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 ملخص البحث
تتسثل مذكمة البحث في إيجاد أثخ عجد السػازنة العامة لمجولة عمى نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي 
في مرخ، واستيجفت الجراسة مجسػعة مغ األىجاف الفخعضة، بسا في ذلظ تحجيج أسباب عجد السػازنة، 

االقترادي، واقتخاح سضاسة مشاسبة لمتغمب عمى عجد السػازنة، وتحمضل تأثضخ عجد السػازنة عمى الشسػ 
وتع اتباع شخيقة تحمضمضة قضاسضة باستخجام تحمضال الرتباط لقضاس تأثضخ العجد . والحج مغ أثارىا التزخسضة

السالي عمى الشسػ االقترادي، مثل استخجام اختبار الدببضة بضغ متغضخات الشسػذج الخياضي، والتحمضل 
 ي لستغضخات الشسػذج، وقج تبضغ مغ خالل القضاس أن الشسػذج السدتخجم كان قادًرا عمى تفدضخالسعضار 
مغ تبايغ الشاتج السحمي اإلجسالي، وتبضغ وجػد أربعة متغضخات ليا تأثضخ كبضخ فقط عمى التغضخ 9 86.4

عخوض الشقجي في حجع الشاتج السحمي اإلجسالي، ومتغضخيغ لكل مشيسا عالقة إيجابضة معو، وىسا الس
وتتسثل اىع انعكاسات الجراسة عمى الدضاسة االقترادية، في أن استقخار الستغضخات وسعخ الرخف، 

الكمضة، ووضع الدضاسات الجافعة عمى الشسػ االقترادي، يسكغ ان تعسل فقط إذا ما تكاممت مع تقجيع 
ضخ عشاصخ البشضة األساسضة، الحكػمة لمدمع والخجمات العامة، خاصة التعمضع والخعاية الرحضة، وتػف

وتػفضخ نطام عجالة ناجد، ونطام قزائي قػي، وتحقضق العجالة الزخيبضة، وإدارات حكػمضة كفء لتحقضق 
فاعمضة التكالضف وتخشضج اإلنفاق الحكػمي، وكميا عػامل تعج شخوشا مدبقة لتحقضق الشسػ والتشسضة 

نفاق العام ذات تأثضخ عمى الشسػ االقترادي، كسا االقترادية السشذػدة، مغ ناحضة أخخى فإن مكػنات اإل
أن اإلصالح السالي الحي يخفس مغ اإلنفاق العام غضخ السشتج، وحساية اإلنفاق عمى الخجمات 

 االجتساعضة األساسضة قج بخىشت عمى استجامتيا، وأىسضتيا في تدخيع الشسػ االقترادي.
Abstract: 

The research problem is to find the impact of the state budget deficit in 
Egypt on GDP growth in Egyptand it can be derived from this question, a group 
of sub-goals, including determining the causes of the budget deficit, and 
analyze the impact of the budget deficit on economic growth, and suggest 
appropriate policy to overcome the budget deficit. It will follow a standard 
analytical method using correlation analysis to measure the impact of fiscal 
deficits on economic growth, as the use of causality test between the 
mathematical model variables. The first study will review previous studies and, 
secondly, the budget deficit in Egypt properties, and thirdly the standard 
analysis, the Fourth findings and recommendations. The model used was able 
to explain 97.5% of the GDP variation, it turns out the presence of four 
variables only have a significant effect on the change in gross domestic product 
size, two variables each with a positive correlation which are money supply and 
the exchange rate. 
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 مقدمة 
الدضاسة السالضة مغ أىع الدضاسات االقترادية التي ليا انعكاسات عمى الشسػ تعتبخ 

ويخجع ذلظ لتعجد جػانب وأدوات  االقترادي في االقترادات الستقجمة والشامضة عمى حج سػاء،
اإليخادات العامة،  الدضاسة السالضة، وتأثضخىا عمى مختمف الستغضخات االقترادية الكمضة، ففي جانب

وذلظ مغ خالل تأثضخىا عمى الجخل الستاح لإلنفاق،  الدضاسة الزخيبضة، وأسعار الزخيبة،يبخز دور 
العام مغ  االستيالكي واالستثساري واالدخار القػمي. وتتعجد أىسضة جانب اإلنفاق ومغ ثع اإلنفاق

ػ حضث تأثضخه عمى الشذاط االقترادي، باعتباره مكػنا رئضدضا في الصمب الكمي أحج محجدات الشس
االقترادي، كسا تتبايغ آثار اإلنفاق العام عمى الستغضخات االقترادية الكمضة األخخى، بحدب نػع 

االستثساري يرب مباشخة في دالة الصمب الكمى، ويجفع بالشسػ  اإلنفاق الحكػمي ومدتػاه، فاإلنفاق
ص، ومغ ثع االقترادي، بضشسا يؤثخ مدتػى اإلنفاق الحكػمي الجاري عمى دالة االستيالك الخا

 الصمب الكمي، والسدتػى العام لألسعار.
وأخضخا يسثل عجد السػازنة وما يتختب عمضو مغ تخاكع الجيغ العام، أحج أىع جػانب وأدوات 

لمعجد مغ آثار تػسعضة عمى اإلنفاق القػمي، مع مالحطة أن األثخ الشيائي ا الدضاسة السالضة، لس
ية الكمضة، يتػقف عمى شخيقة التسػيل، ومرادره، وحجع لعجد السػازنة، عمى الستغضخات االقتراد

 الجيغ العام، وخجمة الجيغ العام.
وقج شكل عجد السػازنة العامة لمجولة في مرخ ىاجدا رئضدضا في الدضاسة السالضة لمحكػمة 
لدشػات شػيمة، وكان تقمضز العجد ىجفا أساسضا في بخنامج اإلصالح االقترادي، في أوائل 

غ القخن الساضي،ونجحت الحكػمة حضشحاك بالػصػل بو لسدتػى مشخفس لمغاية، كسا التدعضشات م
، بدبب ما يتختب عمى العجد مغ أثار عجيجة عمى ةكان التحكع في العجد ىجفا لمحكػمات الستعاقب

 الستغضخات االقترادية الكمضة.
، %01بالسئة حاجد العذخة عجد السػازنة العامة في مرخ تعجى وفي الدشػات األخضخة 

خاصة مع تفاقع حجع الجيغ العام، وتدايج مرخوفات الجيغ بذكل كبضخ، مغ ىشا تأتي أىسضة ىحه 
الجراسة التي تتشاول أثخ عجد السػازنة عمى الشسػ االقترادي في االقتراد السرخي، حضث أصبح 

