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 شكر وتقدير

علك  مكو ونب كو مكى الك عوى وعلك   وفيفك  لكي فكي إ ك اج ه واحمكداهلل في البداية اشكر  
ألسكك وا المشك ل الككدر و  ل واالم  كوى جزيككه الشكر ب أ وجك ثكو نكاا العمكه الم وا،كك ى 

بوإل،ككوفة حسككى حجككوزى علكك  طيككل المعوملككة ومككزا ى العلككوى وعلكك    ككو ح  الفيمككة 
  ب ه معي إل  آ   المطول.إل  

رمكككو ال ينكككو  ي أى أ فكككدو بولشكككر  والع فكككوى إلككك  السكككودى أع،كككو  لج كككة الحركككو      
 حركيو  ل ن،كلهو بفبكوهاألس وا الدر و  محمد جميه عم ى والدر و  مظه  يوسلى 

نكككاه ال سككككولةى وأشكككر  جميكككك  أسككككو ا ي فكككي رليككككة اال   ككككود بجومعكككة دمشككككم الككككايى 
لك  مكى منلكت عكى ارك نو  دعمو ي ح   و لت لهكاه اللحظكةى إلك  نكؤال  جميعكول وان

 لرو  ولص  فدي ى وأم  و ي.

 

 

 

 

 
 

 

 محمد أحمد العمي



  ب    

 اإلىداء

والكككدى إلككك   أنكككدى عملكككي وثمككك ى جهكككدى بعكككد حمكككد اهلل علككك   وفيفككك  و عم ككك  علكككي
ووالككككد ي  ىأطككككوه اهلل فككككي عمكككك ه سكككك ه  جككككوحي طولمككككو   ككككي  العلككككو والمع فككككة الككككاى

 .حنظهو اهللو عوي هو  بعطنهو مم   يالعزيزى ال ي 
لكككككككككككككككككككككككككك  شكككككككككككككككككككككككككك يرة حيككككككككككككككككككككككككككو ي ال ككككككككككككككككككككككككككي رو ككككككككككككككككككككككككككت دومككككككككككككككككككككككككككول سكككككككككككككككككككككككككك دال و  ان
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 ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سوريةأثر تغي  
 (2212-2222دراسة تحميمية )

 اعداد الطالب
 محمد العمي

 المستخمص
عمه الف ص  حوالت االس  داو ال و ص و لمجهة لموا سيوسة اإل نوم العوو أحد الحلوه  ع ب 

 حديد  البحث إل ناا  يهدلو  جز ال مى البطولة و  نل آالمهوى ال ي مى شأ هو أى  م ص
عب   ود اسة و حليه اآلثو  اال   ودية لإل نوم العووفي سو ية    و ص وأسبول البطولة

وعدد مى الم  ي ات ال وبعة ال ي  حليه اال حدا  واال  بوط بيى اإل نوم العوو رم  ي  مس فه 
الم هج الو ني والم هج ا ب  البوحث  لمعولجة ناا المو،وعو  يؤث  فيهو اإل نوم العووى

 . شيوى م  طبيعة المو،وعال حليلي رو همو ي مو
 ااتت رو  اإل نوم العووأى زيودى  ىم هومى ال  و ج  ل ت الد اسة إل  مجموعة و د      

ع د   إال أ ى واالس ثمو  الرليى االس هالن الرليعدد المش  ليىى و ره مى  أثي  إيجوبي عل  
ى  بيى أ   لو يرى ن ون البطولة ومعدهاإل نوم العوو معده  مو ا  بو  العال ة اإلح و ية بيى 

رمية اإل نوم العوو لو  رى روفية لمواجهة معدالت البطولة  ينس  الن بأىو ط بي هموى أى ا  بو
الاى زاد ع ض معده ال مو السرو ي الم  ن ى   زايدنو مى أنو أسبول روى ي الم  نعةى ال
االس ثمو   عدو مواربة  مو  يجة ،عل الطلل عل  األيدى العوملةى بوإل،وفة إل  العمهى 

إعودى  يومة الب امج ال ش يلية بهدل يجل أو   البوحث إل  أ   و ل مو اعداد الم عطليىى 
ديول وف يول مو مسوعد هوالعمه عل  الدا ليى الجدد إل  سوم العمهى و  ة  ش يه الشبولى و و

