبع خالل �شنوات ال�شبعينيات من القرن 
املا�شي )ال�شناعات امل�شنعة( . ويف ال�شياق نف�شه من ال�رصوري الإ�شارة اإىل اأن الإنفاق 
�ض  خ�شِّ اإذا  الركود  فرتات  خالل  القت�شادي  لالإنعا�ض  تقليدية  اأداة  اعترب  لطاملا  العام 

واُ�شتخدم بطريقة فعالة ومثلى. 
اأثر ال�شيا�شة الإنفاقية املتبعة يف اجلزائر، و ذلك من  هذه الدرا�شة تهدف اإىل حتليل 
للفرتة  القت�شادي  النمو  و  مكوناته(  )و  العام  الإنفاق  بني  العالقة  �شببية  اختبار  خالل 
وخا�شة  الزمنية  لل�شال�شل  املتناولة  القيا�شية  الطرق  ا�شتخدام  عرب   ،2011–1997
يف  ت�شبب  قد  العام  الإنفاق  اأن  اإىل  الدرا�شة  خل�شت  قد  و   .Granger لـ  ال�شببية  اختبار 
النمو القت�شادي و لي�ض العك�ض، و اأن هناك غيابًا لأي اأثر لالإنفاق ال�شتثماري على النمو 

القت�شادي، غري اأن هذا الأخري ت�شبب يف ارتفاع حجم الإنفاق ال�شتثماري. 
الطلب،  اأثر  التحتية،  البنية  القت�شادي،  النمو  العام،  الإنفاق  �ملفتاحية:  �لكلمات 

الآثار اجلانبية. 
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The impact of Public Expenditure on the Economic Growth 
in Algeria 1997- 2011 A Granger Causality Analysis

Abstract: 

Since the beginning of the last decade, Algeria has experienced a 
historical evolution of budget revenues due to the unprecedented increase 
in fuel prices in the world market. Consequenly, Algeria applied three 
development programs of public investment in infrastructure since 2001. This 
development model is different from the model followed during the seventies 
of the last century, that is, industrialized industry. It is necessary to emphasize 
that public spending has long been considered a traditional tool for economic 
recovery during periods of recession, if it is used optimally and efficiently. 

This study aims to analyze the impact of public expenditure policy in 
Algeria by testing the causal link between public spending and its components 
on the one hand and economic growth for the period 1997- 2011 on the other 
hand. For this purpose I use the econometrics of time series, and specifically 
the Granger causality test. The study concluded that public spending has led 
to economic growth and not the opposite, and the same is true about economic 
growth and expenditure. 

Keywords: Public expenditure, Economic growth, Infrastructures, 
Demand effect, Externalities

JEL Classification: H 5 , O 40 , H 54 , E 12 , H 23
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مقدمة: 
يف اإطار البحث عن العوامل املوؤدية اإىل حتفيز النمو القت�شادي يف البلدان النامية، 
اأهداف  اأداة تقليدية لل�شيا�شة القت�شادية ت�شتخدم يف حماولة حتقيق  يربز الإنفاق العام 
النمو و التخ�شي�ض الفعال للموارد. ويف ال�شياق نف�شه، مثلت الطفرة البرتولية احلالية التي 
للبلدان  بالن�شبة  ال�رصف  مهمًا من احتياطات  الأخرية م�شدراً  الع�رصية  انطلقت مع مطلع 
امل�شدرة للنفط و منها اجلزائر. و يف مواجهة املتطلبات الجتماعية امللحة، احلالة ال�شيئة 
للبنية التحتية، وال�شعف الذي يعرفه القطاع الإنتاجي )العام و اخلا�ض( جلاأت احلكومة 
اجلزائرية اإىل ا�شتخدام الوفرة املالية من خالل اتباع ثالثة برامج تنموية ذات خم�ش�شات 
مالية معتربة )اأكرث من 400 مليار دولر( ، وجتلت اأ�شا�شًا يف عمليات ا�شتثمار عام لإجناز 
هياكل من البنية التحتية القاعدية والبنية التحتية الجتماعية والقت�شادية، وهذا النوع 
من ال�شتثمار يعدُّ منوذجًا مغايراً عن النموذج املتبع خالل �شنوات ال�شبعينيات )ال�شناعات 
امل�شنعة( ، فالدولة اأ�شبحت ل تتدخل كمقاول يف اإنتاج ال�شلع يف ظل النموذج اجلديد بل 
اأن دورها يقت�رص على تهيئة مناخ الأعمال و ال�رصوط املالئمة لنمو وتطور القطاع اخلا�ض. 
و ينتظر من هذه ال�شيا�شة على املدى الق�شري اأن حتدث انتعا�شًا يف القطاعات العاملة 
الإجمايل، و ينتظر من هذا  الطلب  اأثرا كينزيا من حيث زيادة  الإن�شاء، بحيث تعرف  على 
الأخري زيادة يف حجم الإنتاج الوطني )و ال�شترياد( )Demand effect( . على املدى 
الطويل، وينتظر من ال�شتثمار العام يف البنية التحتية اأن يوؤثر على العر�ض الإجمايل، و 
هذا نتيجة حت�شن مناخ الأعمال و ال�رصوط العامة لتطور ال�شتثمار اخلا�ض، وزيادة ن�شاط 
النقل  طرق  اأن  فكرة  على  يرتكز  التاأثري  هذا  و   ،  )Externalities effect( املوؤ�ش�شات 
ال�رصيعة امل�شمونة و الأقل تكلفة من ال�شمات الأ�شا�شية للمناطق املزدهرة اقت�شاديًا، حيث 
التي تنعك�ض مبا�رصة على  املوؤ�ش�شات  العمل و بالتايل مردودية  اإنتاجية  ت�شاهم يف رفع 
دخول الأ�رص، وحجم العمل، والإنتاجية.... وهي جميعها تعدٌّ من موؤ�رصات النمو القت�شادي. 

أهمية البحث: 
اأهمية هذا البحث من كون املو�شوع يقع يف �شلب النقا�ض  انطالقا مما �شبق، تنبع 
الن�شاط القت�شادي، وهذا يف ظل نظام  الدولة يف  اأهمية تدخل  الأكادميي احلا�شل حول 
اأقدمت  الذي  الرهان  جناعة  تقومي  حتاول  الدرا�شة  فهذه  اآخر  جانب  ومن  ال�شوق.  اقت�شاد 
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عليه ال�شلطات اجلزائرية خالل الع�رصية الأخرية، والذي يتمثل يف �شخ مبالغ معتربة يف 
القت�شاد على �شكل اإنفاق عام وا�شتثمارات قي املن�شاآت الكربى. 

مشكلة البحث: 
النمو  و  العام  الإنفاق  بني  ال�شببية  العالقة  فاإن  ال�شابقة  الأطروحات  من  بالرغم 
و  النمو  ي�شبب  العام  الإنفاق  اأن  يرى  فبع�شهم  وا�شعًا،  جدًل  تعرف  زالت  ما  القت�شادي 
بالن�شبة لبع�شهم الآخر العالقة تتبع الجتاه املعاك�ض، ومن ثم فهذه الدرا�شة تت�شاءل عن 
مدى جتاوب النمو القت�شادي يف اجلزائر للتطورات التي عرفها الإنفاق العام خالل الفرتة 
النمو  ينتج  ا�شتثماري(  اأو  جاري  )اإجمايل،  الإنفاق  من  نوع  اأي  عرب  و  1997-2011؟ 

القت�شادي؟ 

أهداف البحث: 
ال�شلطات  قبل  من  العام  الإنفاق  ا�شتخدام  اأن  فر�شية:  اختبار  اإىل  البحث  هذا  ي�شعى 

اجلزائرية قد اأثر اإيجابيًا يف معدلت النمو القت�شادي، وهذ� من خلل: 
الربامج  ♦ و  العام  الإنفاق  م�شتوى  على  احلا�شلة  للتطورات  حتليلية  نظرة  تقدمي 

احلكومية املنتهجة.
تف�شري  ♦ و  القت�شادي  النمو  على  الإنفاقية  الربامج  هذه  لأثر  التجريبي  القيا�ض 

النتائج املتح�شل عليها.
حتديد النحرافات اإن وجدت و تقدمي عدد من القرتاحات و اخليارات التي ت�شمح  ♦

بتح�شني فعالية هذا النوع من الربامج. 