القترادي يعج ىجفا استسخار العجد وتدايجه يسثل ضاىخة مقمقة في الدشػات األخضخة، كسا أن الشسػ ا
 أساسضا لمحكػمات، ومحرمة لمعجيج مغ الستغضخات والدضاسات االقترادية.
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ورغع األثخ التػسعي لعجد السػازنة العامة عمى الشذاط االقترادي، باعتباره مؤشخا عمى 
اإلنفاق العام اإليجابي خاصة اإلنفاق  مديج مغ الحقغ في تضار اإلنفاق القػمي، فزال عغ تأثضخ

عمى البشضة األساسضة، بسا يذكل حافدا إيجابضا لالستثسار الخاص ويجفع بالشسػ  واإلنفاق ستثساري،اال
، إال أن الخاسات التصبضقضة لع ترل بعج إلى نتضجة نيائضة بخرػص أثخ االقترادي قجما لألمام

 العجد عمى الشسػ االقترادي.
تأثضخ سمبي لعجد السػازنة عمى الشسػ إلى وجػد  تخمرت بعس األدبضاومغ ثع فقج ال حطشا أن    

عمى مجسػعة مغ الجول الشامضة في أسضا.بضشسا تذضخ   Huynh,( 2007)االقترادي، كسا في دراسة
 مدحضة دراسة
إلى تبايغ أثخ عجد السػازنة عمى الشسػ االقترادي مغ دولة إلى أخخى،  ،(Saleh, 2003) أخخى 

والتي   Sill,(2005)القترادية. وكسا تذضخ دراسة فزال عغ تبايغ أثخ العجد عمى الستغضخات ا
دولة، فإن عجد السػازنة يؤثخ إيجابا عمى التزخع الحي يعخقل بجوره  83أجخيت عمى عضشة مغ 

فتذضخ إلى تأثضخ عجد السػازنة عمى  Vit,(2004)، أما دراسة شػيل األجل الشسػ االقترادي
 بجورىا تعخقل عسمضة الشسػ االقترادي.التزخع، وعمى عجد مضدان الحداب الجاري، والتي 

تتسثل السذكمة البحثضة في التداؤل اآلتي: ما ىػ أثخ عجد السػازنة العامة لمجولة مغ ىشا و 
في مرخ عمى نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي في مرخ؟ ويسكغ صضاغة السذكمة البحثضة في الفخضضة 

 التالضة: 
العامة ومعجل نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي في  تػجج عالقة ارتباط سالبة بضغ عجد السػازنة

مشيا تحجيج أسباب عجد ،مرخ.  ويسكغ اشتقاق مجسػعة مغ األىجاف الفخعضةمغ ىحا التداؤل
السػازنة، وتحمضل أثخ عجد السػازنة عمى الشسػ االقترادي، واقتخاح الدضاسة السشاسبة لمتغمب عمى 

 عجد السػازنة
- Multipleالخصي الستعجد  االنحجارلقضاسي باستخجام تحمضل سضتع اتباع السشيج التحمضمي ا

Regression Models لقضاس تأثضخ العجد السالي عمى الشسػ االقترادي،وستعخض الجراسة
خرائز عجد السػازنة العامة في مرخ، وثالثًا التحمضل القضاسي، ورابعًا  وثانضاً الدابقة،أواًلالجراسات 

 الشتائج والتػصضات.
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 الدراسات الدابقةاإلطار النظري و أواًل: 
العامة الشاجسة عغ السرادر  الشفقاتالعامة عغ اإليخاداتيتحقق عجد السػازنة عشجما تديج 

الدضادية وعمى رأسيا الزخائب والخسػم واإلتاوات وغضخىا م الغخامات وعػائج الحكػمة مغ أمالك 
غ شخيق االقتخاض مغ القصاع الخاص أو مغ مجأ الحكػمات إلصتسػيل ىحا العجد عت، حضث الجولة

 . Mankiw,2013)حكػمات أجشبضة وىػ ما يسثل الجيغ العام )
يعتبخ مرجرًا  ، الشاجع عغ عجد السػازنة العامة،السحمي والخارجي االقتخاضوبالخغع مغ أن 

ج يتحػل إلى ىامًا لتسػيل اإلنفاق الحكػمي واالستثسار السحمي لتعديد الشسػ االقترادي، إال انو ق
مغ اإليخادات العامة، مسا  اعبء عمى السػازنة العامة مسثاًل في خجمة الجيغ حضث يدتيمظ جدء

 . (Abd-Rahman, 2012)تحقضق الشسػ االقترادي.  أماميذكل عائقاً 
، نتضجة العجد السدتسخ في أثارت الديادة اليائمة في الجيغ العام في البمجان الشامضةوقج 

السخاوف حػل ما إذا كانت القخوض يسكغ أن تداعج عمى تحدضغ الشسػ ػمضة، السػازنات الحك
 .األجضال القادمةومدؤولضة تتحسمياربح عبء تاالقترادي أو ما إذا كان يسكغ أن 

تػضح حضث .القػمي عمى االقتراد السػازنةتأثضخ عجد حػلتبايشت السجارس الفكخية وقج 
وجػد عالقة عكدضة بضغ الشسػ االقترادي وعجد السػازنة، حضث يتدبب  الشطخية الشضػكالسضكضة

عمى الشسػ أثضخًا سمبضًا تاإلنفاق العام لالستثسار الخاص، مسا يحجث  العجد السدتسخ في مداحسة
 .(Siddiqui and Malik, 2001) االقترادي

الزخائب،  العامة مجخد تأجضل لتحرضل السػازنةن عجد أريكاردو  وفي ىحا الرجد يخى 
ريكاردو ىحا الخأي انصالقا مغ أن  أفكار تبشتو وعجم وجػد تأثضخ حقضقي ليا عمى الشسػ االقترادي. 

في  ىسعار أعمأيتصمب فخض ضخائب ب السػازنة،عجدًا في  الزخيبة تدببسعار أانخفاض 
 السدتقبل.

الجخل سدتػى عمى تحقضق تحدغ فضالسػازنةتؤكج عمصقجرة عجد  بضشسا جاءت الشطخيةالكضشدية
 خاصة عشجمان يتدبب في مداحسة وشخد االستثسار الخاص، أنو لضذ مغ الزخوري أالقػمي، و 

، ويديج ىحا األثخ اإليجابي مع زيادة تكػن مػارد ىحا االقتراد بعضجه عغ مدتػى التذغضل الكامل
 . اإلنفاق الحكػمي االستثساري 

( حضث (Cebula, 1995قة دراسةومغ الجراسات التصبضقضة التي تعخضت إلى ىحه العال
العامة األمخيكضة عمى نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي الحقضقي  السػازنةتعخضت لجراسة تأثضخ عجد 

(، وتػصمت إلى وجػد تأثضخ سمبي لعجد السػازنة عمى نسػ االقتراد 0881-0844خالل الفتخة )
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مغ الجول الشامضة األسضػية،  اعجدالتي تشاولت  (Huynh, 2007)األمخيكي. وأيجت ىحا الخاي دراسة 
 فبضشت وجػد عالقة سالبة بضغ عجد السػازنة العامة والشسػ االقترادي. 

