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ادللخص:

تناولنا يف ىذه ادلقالة حتليل ظاىرة تزايد النفقات يف اجلزائر وفق دنوذجي فاجنر  -بيكوؾ و
ويزماف خالؿ الفًتة ( ،)2015-2000وقد توصلنا من خالؿ ىذه الدراسة اإلحصائية
والقياسية ،إىل أف ما جاء بو أدولف فاجنر ال ينطبق كليا على االقتصاد اجلزائري ،بسبب عدـ
إدلامو ّتميع العوامل ادلؤثرة على زايدة النفقات العامة واكتفائو بنصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل كمؤشر على النشاط االقتصادي ،أما عن قانوف بيكوؾ و ويزماف فباعتباره يرى أف زايدة
النفقات العامة مرتبطة بعوامل أخرى ،فإف ذلك ينطبق على اجلزائر بشكل جزئي ،ابعتبار أف
اجلزائر تعتمد على النفط يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل؛ وعليو وابعتبار أف ظاىرة النفقات العامة
راسخة يف االقتصاد اجلزائري يستوجب على اجلزائر العمل على فك ارتباط اقتصادىا بسعر برميل
النفط من خالؿ تعميق سياسات اإلصالح االقتصادي وتنويع اقتصادىا والبحث عن مصادر
دتويلية بديلة ،مع ضرورة األخذ مبخرجات النظرية االقتصادية ،و إيالء االىتماـ هبا ،على غرار
دنوذجي فاجنر ،بيكوؾ و ويزماف.
الكلمات الدالة :النفقات العامة،قانوف فاجنر،قانوف بيكوؾ و ويزماف.
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 بيكوك و ويزمان ؛- حتليل ظاهرة تزايد النفقات يف اجلزائر وفق دنوذجي فاجنر
 رقوب نرميان.د. ) ط2015-2000( خالل الفرتة

Abstract:
In this paper, we analyzed the phenomena of increasing
expenditures in Algeria according to the Wagner- Peacock
and Wiesmann models during the period 2000-2015. In this
statistical and standard study, we found that what was
presented by Adolf Wagner is not entirely applicable to the
Algerian economy, He is aware of all the factors that affect
the increase in public expenditure and his per capita GDP as
an indicator of economic activity. As for the law of Peacock
and Wiseman, he considers that the increase in public
expenditure is linked to other factors. This applies to
Algeria in part, considering that Algeria depends on oil in
the composition of the output to the local GDP. Therefore,
considering that the phenomenon of public expenditure is
firmly established in the Algerian economy, Algeria needs
to work towards decoupling its economy at the price of oil
barrel by deepening economic reform policies, diversifying
its economy and seeking alternative sources of financing.
Typical model is Wagner, Peacock and Wiseman.
Keywords: Expense, Wagner's Law, Peacock's Law and
Wiseman.
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إف اجتاه النفقات العامة حنو الزايدة ادلستمرة أصبحت من أىم الظواىر اليت تتسم هبا
االقتصادايت ادلعاصرة على اختالؼ درجة تقدمها وتطورىا ،وقد حاوؿ علماء ادلالية العامة منذ
النصف الثاين من القرف التاسع عشر البحث يف أسباب ذلك ،فتعددت أفكارىم وآراؤىم ،فمنهم
من اعتربىا انعكاس لزايدة ثروة اجملتمع وطريقة توزيعها ،بينما اعتربىا البعض األخر مظهرا لقانوف
اقتصادي سنص إحالؿ النفقات العامة زلل النفقات اخلاصة الذي برز أساسا كنتاج لتوسع الدولة
يف أداء وظائفها ،وقد حضيت ظاىرة تزايد النفقات العامة ابلعديد من األطروحات والتربيرات
ادلفسرة اليت ارتكزت على حتليل عوامل الطلب أو العرض ،فنجد أف االقتصادي األدلاين
 A.Wagnerربط ارتفاع حجم اإلنفاؽ العاـ ابلنمو االقتصادي احملقق يف حُت أرجعا
 J.Wisemanو A.T.Peacokىذا االرتفاع إىل األزمات االجتماعية واحلروب بشكل ال شنكن
فيو التنازؿ عن ىذا االرتفاع حىت بعد زواؿ األسباب ادلؤدية إليو .واجلزائر كغَتىا من الدوؿ اليت
تربز فيها ظاىرة تزايد النفقات بشكل جلي ،نتيجة عدة أسباهبا بعضها حقيقي واآلخر ظاىري.
وعليو وبناء على القضااي ادلثاره أعاله ،شنكن صياغة التساؤؿ الرئيس ذلذه الدراسة كالتايل:
 ما مدى انطباؽ دنوذجي فاجنر -بيكوؾ و ويزماف على ظاىرة تزايد النفقات يف اجلزائر؟
ينطلق البحث من الفرضية التالية:
 تنطبق كل من دناذج فاجنر -بيكوؾ و ويزماف انطباؽ كلي على ظاىرة تزايد النفقات يف
اجلزائر.
ودلعاجلة سلتلف حيثيات الدراسة ،مت تقسيمها إىل ثالث زلاور:
 -1أسباب تنامي النفقات العامة؛
 -2تفسَت دنوذجي فاجنر ،بيكوؾ و ويزماف لظاىرة تزايد النفقات العامة؛
 -3مدى انطباؽ دنوذجي فاجنر ،بيكوؾ و ويزماف على ظاىرة تزايد النفقات العامة يف
اجلزائر؛
 -1أسباب تنامي النفقات العامة :

يعترب اإلنفاؽ العاـ أحد أبرز أدوات السياسة ادلالية وىو يعرب بشكل مباشر عن تدخل الدولة
يف احلياة االقتصادية الذي يعد ضرورة حتمية لضماف توازف األداء االقتصادي ،جتنب األزمات
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وزايدة معدؿ النمو االقتصادي .وشنكن تعريف النفقة العامة على أهنا "مقدار نقدي يصدر عن
شخص معنوي عاـ وموجو لتلبية منفعة عامة".1
وجدير ابلذكر أنو وعلى الرغم من اختالؼ ادلدارس االقتصادية حوؿ طبيعة العالقة بُت
اإلنفاؽ العمومي والنمو االقتصادي واجتاىاهتا ،إال أهنما مل سنتلفوا يف كوف زايدة النفقات العامة ال
تعٍت دائما زايدة ادلنفعة العامة ادلًتتبة عليها بشكل آيل ،كما أهنا ال تؤدي حتما إىل الرفع من
التكاليف العامة على ادلواطنُت ،فقد تعود ىذه الزايدة إىل أسباب ظاىرية فقط وليس حقيقية،
فماذا يقصد ابلزايدة الظاىرية والزايدة احلقيقية للنفقات العامة وما ىي مسبباهتا؟