منهجية البحث وأجزاؤه: 
ولالإجابة على الت�شاوؤلت ال�شابقة، وحتقيق اأهداف البحث، يتم العتماد على املنهج 
اإىل  الدرا�شة  ق�شمت  قد  و  القت�شادية،  املتغريات  ال�شببية بني  العالقة  القيا�شي يف حتديد 
الإنفاق  بني  للعالقة  النظري  التاأ�شيل  ا�شتعرا�ض  يتم  الأوىل  املرحلة  ففي  اأق�شام،  ثالثة 
اأهم املقاربات النظرية التي تناولت العالقة، و  اإبراز  العام و النمو القت�شادي من خالل 
ٌم نظرة حتليلية لتطور الإنفاق العام و الناجت املحلي الإجمايل  بالن�شبة للمرحلة الثانية تقدَّ
خالل فرتة الدرا�شة يف ظل برامج ال�شتثمار العام املتبعة، اأما بالن�شبة للمرحلة الثالثة و 
النمو  و  العام  الإنفاق  للعالقة بني  ال�شببية  قيا�شية وفق منهج  درا�شة  الأخرية فهي متثل 
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القت�شادي خالل الفرتة 1997-2011. والتي خل�شت اإىل اأن الإنفاق العام قد ت�شبب يف 
حتقيق النمو القت�شادي ولي�ض العك�ض، واأن هناك غيابًا لأي اأثر لالإنفاق ال�شتثماري على 

النمو القت�شادي، غري اأن هذا الأخري ت�شبب يف الرفع من حجم الإنفاق ال�شتثماري. 

أوال- التأصيل النظري: 

النمو  حتفيز  يف  العام  الإنفاق  دور  حول  القت�شادية  الأدبيات  من  كثري  متحورت 
ملختلف  مركز  تلخي�ض  تقدمي  اإىل  النظري  الإطار  هذا  يهدف  ال�شدد  وبهذا  القت�شادي، 

الإ�شهامات الفكرية القت�شادية التي تناولت حتليل هذه العالقة. 
�أثر �لطلب يف ظل �أطروحات �لنظرية �لكينزية: . 1

كانت نظرة التقليديني اإىل الإنفاق العام اأنه حمايد و عدمي الإنتاجية، واعترب ت�شييعًا 
و فقدانًا للرثوة، واأف�شل ما يعرب عن هذا املبداأ عبارة J. B. Say “ اأف�شل الإنفاق هو الأقل 
 J. M. Keynes( ،1936 )حجمًا” غري اأنه و مع حدوث اأزمة 1929 و ظهور اإ�شهامات
اأ�شبح هناك مقاربة جديدة لالإنفاق العام. حيث اعترب التيار الكينزي الإنفاق العام كمتغري 
تقوم  ، حيث   )1( القت�شادية  لل�شيا�شة  بالن�شبة    » Exogenous variable « خارجي 
الدولة مبراقبته و تغيري م�شتواه وفقا لأهدافها القت�شادية الكلية. و يعرب الإنفاق العام عن 
اإىل  القت�شاد املحلي بالإ�شافة  التي تقدمها يف  امل�شرتيات احلكومية و اخلدمات  جميع 
ال�شتثمارات يف البنى التحتية القاعدية و الجتماعية، والتي ل تتمتع بجدوى اقت�شادية 

ت�شمح لها بجذب امل�شتثمر اخلا�ض. 
الكينزية  النظرية  العر�ض” تقدم  يخلق  “الطلب  مبداأ  وانطالقًا من  نف�شه  ال�شياق  يف 
الطلب  دالة  تتقاطع  عندما  املحقق  الطلب  قيمة  اإىل  ي�شري  الذي  و  الفعال،  الطلب  مفهوم 
الإجمايل )2( مع دالة العر�ض الإجمايل )3( ، اأي اأنه الطلب الذي يتحول اإىل قدرة �رصائية، و 
وفقًا لهذا املبداأ وللتاأثري اإيجابًا على الناجت الوطني ي�شبح تدخل الدولة مطلوبًا من خالل 
الإنفاق العام مبا اأنه يعدٌّ اأحد مكونات الطلب الإجمايل و باعتبار الطلب احلكومي امللجاأ 
الأخري خللق الطلب يف حالة الركود و �شعف الطلب اخلا�ض، و منه فاإن التغيري يف م�شتوى 
الإنفاق العام هو تغيري يف م�شتوى الطلب الفعال. لكن اثر هذا الأخري ل ميكن متييزه دون 
الإجمايل  الوطني  الناجت  يف  التغري  ذلك  اإىل  ي�شري  والذي  امل�شاعف،  بديناميكية  اقرتانه 
نتيجة تغري اأحد مكونات الطلب الكلي، و يف حالة م�شاعفة الإنفاق العام، فاإنه ي�شري اإىل 

حجم تغري الناجت الوطني لتغري م�شتوى الإنفاق العام )4( . 
الدخول:  اإ�شافية يف  العام ترتجم بزيادة  الإنفاق  اأن كل زيادة يف  مما �شبق يت�شح 
)الأجور و الأرباح( من جهة، و زيادة يف الطلب احلكومي على ال�شلع و اخلدمات من جهة 
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اأعمال  اإىل الرفع من حجم ال�شتهالك و الذي يتبع بنمو رقم  اأخرى، و يف احلالتني توؤدي 
املنتجني و يجعلهم يف حاجة اإىل زيادة اإنتاجهم يف مواجهة الطلبيات اجلديدة، مما ي�شمح 
بظهور ا�شتثمارات جديدة توؤدي اإىل خلق العمل و منه دخول و اأجور جديدة، ومن ثم يخلق 
تتابعًا ي�شمح برفع حجم و كثافة الن�شاط القت�شادي و منه النمو القت�شادي . اإذن ح�شب 
Keynes، فاإن ما يحرك حقيقة القت�شاد هو ا�شتثمار الدولة؛ لأن لهذا الأخري اأثر م�شاعف 
مهم على دخول املواطنني غري اأن قيمة هذا امل�شاعف تتاأثر مبجموعة من العوامل: كال�شلوك 
ال�شتهالكي للمجتمع، توزع و اإعادة توزيع الدخول، ومرونة اجلهاز الإنتاجي يف مواجهة 
وم�شتوى  املحلية  املوؤ�ش�شات  تناف�شية  و  القت�شاد  تفتح  درجة  ال�شتهالك،  حجم  ارتفاع 

الت�شخم. 
العوامل ال�شابقة توؤكد على �رصورة و�شع اإجراءات ملرافقة عمليات الإنفاق من خالل 
 » The institutional framework of the state « للدولة  املوؤ�ش�شي  الإطار 
بحيث ت�شاهم يف الرفع من م�شتوى امل�شاعف و فعالية ال�شيا�شات الإنفاقية ب�شفة عامة. 
الثانية خا�شة مع معدلت  العاملية  الكينزية برواج كبري بعد احلرب  الأفكار  و قد توجت 
النمو القت�شادي املرتفعة التي حققتها الدول ال�شناعية خالل فرتة الثالثني املجيدة حيث 
 The « مل يتوقف دور الدولة عن التزايد خالل هذه الفرتة و تعدى مفهوم الدولة احلار�شة
gendarme State « املهتمة بالأمن و الإطار القانوين و البنية التحتية ال�رصورية التي 
ت�شمن عمل ال�شوق اإىل مفهوم دولة الرفاه» The welfare state « و التي تعني تفادي 
اأدنى من الناحية الجتماعية لالأ�رص و الأفراد، و يف هذا  الأزمات والت�شخم، و�شمان حد 
الإطار قدم )R. Abel. Musgrave،1959( من خلل نظريته للمالية �لعامة ثلث 

وظائف تقوم بها �لدولة للتدخل من خلل �لإنفاق و �لإير�د�ت �لعامة )5( : 
القت�شادية . 1 املوارد  لهذه  اأمثل  توزيعًا  ت�شمن  التي  املوارد  تخ�شي�ض  وظيفة 

املختلفة على احلاجات املتعددة. 
وظيفة التوزيع: التي تعني اإعادة توزيع الدخول التي تهدف اإىل ت�شحيح الإختاللت . 2

يف توزيع الرثوة مع الأخذ بعني العتبار ما يعتربه املجتمع “التوزيع العادل”. 
وظيفة دعم ال�شتقرار القت�شادي: و يربز هدفني من خالل هذه الوظيفة، حتقيق . 3

التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج )و خا�شة العمل( وا�شتقرار الأ�شعار. و الطريقة التي يعرف 
بها Musgrave حدود هذه الوظيفة تتوافق مع النظرة الكينزية التي تتمثل يف ا�شتخدام 