عمى الشسػ  تؤكج عمى التأثضخ الدمبي لعجد السػازنة (Shohai, 1999)جاءت نتائج دراسة 
سعار ارتفاع أخف و الر وانخفاض سعخمعجالت التزخع االقترادي مغ خالل تأثضخىا عمصارتفاع 

 ,Vamvoukas et al)قامت دراسة .القػمي مسا يزخ بتشافدضة االقتراد ،الفائجة في الجول الشامضة
 .شدي ضبتشاول الشسػذج الك (2008
وقج تصخقت الكثضخ مغ الجراسات لتأثضخ عجد السػازنة عمى الشسػ االقترادي مغ خالل  

تأثضخ عمى السباشخ عمى الشسػ االقترادي، مثل تأثضخ العجد عمى بعس الستغضخات الكمضة ذات ال
 سعخ الفائجة والتزخع وسعخ الرخف األجشبي، والسعخوض الشقجي.

 السػازنةجاءت نتائج العجيج مغ الجراسات التصبضقضة التي حاولت تفدضخ العالقة بضغ عجد و 
 and (Evans, 1987)حضغ تػصمت دراسة كل مغ ي الفائجة متعارضة ومتشاقزة، فف وأسعار

(Barro, 1987) ي عالقة سببضة بضغ عجد السػازنة وأسعار الفائجة في الػاليات أإلى عجم جػد
السػازنة وجػد عالقة بضغ عجد  (Knoester and Mak, 1994)الستحجة، أضيخت نتائج دراسة 

والتشسضة  االقترادي مشطسة التعاون في مغ بضغ ثسانضة اقترادات  ،الفائجة في السانضا فقط وسعخ
OECD أكجت دراسة كل مغ ى خخ أ. فسغ جيةHoelscher, 1986) ودراسة )(Cebula and 

Koch, 1989)  عجد السػازنة في ارتفاع مدتػيات الفائجة في الػاليات الستحجة.لوجػد دور 
-0861لدتضغ دولة خالل الفتخة ) (Aisen and Hauner,2008)تعخضت دراسة و 
ن ىحه الشتضجة ألعجد السػازنة عمى سعخ الفائجة، وإلصىشاك تأثضخ مػجب  أن( وتػصمت إلص1115

 . األخخى ، وان ىحه الشتضجة تعتسج عمى تجاخل بعس الستغضخات أخخى  تمف مغ دولة إلىخت
عجد السػازنة العامة في شدي في دراسة ضالشسػذج الك (Anusic, 1993)استخجمت دراسة 

لديادة في عجد السػازنة العامة لمجولة ن اأ(، حضث تػصمت إلص0881-0880) ةكخواتضا خالل الفتخ 
في سعخ الفائجة وسضؤدي إلى انخفاض في االستثسار، وسضؤدي برفة عامة  ايدبب ارتفاع

 برفة عامة. الشسػ االقترادي ب األضخارإلص
( 0882-0853فتخة )لالتي شسمت سبع دول خالل ا (Al-Khedair, 1996)وفقا لجراسة و 

جل القرضخ، في حضغ لع يكغ لو تأثضخ عمى رفع مغ سعخ الفائجة في األن عجد السػازنة العامة قج فإ
جل الصػيل، بضشسا كان لو تأثضخ سمبي عمى مضدان التجارة وتأثضخ مػجب عمى نسػ سعخ الفائجة في األ

 .القػمي االقتراد



 

 

 

 

656 

عمى نسػذج فضذخ   OLSشخيقة  (Glannaros and Kolluri, 2010)استخجمت دراسة 
(، وخخجت الجراسة 0874-0854ت خسذ دول خالل الفتخة )الظ عمى بضانوذ IS-LMونسػذج 

بعجد مغ الشتائج مشيا وجػد عالقة معشػية غضخ مباشخة بضغ عجد السػازنة وسعخ الفائجة، بضشسا ال 
 مثل الشسػ االقترادي.  األخخى ي مغ الستغضخات ألعجد السػازنة عمى  مباشخ ي تأثضخأيػجج 

بسعخفة تأثضخ عجد السػازنة عمصدعخ الرخف، مثل ات التصبضقضة كسا اىتع عجد مغ الجراس
حضث أكجت نتائجيا عمى أن خفس عجد  (Sachs, 1985)دراسة و  (Krugman, 1995)دراسة 

.وأكج ىحا الخأي العجيج مغ الجراسات مثل األمخيكيالسػازنة يؤدي إلى خفس سعخ صخف الجوالر 
. مغ جية (Dornbusch 1976)ودراسة (Fleming, 1962) ودراسة(Mundell, 1963) دراسة 
جل ن خفس عجد السػازنة قج يجعع سعخ صخف الجوالر في األأ إلى آخخي تػصمت دراسات  آخخي 

 (Cantor and Driskill,1995)، وأكجت دراسة (Evans, 1986)القرضخ، وذلظ مثل دراسة 
 ىحه الشتائج في األجل الصػيل واألجل القرضخ أيزًا.

سعخ الرخف تجعضع وضع تذضخ إلص  (Feldstein, 1986)جاءت دراسة  األخضخدعسًا لمخأي و 
 افي كشج (Bahmani-Oskooee, 1992دراسة )عجد السػازنة. وكحلظ  النخفاضلمجوالر نتضجة 

تحقضق عجد في السػازنة  في ضللجوالر الكشجي اإلى نفذ الشتائج حضث تحدغ سعخ صخف  تػصمت
 العامة.

بشتائج تبضغ تأثضخ عجد السػازنة  (Gulcan and Bilman, 2005)كحلظ جاءت دراسة 
 ,ADF, PPعمى العجيج مغ الستغضخات االقترادية مثل سعخ الرخف، حضث تع تصبضق اختبار 

and RPSS unit root  الختبار ثبات البضانات خالل الدالسل الدمشضة لتخكضا خالل الفتخة
(0851-1112.) 