 ف  الفوى مى  اله ى االس هالن الرلي ليروى مح ن للطللزيودى و في  لم ف ص عمه لهوى 
ى وال  ريز عل  اإل نوم العوو االس هالري ى و حسيى سيوسة الدعولل وا ل واألجو الش ا ية 

  ف ص عمه جديدى مى اإل نوم العوو االس ثمو ى.  لملرو   أرث   د ى عل  
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 0  (.0200-0222ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية )أثر تغي  

 اإلطار العام لمبحث

 البحث: مقدمة .1
البطالة ظاىرة اقتصادية اجتماعية، توجد في مختمف المجتمعات المتقدمة منيا أو 

يعكس معدل و ، وأخرى دولة بينعالجيا  وطريقةالمتخمفة، ولكنيا تختمف في حدتيا 
ينتج عن عدم االستغالل إذ وجود خمل في السياسة االقتصادية المنفذة، البطالة المرتفع 

ينتج كما النمو االقتصادي،  وزيادة فرص لزيادة اإلنتاجالاألمثل لعنصر العمل ضياع في 
منيا تدني عن البطالة آثار اقتصادية واجتماعية ذات أبعاد سيئة عمى المجتمع كافة، 

 وغير ذلك. الجريمة معدل، وارتفاع وزيادة الفقر مستوى المعيشة
أحد أدوات الحكومة المالية التي تستطيع التدخل من خالليا عتبر اإلنفاق العام يو      

لرفع مستوى الطمب الكمي، الذي بدوره يساىم في رفع مستويات التشغيل ومواجية البطالة، 
اد زديكمما يزداد اإلنفاق العام ففالعالقة بين اإلنفاق العام وعدد المشتغمين عالقة طردية 

في سورية تم  البطالة معدل فيوفي سبيل دراسة تأثير اإلنفاق العام عدد المشتغمين، معو 
، بيدف "أثر تغير اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية، "إعداد ىذا البحث بعنوان

سورية خالل الفترة  في البطالة ومعدلاإلنفاق العام نمو معدل توضيح طبيعة العالقة بين 
المنشورة، نتيجة عدم توفر البيانات م 0200حيث تم استثناء عام  (،م0222-0200)

 وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة وثالث فصول:
ريف النفقة تع يامن ،مختمف المسائل المتعمقة بالنفقات العامة الفصل األول تناول     

باإلضافة إلى أنواع المحددات والضوابط التي تحكم إصدارىا، العامة وشرح أركانيا، و 
التطور التاريخي لمنفقات إال أن ما يجب التوقف عنده ىو النفقات العامة وأسباب تزايدىا، 

 تتوجوكأداة من أدوات السياسة المالية العامة، فمم تصل النفقة العامة إلى شكميا الحالي 
تطور تاريخي صاحب تطور عبر جأة، إنما مرت ف أىداف اقتصادية واجتماعية لخدمة

التقميديون إلى اإلنفاق العام االقتصاديون نظر إذ النظام السياسي واالقتصادي لمدولة، 
تقوم بو الدولة أثناء أداءىا لمياميا التقميدية في ، لالستيالك العام إنفاقعمى أنو مجرد 

مبدأ توازن الموازنة فال مبرر عندىم  احترمواكما والقضاء وتسيير المرافق العامة،  األمن
بأضيق الحدود  تقيدلتحصيل اإليرادات العامة إال لتغطية النفقات العامة التي يجب أن 
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لإلنفاق العام فييا  لم يكندولة حارسة،  الدولة ىي كانتوبذلك  ،من أجل زيادة االدخار
لدولة تخمت ام، 0101بعد أزمة الكساد الكبير و  حياديًا. إنفاقاً  بل كانأي دور اقتصادي 

عجز النظام الرأسمالي القائم عمى النشاط الفردي عن دورىا الحيادي التقميدي، نتيجة 
وبرز الحل عبر تدخل الدولة وتنشيط الطمب الكمي تحقيق التوازن االقتصادي،  عنالحر 
مما أدى إلى باعتباره المحرك لدورة النشاط االقتصادي، اإلنفاق العام،  خالل منالفعال 