الطلب الإجمايل )من خالل التحفيز اأو التحديد( لعالج م�شكالت الت�شخم و البطالة. 
الكينزية  النظرية  قدمتها  التي  الفكرية  املربرات  العملية مع  الأ�شباب  ت�شافرت  وقد 
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لتعزيز دور الدولة يف اإدارة العجلة اليومية لالقت�شاد و يف تو�شيع دولة الرفاه، و تعززت 
هذه النظرية بكثري من الإ�شهامات املتناغمة مع تيارها العام، غري اأن هذا التناغم مل مينع 

ظهور بع�ض العرتا�شات عليها. 
�لعرت��شات �لنيوليرب�لية:  ♦

اإن التحليل الكينزي الذي يوؤكد على اأهمية اأثر م�شاعف الإنفاق العام ل يت�شاءل عن 
ول عادة عن طريق ثلث  م�شدر متويل هذا الإنفاق، و�لن�شاط �لقت�شادي �حلكومي ميرَّ

و�شائل �أ�شا�شية )6( : 
ال�رصائب. . 1
الدين العام.. 2
خلق النقود. . 3

امل�شادر  من  اأي  من  املتولد  الدخل  زيادة  حمالة  ل  تتطلب  العام  الإنفاق  وزيادة 
املذكورة، و التمويل عرب فر�ض املزيد من ال�رصائب اأو العتماد على الدين العام يوؤدي اإىل 
انخفا�ض الإنفاق اخلا�ض اإىل درجة تكون فيها الزيادة يف الإنفاق الكلي طفيفة اأو معدومة 
و الأمر نف�شه بالن�شبة للناجت الوطني، وهذا دائما ي�شار اإليه يف الأدبيات القت�شادية باأنه 

اأثر املزاحمة )Crowding- out effect( لل�شيا�شات املالية. 
هذه الأطروحة جندها يف تو�شيات خرباء �شندوق النقد الدويل و املوؤ�ش�شات املالية 
النمو القت�شادي  الدولة لإعادة بعث  اإىل فعالية تدخل  ال�شك  الأوروبية، حيث ينظر بعني 
النمو بطريقة عابرة  العام يحفز  الإنفاق  اأن  اعترب  نقدي معترب، حيث  تو�شع  املرتكز على 
اأو القرتا�ض لي�ض- يف حقيقة الأمر-  و لي�شت م�شتمرة، لأن التمويل من خالل ال�رصائب 
�شوى حتويل للموارد من القطاع اخلا�ض اإىل القطاع العام، و من ثم فاأثر �شيا�شة الإنفاق 
حول  ال�شيا�شة  هذه  تبعثها  التي  ال�شلبية  الإ�شارات  على  جهة  من  تتوقف  التو�شعية  العام 
زيادة  بني  التكافوؤ  مدى  على  اأخرى  ناحية  من  و  امل�شتقبل،  يف  ال�رصائب  معدلت  اجتاه 
اأحد مكونات الطلب الكلي )الإنفاق العام( و النخفا�ض يف املكونات الأخرى )ال�شتهالك 

اخلا�ض و ال�شتثمار اخلا�ض( . 
و يف �شياق هذه الأطروحة تقدم درا�شة لـ )Jean- Pierre Givry )7 التي تناولت 
30 دولة ملنظمة التعاون و التنمية القت�شادية )OECD )8 خالل الفرتة 2010-1970 
يبينها  التي  و  القت�شادي  النمو  و  العام  الإنفاق  ال�شلبي بني حجم  الرتباط  تبني  نتائج 

ال�شكل )1( . 
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الشكل )1(
اإلنفاق العام و النمو اإلقتصادي

 Source :  Jean- Pierre Givry, » La dépense publique tue la croissance
 .» économique
 Site Web : http:// www. irefeurope. org/ sites/ default/ files/
 DEPENSE%20PUBLIQUE%20ET%20CROISSANCE. pdf, Accessed 29.
10. 2012

عك�شيًا  توؤثر  العام  الإنفاق  حجم  يف   %15 بن�شبة  الزيادة  اأو  النق�شان  اإن  حيث 
اأي�شا اإىل  اأو الزيادة بـ 1،5 % يف معدل النمو القت�شادي، و خل�شت الدرا�شة  بالنق�شان 
اأقل مردودية باملقارنة مع الإنفاق اخلا�ض و معيار املردودية يف هذا  اأن الإنفاق العام 
ال�شياق هو حجم العجز يف املوازنة حيث خل�شت الدرا�شة اأي�شا اإىل اأن رفع الإنفاق العام 
بن�شبة 10% يرفع عجز املوازنة بن�شبة 3،5% بالإ�شافة اإىل اأن ال�شغط ال�رصيبي املنتظر 

لتعوي�ض هذا العجز يعمل على ترحيل ال�شتثمارات اخلا�شة و روؤو�ض الأموال. 
غري اأن هذه احلالة ل تنطبق على اجلزائر و غريها من الدول الريعية، حيث اإنها تعتمد 
على متويل نفقاتها من عوائد ثرواتها الباطنية عو�شًا عن فر�ض املزيد من ال�رصائب على 
الأفراد و القطاعات القت�شادية، ومنه من امل�شتبعد اأن يوؤثر الإنفاق املو�شع �شلبًا على النمو 

القت�شادي وفق التحليل الذي قدمته فر�شية اأثر املزاحمة. 
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اإ�شافة اإىل ما �شبق جتدر الإ�شارة اإىل اإ�شهام خمالف لتوجهات التيار الكينزي و هو 
ما يعرف بـقانون فاغرن )Wagner Law ( ، و قد كان حمل الختالف من ناحية اجتاه 
العام  الإنفاق  يف  املت�شبب  هو  القت�شادي  النمو  اأن  Wagnerيرى  اأن  اأي   ،  )9( التاأثري 
الدخل،  العام ينمو يف اقت�شاد ما مع منو  القطاع  اأن حجم  العك�ض، حيث يفرت�ض  و لي�ض 
واأن هذه العالقة �شمنيًا ناجتة من النمو القت�شادي الذي يوؤدي اإىل تغريات هيكلية كبرية 
يف العالقات القت�شادية و الجتماعية يف املجتمع و اإىل منو الطلب الكلي الذي ينمو مع 
ارتفاع معدلت التمدن )زيادة عدد �شكان املدن( و الذي يوؤدي اإىل ارتفاع الطلب على البنية 
التحتية الجتماعية، و بالتايل فاإن زيادة الدخل يف القت�شاد ترفع الطلب على ال�شلع ذات 
املرونة ال�شتهالكية املرتفعة كالتعليم وال�شلع واخلدمات الثقافية و هي عوامل كلها توؤدي 

اإىل ارتفاع الإنفاق العام. 
�لإنفاق �لعام من خلل �إ�شهامات نظرية �لنمو �لد�خلي: . 4

الن�شاط القت�شادي لي�ض باجلديد فاإنه  اأثر الإنفاق العام على  النقا�ض حول  اأن  رغم 
 »Endogenous growth theory «  جتدد مع ظهور اأطروحات نظرية النمو الداخلي
والتي جندها يف ا�شهامات )Barro ،1990( )10( و الذي تناول اأثر ال�شتثمار يف البنى 
التحتية على النمو القت�شادي. حيث قدم Barro منوذجًا للنمو تقوم فيه النفقات العامة 
و  اإنتاجية  اأكرث  املال اخلا�ض  راأ�ض  العام يجعل من  املال  راأ�ض  اأن  بدور حموري، واعترب 

يتفادى القت�شاد انعدام الإنتاجية احلدية عندما يرتفع الدخل. 
وقد انطلق من مبداأ ب�شيط هو اأن الإنفاق العام الذي يهدف اإىل خلق البنى التحتية مثل: 
الطرق، و�شكك احلديد، و�شبكات الت�شالت... يخلق ما يعرف بالتاأثريات اجلانبية الإيجابية 
تكاليف  و  مدة  يف  انخفا�ض  �شكل  على  تكون  التي  و   » Positive externalities «
النقل، وانفتاح وتو�شع يف حجم الأ�شواق، وتاآزر بني القطاعات القت�شادية، وارتفاع يف 

الإنتاجية احلدية لراأ�ض املال و العمل. 
و هذا باعتبار اأن املوؤ�ش�شات اخلا�شة ت�شتخدم نوعني من العوامل يف عمليات الإنتاج: 
راأ�ض املال اخلا�ض و راأ�ض املال العام )البنية التحتية( ، غري اأن اقتنا�ض التاأثريات �شابقة 
الذكر يتوقف على عدد من املحددات، ك�شعف البنية التحتية املتوافرة اأ�شا�شا، قرب البنى 
املج�شدة من املوؤ�ش�شات القت�شادية و املناطق ال�شناعية ب�شفة عامة، نوعية البنى التحتية 
العتبار  بعني  تاأخذ  املعامل  وا�شحة  اقت�شادية  ا�شرتاتيجية  ووجود  اجلغرايف.  وموقعها 
الت�شل�شل املوجه »The sequencing « بني خطوات ال�شتثمار العام و خطوات تطوير 
اإعانات و  اأن الإنفاق العام الذي يكون على �شكل  Barro كذلك  القطاع اخلا�ض. و اعترب 
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خدمات لأفراد املجتمع، له اأثر على �شكل منفعة لكن ل يحفز النمو، فهو ل يرفع من اإنتاجية 
القطاع اخلا�ض ومتويله من ال�رصائب ي�شغط على مردودية املوؤ�ش�شات اخلا�شة. 