مثل  األخخى متغضخات االقتراد الكمي  د السػازنة عمىتأثضخ عج جراسات إلىبعس التعخضتو 
أن عجد السػازنة  إلىالتي تػصمت (Mcmillin, 1986)التزخع والسعخوض الشقجي، مشيا دراسة 

جاءت دراسات تعارض ىحه الشتائج،  آخخي يتدبب في تحقضق زيادة في معجالت التزخع. مغ ناحضة 
بضغ عجد السػازنة وبضغ زيادة مباشخة عجم وجػد عالقة  ىإل (Karras, 1994)حضث تػصمت دراسة 

 . ، وإنسا يتػقف األمخ عمى شخيقة تسػيل ىحا العجدمعجالت التزخع
بعس الخاسات أما فضسا يتعمق بعالقة عجد السػازنة العامة والسعخوض الشقجي، فجاءت نتائج 

خاصة عشسا يتع .(Allen and Smith, 1983)ا مثل دراسة سعمى وجػد عالقة قػية بضشيتؤكج 
في حضغ جاءت بعس الجراسات بشتائج  تسػيل العجد ما البشظ السخكدي مغ خالل اإلصجار الججيج،
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دراسة بضغ عجد السػازنة العامة والسعخوض الشقجي مثل  حتسضة تشفي وجػد عالقة ارتباط
(Niskanen, 1978) ل.خاصة عشسا يتع شخح الدشجات الحكػمضة لمجسيػر ومشذآت األعسا 

مغ عخض الجراسات الدابقة سػاء التي أىتست بتحجيج العالقة بضغ عجد السػازنة  خمزندت
العامة بالشسػ االقترادي، أو الجراسات التي أىتست بتحجيج العالقة بضغ عجد السػازنة العامة بباقي 

ل تأثضخ ذات التأثضخ السباشخ عمى الشسػ االقترادي،إلى وجػد اتفاق حػ متغضخات االقتراد الكمي، 
عجد السػازنة العامة عمى الشسػ االقترادي، لكغ الكثضخ مشيا اكج عمى أن عجد السػازنة ذا أثخ 
تػسعي أولى، وأن تأثضخىا الشيائي عمى الشسػ االقترادي والستغضخات الكمضة األخخى يتػقف عمى 

يعضق الشسػ شخيقة تسػيل ىحا العجد، فالتسػيل مغ البشظ السخكدي لو اثخ تػسعي وتزخسي، قج 
 االقترادي خاصة في األجل الصػيل.

أما التسػيل عغ شخيق االقتخاض مغ الجسيػر ومشذآت األعسال فضأتي تأثضخه الدمبي عمى 
اإلنفاق العام خاصة  عمى االستثسار الخاص، رغع أناألصل في الشسػ االقترادي مغ أثخ اإلزاحة

 ليا أثخ مػائع عمى الشسػ االقترادي.االستثساري واإلنفاق عمى التشسضة البذخية قج يكػن 
بضغ عجد  تبايشت في تحجيج العالقة التصبضقضة الدابقة، قج الجراساتخالصة القػل أنشتائج 

عمى مدتػى االقترادات السختمفة، وعمى مدتػى السجى السػازنة العامة والشسػ االقترادي، وذلظ 
ضو تيتع الجراسة بتحجيج شبضعة واتجاه الدمشي، وعمى مدتػى الجول الشامضة والجول متقجمة. وعم

الشسػ االقترادي، وذلظ لتحجيج الدضاسات السالضة  في مرخ، وبضغ العالقةبضغ عجد السػازنة العامة
 السشاسبة لتحقضق الشسػ االقترادي.

 ثانيًا: خصائص عجز الموازنة العامة في مصر
 وذلظ ،التدعضشضات عقج بجاية مشح ،الستفاقسة العامة عجد السػازنة مذكمة تػاجو مرخ بجأت

 االختالالت وإصالح االقترادي االقترادي بيجف تحقضق االستقخار اإلصالح بخنامج إشار في
 إشار في ونقجية مالضة تشاولت سضاسات شاممة إصالح عسمضة ىحا البخنامج تزسغ الخئضدضة. اليضكمضة
 خفس بيجف انكساشضة مالضة اتسضاس حضث اتبعت الحكػمة اليضكمي، والتكضف االقترادي التثبضت

، ومغ ثع تخفضس معجالت التزخع، وترحضح العجد في السضدان العجد الجائع في السػازنة العامة
التجاري، ومغ ثع الجفع بالشسػ االقترادي قجما لألمام.ويػضح الججول التالي كضف تصػر عجد 

 . 1103حتى  0874مغ عام  السػازنة في مرخ واتجاىاتو
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 اإلجمالي( تطور ندب عجز الموازنة إلى الناتج المحلي 1جدول رقم)

ندب عجز الموازنة إلى  الدنوات
 الناتج المحلي اإلجمالي

 الدنوات
ندب عجز الموازنة إلى 
 الدنوات الناتج المحلي اإلجمالي

ندبة عجز الموازنة 
إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي
1985 -19.80 1995 -1.20 2005 -9.40 
1986 -22.80 1996 -1.30 2006 -9.20 
1987 -12.00 1997 -1.00 2007 -5.70 
1988 -15.10 1998 -1.00 2008 -6.36 
1989 -13.80 1999 -2.90 2009 -6.56 
1990 -12.60 2000 -3.90 2010 -7.73 
1991 -20.30 2001 -5.60 2011 -10.08 
1992 -4.20 2002 -7.10 2012 -10.64 
1993 -3.50 2003 -9.10   
1994 -2.10 2004 -9.10   

Selected Statistics, on African Countries, 2008, Economic and Social Statistics Division, Volume 
XXVII. 

 ( تطور ندب عجز الموازنة إلى الناتج المحلي اإلجمالي1شكل رقم )

 
Data from database: World Development Indicators.  
Selected Statistics, on African Countries, 2008, Economic and Social Statistics Division, Volume 
XXVII. 

لذكل الدابقضغ التحدغ السمحػظ خالل فتخة التدعضشات في ندبة العجد ايتزح مغ الججول و و 
االقترادي الحي بجأ عام  اإلصالحتصبضق بخنامج  إشارإلى الشاتج السحمي اإلجسالي، جاء ذلظ في 
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االختالالت اليضكمضة الخئضدضة  وإصالح، حضث استيجف تحقضق االستقخار االقترادي 0881/0880
 إصالحالستػسط والصػيل. وقج تزسغ ىحا البخنامج عسمضة  األجمضغي في وتعديد الشسػ االقتراد

اتبعت  ثالتثبضت االقترادي والتكضف اليضكمي، حض إشارفي  والشقجيةالسالضة  الدضاساتشاممة تشاولت 
انكساشضة ركدت عمى خفس عجد السػازنة كخقع مصمق وكشدبة مغ الشاتج  سضاسات مالضةالحكػمة 

 السحمي اإلجسالي.
مغ ناحضة أخخى تأثخ الػضع السالي ببعس اإلجخاءات االقترادية التي اتخحت بجءا مغ عام 

انخفاض في حضث سعت الحكػمة إلخال بعس اإلصالحات السالضة، مسا ساعج عمى حجوث  1114
وىػ ما يخجع إلى تصبضق بخنامج  1116/1117ندبة العجد إلى الشاتج السحمي اإلجسالي في العام 

ث حرمت الحكػمة عمى حرضمة مغ السػارد السالضة السحققة مغ بضع وحجات الخرخرة، حض
الزخيبضة وزيادة ضخيبة السبضعات عمى السشتجات،  اإلعفاءاتوشخكات القصاع العام. وكحلظ الغاء 

 اإلعفاءاتقانػن رسع تشسضة السػارد السالضة لمجولة وقانػن الزخيبة عمى الجخل وقانػن  وتعجيل
التي تست في القصاع  اإلصالحاته العػامل الجاعسة لمسػازنة العامة لمجولة بجانب الجسخكضة. كل ىح

العالسضة في عام  أثشاء األزمةالسرخي  االقترادلرسػد  سبباالسالي والسرخفي كانت 
1116/1117. 