 -1-1الزايدة الظاهرية للنفقات العامة ومسبباهتا :يقصد ابلزايدة الظاىرية يف النفقات العامة
تلك الزايدة العددية أو الرقمية يف اإلنفاؽ العاـ دوف أف يقابلها زايدة حقيقية يف حجم اخلدمات
ادلقدمة أو حتسُت مستواىا ،أي ال يقابلها زايدة مباشرة يف متوسط نصيب الفرد من اخلدمات
العامة اليت تقدمها الدولة ،وكذلك ال تؤدي إىل زايدة يف األعباء على األفراد ،وترجع ىذه
الزايدة إىل األسباب التالية:2
 زايدة عدد السكان توسع إقليم الدولة :الشك أف زايدة عدد السكاف سواء كانت ىذهالزايدة طبيعية أو نتيجة توسع أقاليم الدولة تتطلب زايدة يف حجم اخلدمات العامة ادلقدمة من
طرؼ الدولة ،وابلتايل زايدة حجم االعتمادات ادلرصودة لذلك ،فتكوف الزايدة ظاىرية ابلنسبة
للسكاف األصليُت ألنو ال يًتتب عليها زايدة يف القيمة احلقيقية للمنفعة العامة؛

 اخنفاض قيمة النقود :كما ىو معروؼ كلما عرفت ادلستوايت العامة ألسعار السلع واخلدماتارتفاعا مستمرا عرب الزمن كلما انعكس ذلك على تدين القدرة الشرائية للنقود ،فهذه الزايدة يف
النفقات ىي ظاىرية فقط كوهنا ال تؤدي إىل زايدة يف حجم السلع أو اخلدمات أو حتسُت يف
نوعيتها عما كانت عليو سابقا؛

 التوسع اإلقليمي :إذا كاف اإلنفاؽ العاـ يتزايد جملرد مواجهة التوسع يف مساحة الدولة أو بزايدةعدد سكاهنا دوف أف شنس اإلقليم األصلي أو السكاف األصليُت فإف الزايدة يف اإلنفاؽ تكوف
1

زلرزي دمحم عباس ،اقتصادايت ادلالية العامة ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 2010 ،ص.55:

 2ابالعتماد على - :سعيد علي دمحم العبيدي ،اقتصادايت ادلالية العامة ،دار دجلة ،عماف ،الطبعة األوىل ،،2011،ص. 88
 زلرزي دمحم عباس ،مرجع سبق ذكره ،ص .93 -فتحي أمحد ذايب عواد ،اقتصادايت ادلالية العامة ،دار الرضواف للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عماف،2013 ،ص .85
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رلرد زايدة ظاىرية ،واجتاه النفقات العامة إىل التزايد يف ىذه احلاالت يكوف راجعا التساع نطاؽ
احلاجة إىل نفس أنواع اخلدمات يف ادلساحات اجلديدة اليت أضيفت إلقليم الدولة.

 -2-1الزايدة احلقيقية للنفقات العامة ومسبباهتا :يقصد ابلزايدة احلقيقية للنفقات العامة تلك
الزايدة الفعلية يف قيمة النفقات العامة ونوعيتها ،ومبعٌت أقرب نقوؿ عن النفقات العمومية أهنا
ازدادت زايدة حقيقة عندما تؤدي إىل زايدة ادلنفعة احلقيقية ادلًتتبة على ىذه النفقات وكذلك

زايدة عبء التكاليف العامة الناجتة عن تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ،وعموما شنكن
التعرض ألىم األسباب احلقيقة لظاىرة تزايد النفقات العامة فيما يلي:

 -1-2-1األسباب االقتصادية :ترتبط األسباب االقتصادية بتنامي النشاط االقتصادي
والدخل الوطٍت ،وزايدة تدخالت الدولة دلعاجلة االختالالت االقتصادية:

 -زايدة الدخل الوطين :إف توسع النشاط االقتصادي بشقيو العاـ واخلاص أدى إىل تنامي

دخل الدولة سواء من الدخوؿ ادلتأتية من مشاريعها االقتصادية مباشرة ،أو من خالؿ االقتطاعات
الضريبة ادلختلفة اليت تفرضها الدولة على األفراد الذين شنارسوف أنشطتهم داخل إقليم الدولة .كل
ىذا أدى إىل زايدة اإليرادات العامة ما شجع الدولة على التوسع يف إشباع حاجات ادلواطنُت
وحتسُت مستوايت اخلدمات العامة األمر الذي ترتب عليو زايدة حقيقية يف النفقات العامة3؛
 -معاجلة تقلبات الدورات االقتصادية :لقد أصبح التعرض لالضطراابت واألزمات االقتصادية

من السمات األساسية لالقتصادايت ادلعاصرة ،لذلك فقد توسعت الدولة العصرية يف استخداـ
النفقات العامة دلواجهتها ومعاجلتها ،ما ترتب عنو تنامي فعلي غَت مسبوؽ للنفقات العامة.
 -2-2-1األسباب االجتماعية :تلعب العوامل االجتماعية دورا ابرزا يف الزايدة احلقيقية
للنفقات العامة ابعتبارىا ترتبط مبحاولة حتسُت اخلدمات العامة وتلبية رغبة ومطالب األفراد يف
تطوير مستوى معيشتهم ،وشنكن إرنازىا يف:
 شنكننا التميز بُت الزايدة احلقيقية ادلطلقة والزايدة احلقيقة النسبية ،حيث تعترب األوىل كنتيجة للتطور العاـ للحياة االقتصادية،فمثال يف الوالايت ادلتحدة
األمريكية ازدادت النفقات ْتوايل  400مرة منذ ثالثينيات القرف ادلاضي وكذلك يف اجنلًتا ْتوايل  250مرة .أما الزايدة احلقيقية النسبية فًتجع
ابألساس إىل الزايدة يف بعض ادلتغَتا ت االقتصادية ادلهمة يف االقتصاد ،كالزايدة يف الناتج الوطٍت اإلمجايل أو الدخل الوطٍت ،إذ يالحظ الزايدة ادلستمرة
لنسبة النفقات العامة إىل الناتج الوطٍت يف سلتلف االقتصادايت ادلعاصرة ،مبا يعكس تضاعف أذنية القطاع العاـ يف االقتصاد الوطٍت .فمثال تضاعفت
أذنية القطاع العاـ يف الوالايت ادلتحدة األمريكية واجنلًتا ْتوايل 4مرات بُت سنيت  1910و.1948
 3حسٍت خربوش ،حسُت اليحِت ،ادلالية العامة ،الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات ابلتعاوف مع جامعة القدس ادلفتوحة ،مصر-القاىرة،-
 ،2013ص .147
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 زايدة الوعي االجتماعي :لقد كاف النتشار التعليم دور ابرز يف تنامي الوعي االجتماعي ،ومنمث ازداد وعي األفراد ْتقوقهم ،فصاروا يطالبوف الدولة ابلقياـ بوظائف مل تعرؼ من قبل ،كالتأمُت
على البطالة ،الفقر وادلرض ،الشيخوخة ،ما ترتب عنو زايدة حقيقية يف النفقات العامة4؛
 -حرص الدولة على حتقيق العدالة االجتماعية :يطالب الفكر ادلايل احلديث الدولة ابلعمل