ثانيا - نظرة حتليلية لربامج اإلنفاق العام يف اجلزائر 2011-1997: 

يف �شياق وطني متيز بعدم ال�شتقرار ال�شيا�شي و الجتماعي، وبعد فرتة من انخفا�ض 
النفط،  اأ�شعار  يخ�ض  فيما  العاملية  املوؤ�رصات  حت�شن  ومع  القت�شادي،  الن�شاط  م�شتوى 
�إىل  هدفت  تو�شعية  �إنفاقية  �شيا�شات  �ُتبعت  الوطنية،  الإيرادات  لتح�شن  وا�شت�رصافا 

��شتدر�ك �حلالة �ملتدهورة للقت�شاد �جلز�ئري يتم ��شتعر��شها فيما ياأتي. 
Ú  :لرب�مج �لتنموية �ملتبعة: �ملخ�ش�شات و �لأهد�ف�

على  انعك�ض  الذي  الإنتاج  اإمكانات  ا�شتخدام  م�شتوى  يف  تراجعًا  اجلزائر  �شهدت 
م�شتوى الن�شاط القت�شادي و تراجع منو الناجت املحلي الفعلي »Real GDP« باملقارنة 
مع الناجت املحلي املمكن »Potential GDP « يف حدود الإمكانات املتوافرة وخا�شة 
اأن هناك مو�شعًا  الركود تثبت  التي متثل حالة  الو�شعية  الت�شعينيات. هذه  �شنوات  خالل 
عرفتها  التي  النتعا�شة  مع  خا�شة  العام،  الإنفاق  يف  التو�شع  على  ترتكز  �شيا�شة  لتباع 
اأ�شعار النفط، والتي �شاعفت من حجم الإيرادات بالعملة ال�شعبة و يف املقابل انخفا�ض يف 

املديونية )ال�شكل 2( . 

الشكل )2(
إيرادات النفط وتطور المديونية الخارجية )مليار دوالر( 

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على إحصائيات بنك الجزائر، تقارير 2002. 2006. 2011
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القت�شادي  لالإنعا�ض  خمطط  و�شع  اجلزائرية  للحكومة  اأمكن  الو�شعية  هذه  واأمام 
2001-2004، و مع ا�شتمرار حت�شن اإيرادات الريع اُتبع املخطط الأول بالربنامج التكميلي 
لدعم النمو 2005-2009، و اأخريا املخطط اخلما�شي 2010-2014 الذي هو قيد التنفيذ، 
و هي جميعها ذات خم�ش�شات مالية معتربة. و قد هدفت اإىل تدارك ال�شتغالل غري الأمثل 
التوازن بني  ودعم  ال�شكان،  معي�شة  م�شتوى  و حت�شني  الفقر  من  واحلد  الإنتاج،  لإمكانات 
اإجناز هياكل قاعدية  الريفية، وتهيئة و  الف�شاءات  اإعادة تن�شيط  البالد و  خمتلف مناطق 
ت�شمح باإعادة بعث الن�شاط القت�شادي، وحتديث اخلدمات العامة وتو�شيعها كتكملة لن�شاط 
القطاع اخلا�ض، تطوير املوارد الب�رصية و البنى التحتية و هذا لدورها يف تطوير الن�شاط 
الإنتاجي و اإنتاجية العمل.و قد متحورت هذه الربامج حول جمموعة من املحاور يو�شحها 

اجلدول)1(
الجدول )1(

توزيع المخصصات المالية للبرامج التنموية 2014-2001

2010–20052014–20012009-2004�لقطاعات

210.51703.156448اأ�شغال كربى و هياكل قاعدية

65.4337.21566دعم التنمية القت�شادية

204.21908.510122التنمية الب�رصية

45203.91666حتديث القطاع العام و دعم الإ�شالحات

50250- تكنولوجيات الإعالم و الت�شال

5254152.7520052�ملجموع )مليار دينار( 

 7156286�ملجموع )مليار دولر( 

 Source : Benabdellah Youcef » Le développement des infrastructures 
 en Algérie : quels effets sur la croissance économique et l’envirenement
 de l’entreprise ? « Communication International Symposium » ouverture et
.émergence en Médéteranée « Rabat 17- 18 oct 2008
عبد الرحمن بن تومي، 2011 »اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر، الواقع و اآلفاق« دار الخلدونية، 

الجزائر، ص 244

خا�شة:  ي�شتهد  والذي  الأكرب  الن�شبة  على  الب�رصية  التنمية  قطاع  ا�شتحواذ  يالحظ 
الرتبية الوطنية، والتعليم العايل، والتكوين املهني، والقطاع ال�شحي، والإ�شكان، وال�شباب 
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ويت�شمن  الأ�شا�شية  املن�شاآت  قطاع  يليه  و  الثقافة،  وقطاع  الدينية  وال�شوؤون  والريا�شة، 
باقي  لتطور  ال�رصورية  ال�رصوط  توفر  التي  التحتية  البنى  من  القاعدية  الهياكل  اأ�شا�شًا 
وتهيئة  والنقل،  العمومية،  الأ�شغال  م�شتويات:  ثالثة  وتت�شمن  القت�شادية  القطاعات 
بقطاع  يخت�ض  الذي  القت�شادية  التنمية  دعم  فنجد حمور  الثالث  املقام  الأقاليم.اأما يف 
املوؤ�ش�شات  واإنعا�ض وحتديث  ال�شغرية واملتو�شطة،  البحري، واملوؤ�ش�شات  الفالحة وال�شيد 
العمومية القت�شادية.كذلك ت�شمنت الربامج حمور حتديث القطاع العام و دعم الإ�شالحات 
العدالة،  قطاعات  و  املحلية  اجلماعات  تطوير  و  العمومية  اخلدمة  بتح�شني  يخت�ض  الذي 
الإنتاج  ال�شتثمار،  على  امل�شجعة  و  املنا�شبة  الظروف  يهيئ  مما  التجارة،  و  واملالية 
واملناف�شة.ويف املقام الأخري ت�شمنت الربامج حمور تطوير تكنولوجيات الإعالم والت�شال 
والذي ي�شمل اإقامة م�رصوع احلكم الإلكرتوين واقتناء التجهيزات ال�رصورية املوجهة لتعميم 

تعليم الإعالم الآيل على م�شتوى املنظومة الرتبوية.
كل الربامج واملخططات ال�شابقة اأرفقت بالعتماد على ال�رصامة يف امليزانية والعمل 
على التخفيف من ال�شغوطات املالية اخلارجية و من املديونية العمومية و التحكم الن�شبي 
معدل  حتقيق  وحماولة  ال�رصف،  من  الحتياطي  حت�شني  و  امليزانية  عجز  و  الت�شخم  يف 
الدائرة  من  للدولة  التدريجي  الن�شحاب  باملقابل  و  �شنويا   %4 حدود  يف  اقت�شادي  منو 
�شلطة رقابة و  �شلطة عمومية و  اإعادة توجيه دورها ب�شفتها  و  التجارية،  و  القت�شادية 
الكفاءات يف درا�شة امل�شاريع  اإن غياب  الإجراءات مل تكن كافية حيث  اأن هذه  �شبط.غري 
واإعادة تقوميها ماليا كل مرة فتح املجال وا�شعًا اأمام التبذير، وهو ما قدرته وزارة املالية 

بني �شنتي 2005 و 2008 بحوايل 40 مليار دولر.
�إير�د�ت �ملو�زنة وتوجهات �لإنفاق �لعام 2011-1997: . 5