ندبة العجد إلى الشاتج السحمي زيادة كبضخة في  وفي الدشػات األخضخة مغ فتخة الجراسة، حجثت
حالة عجم االستقخار التي سادت البالد  إلى يخجعوىػ ما ، 1101/1102ابتجاء مغ عام  لياإلجسا

، مسا أثخ عمى حرضمة اإليخادات الزخيبضة بذكل رئضدضغ في الػقت الحي 1100يشايخ  مشح ثػرة 
جػر زيادة األ استسخت فضو عشاصخ اإلنفاق العام خاصة الجاري في الديادة، وبرفة خاصة

الديادة في اإلنفاق العام يتع  أن . وىػ ما يذضخ إلى1100اممضغ بعج ثػرة يشايخ وتعػيزات الع
وىػ ما  لالقتراد السرخي، اإلنتاجضةتػجضييا إلى مرخوفات جارية ال تداىع في زيادة الصاقة 

 يعكذ خمل في ىضكل الشفقات العامة داخل السػازنة. 
مدمشا، استسخ شضمة الثسانضشات وبمغ مسا سبق يتبضغ أن االقتراد السرخي شيج عجدا مالضا 

، حضث بمغ 0880، 0875معجالت عالضة تجاوزت حاجد العذخون بالسئة كسا حجث عامي 
% عمى التػالي، وضل مشزبصا وفي حجود مشخفزة لفتخة شػيمة امتجت مغ عام %11,2، 11,7
بإصجار القانػن حتى نياية العقج األخضخ مغ القخن العذخيغ، تحت تأثضخ اإلصالح السالي  0881
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الزخيبة السػحجة عمى دخل  السبضعات، ثعوالخاص بالزخيبة العامة عمى  0880( لدشة00رقع )
 .0882( لدشة 076القانػن رقع )ب األشخاص الصبضعضضغ، وضخيبة الجخل عمى شخكات األمػال،

وقج جاءت ىحه اإلصالحات في إشار بخنامج اإلصالح االقترادي الحي وإن اعتسج عمى 
دوات السالضة، إال انو استيجف إصالح العجد الخارجي وضبط أسعار الفائجة ومعجالت التزخع، األ

ومغ ثع تيضئة االقتراد القػمي لالستقخار السالي ومغ ثع تحفضد االستثسار الخاص، وفع معجالت 
شكل العجد السالي ىاجدا لمحكػمة السرخية، وترجر  1103الشسػ االقترادي،وحتى العام 

 دبة عجد السػازنة أىجاف الدضاسة السالضة شػال ىحه الدشػات.تخفضس ن
، بالتحػل الزخائب عمـى الـجخل إدخال تعجيالت جحرية عمى نطامتع  1114عام في بجاية 

بإصجار  ، وذلظ0مغ نطام الزخائب الشػعضة إلى الزخيبة السػحجة عمى دخل األشخاص الصبضعضضغ
مدتيجفا مديج مغ اإلعفاءات الزخيبضة لمسذخوعات  1114لدشة  80قـانػن الزخيبة عمى الجخل رقع 

، وكانت فمدفة الشطام الججيج إفداح خفضس أسعار الزخيبة لألشخاص الصبضعضضغ واالعتباريضغوت
دور الجولة  السجال لمقصاع الخاص نحػ مديج مغ االستثسارات، واالرتفاع بسعجل الشسػ، مع تقمضز

 .في الشذاط االقترادي
مغ ناحضة أخخى يالحع أن جانب اإلنفاق العام، واجو ضغػشا كبضخة، حضث سعت الحكػمة 
لتخفضس العجد السالي مغ خالل ضبط مرخوفات الجعع بذكل أساسي، ورغع أن ذلظ لع يكغ 

فػائج  اقع مرخوفاتباألمخ الديل، لكشو كان السجال السسكغ أمام ضغػط الديادة في األجػر، وتف
% مغ السرخوفات العامة في 17.1% مغ اإليخادات العامة، ونحػ 31شحػ التي تدتػعبالجيغ 
 .1105.التقخيخ السالي الذيخي، وزارة السالضة، يشايخ 1104/1105مػازنة 

 حجع اإلنفاق مشيا، زيادة األسبابعجد مغ  يخجع إلىعجد السػازنة العامة القػل إن يسكغ و 
 التي تتحسمياالسػازنة، الشفقات الجارية حجع لديادة اإلجسالي نتضجة السحمي الشاتج إلى دبتوون العام
 1100يشايخ14 ثػرة السصالبات الفئػية بعج بدبب العاممضغ وتعػيزات األجػر في الديادة مشيا والتي

ضعف  سػاء الزخيبي األداءضعف  األسبابأحج ىحه  أيزاوالحكػمي.  اإلداري  الجياز وتػسع
 أيزاالتشسضة.  أىجافبسا يخجم  تصػيخهجسػد الشطام الزخيبي وعجم  أوالتيخب الزخيبي  أوالحرضمة 

                                                 

عجد السػازنة العامة في مرخ في الجيغ الخارجي باستخجام التكامل السذتخك  أثخ، 1104 إبخاىضع،نضفضغ فخج  .0
 60والدببضة، بحػث اقترادية عخبضة العجد 
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مذكالت تذخيعضة تتعمق  األسباب. وأيزًا أحج ىحه وفػائجهسببًا آخخ ىػ ارتفاع حجع الجيغ السحمي 
قضسة السزافة عمى الجخل وكحلظ تأخخ تحػيل مغ ضخيبة السبضعات إلى ضخيبة ال الزخائببقانػن 