على حتقي ق التوازف االجتماعي من خالؿ احلد سيطرة الطبقة الغنية على الطبقات الفقَتة ،وتوفَت
أسباب احلياة الكرشنة للفرد ،واحلد من التفاوت الكبَت يف مستوايت الدخل يف اجملتمع  ،ما أدى
إىل زايدة يف مسؤوليات الدولة االجتماعية وابلتايل زايدة حجم نفقاهتا العمومية.5

 -3-2-1أسباب مالية :ترتبط األسباب ادلالية لزايدة النفقات العامة بسهولة االقًتاض ،وتوفر
الدولة على فوائض مالية غَت مستغلة:6

 سهولة االقرتاض :يتعلق األمر بكثرة اللجوء للقروض العامة للحصوؿ على موارد مالية للخزانةالعامة  ،عن طريق طرح سندات لالكتتاب العاـ ،ما يًتتب عنو توسع يف اإلنفاؽ العاـ ،خاصة
عند مواجهة األزمات مثل الكوارث الطبيعية أو األزمات ادلالية الكبَتة ،فضال عما تستتبعو خدمة
الدين من دفع ألقساطو وفوائده من زايدة يف النفقات العامة؛

 توفر الفوائض ادلالية لدى الدولة  :يؤدي وجود فائض يف اإليرادات أو ماؿ احتياطي غَتسلصص لغرض معُت إىل إغراء احلكومة إبنفاقو يف وجوه غَت ضرورية وبذلك تزداد النفقات العامة.

 -4-2-1األسباب العسكرية :يعترب األمن العاـ والدفاع من مظاىر السيادة الوطنية ،وابلتايل
كاف لزاما على الدولة ختصيص مبالغ مالية ضخمة لتدعيم ىذا القطاع ابدلعدات الضرورية أتىبا
لألخطار ادلرتقبة خصوصا مع اتساع نطاؽ احلروب يف اآلونة األخَتة .وشنكن اختصارىا يف ما
يلي:7
 سعي الدوؿ دلواكبة التطورات اذلائلة يف سلتلف أنواع ادلعدات العسكرية؛ تنامي أعداد اجليوش وما يتطلبو من مهمات عسكرية ذلم (ملبس مأكل ومأوى جتهيزات)؛ 4زلرزي دمحم عباس ،مرجع سبق ذكره ،ص.95
فتحي أمحد ذايب عواد ،مرجع سبق ذكره ،ص .90
6زلمود الوادي وآخروف ،ادلالية العامة والنظاـ ادلايل يف اإلسالـ ،دار ادلسَتة ،الطبعة األوىل ،2002 ،ص.73
 7ابالعتماد على - :دمحم شاكر عصفور ،أصوؿ ادلوازنة العامة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عماف،الطبعة اخلامسة  ،2013 ،ص.297
 دمحم حلمي مراد ،مالية الدولة ،منشورات جامعة عُت مشس ،مصر ،بدوف سنة نشر ،ص .105-1035
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 كثرة احلروب وضعف الرقابة على النفقات أثناء احلرب ،واستمرار التوترات الدولية واذلواجساألمنية الداخلية.

 -2تفسًن دنوذجي فاجنر ،بيكوك و ويزمان لظاهرة تزايد النفقات العامة

حضيت ظاىرة تزايد النفقات العامة ابىتماـ عديد الباحثُت وادلفكرين ،والذين قدموا عدة
تربيرات تفسر ىذه الظاىرة ،وإف اختلفت يف بعض األحياف تبعا لوجهة نظر كل ابحث،
وسنحاوؿ أف نعرج ألىم النماذج اليت تطرقت ذلذه الظاىرة ،على غرار دنوذجي فاجنر ،بيكوؾ و

ويزماف.

 -1-2قانون فاجنر"  :" Loi de Adolphe Wagnerيعترب العامل األدلاين أدولف

فاجنر" "Adolf Wagnerأوؿ من لفت األنظار إىل قانوف زايدة النفقات العامة عاـ81893؛
واليت تؤكد على أف حجم القطاع العاـ يف االقتصاد ينمو مع دنو الدخل القومي ،حيث صاغ
قانوف زايدة توسع نشاط الدولة" The activity state of extension increasing of
 ، "Lawداللة على التزايد ادلستمر يف النفقات العامة الذي يعكس حجم الدولة ،والذي أصبح
اآلف يعرؼ ابسم قانوف فاجنر 9"wagner's law" .قانوف فاجنر" أو قانوف الزايدة ادلستمرة
للنشاط العاـ" " ،10" the law of increasing extension of state activityويستند
عمل فاجنر على ادلالحظة التجريبية يف عدد من البلداف الصناعية حيث شهدت دنوا اثبتا وسريعا
يف النفقات العامة منذ القرف ادلاضي ،وخاصة بعد احلرب العادلية الثانية.
وابلرجوع إىل البياانت اإلحصائية اخلاصة بتطور اإلنفاؽ العاـ يف العديد من الدوؿ بعد احلرب
العادلية الثانية تظهر بوضوح اجتاه النفقات العامة إىل التزايد ابطراد بغض النظر عن درجة النمو
8