، زيادة حجم النفقات العامة، وترتب عمى ىذه الزيادة االىتمام بدراسة أنواع اإلنفاق العام
وأصبح من ، تدخل الدولة في النشاط االقتصاديتزايد و وتأثير كل نوع في االقتصاد، 

كما أدى ىذا التطور إلى خروج الموازنة  ق التوازن االقتصادي واالجتماعي،مياميا تحقي
نتيجة اتساع ميام الدولة  ،الموازنة مبدأ توازنالتقميدي المعروف ب اطارىاالعامة عن 

مما أدى ب الموازنة بعجز، عمى الرغم من احتمال أن تصانفقاتيا  وزيادةودورىا المالي 
تحقيق التوازن االقتصادي وتطويق  من خالليايمكن  ى قبول فكرة عجز الموازنة، وأنوإل

 الناشئة عن الدورات االقتصادية.اآلثار 
المالمح  فيو ذكر ،مشكمة البطالة في سوريةمن الرسالة فقد تناول ل الثاني الفصأما      

وجيات نظر  عرضتم  كماأنواعيا، وشرح قياسيا،  وكيفيةاألساسية لمبطالة من تعريفيا 
الكالسيك استحالة  افترضإذ مشكمة البطالة،  التي تفسر المدارس االقتصاديةمختمف 

ن وجدت البطالة فيي مانيم بالتوازن االقتصادي الكمينتيجة إي؛ حدوث بطالة ، وا 
انخفاض التكاليف وازدياد  وبالتاليتكمن في انخفاض األجور  اختيارية، وأن معالجتيا

مما زيادة الطمب عمى األيدي العاممة و زيادة اإلنتاج  إلىالمنتجين  مما يدفعاألرباح 
إجبارية عنده خفض البطالة، بينما رفض كينز فكرة وجود بطالة اختيارية وأن البطالة ي

فاض في الطمب عمى األيدي العاممة، نتيجة انخفاض الطمب الفعال وما ينتج عنو من انخ
خرى لم يتم ذكرىا منيا أما النظريات الحديثة المفسرة لمبطالة فقد بينت أن لمبطالة أسباب أ

ل المتوفرة عن فرص العم لممتعطمينأن البطالة تعود إلى عدم توفر المعمومات الكافية 
أصحاب األجر المرتفع الذي يعمد رد أخرون البطالة إلى  كما، يمالمتناسبة مع مؤىالت
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زيادة إنتاجيتيم، مما يخمق فائض في عرض  عمىلتشجيع العمال  دفعوإلى األعمال 
 العمل يؤدي إلى ظيور بطالة.

مستعينين باألرقام دراسة وتحميل البطالة في سورية  تمأخيرًا في ىذا الفصل و      
ومن خالل قراءة تحميمية لبيانات البطالة تم استنتاج خصائص البطالة في واإلحصائيات، 

ض ألسباب البطالة في سورية، حيث تم تصنيفيا سورية، وبعد ذلك كان البد من التعر 
معدل لمجموعتين، منيا ما يتعمق بجانب عرض العمل ويؤدي إلى زيادتو، وأىميا ال

عدد المشتغمين  تطورباإلضافة إلى ، العملقوة  زيادةأدى إلى  السكان، الذيلنمو المرتفع 
دور في زيادة  التعميممخرجات كما كان لتزايد بشكل ال يتناسب مع زيادة عرض العمل، 

شكل من  حيثعرض العمل؛ نتيجة اعتماد االنتاج في سورية عمى تكنولوجية منخفضة، 
أما أسباب البطالة  ،م0200عام  نالمشتغمي ابتدائية فما دون حوالي نصفيحممون شيادة 

فأىميا عدم مواكبة نمو االستثمار لنمو اعداد المتعطمين، مما ساىم في من جانب الطمب 
مستوى األجور  انخفاض أدى كماقصور تمبية الطمب لمعرض المتزايد من القوى العاممة، 

زيادة البحث عن فرص عمل توفر دخاًل أعمى، أو إلى ممارسة أكثر من مينة مما إلى 
 ساىم في تقمص فرص العمل المتاحة أمام الداخمين الجدد إلى سوق العمل.