 (. 1104، إبخاىضع)نضفضغ فخج 
 ثالثًا: البيانات والنموذج المدتخدم

لتقارب فكخة اختبار تأثضخ عجد (Shojai, 1999)تع اختضار الشسػذج السصبق في دراسة 
السػازنة العامة عمى الشسػ االقترادي مع الفكخة محل الجراسة، وذلظ عغ شخق تصبضق تحمضل 

%، وذلظ 5، عشج مدتػى معشػية Multiple -Regression Modelsالخصي الستعجد  االنحجار
لمتأكج مغ صحة أو خصأ فخضضات الجراسة.وعمضو يسكغ صضاغة الشسػذج السدتخجم في صضغتو 

 yt = f (xit)الخياضضة كسا يمي:    
 yt = β0+ βixit + ، أو بالرضغة الخصضة كسا يمي: xitىي دالة في   ytحضث 

( تسثل الستغضخات السدتقمة، وعمضو سػف يكػن الشسػذج ixit( تسثل الستغضخ التابع، و)ytا بان )عمس
 بالذكل التالي:

GDP= β0 + β1DF + β2M +β3EXCH + β4INF + + β5IN  
 حضث:

GDP الجارية باألسعارالشاتج السحمي اإلجسالض IN سعخ الفائجة 
β0 )الحج الثابت )ثابت اإلنحجار EXCH  الرخفسعخ 
β معامل انحجار الستغضخات INF معجل التزخع 

DF الجارية باألسعارعجد السػازنة العامة M الجارية باألسعارالسعخوض الشقجي 
  سخئضة أو التي خارج قضاس ىحا الشسػذجالالستغضخات غضخ 

تذتسل الجراسة التصبضقضة عمى متغضخ تابع وىػ الشاتج السحمي اإلجسالي لالقتراد السرخي 
(، ومتغضخات مدتقمة وىي عجد السػازنة العامة )وىػ األمخيكيبالجوالر  باألسعار الثابتة)وىػ مقضع 

وىػ مقضع (،وسعخ الرخف، سعخ الفائجة، والسعخوض الشقجي)األمخيكيسعار الجارية بالجوالر ألمقضع با
(، وذلظ خالل الفتخة الدمشضة التي تغصضيا الجراسة وىي اثشان األمخيكيالجارية بالجوالر  باألسعار

 (.1103-0872ثالثػن عام مغ )و 
وفي ضػء الشطخية االقترادية، فإن معل نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي يختبط شخديا بسدتػى 
التزخع السعتجل، ويختبط عكدضا بسدتػى التزخع عشج السدتػيات العالضة في األجل الصػيل، كسا 
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يختبط الشسػ االقترادي عكدضا  مع سعخ الفائجة، باعتبارىا عامال محجدا لالستثسار الخاص، في 
قابل العائج عمى االستثسار، ويختبط الشسػ االقترادي شخديا مع التغضخات في سعخ الرخف م

األجشبي، خاصة مع ارتفاع درجة انفتاح االقتراد السرخي، وزيادة ندبة السكػن األجشبي كسجخالت 
ة في العسمضات اإلنتاجضة السحمضة، ويختبط معجل الشسػ االقترادي شخديا مع السعخوض الشقجي، خاص

إذا تستع الجياز اإلنتاجي بسخونة كافضة، وكانت ىشاك شاقات عاشمة. أما بالشدبة لعجد السػازنة 
العامة، فتذضخ الشطخية االقترادية إلى أن األثخ التػسعي لمعجد يجفع بالشسػ االقترادي لالرتفاع، 

 حضث تدتخجم كأداة في مقابل حاالت الكداد االقترادي
 نتائج تطبيق النموذج:

: تػجج عالقة ء عمى السذكمة البحثضة يسكغ صضاغة فخضضة الجراسة عمى الشحػ التاليبشا
ارتباط سالبة بضغ عجد السػازنة العامة ومعجل نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي في مرخ. وىػ ما سضتع 

 التأكجمشو خالل الجراسة.
، عشج Multiple-Regression Modelتع استخجام تحمضل االنحجار الخصي الستعجد وقج 

وذك باستخجام  %، وذلظ لمتأكج مغ صحة أو خصأ فخضضة الجراسة،5مدتػى معشػية 
عمى الستغضخات السعشػية  واإلبقاء القادر عمى استبعاد الستغضخات غضخ السعشػية، Stepwiseأسمػب

 فقط لمػصػل إلى الشسػذج الحي يفدخ الستغضخ التابع.
 =R)، حضث بمغ االرتباط بضغ الستغضخات كان قػيا االرتباط بضغ البضانات أنوأكجت الشتائج 

، وىػ الحي يجل عمى قػة تفدضخ الستغضخات السدتقمة (R2= 0.979)، وبمغ معامل التحجيج (0.975
% مغ التغضخ في 97.5الستغضخات السدتقمة تفدخ ما يقخب مغ  أنلمتغضخ في الستغضخ التابع، أي 

الستغضخ التابع )الشاتج السحمي اإلجسالي(، وىػ ما يعكذ مجى صحة وقػة تفدضخ الشسػذج، حضث بمغ 
السحمي  )الشاتج% مغ التغضخ في الستغضخ التابع 2.5أنوىػ ما يعشي  0.025الخصأ السعضاري 

 . أخخى اإلجسالي( يخجع إلى عػامل 
لمعالقة بضغ الستغضخ التابع والستغضخات السدتقمة في  وباختبار السعشػية الكمضة لمذكل الجالي

الشسػذج معشػي ججًا، حضث كانت  أن، اتزح F-testنسػذج االنحجار باستخجام اختبار )ف( 
 (.1ىػ مػضح بالججول رقع ) كسا (F= 0.00a)بمغت  % حضث 5السعشػية أقل مغ 
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 التحمضل القضاسينتائج مؤشخات تصبضق ( 1)ججول 
R 0.975 

R2 0.979 
Sig  of F 0.000 

 334909613533.908 ثابت االنحجار
β20.186 سعخوض الشقجيمعامل االنحجار لم 
β320679159297.497 معامل االنحجار لدعخ الرخف 
β59760288055.750- معامل االنحجار لدعخ الفائجة 
β10.005- معامل االنحجار لعجد السػازنة 

وباختبار السعشػية الجدئضة لسعامالت انحجار كل متغضخ مغ الستغضخات السفدخة عمى حجا، 
( 1وكسا يتزح مغ الججول رقع )، T-Testباإلضافة إلى ثابت االنحجار، مغ خالل اختبار )ت( 

تذضخ إلى وجػد عالقة شخدية بضغ الستغضخ التابع والستغضخ السدتقل،  ان إشارة السعمسات السػجبةف
تذضخ إلى وجػد عالقة عكدضة بضغ الستغضخ التابع والستغضخ السدتقل،  وإشارة السعمسات الدالبة،