John Loizides and George Vamvoukas, Government Expenditure and Economic Grouth:
Evidence from Trivariate Causality Testing, Journal of Applied Economics, Vol. VIII, No. 1
(May 2005), 125-152, p: 126.
Testing Keynesian versus Wagner Hypothesis on the linkage between 9 Saleh Said Masan,
Proceedings of the Fourth Asia- Government Spending and Economic Growth in Oman,
Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP15Malaysia
Conference) ISBN - 978-1-63415-762-9 Kuala Lumpur, Malaysia, Paper ID: KL553 , 7-9
August, 2015 ,P 08-09
 10وليد حنا عزيز"،ظاىرة النمو ادلستمر للنفقات العامة يف األردف_دراسة مقارنة" ،مؤدتر العلمي الرابع،جامعة فيالدلفيا ،األردف،2005/03/16 ،
منشور على ادلوقعhttp://www.jps-dir.com/forum/upload/1364/21.pdf
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االقتصادي والفلسفة ادلذىبية السائدة فيها .ويفسر فاجنر ىذه الظاىرة اعتمادا على عدة عوامل
أذنها:11
 عند ارتفاع معدالت السكاف والتصنيع فإف الدولة جتد نفسها رلربة على زايدة وظائفها الرقابيةواإلدارية بشكل يؤدي إىل إحالؿ األنشطة العامة زلل األنشطة اخلاصة ،ابعتبار أف التصنيع يؤدي
إىل بروز عالقات تعاقدية أكثر تطورا وتعقيدا توجب مراقبة وإدارة أكرب من الدولة لضماف كفاءة
أكرب لألداء االقتصادي ،وىذا يزيد من نفقاهتا؛
 النمو االقتصادي يؤدي إىل ارتفاع الطلب على السلع ذات ادلرونة الدخلية ادلرتفعة كالتعليموالسلع واخلدمات الثقافية والًتفيهية؛
 إف دتويل ادلشروعات ذات األىداؼ التنموية بعيدة ادلدى وما يصاحبها من تغَتات تقنيةأكب يف االقتصاد،األمر الذي ينجر عنو آاثر مالية على
سيؤدي إىل ضغوط على الدولة لتدخل ّ
ادليزانية .
وقد مت اختبار قانوف"فاجنر"ابستعماؿ العديد من العالقات الرايضية اليت تعرب عن توجهات
سلتلفة وشنكن التعرض يف اجلدوؿ ادلوايل:12
اجلدول رقم ( :)01النماذج ادلطورة لتفسًن تنامي النفقات العامة

النموذج

العامل

الصيغة الرايضية للنموذج

النموذج األوؿ

Peacok-Wiseman 1967

)RGE= F(RGDP

النموذج الثاين

Goffman 1968

)RGE= F( RGDP/N

النموذج الثالث

Michas 1975

)RGE/N= F(RGDP/N

النموذج الرابع

Musgrave 1969

)RGE/RGDP= F(RGDP/N

النموذج اخلامس

Mann 1980

)RGE/RGDP=F(RGDP

11محد بن دمحم آؿ الشيخ "،العالقة بُت اإلنفاؽ احلكومي و النمو االقتصادي يف قانوف فاجنر شواىد دولية"،رللة جامعة ادللك سعود ،العدد ،14
السعودية،،2002 ،ص136
12
Hussin Abdullah ; Selamah Maamor ; Relationship between National Product and Malaysian
Development Expenditure: Wagner’s Law Validity Application;international Government
management;vol5 n°1;January 2010;p:90 Journal of business and
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حيث أف : RGE :اإلنفاؽ احلكومي احلقيقي: RGDP ،الناتج احمللي احلقيقي: N،عدد
السكاف: RGDP/N ،نصيب الفرد من إمجايل الناتج احلقيقي: RGE/N ،نسبة اإلنفاؽ
احلكومي إىل إمجايل الناتج احلقيقي؛
: RGE/RGDPنصيب الفرد من اإلنفاؽ احلكومي احلقيقي.
وجدير ابلذكر أف االختالؼ بُت ادلعادالت اخلمسة السابقة يكمن يف القياس ادلتبع لكل من
النشاط احلكومي(القطاع العاـ) ،والنشاط االقتصادي (النمو االقتصادي) ،للتعبَت عن عالقة
فاجنر اليت تؤكد على توسع النشاط احلكومي موازاة مع توسع النشاط االقتصادي،على ىذا
األساس فإف النشاط احلكومي يعرب عنو إبمجايل اإلنفاؽ احلكومي يف ادلعادلة ()2و ( )1وبنصيب
الفرد من إمجايل اإلنفاؽ احلكومي احلقيقي يف ادلعادلة ( ،)4ونسبة اإلنفاؽ احلكومي احلقيقي إىل
الناتج احمللي احلقيقي يف ادلعادلتُت ()3و ( .)5أما النشاط االقتصادي يف عرب عنو إبمجايل الناتج
احمللي احلقيقي يف ادلعادلة ()1و ()5وبنصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي يف ادلعادالت
()3(، )2و ( .)4وشنكن توضيح العالقة بُت نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي ونسبة
اإلنفاؽ احلقيقي إىل الناتج احمللي اإلمجايل من خالؿ الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)01ادلنحىن ادلمثل لقانون فاجنر

شنثل  PNB/Pop:نصيب الفرد من الدخل الوطٍت وشنثل G/Pop :متوسط نصيب الفرد
من النفقات احلقيقية.
كما دتثل النقطة(ؽ) العالقة بُت متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت ومتوسط نصيبو من
النفقات احلقيقية يف سنة معينة ولتكن(ف) ،بينما دتثل النقطة (ع) ىذه العالقة بعد فًتة معينة
ولتكن (ف.)4+
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ويتضح من الشكل أف العالقة بُت ادلتغَتين كانت"ـ أ-ـ ج" ،وأصبحت خالؿ السنة(ف")4+ـ
ب-ـ د".
ويظهر جليا أف ادلسافة "ج د">" أ ب" ما يعٍت أف معدؿ دنو متوسط نصيب الفرد من
النفقات احلقيقية يزيد بنسبة أكرب من نصيبو يف الدخل الوطٍت اإلمجايل.
رغم زلاولة فاجنر لتفسَت ظاىرة تزايد النفقات العامة إال أنو واجو مجلة من االنتقادات اليت
تشكك يف صحتو وواقعيتو ،وتؤكد على أنو نتاج حالة خاصة عايشها فاجنر يف أدلانيا لعل أبرزىا:
اقتصر تفسَت فاجنر لظاىرة تزايد النفقات العامة خالؿ القرف  19على العوامل االقتصادية فقطوإذناؿ بقية العوامل األخرى مثل العوامل االجتماعية والسياسية ...؛
فاجنر مل يؤسس قانونو على ضرورة اترسنية وإدنا على معطيات رقمية؛ ىذا القانوف وإف كاف واضحا ابلنسبة لتقرير ظاىرة النمو ادلطلق لإلنفاؽ العاـ،إال أنو ال يبُتبوضوح معدؿ دنو اإلنفاؽ.13
رغم ىذه االنتقادات إال أف ذلك مل يلغ صحة قانونو الذي أثبتت عدة دراسات واقعيتو
خصوصا يف البلداف اليت تكوف يف أوىل مراحل تنميتها االقتصادية ،أين تزداد احلاجة إىل مزيد من
التدخل احلكومي دلطابقة عرض السلع واخلدمات العامة مع أي تغيَت يف الطلب ،وكذا ضبط
أجور موظفي القطاع العاـ وحتديد حجم ونوع التحويالت واإلعاانت ادلمنوحة لألعواف
االقتصاديُت وتوفَت آليات الرقابة وضبط ادلعامالت قصد مواصلة وسَتورة التنمية االقتصادية.