بعدما   ،2011  1997- الفرتة  خالل   )11( معتربة  تطورات  املوازنة  اإيرادات  عرفت 
33.3% من حجم الناجت املحلي  1997 و هو ما ميثل  13 مليار دولر �شنة  كانت تبلغ 
الإجمايل )12( ، انتقلت اإىل )13( 78.12 مليار دولر �شنة 2011 و هو ما ميثل حوايل %40 
 6 الدرا�شة  فرتة  خالل  تغريها  معامل  بلغ  بالنتيجة  الإجمايل.و  املحلي  الناجت  حجم  من 
مرات و هو اأكرب من معامل تغري حجم الناجت املحلي الإجمايل )14( و الذي بلغ 5.4 مرة 
بع�ض  رغم  العامة  لالإيرادات  م�شتمر  ارتفاع  هناك  كان  العموم  على  و  نف�شها،  الفرتة  يف 
التي هي مرتبطة  و   ،2009  ،2003  ،2001  ،1998 �شنوات  �شهدتها  التي  النخفا�شات 

مبا�رصة بانخفا�ض اأ�شعار النفط يف الأ�شواق العاملية )ال�شكل3( 
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الشكل )3( 
أسعار البترول و اإليرادات العامة

المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد على إحصائيات بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011

العامة  الإيرادات  اإجمايل  من  البرتولية  اجلباية  اإيرادات  حتتلها  التي  للمكانة  وهذا 
)ال�شكل 4( ، حيث ترتاوح ن�شبة م�شاهمة الإيرادات البرتولية من اإجمايل الإيرادات ما بني 

78.8% خالل فرتة الدرا�شة. اإىل   55

الشكل )4( 
نسبة ايرادات الجباية البترولية من إجمالي اإليرادات

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على إحصائيات بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011
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وبالن�شبة ل�شنة 2011 بلغت الن�شبة 69%، و هو ما ميثل اأكرث من ثلثي اإيرادات الدولة، 
و هي ن�شبة خطرية تبني مدى ه�شا�شة مالية الدولة و مدى ارتباطها مبتغري حتدده الأ�شواق 
العاملية بعيداً عن اإمكانية تدخل الدولة، غري اأن الإح�شاءات ال�شابقة ل تنفي التطور الذي 
عرفته الإيرادات خارج النفط، والتي تعطي ال�شورة احلقيقية الأكرث جدية حول ديناميكية 
النمو يف اجلزائر، حيث اإن هذا النوع من الإيرادات ت�شاعف 5.15 مرة، اإل اأن هذا ل يعني 

�شيئا يف ظل ارتفاع حجم الإنفاق العام.
من ناحية الإنفاق العام، جند اأنه عرف منواً �رصيعًا، وهذا انعكا�ض للجهود املبذولة 
و   %27.4 بني  ما  ن�شبته  تراوحت  �شابقا، حيث  امل�شتعر�شة  التنموية  الربامج  من خالل 
)15( من اإجمايل الناجت املحلي خالل فرتة الدرا�شة، و بالن�شبة ل�شنة 2011 بلغت   %42.3
الن�شبة 40% و هي ن�شبة مرتفعة ن�شبيا باملقارنة مع دول نامية اأخرى م�شدرة للنفط مثل 

نيجرييا )16( واإيران 25% ، فنزويال %24 .

الشكل )5( 
PIB نسبة اإلنفاق العام من إجمالي

المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد على إحصائيات بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011 

الدرا�شة و بلغ متو�شط منوه  م�شتمراً خالل فرتة  العام منواً  الإنفاق  و باملجمل �شهد 
اإن  الرتتيب؛ حيث  2008 على  و   2009 ل�شنتي   %34.8 1.3و  تراوح بني  و   %15.04
�شنة 2008 عرفت اإيرادات برتولية قيا�شية و �شنة 2009 �شهدت النخفا�ض الكبري لأ�شعار 
البرتول يف الأ�شواق العاملية متاأثرة بالأزمة العاملية، و بعدما كان الإنفاق العام يبلغ 12 
مليار دولر �شنة 1997 و�شل اإىل78.5 مليار دولر �شنة 2011، اأي اأن معامل التغري بلغ 
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6.8 مرة، وهو الأعلى باملقارنة مع الإيرادات العامة الذي بلغ 6.15 مرة و الناجت املحلي 
الإجمايل 5.4 مرة.

الأول  اإن  ، حيث  )الراأ�شمايل(  ال�شتثماري  و  ب�شقيه اجلاري  العام  الإنفاق  وقد تطور 
مبعامل  اأي   2011 �شنة  دولر  مليار   52 اإىل   1997 �شنة  دولر  مليار   9.05 انتقل من 
تغري بلغ 5.9 مرة، اأما الثاين فانتقل من 2.85 مليار دولر �شنة 1997 اإىل 26.5 مليار 
والذي  ال�شتثماري،  الإنفاق  اأن  اأي  مرة،   9.59 بلغ  تغري  مبعامل  اأي   ،2011 �شنة  دولر 
يت�شمن تكوين راأ�ض املال الثابت و التحويالت الراأ�شمالية اإىل الداخل كان منوه اأكرب من منو 
الإنفاق اجلاري، والذي يت�شمن خم�ش�شات ت�شيري الدولة من اأجور و رواتب و م�شاهمات 

العاملني و الإعانات...
تتناول ال�شيا�شة املالية الإنفاق ال�شتثماري كمخ�ش�شات ثانوية اأما الإنفاق اجلاري 
الت�شحية  يتم  فاإنه  حمدودة،  املوازنة  اإيرادات  تكون  عندما  ثم  من  و  الأولوية،  ذو  فهو 
بالإنفاق ال�شتثماري اأول و زيادة حجمه فيما بعد و هو الأمر الذي ل ينطبق على الإنفاق 
1997-2011 كانت ن�شبة الإنفاق اجلاري هي املهيمنة بن�شبة  اجلاري.يف بداية الفرتة 

74.7% )ال�شكل6( .

الشكل )6( 
تقسيم اإلنفاق العام بين إنفاق جاري واستثماري

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على إحصائيات بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011

وعرفت هذه الن�شبة منوا اأكرث �شنة 1999 و بلغت 80.6% من اإجمايل الإنفاق العام 
لكن مع انطالق برنامج الإنعا�ض القت�شادي 2001-2004 عرف الإنفاق اجلاري تراجعًا 
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حم�شو�شًا، حيث بلغت ن�شبته 61.7% �شنة 2002 و بلغ الإنفاق الإ�شتثماري38.3 % و 
القاعدية من طرق �رصيعة، وال�شكن،  التحتية  البنى  اإىل انطالق جت�شيد م�شاريع  هذا يرجع 
وهياكل التعليم و باقي امل�شاريع التي ت�شمنتها الربامج التنموية، و ا�شتمرت هذه الن�شبة 
يف الرتفاع مع انطالق الربنامج التكميلي لدعم النمو 2005-2009 لتبلغ 47.4% �شنة 
ن�شهد   2009 �شنة  منذ  و  الدرا�شة،  الإطالق خالل فرتة  الأعلى على  الن�شبة  و هي   2008
اجلباية  عوائد  انخفا�ض  فر�شه  والذي  اجلاري،  الإنفاق  اأمام  ال�شتثماري  الإنفاق  تراجع 
البرتولية من جهة و التوجهات الجتماعية ل�شيا�شة الدولة من جهة اأخرى، و التي �شخمت 
خمتلف  يف  العمومية  الوظائف  يف  العاملني  اأجور  يف  الزيادة  خالل  من  اجلاري  الإنفاق 
الأ�شالك و القطاعات و باأثر رجعي منذ �شنة 2008 و بن�شبة بلغت )17( يف املتو�شط  %50. 
و انطلق ت�شديد هذه الزيادات �شنة 2009 وا�شتمر اإىل �شنة 2011 و قد مثلت )18( ما ن�شبته 
الناجت املحلي خارج النفط ل�شنة 2011 و هو ما يعرب عن حجم املبالغ  اإجمايل  من   %8
ال�شلع  بع�ض  الأ�شعار  دعم  عمليات  نف�شه  الإطار  يف  يدخل  الزيادات.و  لهذه  املخ�ش�شة 
الأ�شا�شية و كذلك برامج ال�شكن املدعم لبع�ض قطاعات املوظفني، و اأي�شا �شيا�شات خف�ض 
البطالة من خالل برامج اإدماج وت�شغيل ال�شباب، و معظم هذه الإجراءات تدخل يف حماولة 
�شمان ال�شلم الجتماعي، غري اأنها �شخمت الإنفاق اجلاري بطريقة ل ميكن العودة عنها، 
الإيرادات  انخفا�ض  العمال يف حال  اأو ت�رصيح  الأجور م�شتقباًل  فالتفكري مثال يف خف�ض 

