
 
 

 (الميزانية)السياسات المالية  مضمون: المحاضرة الرابعة

CONTENU DES POLITIQUES BUDGETAIRES                        

 
 

  رية في تمثل الميزانية إحدى أدوات السياسة الدو السابقة،في المحاضرات تم توضيحه كما

 .السلطات لدفع أو كبح اتجاه االقتصاد نحو النمو أو الركود تستعملها

 يمكن أن تكون السياسة المالية 

 1مسايرة للتقلبات الدورية 

 لتقلبات الدوريةمعاكسة ل أو. 

 

 :االقتصاداتجاه للتعرف على  مؤشرات رئيسية( أ

   اإلجمالي؛الناتج المحلي 

 معدل التضخم. 

 معدل البطالة. 

 الميزان التجاري. 

  (النقد األجنبي)الصرف مستوى احتياطيات. 

  (.٪ كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)مستوى الدين الخارجي 

 

P)(  اإلجماليالناتج المحلي ( ب IB bru t i n t ér i eu r p rodu i t L e شر األكثر هو المؤ

من حيث  دياتجاه تصاع، في وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن أن يتقلب بشدة على مر السنين  ،استخداًما

 . المبدأ

 بين  ربطال، يمكننا بشكل عام: 

 لب طبما في ذلك )في الناتج المحلي اإلجمالي عند الطلب الكلي  تقلبات قصيرة األجل

 ؛( الطلب الفعال بمعنى كينز -االستثمار من الشركات وطلب المستهلكين من األسر 

 نتاجية يحددها مستوى اإلنتاج وحجم العمالة وإ ؛في إجمالي العرض تقلبات طويلة األجل

 .العمالة

 لب وبالتالي من المالحظ أن االتجاه القوي للنمو يعيق االنخفاض الحاد المفرط في إجمالي الط

 . الركود

  ي على مدى نمو الناتج المحلي اإلجمالي السلب)وعلى العكس من ذلك، في حالة الركود الظاهر

غيل الالحقة ، ستحدث بطالة مطولة تؤدي إلى إبطاء قابلية التش(متتاليةأكثر من ثالثة فصول 

 .وبالتالي على االنتعاش االقتصادي( التأثير على تباطؤ النمو)

 

                                                                 
تليها مراحل ال تقل شموال  االقتصادية،في العديد من األنشطة تتكون الدورة االقتصادية من مرحلة توسع التي تأتي متزامنة 1

 .تؤدي إلى مرحلة جديدة من التوسع في الدورة التالية واالنتعاش؛ والتيمن الركود واالنكماش 
Burns, A. F. et Mitchell,W. C. (1946), Measuring Business Cycles, NBER, New York (p.3)  

 



 

 

 .الظرفية/الميزانية ، أداة السياسة االقتصادية الدورية( ج

  ألدوات -أساسيبشكل -انطالقا من أن الركود ينبع من االنخفاض في إجمالي الطلب، تستخدم

على المدى القصير؛ حسب ما يقرر صناع (الطلب)التي تؤثر على مكونات هذا األخير 

ومن الممكن العمل في إطار (. اإلنفاق الحكومي األسر،االستثمار، استهالك )القرار تفضيله 

 .السياسة المالية على واحد أو أكثر من هذه المكونات الثالثة

 قد تتعلق هذه . على الشركات أو األعمال أو أي مركز للنشاط اإلنتاجي تخفيض الضرائب

 ؛(قطاع التموين على سبيل المثال)التخفيضات بفرع واحد أو أكثر 

  للفئات ذات الدخل المنخفض من السكان؛ لزيادة مستوى  زيادة المزايا االجتماعيةعن طريق

 استهالكهم؛

 إلخ( سياسة توسعية)التعافي من خالل الديون من أجل تمويل  توسيع هامش عجز الميزانية. 

  األثر اإليجابي لكل سياسة مالية ينتج عن اآلليات التي من خاللها يولد النفقات الجديدة للدولة

 (.األولي باإلنفاقمقارنة ) ارتفاع في اإلنتاج أكبر من نسبة الزيادة في اإلنفاق

  نتحدث هنا عن  االقتصادية،عندما يكون العجز طوعيا بصفة إرادية في إطار السياسة

، أما إذا كان ناتجا عن تطور الظرف االقتصادي  déficit structurel ''الخلل الهيكلي/العجز''

 . déficit conjoncturel  ''ظرفي/عجز دوري'' نقول 

 