 -2-2األثر اإلزاحي لبيكوك و ويزمان :" Thèse de Alan Peacok et Jai

" :Wisemanقدـ كل من بيكوؾ و ويزماف يف دراستهما حتت عنواف" دنو اإلنفاؽ العاـ يف
ادلملكة ادلتحدة سنة  ،1961تفسَت للتقلبات يف اإلنفاؽ احلكومي مع مرور الوقت_على أساس
اخلربة ادلكتسبة خالؿ الفًتة  1955-1890على عكس قانوف فاجنر قدـ تفسَت الجتاه اإلنفاؽ
يف عالقتو ابلنمو االقتصادي ، 14ويف رأيهم فإف دراسة سلوؾ اإلنفاؽ من سنة ألخرى قد تكوف

13زينب حسُت عوض هللا ،مبادئ ادلالية العامة ،الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.11
 14دلزيد من التفصيل أنظر:
United the in Expenditure Public of Growth Wiseman, The Jack and ,Peacock .T Alan, Availaiable at: 1961X, -071-87014-0 :ISBN Press, Volume University Kingdom, Princeton
.http://papers.nber.org/books/peac61-1, P14
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أكثر أذنية لصياغة السياسات من خالؿ حتليل االجتاىات على ادلدى الطويل .وتقوـ ىذه
الفرضية على: 15
أف احلكومة تكوف قادرة دائما على إرناد طرؽ رلدية إلنفاؽ الدخوؿ أو العائدات ادلتاحة.أف الشعوب غَت راغبة يف معدالت ضريبة عالية. أف احلكومات ليس أمامها سوى القبوؿ برغبات ىذه الشعوب .وشنكن دتثيل فرضية األثراإلزاحي لبيكوؾ و ويزماف يف ادلنحٌت ادلوايل.
الشكل رقم ( :)02ادلنحىن ادلمثل لقانون بيكوك-ويزمان لتفسًن ظاهرة تزايد النفقات

شنثل ادلنحٌت ) (P-Wتطور نسبة اإلنفاؽ النفقات العامة إىل الناتج الوطٍت عرب الزمن ،إذ
نالحظ من خالؿ الشكل أف االضطراابت االجتماعية تؤدي الرتفاع ىذه النسبة إىل غاية النقطة
) (Aبفعل أثر اإلزاحة ومن ادلفًتض أف تسَت نسبة النفقات العامة إىل الناتج الوطٍت من
النقطة )(Bإىل النقطة) ،(Cإال أف تدخل كل من أثر الًتكيز والتفتيش حاؿ دوف ذلك فارتفعت
تلك النسبة إىل غاية النقطة(D).
ويرجع كل ىذا لثالث أتثَتات ىي:16
 أثر الًتكيز  "L'effet de concentration":ويتولد من رغبة السلطات العمومية يفالتعجيل بعملية التنمية االقتصادية ،وحتقيق التوازف االقتصادي؛

 15دمحاين دمحم ،انصور عبد القادر ،النمو االقتصادي واجتاه اإلنفاؽ احلكومي يف اجلزائر -بعض األدلة التجريبية لقانوف فاجنر ،-رللة االقتصاد
وادلنامجنت ،كلية العلوـ االقتصادية والتسيَت ،أبو بكر بلقايد تلمساف ،العدد  ،2012 ،11ص .06
 16علي خليل ،سليماف اللوزي ،ادلالية العامة ،دار زىراف للنشر والتوزيع ،عماف ،1999 ،ص .124
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 أثر اإلزاحة  "L'effet de déplacement":ادلقصود بو إزاحة اإلنفاؽ العاـ ادلرتفعواإليرادات الضريبية ادلرتفعة لإلنفاؽ العاـ ادلنخفض واإليرادات الضريبية ادلنخفض ،وزندث ىذا
نتيجة االضطراابت االجتماعية اليت تتطلب زايدة اإلنفاؽ العاـ ،وابلتايل زايدة اإليرادات من
الضرائب ،لكن مع ومع مرور األزمة ال تعود تلك النفقات العامة إىل نصاهبا األوؿ ألف اجملتمع
أصبح قادرا على حتمل العبء الضرييب أكثر من السابق وابلتايل دتويل النفقات ادلرتفعة إذف يبقى
اإلنفاؽ العاـ يف أعلى مستوى؛
 أثر التفتيش " :"L'effet de d'inspectionينجم عن تطور الدولة وتدخلها يف سلتلفاجملاالت فضال عن احلروب والتصدعات االجتماعية.

 -3مدى انطباق دناذج فاجنر ،بيكوك و ويزمان على ظاهرة تزايد النفقات العامة يف اجلزائر

خالل الفرتة( :) 2015-2000لقد قاـ العديد من االقتصاديُت بدراسة صحة قانوف أدولف
فاجنر ،و بيكوؾ و ويزماف غَت أف نتائج ىذه البحوث مل تكن متطابقة ،فبينما تؤكد بعض
الدراسات على صحة ىاذين القانونُت ،إال أف دراسات أخرى شككت يف صحتها ،وحنن من
خالؿ ىذا العنصر حناوؿ حتليل مدى انطباقهما على واقع االقتصاد اجلزائري معتمدين يف ذلك
على التحليل اإلحصائي والتحليل القياسي.