�شيكون مبثابة تفجري للو�شع الجتماعي.
بالإ�شافة ملا �شبق جند اأن بع�ض الإح�شاءات تقدم لنا �شورة اأكرث خطورة عما اآلت 
اأن الإيرادات خارج النفط ل تغطي �شوى  اإذا علمنا  اإليه �شيا�شة املوازنة يف اجلزائر، وهذا 
اأن ال�شلطات العمومية تدفع اأجور موظفيها من  45.4% من اإجمايل الإنفاق اجلاري، اأي 
عوائد الريع املرتبط بالأ�شواق العاملية و املهددة بالنخفا�ض خا�شة يف الظرف احلايل و 
الأزمة التي يتخبط فيها القت�شاد العاملي، و احلديث عن توقف ال�شتثمار العام و الربامج 

التنموية املخطط لها �شبه موؤكد.
�لرتباط بني �لإنفاق �لعام و �لنمو �لقت�شادي:. 6

عرب  القت�شادي  النمو  دفع  اإىل  ت�شعى  الطبيعية  باملوارد  غنية  اأخرى  كدول  اجلزائر 
ال�شيا�شة ل ترتجم  التحتية، لكن هذه  البنية  العام يف  ال�شتثمار  و�شع برامج مو�شعة من 
الإنفاق  اأثر  حتليل  تناولت   )A.Zekane ،2004( لـ  درا�شة  اقت�شادي.يف  بنمو  دائما 
على البنى التحتية باأنواعها: القت�شادية، والجتماعية، والتعليمية و الإدارية على النمو 
القت�شادي، و النتائج كانت �شلبية بالن�شبة للبنى التحتية ب�شفة عامة، والنتيجة نف�شها 
بالن�شبة للبنى التحتية القت�شادية )طرق، �شكك حديد..( و قد اأرجعت الدرا�شة هذه النتائج 
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اإىل �شعف مردودية البنى التحتية، و بخا�شة �شعف حجم الإنفاق املخ�ش�ض و ي�شار اإىل 
ل�شندوق  درا�شة  تناولت  .كذلك   ،  )Threshold effect(  )19( العتبة  باأثر  املفهوم  هذا 
النقد الدويل العالقة بني الإنفاق العام و النمو القت�شادي للجزائر للفرتة 2003-1967 
Granger، و قد انطلقت من  ال�شببية وفق  و ذلك عرب مقاربة قيا�شية تعتمد على منهج 
افرتا�ض اأن الإنفاق الراأ�شمايل )الإ�شتثمار العام( ميثل اأداة ميكن اأن ت�شتخدمها احلكومات 
لتحفيز النمو القت�شادي، و قد خل�شت اإىل اأن هذا النوع من الإنفاق �شاهم يف حتقيق النمو 
القت�شادي للجزائر بالن�شبة للفرتة املدرو�شة، اأما بالن�شبة لالإنفاق اجلاري فاإنه مل ي�شاهم 

يف حتقيق النمو القت�شادي )20( .
كذلك جند درا�شة Benabdellah.Y، 2008( )التي انطلقت من فر�شية اأن اإ�شكال 
ال�شتثمار العام يف اجلزائر ل يكمن يف التمويل، بل يف فعالية ال�شتثمار العام و حوكمة 
البنى التحتية، و قد خل�شت اإىل اأن برامج ال�شتثمار العام املج�شدة ما زالت تعرف اإ�شكالت 
تقنية تتمثل يف تقومي و اإعادة تقومي امل�شاريع، وكذلك اإ�شكالت فيما يخ�ض قدرة القت�شاد 
اجلزائري على احتواء هذا احلجم من ال�شتثمارات و التي تعدُّ هذه الأخرية عوامل حمددة 
تقرير  يف  املو�شوعة.و  الربامج  خالل  من  اجلزائري  القت�شاد  ين�شده  الذي  النمو  لتحقيق 
ال�شعف  اإبراز  اأنه حاول  ، جند   2012 يناير  الدويلIMF )21 ال�شادر يف  النقد  ل�شندوق 
الذي يعرفه منو ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف اجلزائر يف ظل عمليات الإنفاق 
2011- للفرتة  هذا  و  منواً،  اأكرث  وحققت  اإنفاقًا  اأقل  اأخرى  دول  مع  مقارنة  وهذا  العام، 

. )22( 2001 )ال�شكل7( 

 الشكل )7( 
 اإلنفاق العام والنمو االقتصادي في الجزائر 

Source : IMF ReportI N : 12/ 20 January 2012
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املقاربة  حماكاة  وعرب  �شابقًا،  امل�شتعر�شة  للدرا�شات  املتباينة  النتائج  �شوء  يف 
الدرا�شة  هذه  تهدف   ،2006 الدويل  النقد  �شندوق  خرباء  طرف  من  امل�شتخدمة  القيا�شية 
لختبار وجود اأثر اإيجابي لربامج ال�شتثمارات املتبعة؟ وعرب اأي �شكل من اأ�شكال التاأثري 

)اأثر الطلب اأو التاأثريات اخلارجية الإيجابية( ؟ 

ثالثا - دراسة سببية العالقة بني اإلنفاق العام والنمو االقتصادي: 

 Granger، ال�شببية املقرتح من(  العالقة  ا�شتخدام منوذج  الدرا�شة على  تقوم هذه 
 x فبافرتا�ض وجود متغريين و ليكونا ، )Simz، 1972( )24( و املطور من )23( 1969

 x اإذا كانت التغريات ال�شابقة يف املتغري  و y، فاإن منوذج ال�شببية ي�شتخدم يف حتديد ما 
ت�شاعد يف تف�شري التغريات احلالية يف املتغري y )حيث اإن x املتغري امل�شتقل و y املتغري 

التابع )اآخذين يف العتبار التف�شري املقدم من التغريات ال�شابقة يف املتغري y نف�شه.
 xويف حالة وجود هذه العالقة فيمكن القول بوجود عالقة �شببية تتجه من املتغري
 ،y ت�شببه التغريات يف املتغري x و ملعرفة ما اإذا كانت التغريات يف املتغري ،y اإىل املتغري
يعاد ا�شتخدام الختبار مع جعل املتغري x تابعا )25( .واأخذاً بعني العتبار لتطورات التي 
عرفها الإنفاق العام و خمتلف مكوناته و ملزيد من التف�شيل يف عملية التحليل يتم تناول 
الإنفاق  و  CEكمتغري،   )27( اجلاري  الإنفاق  و   ،PE  )26( الإجمايل كمتغري  العام  الإنفاق 
اجلزائري  القت�شاد  خل�شو�شية  نظراً  و  اآخر  جانب  من  )كمتغري.و   IE   )28( ال�شتثماري( 
و مكانة قطاع النفط فاإنه يتم تناول املتغريين: الناجت املحلي الإجمايل املت�شمن لقطاع 
املحروقات GDP )29( ، و الناجت املحلي الإجمايل خارج قطاع النفط )NOGDP )30، و 
الذي يعدُّ موؤ�رص لتطور القت�شاد احلقيقي، و منه ويف اإطار حتليل العالقة بني الإنفاق العام 

و النمو القت�شادي يتم تناول الثنائيات الآتية: 

املرحلة  يف  املعتمدة  املنهجية  تتبع  ال�شابقة  العالقات  يف  ال�شببية  درا�شة  وتتطلب 
الأوىل على حتليل ال�شال�شل الزمنية ملتغريات الدرا�شة بالعتماد على اختبار جذر الوحدة، 

.Granger و يف املرحلة الثانية يتم اختبار ال�شببية لـ
�ختبار ��شتقر�رية �ل�شل�شل �لزمنية: . 1

بعدم  الكلية  القت�شادية  املتغريات  ت�شف  التي  الزمنية  ال�شال�شل  تت�شم  ما  غالبا 

PE و GDP

CE و GDP

IE و GDP

 PE و NOGDP -

CE و NOGDP -

IE و NOGDP -



302

أثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي في اجلزائر 1997 -2011
Granger دراسة قياسية وفق سببية

أ. مرابط فوزي
د. نادية شطاب

ال�شتقرار و ذلك لأن معظمها يتغري و ينمو مع الزمن مما يجعل متو�شطها و تباينها غري 
بيانات  ت�شتخدم  التي  التطبيقية  الدرا�شات  كل  تفرت�ض  بالزمن.و  مرتبطني  و  م�شتقرين 
النحدار  فاإن  ال�شتقرار  و يف حالة غياب �شفة  م�شتقرة،  ال�شل�شلة  اأن هذه  زمنية  �شل�شلة 
التحديد  بالرغم من كون معامل  زائفًا  املتغريات غالبًا ما يكون  الذي نح�شل عليه بني 