بالتالي يسكششا صضاغة معادلة نسػذج االنحجار السقجر باستخجام السخخجات الخاصة بتحمضل 
 االنحجار، في السعادلة التالضة:

 
GDP=334909613533.908+ 0.186 M+20679159297.497EXCH -
760288055.750IN - 0.005DF 

وجػد عالقة مػجبة بضغ كل مغ السعخوض الشقجي وسعخ  T-Testيػضح اختبار )ت( 
، بضشسا ىشاك عالقة عكدضة بضغ كل مغ متغضخ سعخ الفائجة اإلجساليالرخف وبضغ الشاتج السحمي 

شسػذج في ن ىحا الأ. ومغ الججيخ بالحكخ اإلجساليوعجد السػازنة العامة وبضغ الشاتج السحمي 
ي أعغ شخيق التعػيس في  اإلجسالييسكغ استخجامو لمتشبؤ بحجع الشاتج السحمي  األخضخةصضغتو 

 مغ الستغضخات السدتقمة.
ن كل مغ الستغضخات السعخوض الشقجي أT-Testوكحلظ يتزح مغ معشػية اختبار )ت( 

األقػى عمى الستغضخ  وسعخ الرخف وسعخ الفائجة وعجد السػازنة ىع الستغضخات التي ليا التأثضخ
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. بضشسا باقي %5، حضث بمغت معشػية كل مشيع أقل مغ اإلجساليالتابع وىػ الشاتج السحمي 
يؤثخ عمى نتائج الستغضخ التابع  فمعمتغضخ التزخع،  فتسثمتالشسػذج امغ استبعجىتع الستغضخات التض

 .%5أكبخ مغ  معشػيتوبذكل يحكخ حضث بمغت 
 واستخالص التوصياتتحليل النتائج رابعا: 

 النتائج
أتزح و ، اإلجسالي% مغ تبايغ الشاتج السحمي 86,4ستصاع الشسػذج السدتخجم أن يفدخ ا

، متغضخان مشيسا اإلجساليفقط ليع تأثضخ معشػي عمى تغضخ حجع الشاتج السحمي  أربعة متغضخاتوجػد 
 ارتباط سالب اتمشيسا ذ ومتغضخان،ارتباط مػجب وىسا متغضخ السعخوض الشقجي وسعخ الرخف اتذ

 .سعخ الفائجة وعجد السػازنة العامة وىسا
وكان مغ أبخز الشتائج تمظ العالقة الدمبضة بضغ الشاتج السحمي اإلجسالي وعجد السػازنة 
العامة، ورغع األثخ التػسعي لعجد السػازنة العامة عسػما إال أن الػضع في مرخ يسكغ تفدضخه في 

اإلنفاق العام في مرخ، فسغ حضث تسػيل العجد كان ىشاك اعتساد  ضػء مرادر التسػيل وىضكل
كبضخ في تسػيل العجد عمى الجياز السرخفي، ومع تفزضل البشػك لالستثسار في األوراق السالضة 
الحكػمضة، كان ذلظ عمى حداب التسػيل الستاح لمقصاع الخاص، فضسا يعخف بأثخ اإلزاحة 

Crowding out. 
الحكػمي، ىضكل اإلنفاق العام يذضخ إلى ضعف اإلنفاق االستثساري  مغ ناحضة أخخى، فإن

/ 1101% مغ اإلنفاق العام عام 04بذكل ممحػظ حضث اقترخ نرضب االستثسار الحكػمي عمى 
 1102/1103% عام 6.4، والحي انخفزإلى مدتػيات متجنضة بعج ذلظ حضث ىبصإلى نحػ 1100

 .1وفق الحداب الختامي ليحيغ العامضغ
اإلجسالي، مع الشطخية تتفق شبضعة العالقة السػجبة بضغ السعخوض الشقجي والشاتج السحمي 

االقترادية في ضل التأثضخ اإليجابي لمسعخوض الشقجي عمى الصمب الكمى خاصة الصمب 
وىػ ما يذضخ إلى اعتساد االستيالكي، وحاجة االقتراد السرخي إلى مديج مغ االستثسارات، 

في تحدغ  إيجابيعمى سضاسة تػسعضة في السعخوض الشقجي، وىػ ما كان لو اثخ الحكػمة السرخية 
بحجع  أضخترغع السذاكل الدضاسضة التي  األخضخةفي الدشػات  اإلجساليمعجل الشسػ الشاتج السحمي 
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اإلجسالي إلى مدتػيات دنضا لع تبمغيا مغ االستثسار في مرخ، حضث بمغ معجل نسػ الشاتج السحمي 
 .1100عام  أحجاثبعج  1103/1104عام % 3.1(، وبمغ1100/0101عام % 1.1قبل )

عالقة معشػية بضغ متغضخ التزخع والشاتج السحمي  أوتأثضخ  أيبضشسا استبعج الشسػذج وجػد 
 تحدشت في العقج أنيا. وباستعخاض معجالت التزخع في مرخ خالل فتخة الجراسة يتزح اإلجسالي

ندبضًا عغ العقج الدابق لو، حضث بمغ في الستػسط في العذخة  شفضفا تحدشا خالل فتخة الجراسة األخضخ
%، ولكغ ال يدال 03دابق لو البضشسا كان متػسط معجل التزخع فضالعقج  %01 األخضخةسشػات 

الخقسضغ وكان مغ الستػقع أن يكػن ذا تأثضخ مػجب عمى الشسػ التزخع في مرخ عشج مدتػى 
 االقترادي عغ مدتػياتو السشخفزة.
ضعف الصاقة  سبابعجد السػازنة في مرخدائسا إلىأشبضعة وتججر اإلشارة إلصأنو تخجع 

% مغ الشاتج السحمى اإلجسالي، ومثل 03الزخيبضة مغ ناحضة، حضث مثمت اإليخادات الزخيبة نحػ 
، وىي 1100/ 1101% مغ الشاتج السحمي اإلجسالي وذلظ عام 11اإليخادات العامة نحػ  إجسالي

جنضة إذا ما قػرنت بالجول الشامضة أو الستقجمة، في الػقت الحي بمغت فضو السرخوفات معجالت مت
 .2% مغ الشاتج السحمي اإلجسالي21العامة نحػ 

زيادة في بشػد الشفقات العامة ذات الصبضعة االستيالكضة  كحلظ كان مغ السالحع حجوث 
وتعػيزات العاممضغ، وذلظ بيجف  واألجػرخجمة الجيغ )الفػائج(  مثل زيادةولضذ االستثسارية،

كان دائسا يخجع التحدغ في عجد السػازنة إلى وأيزا  الحكػمي. اإلداري بالجياز  األجػرتحدضغ 
وحرضمة  األسيعالسالضة بخالف  األوراق وإصجاروبشػد االقتخاض  ضاالقتخابشػد متحرالت 