 -1-3حتليل مؤشرات تزايد النفقات العامة يف اجلزائر :قبل التطرؽ لتحليل واختبار مدى
تطابق دنوذجي فاجنر و بيكوؾ و ويزماف على واقع االقتصاد اجلزائري ،يتعُت علينا مسايرة التزايد

احلقيقي لإلنفاؽ العمومي يف االقتصاد اجلزائري ،وذلك عن طريق حتليل ىذا التزايد وفق بعض
ادلؤشرات ادلتعارؼ عليها نذكر منها :اإلنفاؽ العمومي كنسبة من الناتج القومي والناتج احمللي،
ادليل احلدي وادلتوسط لإلنفاؽ العمومي.
 -1-1-3اإلنفاق العمومي كنسبة من الناتج الداخلي اخلام  :يعكس اجلدوؿ رقم()02

نسبة اإلنفاؽ احلكومي بشقيو اجلاري واالستثماري إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث شكل ما
نسبتو  %36من الناتج احمللي اإلمجايل كمتوسط للفًتة ادلدروسة( ،)2016-2000رغم أف
األذنية النسبية لإلنفاؽ احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل عرفت وتَتة متصاعدة منذ سنة
 2002حيث سجلت  ،%34لتصل إىل حدود  %42سنة 2016؛
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اجلدول رقم ( :)02اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج احمللي

ادلصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على ادللحق رقم()01

وإذا أخذان هبذا ادلؤشر لقياس حجم تدخل الدولة فإننا نالحظ تواصل تنامي يف حجم تدخلها
يف السنوات األخَتة ،حيث تعدى  %40رغم اجتاه احلكومة حنو ترشيد النفقات العمومية ،ويف
اعتقادان يرجع ذلك إىل التأثَت الذي شنارسو اخنفاض حجم القطاع النفطي على تركيبة الناتج احمللي
اخلاـ.

 -2-1-3مؤشر ادليل احلدي وادلتوسط لإلنفاق العمومي :يعكس لنا مؤشر ادليل ادلتوسط
لإلنفاؽ احلكومي عن نسبة النفقات العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،وىو يعترب من بُت ادلؤشرات
اذلامة اليت تدؿ على ظاىرة تزايد النفقات العامة يف اقتصاد ما ،أما مؤشر ادليل احلدي لإلنفاؽ
احلكومي فيقيس الزايدة يف اإلنفاؽ احلكومي نسبة إىل الزايدة يف الناتج احمللي ،مبعٌت أنو إذا زاد
الناتج احمللي بػ  1دج بكم ستزداد قيمة اإلنفاؽ ،وعليو فهو يبُت ذلك اجلزء من الزايدة يف الناتج
احمللي اليت تذىب كإنفاؽ حكومي ،حيث أنو كلما ارتفع ادليل احلدي دؿ ذلك على زايدة
اإلنفاؽ احلكومي مبعدؿ أكرب من زايدة الناتج احمللي؛
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اجلدول رقم ( :)03تطور ادليل ادلتوسط واحلدي للنفقات العامة خالل الفرتة 2015/2000

ادلصدر :من إعداد الطالبة

من خالؿ اجلدوؿ رقم( ،)03يتضح لنا أف ادليل ادلتوسط للنفقات العامة خالؿ الفًتة
 ، 2015-2000قد عرؼ ارتفاعا معتربا ويرجع ذلك لزايدة الناتج احمللي اإلمجايل ادلخصص
للنفقات العامة،حيث عرفت ىذه الفًتة اخنفاضا بُت سنيت  2004و 2006ويعود ذلك إىل
تقليص تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ،ويف سنة  2012بلغ ادليل ادلتوسط للنفقات العامة
، %0,43ليستمر يف االرتفاع بعدىا ،ويعزى ذلك إىل تزايد التوجهات التدخلية للدولة يف
النشاط االقتصادي ،ما يعٍت أهنا تسعى للتأثَت على النشاط االقتصادي من خالؿ اإلنفاؽ
العمومي ،وما شنكن قولو أف ادليل ادلتوسط للنفقات العامة عرؼ تزايد خالؿ فًتة الدراسة إال أف
ىذا التزايد مل يكن مستمرا وإدنا كاف متقطعا.
 -2-3اختبار مدى تطابق دنوذج فاجنر على واقع االقتصاد اجلزائري :ابالعتماد على
ادلعطيات اخلاصة بكل من النفقات العامة والناتج احمللي اإلمجايل وعدد السكاف ،حناوؿ توضيح
العالقة اليت جاء هبا قانوف أدولف فاجنر بُت نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجايل.

 -1-2-3التحليل اإلحصائي دلدى انطباق دنوذج فاجنر على االقتصاد اجلزائري:

يوضح لنا اجلدوؿ ادلوايل النتائج اإلحصائية لتطبيق قانوف أدولف فاجنر على االقتصاد اجلزائري
خالؿ الفًتة .2015/2000
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اجلدول رقم( :)04النتائج اإلحصائية لتطبيق قانون أدولف فاجنر على االقتصاد اجلزائري
خالل الفرتة 2015/2000
السنة

نصيب الفرد من معدؿ دنو نصيب نصيب الفرد معدؿ دنو نصيب ادلرونة
الناتج الفرد من الناتج
الفرد من النفقات من
النفقات العامة
احمللي اإلمجايل احمللي اإلمجايل
العامة