عاليا)31(.  R²
ونظرا لالجتاه العام الذي تعرفه اإح�شاءات املتغريات املقدمة �شابقًا، ت�شتخدم الدرا�شة 
متغريات تعرب عن العالقات املراد درا�شتها، و تعرف اجتاه عام اأقل حدة و هي م�شتخدمة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  العام من  الإنفاق  ن�شبة  القت�شادية:  التحليالت  العموم يف  على 
 )CE/ GDP( الإجمايل  املحلي  الناجت  من  اجلاري  الإنفاق  ون�شبة   ،  )PE/ GDP(
الناجت  ن�شبة   ،  )IE/ GDP( الإجمايل  املحلي  الناجت  من  ال�شتثماري  الإنفاق  ون�شبة   ،
 ، ) )NOGDP/ GDP املحلي الإجمايل خارج املحروقات من الناجت املحلي الإجمايل
معدل النمو القت�شادي )GrGDP( و ) ال�شكل 8( يقدم منحنيات تطور بيانات املتغريات 

ال�شابقة )32( 

الشكل )8( 
تطور منحنيات بيانات الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام بيانات تقارير بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011

وللتخفيف من عدم ثبات التباين ن�شتخدم اللوغاريتم الطبيعي ملتغريات الدرا�شة، 
وال�شكل )9( يقدم منحنيات الدرا�شة بعد اإدخال اللوغاريتم.
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الشكل )9( 
تطور منحنيات بيانات الدراسة بعد المعالجة اللوغاريتمية

المصدر: من إعداد الباحثين انطالقا من بيانات بنك الجزائر، تقارير 2002.2006.2011

وذلك  ال�شتقرارية،  باختبار  القيام  ال�رصوري  من  فاإنه  الأخرية  الإجراءات  رغم  و 
بالعتماد على اختبار Decky- Fuller Augmented ADF، و هذا جلودة نتائجه 
و كرثة ا�شتخدامه.و يتطلب هذا الختبار حتديد قيم ρ التي متثل درجات التاأخر من خالل 
 Eviews و با�شتخدام الربامج املتخ�ش�شة مثل برنامج ،Schwarz و Akaike معياري

يتم اختيار درجة التاأخر املثلى بطريقة اآلية)33(.
 Log )IE/( من خالل النتائج املدرجة يف امللحق 1 جند اأن ال�شل�شلة الأ�شلية للمتغري
GDP م�شتقرة، وبالنتيجة هي متكاملة من الدرجة 0. اأما باقي ال�شال�شل الأ�شلية للمتغريات 
الأخرى فهي غري م�شتقرة عند م�شتوى معنوية 5%، حيث اإن جميع قيم τ املح�شوبة اأكرب 
 Log )GrGDP( ، اجلدولية، اأما بالن�شبة ل�شل�شلة الفروق الأوىل فنجد اأن املتغرياتτ من
Log )NOGDP/ GDP( ، Log )PE/ GDP( ، Log )CE/ GDP( م�شتقرة عند 
م�شتوى معنوية 5%، حيث اإن قيم τ املح�شوبة اأقل من قيم τ اجلدولية، و بالنتيجة جند اأن 

�شال�شل هذه املتغريات متكاملة من الدرجة 1.
�ختبار �لعلقة �ل�شببية: . 2

ا�شتخدام  على  القت�شادي  النمو  و  العام  الإنفاق  بني  ال�شببية  العالقة  حتليل  يقوم 
اختبار Granger ، الذي يتم من خالل اختبار فر�شْي العدم القائلني اإن املتغري الأول ل 
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ي�شبب املتغري الثاين، و اأن املتغري الثاين ل ي�شبب املتغري الأول بدرجة معنوية معينة، يف 
مقابل الفر�شني البديلني: املتغري الأول ي�شبب املتغري الثاين، و املتغري الثاين ي�شبب املتغري 

الأول.و املرحلة الأوىل يف هذا الختبار هي حتديد درجات التاأخر.
الجدول )2( 

درجات اللتأخر للعاقات المدروسة.

درجة �لتاأخر�لعلقةدرجة �لتاأخر�لعلقة
 D (Log (PE/ GDP) ) D
 ((LogGrGDP

1
 D (Log (PE/ GDP) ) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

1

 D (Log (CE/ GDP) ) D
 ((LogGrGDP

1
 D (Log (CE/ GDP) ) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

1

 (Log (IE/ GDP) D (LogGrGDP1
 Log (IE/ GDP) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

2

EVIEWS 7.0 )34( المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج

بالن�شبة  ذلك  و   ،  )0.05(  %5 معنوية  م�شتوى  عند   Grangerاختبار وبتطبيق 
للعالقات ال�شابقة نح�شل على نتائج يو�شحها اجلدول3.

الجدول )3( 
Granger نتائج اختبار

�إح�شائية �لحتمال�جتاه �لعلقة�لعلقة

 D (Log (PE/ GDP) ) D
 ((LogGrGDP

0.02*الإنفاق العام ي�شبب النمو القت�شادي

0.415النمو القت�شادي ي�شبب الإنفاق العام

 D (Log (CE/ GDP) ) D
 ((LogGrGDP

0.087الإنفاق اجلاري ي�شبب النمو القت�شادي

0.659النمو القت�شادي ي�شبب الإنفاق اجلاري

 Log (IE/ GDP) D
 ((LogGrGDP

0.455الإنفاق ال�شتثماري ي�شبب النمو القت�شادي

0.0456*النمو القت�شادي ي�شبب الإنفاق ال�شتثماري

 D (Log (PE/ GDP) ) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

0.0234*الإنفاق العام ي�شبب النمو القت�شادي خارج النفط

0.0495*النمو القت�شادي خارج النفط ي�شبب الإنفاق العام

 D (Log (CE/ GDP) ) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

0.127الإنفاق اجلاري ي�شبب النمو القت�شادي خارج النفط

0.558النمو القت�شادي خارج النفط ي�شبب الإنفاق اجلاري
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�إح�شائية �لحتمال�جتاه �لعلقة�لعلقة

 Log (IE/ GDP) D (Log
 ( ((NOGDP/ GDP

0.366الإنفاق ال�شتثماري ي�شبب النمو القت�شادي خارج النفط

0.067النمو القت�شادي خارج النفط ي�شبب الإنفاق ال�شتثماري

 Eviews 7.0 المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام
*اإلحصائية معنوية عند مستوى %5 

نتائج �لدر��شة �لقيا�شية: . 3
بقراءة نتائج اختبار Granger لل�شببية املو�شح يف اجلدول 7 جند اأن: 

الإجمايل  ♦ الناجت املحلي  ت�شبب يف حتقيق منو  )PE( قد  الإجمايل  العام  الإنفاق 
الإجمايل  املحلي  للناجت  منو  كذلك  و   GDP )0.02<0.05( البرتول  لقطاع  املت�شمن 
خارج قطاع املحروقات )EOGDP )0.0234<0.05 ، و هو ما يتوافق مع الأطروحة 
الكينزية، اأي اأنه على املدى الق�شري كان هناك اأثر للطلب )Demand effect( نا�شئ عن 

�شيا�شة الإنفاق التو�شعية املتبعة اأدى اإىل حتقيق النمو القت�شادي.
♦  ، النمو القت�شادي ت�شبب يف منو حجم الإنفاق ال�شتثماري )0.05>0.0456( 

وهو ما يتوافق مع اأطروحة قانون Wagner، و هذه النتيجة تو�شح اأن جزءا مهمًا من 
التي كانت على �شكل �شكنات و هياكل  العام، و خا�شة  املخ�ش�شات املوجهة لال�شتثمار 
�شحية، تعليمية و ثقافية، اإمنا هي اأ�شا�شا ا�شتجابة للمتطلبات امللحة للمجتمع خا�شة بعد 
فرتة التقهقر القت�شادي الجتماعي التي عرفتها اجلزائر يف فرتة الت�شعينيات من القرن 

املن�رصم.
♦  ،  )0.05<0.455( القت�شادي  النمو  يت�شبب يف حتقيق  ال�شتثماري مل  الإنفاق 