 .إنتاجضةتسثل عائجات عسمضات  السالضة التي األصػلولضذ مغ بشػد مبضعات  الخرخرة
سعخ الفائجة وبضغ الشاتج  بضشسا اتفقت نتائج الجراسة فضسا يتعمق بصبضعة العالقة العكدضة بضغ

يزا عمى أ تكجأالتي  (Shohai, 1999)، مع ما جاء مغ نتائج في دراسة يالسحمي اإلجسال
، مسا يزخ بتشافدضة االقتراد. بضشسا سعار الفائجة في الجول الشامضةأالتأثضخ الدمبي لعجد السػازنة و 

، واختمفت في يمعجالت التزخع عمى الشاتج السحمي اإلجسال تأثضخاختمفت مع نفذ الجراسة في عجم 
، والحي قج يخجع إلى تذػه مضدان التجارة اإلجساليشبضعة العالقة بضغ سعخ الرخف والشاتج السحمي 

 .اإلشارةالسرخي كسا سبق 
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التحمضل اإلحرائي أن العالقة بضغ الشسػ االقترادي والعجد السالي ندتخمز مغ نتائج 
لالستثسار Crowding out عغ أثخ اإلزاحة  تعتسج عمى كل مغ: االقتخاض الحكػمي، الحي يدفخ

الخاص، ويجفع بدعخ الفائجة لالرتفاع، ويتخاكع عجد السػازنة ويختفع حجع الجيغ العام، ومع اقتخاض 
لسرخفي والبشظ السخكدي تحجيجا تختفع األسعار، وتدفخ عغ الزخيبة الشاتجة الحكػمة مغ الجياز ا

 عغ التزخع.
ويسكغ القػل إن تفاعل أثخ العجد عمى الشسػ االقترادي يتع عبخ ثالثة قشػات: األولى، أن 
تفاقع عجد السػازنة يقػد إلى ارتفاع سعخ الفائجة الحقضقي في األسػاق السالضة وىػ ما يؤدي إلى 

فاض االستثسار والشسػ االقترادي بالتالي، والثانضة، أن ارتفاع عجد السػازنة يؤدي إل زيادة انخ
وال شظ في أن  ىامر السخاشخ عمى سعخ الفائجة، وخاصة ىامر التزخع، وىامر خصخ اإلفالس،

عو يعج ارتفاع أخصار سعخ الفائجة تؤثخ سمبا عمى االستثسار. ثالثيا، أن استسخار العجد السالي وارتفا
مؤشخا عمى احتسال زيادة العبء الزخيبي مدتقبال، وىػ ما ال يذجع عمى اإلنفاق الجاري 

 اإلجسالي، وكحا اإلنفاق االستثساري بالتالي.
 التوصيات 

وتػصي الجراسة بأنو عمى الحكػمة أن تبحث في سبل زيادة اإليخادات الدضادية خاصة   
يبة لمشاتج السحمى ندبة مشخفزة بالسقارنة بشطضختيا في اإليخادات الزخيبضة، حضث تسثل ندبة الزخ 

الجول الشامضة أو الستقجمة وال تعبخ عغ الصاقة الزخيبضة في االقتراد السرخي خاصة مغ خالل 
تػسضع القاعة الزخيبضة، ومحاربة التيخب الزخيبي والتجشب الزخيبي وحل مذكمة الستأخخات 

الخاصة، وذلظ حتى يسكغ تسػيل الشفقات العامة بذكل الزخيبضة، وزيادة الحرضمة مغ الذخكات 
يتسذى مع متصمبات التشسضة، وزيادة حجع مزاعف اإلنفاق الحي يديج مغ الشاتج ومغ ثع يخفع معجل 

 الشسػ االقترادي.
مغ ناحضة أخخى فإنو يجب تحجيج الحجع األمثل مغ اإلنفاق الحكػمي، حتى يسكغ تجشب 

العام، وتجشب أثخ اإلزاحة الشاتج عغ زيادة اإلنفاق العام، والمجػء  مديج مغ عجد السػازنة والجيغ
لمتسػيل بالعجد، وىػ ما يؤثخ سمبا عمى االستثسار الخاص، والحي كسا يخى كثضخ مغ االقتراديضغ، 

 ضخورة تذجضعو كأداة أساسضة في تحقضق الشسػ االقترادي، والتشسضة االقترادية.
مى الدضاسة االقترادية، في أن استقخار الستغضخات الكمضة، وتتسثل اىع انعكاسات الجراسة ع

ووضع الدضاسات الجافعة عمى الشسػ االقترادي، يسكغ ان تعسل فقط إذا ما تكاممت مع تقجيع 
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الحكػمة لمدمع والخجمات العامة، خاصة التعمضع والخعاية الرحضة، وتػفضخ عشاصخ البشضة األساسضة، 
ام قزائي قػي، وتحقضق العجالة الزخيبضة، وإدارات حكػمضة كفء وتػفضخ نطام عجالة ناجد، ونط

لتحقضق فاعمضة التكالضف وتخشضج اإلنفاق الحكػمي، وكميا عػامل تعج شخوشا مدبقة لتحقضق الشسػ 
والتشسضة االقترادية السشذػدة، مغ ناحضة أخخى فإن مكػنات اإلنفاق العام ذات تأثضخ عمى الشسػ 

صالح السالي الحي يخفس مغ اإلنفاق العام غضخ السشتج، وحساية اإلنفاق االقترادي، كسا أن اإل
عمى الخجمات االجتساعضة األساسضة قج بخىشت عمى استجامتيا، وأىسضتيا في تدخيع الشسػ 

 االقترادي.
وتػصي الجراسة بإجخاء بحػث إضافضة حػل أثخ مكػنات اإلنفاق العام عمى االستثسار 

رادي، خاصة التسضضد بضغ اإلنفاق االستيالكي واإلنفاق االستثساري، الخاص، وعمى الشسػ االقت
وبضغ أنػاع مثل اإلنفاق العدكخي واإلنفاق عمى التعمضع والرحة العامة والبشضة األساسضة، والزسان 
االجتساعي، لمتأكج مغ فخضضة كضشد بأن اإلنفاق الحكػمي ذا تأثضخ مػجب عمى الشسػ االقترادي 

ادية مغ خالل أثخ السزاعف ومغ ثع تذجضع وجحب مديج مغ االستثسار الخاص، والتشسضة االقتر
 وتحضق الشسػ االقترادي.

 المراجع:قائمة 
، االتجاىات الججيجة لمتجارة الجولضة في ضل العػلسة االقترادية)أشخوحة 1115دمحم حذساوي،  .0
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