2000

38,73

/

135,57

/

/

2001

42,78

10,46

136,89

0,97

10,78

2002

49,45

15,59

144,23

5,36

2,91

2003

53,12

7,42

164,92

14,34

0,52

2004

58,45

10,03

189,0

14,60

0,69

2005

62,36

6,67

229,81

21,59

0,31

2006

73,26

17,48

253,92

10,49

1,67

2007

91,17

24,45

274,31

8,03

3,04

2008

121,16

32,90

319,26

16,38

2

2009

120,40

-0,63

282,63

-11,47

0,05

2010

124,16

3,13

333,30

17,93

0,17

2011

159,42

28,40

397,32

19,21

1,48

2012

188,24

18,08

432,29

8,80

2,05

2013

157,30

-16,44

434,60

0,53

-31,01

2014

178,85

13,70

439,87

1,21

11,32

2015

193,02

7,92

423,51

-3,72

-2,13

ادلصدر :من إعداد الباحثة

إف الفرضية األساسية لقانوف أدولف فاجنر تقوـ على أساس أف معدؿ دنو نصيب الفرد من
النفقات العامة يكوف أكرب من معدؿ دنو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،وابلرجوع إىل
معطيات االقتصاد اجلزائري ادلمثلة يف اجلدوؿ رقم ( )04نالحظ أنو خالؿ سنيت - 2001
 2002كاف معدؿ دنو نصيب الفرد من النفقات العامة أكرب من معدؿ دنو نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجايل ،حيث بلغ األوؿ  %10,46سنة  2001يف حُت بلغ الثاين لنفس السنة
 ،%0,97ذلك يعٍت أف ىناؾ استجابة مرتفعة دلعدؿ دنو نصيب الفرد من النفقات العامة نتيجة
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للتغَت النسيب لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،واليت توضحها قيمة ادلرونة واليت بلغت
 10,78وىي دتثل نسبة الزايدة يف نصيب الفرد من النفقات العامة إىل نسبة الزايدة يف نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،ويف ىذه احلالة إذا زاد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بػ
 %1فإف نصيب الفرد من النفقات العامة يزيد بػ  ،%10,78حيث أبدى معدؿ دنو نصيب
الفرد من النفقات العامة استجابة وحساسية مرتفعة اجتاه التغَت النسيب لنصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلمجايل ،وابلتايل فإف قانوف أدولف فاجنر ينطبق على االقتصاد اجلزائري خالؿ سنيت
 2001و .2002لكن اعتبارا من سنة  2003إىل غاية سنة  ،2005كانت قيمة ادلرونة أقل
من الواحد ،حيث بلغت قيمة ادلروانت خالؿ سنوات  2005- 2004- 2003على الًتتيب
 ،0,31 -0,69-0,52حيث نالحظ خالؿ ىذه الفًتة أف معدؿ دنو نصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلمجايل أكرب من معدؿ دنو نصيب الفرد من النفقات العامة ،حيث يف سنة  2003بلغ
معدؿ دنو نصيب الفرد من النفقات العامة  7,42يف حُت بلغ معدؿ دنو نصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلمجايل  ،14,34وىذا ما يعكس ضعف حساسية التغَت النسيب لنصيب الفرد من
النفقات العامة نتيجة التغَت النسيب لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،وىذا ما يتناىف مع
قانوف أدولف فاجنر ،وابلتايل فإف ىذا القانوف ال ينطبق على االقتصاد اجلزائري خالؿ الفًتة
2005-2003؛ أما الفًتة  2015-2006شهدت فيها معدالت دنو نصيب الفرد من
النفقات العامة ومعدالت دنو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل عدة تذبذابت ،حيث
ارتفعت معدالت دنو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل على معدالت دنو نصيب الفرد من
النفقات العامة خالؿ سنيت  2010و ،2013أما السنوات األخرى فقد عرفت ارتفاع يف
معدالت دنو نصيب الفرد من النفقات العامة على معدالت دنو نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل ،حيث كانت فيها استجابة مرتفعة دلعدالت دنو نصيب الفرد من النفقات العامة اجتاه
التغَت النسيب لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،وىو ما يًتجم قانوف أدولف فاجنر؛
من خالؿ ما سبق شنكن القوؿ أف قانوف أدولف فاجنر ال ينطبق بشكل كلي مطلق على
االقتصاد اجلزائري خالؿ الفًتة  2015-2000وإهنا ىو انطباؽ جزئي ،والشكل التايل يعكس
لنا ذلك.
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الشكل رقم ( :)03تطور معدل نصيب الفرد من النفقات العامة ومعدل نصيب الفرد من الناتج
احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 2015/2000

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم()04

 -2 -2-3التحليل القياسي النطباق دنوذج فاجنر على االقتصاد اجلزائري :يعترب قانوف
أدولف فاجنر من بُت القوانُت أو النماذج اليت تربز العالقة السببية بُت نصيب الفرد من النفقات
العامة  G/Nونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ،Y/Nلذا سنعترب نصيب الفرد من
النفقات العامة دالة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلG/N= F (Y/N) :
وعلى ضوء ذلك ،سنقوـ ابختبار العالقة بُت نصيب الفرد من النفقات العامة  G/Nونصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  Y/Nقياسيا ،وذلك ابستخراج معادلة االحندار ابستخداـ طريقة
ادلربعات الصغرى االعتيادية لنموذج االحندار اخلطي ذي متغَتين وفق ادلعادلة التالية:
الشكل رقم( :)04العالقة بٌن نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد
من الناتج احمللي اإلمجايل

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS
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وقد مت إجراء االختبار ابستعماؿ برانمج  SPSSوكانت النتائج ادلتحصل عليها كما يلي:
اجلدول رقم (:)05معلمات معادلة االحندار
للنموذج

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

من اجلدوؿ رقم( ،)05شنكن استخالص معادلة االحندار الختبار العالقة االرتباطية بُت
نصيب الفرد من النفقات العامة كمتغَت اتبع ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل كمتغَت
G/N= -28,775+ 0,473 Y/N
مستقل ىي كالتايل:
من خالؿ ادلعادلة أعاله نالحظ أف معامل االحندار بلغ  0,473أ

وىذه يدؿ

على أف ىناؾ عالقة طردية بُت نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل ،حيث كلما زاد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة يزداد نصيب الفرد
من النفقات العامة ب  0,473وحدة؛
اجلدول رقم ( :)06ملخص النموذج

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامل االرتباط بُت نصيب الفرد من النفقات العامة
ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل R= 0,97وىذا يعرب على أنو يوجد ارتباط قوي جدا
R-deux
بُت ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل ،أما عن معامل التحديد ادلصحح
 ،ajusté=0,94يشَت إىل أف ما نسبتو  %94,9من التغَتات يف نصيب الفرد من النفقات
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العامة سببها التغَتات يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،بينما  %5,1سببها متغَتات
أخرى.
وابلنظر إىل معادلة االحندار نالحظ أف معامل االحندار بلغ  0,473وىذا يعٍت أنو إذا زاد
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة فإف نصيب الفرد من النفقات العامة يزيد بػ
 0,473وحدة ،وىذا يتناىف مع مضموف قانوف أدولف فاجنر الذي ينص على أف معدؿ دنو
نصيب الفرد من النفقات العامة يكوف أكرب من معدؿ دنو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
أي أف الزايدة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ستؤدي إىل زايدة أكرب يف نصيب الفرد
من النفقات العامة ،وابلتايل فإف ما جاء بو أدولف فاجنر ال ينطبق كليا على االقتصاد اجلزائري،
مبعٌت أف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يساىم يف زايدة نصيب الفرد من النفقات العامة
ولكن ليس ابلشكل الذي أشار إليو أدولف فاجنر ،وىذا دليل على أف ىناؾ عوامل أخرى غَت
الناتج احمللي اإلمجايل تساىم يف الزايدة ادلستمرة للنفقات العامة يف االقتصاد اجلزائري ،وقد بينت
الدراسة أف ىذه العوامل تتمثل يف ارتفاع ادلستوى العاـ لألسعار وزايدة عدد السكاف ،إضافة إىل
زايدة اإليرادات وخاصة إيرادات احملروقات.