كون  على  ترتكز  التي  الداخلي  النمو  نظرية  و   Barroاأطروحات مع  يتوافق  ل  ما  هو  و 
ال�شتثمار العام يف البنية التحتية حمفزاً للنمو القت�شادي، و كذلك جند اأن هذه النتيجة 
و  اإليها،  الإ�شارة  �شبق  التي  و   2006 الدويل  النقد  �شندوق  درا�شة  نتائج  مع  تتعار�ض 
ت�شمح  مل   ،2001 �شنة  منذ  اجلزائر  عليها  اأقدمت  التي  العامة  ال�شتثمارات  اأن  يعني  هذا 
 The Externalities الإيجابية  اجلانبية  التاأثريات  باقتنا�ض  اخلا�شة  للموؤ�ش�شات 
ال�شناعي  القطاع  ارتفاع لإنتاجية  التكاليف، و  انخفا�ض يف  اأن تن�شاأ على �شكل  املنتظر 
من  جمموعة  يف  تف�شريه  جند  ما  هو  و  املفقودة،  احللقة  متثل  حاليا  لأنها  عامة،  ب�شفة 
العوامل، اأولها: ق�رص املدى الزمني، حيث اإن التاأثريات املنتظرة ل تظهر على املدى الق�شري 
و املتو�شط، و اإمنا تظهر على املدى الطويل حني تدخل البنى التحتية حيز ال�شتغالل، و يف 
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هذا ال�شياق جند اأن العديد منها �شلم حديثًا، فيما اأخرى- و لأ�شباب تتعلق ب�شعف الدرا�شات 
التقنية و عمليات اإعادة التقومي- جند اأنها ت�شهد تاأخراً يف الإجناز و مل ت�شلم يف مواعيدها، 
و هي جميعها عوامل ت�شري اإىل اأن التاأثري الإيجابي موؤجل اإىل مراحل زمنية قادمة.ثانيا: 
جند غياب ا�شرتاتيجية �شاملة وا�شحة املعامل جتمع بني ال�شتثمار العام يف البنية التحتية 
ي�شمح  الذي  بال�شكل  اأخرى،  ال�شناعي من جهة  القطاع  اإعادة تنظيم  و  من جهة، و تهيئة 
Sequen -  للموؤ�ش�شات باقتنا�ض التاأثريات اجلانبية، اأي اأن هناك غيابًا لت�شل�شل موجه »

ing « بني خطوات ال�شتثمار العام من ناحية اختيار موقع الإن�شاء و قربه من املوؤ�ش�شات، 
له....و خطوات تطوير املوؤ�ش�شات  اإجنازه و مدى حاجة املوؤ�ش�شات  الإن�شاء املراد  ونوعية 

القت�شادية و الإنتاجية لتتجاوب مع الفر�ض التي تقدمها هياكل البنى التحتية اجلديدة.

اخلامتة: 
لقد مثلت ال�شيا�شة املالية التو�شعية املتبعة يف اجلزائر خالل الع�رصية الأخرية عودة 
نتائج  اختبار  حاولت  الدرا�شة  هذه  و  القت�شادي،  امليدان  يف  اأول  كفاعل  الدولة  لدور 
اأ�شا�شًا على  اعتمدت  قيا�شية  مقاربة  القت�شادي من خالل  النمو  املتبعة على  ال�شيا�شات 

.Granger اختبار ال�شببية وفق
ورغم اأن معدل ال�شتثمار العام يف اجلزائر يعد من اأعلى املعدلت عامليًا اإل اأن الدرا�شة 
التطبيقية تبني نتائج متباينة فيما يخ�ض اأثر هذا ال�شتثمار على النمو القت�شادي، حيث 
جند ح�شور لأثر الطلب » Demand effect « الناجت عن الإنفاق العام مع غياب لالآثار 
جت�شيد  خالل  من  تن�شاأ  اأن  املفرت�ض   » Externalities effect « الإيجابية اجلانبية 
املتبعة حمل  ال�شيا�شة  الدولة من خالل  فعالية تدخل  التحتية، مما يجعل  البنية  م�شاريع 
ت�شاوؤل، و من ثم فاإن جت�شيد م�شاريع البنية التحتية يف حد ذاتها غري كاٍف لتحقيق النمو 
القت�شادي و اإمنا تتطلب وجود حوكمة و ت�شيري را�شد لهذه امل�شاريع العامة، و كذلك روؤية 
الإنتاجي بالتوازي مع  القطاع اخلا�ض  اإ�شرتاتيجية وطنية وا�شحة فيما يخ�ض تطوير  و 

عمليات ال�شتثمار العام.

التوصيات: 
يف �شوء �لنتائج �ل�شابقة، �أمكن للدر��شة �أن تقدم بع�س �لتو�شيات �لتي تهدف 

�إىل �لرفع من فعالية �ل�شيا�شات �ملتبعة: 
اإن القت�شاد اجلزائري يعرف �شعفًا هيكليًا فيما يخ�ض قطاعاته الإنتاجية، ومن . 1

لهذا  العتبار  واأخذا بعني  لالإنتاج،  اأعلى من امليل احلدي  فاإن امليل احلدي لال�شترياد  ثم 
اأن تكون باملوازاة مع  للطلب يجب  اإنفاقية تو�شعية حمفزة  �شيا�شات  اتباع  فاإن  املعطى، 
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�شيا�شة حماية حتافظ على الإنتاج املحلي و تدعمه )دون اأن توؤدي اإىل موجات ت�شخمية( ، 
وبخا�شة واأن اجلزائر تعرف وفرة مالية تقيها من اأي �شغوط دولية.

اإىل م�شتويات . 2 اأنه و�شل  الإنفاق العام املو�شع، يتطلب املزيد من الر�شاد، خا�شة 
تعد من الأعلى يف العامل، و ي�شعب الرجوع عنها، و هو ما ميثل خطراً على التوازنات املالية 

لالقت�شاد يف حال انخفا�ض اإيرادات النفط.
هو . 3 و  الإنتاجي،  اخلا�ض  القطاع  لتنمية  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  اإىل  تفتقر  اجلزائر 

البنى  العام و توفري  الإنفاق  التي توفرها �شيا�شات  اقتنا�ض املكا�شب  ما يحد من فر�ض 
التحتية، لذا وجب و�شع هذا النوع من ال�شرتاتيجيات.

اإن حتقيق مكا�شب اقت�شادية من خالل ال�شتثمار يف البنية التحتية يتطلب درا�شات . 4
تقنية تاأخذ بعني العتبار: 

املوقع اجلغرايف لالإجناز: فالبد اأن تكون قريبة من املوؤ�ش�شات اخلا�شة واملناطق  �
ال�شناعية لتكون هناك ا�شتفادة مبا�رصة من البنى املنجزة.

البنى التحتية بال�شكل الذي  � اأي يجب املفا�شلة بني  البنى التحتية املنجزة:  نوع 
ال�شكك احلديدية  العامة، وحتقق املكا�شب املنتظرة، فمثال رغم دور  الأموال  يحد من هدر 
كو�شيلة اأوىل للنقل التجاري الربي على م�شتوى العامل، فاإن ال�شلطات اجلزائرية اأهملت هذا 

اخليار ل�شالح الطرق ال�رصيعة.
نوعية الإجناز: يجب على الدولة القيام برقابة حقيقية على نوعية الإجناز، خا�شة  �

اأن ال�شنة الأخرية اأظهرت عيوبا كبرية يف البنى املنجزة هو ميثل هدرا للمال العام.
تقنية  � بدرا�شات  القيام  و  الإجناز،  تكاليف  �شبط  يجب   : ربح(  )تكلفة/  املعيار 

دقيقة، وبخا�شة اأن البنى املنجزة عرفت تكاليف م�شخمة و عمليات اإعادة تقومي جعلتها 
من الأعلى تكلفة يف العامل، و هو ما يجعل مردودية هذه املن�شاآت �شعيفة باملقارنة مع ما 

تكبدته اخلزينة العامة من اأموال.
التحقيق  � قيد  ف�شاد هي  �شابتها عمليات  م�شاريع  الإجناز، وجود  تكاليف  اأظهرت 

الق�شائي، لذا وجب على ال�شلطات اتخاذ التدابري املالئمة فيما يخ�ض �شفافية مناق�شات 
منح م�شاريع الإجناز، مما يرفع من مردوديتها القت�شادية.

الإنفاق  الذي يحدثه  الأثر  اختبار وجود  تقت�رص على  الدرا�شة  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  يبقى 
يتم  اأن  يفرت�ض  الذي  الأثر  هذا  حجم  قيا�ض  اإىل  تتعداه  ول  القت�شادي  النمو  على  العام 
قيا�شه من خالل تقدير املرونات بني خمتلف املتغريات املدرو�شة ومن ثم فهو ميثل جماًل 

اأخر للبحث.
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