 -3-3تطبيق دنوذج قانون بيكوك و ويزمان على االقتصاد اجلزائري

حاوؿ كل من بيكوؾ و ويزماف تفسَت ظاىرة تزايد النفقات العامة من خالؿ دراستهما سنة
 1961لتطور النفقات العامة ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجايل يف ادلملكة ادلتحدة خالؿ الفًتة
 ،1955-1890وعليو سوؼ نقوـ بتحليل مدى انطباؽ قانوف بيكوؾ و ويزماف على االقتصاد
اجلزائري ،ابالعتماد على التحليل القياسي ابستعماؿ برانمج  ،SPSSوذلك ابختبار العالقة بُت
النفقات العامة  ،RGEوالناتج احمللي اإلمجايل  RGDPبطريقة قياسية ،من خالؿ استخراج
معادلة االحندار ابستخداـ طريقة ادلربعات الصغرى االعتيادية لنموذج االحندار اخلطي ذي متغَتين
وفق ادلعادلة التالية
وكانت النتائج ادلتحصل عليها كما يلي:
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اجلدول رقم ( :)07معلمات معادلة االحندار للنموذج

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

على ضوء معطيات اجلدوؿ رقم( ،)07شنكن استخراج معادلة االحندار الختبار العالقة بُت
النفقات العامة كمتغَت اتبع والناتج احمللي اإلمجايل كمتغَت مستقل كما يلي:
RGE= -877,011+ 0,461 RGDP
من خالؿ ادلعادلة أعاله نالحظ أف معامل االحندار بلغ  0,461أ

وىذا يدؿ

على أف ىناؾ عالقة طردية بُت النفقات العامة والناتج احمللي اإلمجايل ،حيث كلما زاد الناتج
احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة تزداد النفقات العامة بػ  0,461وحدة .وشنكن إدراج ملخص
النموذج يف اجلدوؿ ادلوايل:
اجلدول رقم (:)08ملخص النموذج

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف معامل االرتباط بُت النفقات العامة والناتج احمللي اإلمجايل
 R=0,98وىذا يعرب على أنو يوجد ارتباط قوي جدا بُت ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل؛
وابلنسبة دلعامل التحديد ادلصحح  R-deux ajusté= 0,96يشَت إىل أف ما نسبتو
 %96,1من التغَتات يف النفقات العامة سببها التغَتات يف الناتج احمللي اإلمجايل ،بينما %3,9
سببها متغَتات أخرى .ودلعرفة مدلولية النموذج من الناحية اإلحصائية نستعُت ابجلدوؿ ادلوايل:
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اجلدول رقم( :)09حتليل تباين  ANOVAالختبار معنوية االحندار

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

من خالؿ اجلدوؿ أعاله نالحظ أف النموذج ذو داللة إحصائية حيث أف االحتماؿ ادلوافق
إلحصائية فيشر يساوي  0.000وىو أقل من  0.05و ىذا يعٍت أف النموذج لو معنوية بصفة
عامة ،وابلتايل شنكن القوؿ أبف ىناؾ عالقة خطية معنوية بُت النفقات العامة احلقيقية كمتغَت اتبع
والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كمتغَت مستقل ،والشكل التايل يوضح العالقة اخلطية بُت ادلتغَتين:
الشكل رقم( :)05العالقة بٌن النفقات العامة احلقيقية والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

ادلصدر :من إعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج SPSS

يتضح من معادلة االحندار ،أف معامل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي موجب وىذا يدؿ على
عالقتو الطردية مع النفقات العامة احلقيقية ،كما الحظنا أف معامل االحندار أقل من الواحد،
إضافة إىل معامل التحديد ادلصحح الذي بلغ  R-deux ajusté= 0.92الذي يشَت إىل أف
ما نسبتو  %92من التغَتات يف النفقات العامة سببها التغَتات يف الناتج احمللي اإلمجايل ،بينما
 %8سببها متغَتات أخرى ،و ابعتبار أف بيكوؾ و ويزماف يرى أف النمو االقتصادي ليس ىو
العامل الوحيد الرتفاع اإلنفاؽ العاـ وإهنا ىناؾ عوامل أخرى ،فإف ذلك ال ينطبق على اجلزائر

بشكل كلي ،ابعتبار أف اجلزائر تعتمد على النفط يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل.
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خالصة:

خالل الفرتة ( ) 2015-2000ط.د .رقوب نرميان

حاولنا يف ىذه الدراسة إبراز مدى انطباؽ قانوين أدولف فاجنر وقانوف بيكوؾ و ويزماف على
االقتصاد اجلزائري خالؿ الفًتة  ،2015-2000وقد خلصت النتائج ادلتعلقة بقانوف أدولف
فاج نر إىل وجود عالقة طردية بُت نصيب الفرد من النفقات العامة ونصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل ،حيث وجدان أبف زايدة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة يؤدي إىل
زايدة نصيب الفرد من النفقات العامة ب  0.473وحدة ،وىذا ما يتناىف مع فرضية أدولف
فاج نر القائلة أف معدؿ دنو نصيب الفرد من النفقات العامة يكوف أكرب من معدؿ دنو نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،أما فيما سنص قانوف بيكوؾ و ويزماف خلصت النتائج إىل وجود
عالقة طردية بُت النفقات العامة احلقيقية والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،إضافة إىل وجود ارتباط
قوي بُت ادلتغَتين الذي قدر بك  ،%95ابعتبار أف بيكوؾ و ويزماف يروف أف زايدة النفقات
العامة مرتبطة بعوامل أخرى ،وابلتايل فإف ذلك ال ينطبق على اجلزائر بشكل كلي؛
بناءا على النتائج اليت توصلنا إليها واليت فندت الفرضية اليت انطلقت منها الدراسة ،استنتجنا
أف ظاىرة تزايد النفقات راسخة يف االقتصاد اجلزائري كما تؤكده جل ادلعطيات اإلحصائية،
وعليو نوصي مبا يلي:
 التقليل من االعتماد على إيرادات احملروقات كمصدر لتمويل النفقات العامة ،وذلك لرفع قدرةاجلزائر على مواجهة أي صدمات سلبية يف إيرادات من قطاع احملروقات؛
 إعادة النظر يف السياسة ادلنتهجة حاليا ووضع معايَت لتقييم اجتاه النفقات العامة يف البلد،وحتديد احلد األمثل للتدخل؛
 توجيو النفقات العامة حنو االستثمارات ادلنتجة للثروة؛ ضرورة إعطاء األذنية الكافية للدراسات القياسية فيما سنص قانوين أدولف فاجنر ،بيكوؾو ويزماف.
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