ويمثل ىذا الفصل القسم ، االقتصادية لإلنفاق العاماآلثار بالفصل الثالث  واىتم     
العممي من االطروحة، وفيو تم اختبار العالقة اإلحصائية بين معدل نمو اإلنفاق العام 

البطالة، وبما أن التشغيل يعتبر  مواجيةاإلنفاق العام في دور ومعدل البطالة، لمعرفة 
عالقة اإلحصائية بين اإلنفاق العام وعدد المدخل الرئيسي لمواجية البطالة فقد تم اختبار ال

في الطمب عمى األيدي العاممة المشتغمين، وينحصر تأثير اإلنفاق العام في زيادة 
اتجاىين، أحدىما من خالل تأثير اإلنفاق العام عمى االستيالك الكمي وانعكاسو عمى عدد 

ي ودوره في زيادة عدد المشتغمين، والثاني عبر تأثير اإلنفاق العام عمى االستثمار الكم
المشتغمين، وقد تم إجراء االختبارات اإلحصائية المناسبة لمعرفة أي االتجاىين أكثر قدرة 

إلى عدد من النتائج والتوصيات، ويأمل  خمص البحث وفي النيايةفي زيادة فرص العمل، 
 .لمكتبة السورية في مجال االقتصادالباحث أن تقدم االطروحة إضافة إلى ا
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 البحث: أهمية .2
تكمن أىمية البحث في رصد واقع اإلنفاق العام في سورية ودوره في رفع مستويات 
التشغيل، حيث يعتبر اإلنفاق العام جزء من الطمب الكمي وأحد مكونات الطمب القعال 
الذي يساىم في رفع مستويات التشغيل ومواجية البطالة، كما يعد اإلنفاق العام أداة من 

ي تستخدميا الحكومة لبموغ أىدافيا، والوسيمة التي تتيح ليا أدوات السياسة المالية الت
تنفيذ برامجيا االقتصادية واالجتماعية، وممارسة دورىا التدخمي في مختمف مجاالت 

 .الحياة

 مشكمة البحث: .3
يعتبر اإلنفاق العام أحد أدوات السياسة المالية التي تستخدميا الدولة من أجل زيادة 

ظيف، إما من خالل زيادة استثماراتيا المباشرة التي تؤدي إلى معدالت االستخدام والتو 
ما عن طريق  خمق فرص عمل جديدة في مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام، وا 
حفز االستثمار الكمي والنمو االقتصادي عبر تحريك الطمب الفعال بزيادة االستيالك 

(، نجد 0200-0222لفترة )إال أنو عند تتبع معدل البطالة في سورية خالل ا ،الكمي
أنو كان مرتفعًا عمى الرغم من تزايد اإلنفاق العام في نفس الفترة، لذلك ستحاول ىذه 

 :الدراسة تفسير ذلك واإلجابة عمى التساؤلين التاليين
 ىل كان ىناك دور لإلنفاق العام في مواجية البطالة وزيادة عدد المشتغمين؟ 
 ؟كل من االستيالك الكمي واالستثمار الكمي ما تأثير تزايد اإلنفاق العام عمى 

 أهداف البحث: .4
 :ما يميى ييدف البحث إل

 .سورية في وأسبابيا البطالة خصائصتحديد أىم  .0
 توضيح طبيعة العالقة بين معدل نمو اإلنفاق العام ومعدل البطالة في سورية. .0
 .التشغيلعمى وانعكاسو االستيالك الكمي  عمىالعام  اإلنفاقبيان أثر  .3
 .في سورية واالستثمار الكميالعام  اإلنفاقبين  لعالقةا وتحميل دراسة .4
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 فروض البحث: .5
 تم تحديد فروض البحث عمى ضوء اإلشكالية المطروحة كما يمي:

 .لم يستطع اإلنفاق العام مواجية المعدالت المرتفعة من البطالة .1
 .في سورية المشتغمين وعددىناك عالقة طردية بين اإلنفاق العام  .2
 اإلنفاق العام قد أثر طردًا عمى كل من االستيالك الكمي واالستثمار الكمي. .3

 :البحثحدود  .6
 اإلحصائيات والبيانات بعمى االستعانة  البحثفي معظم  اعتمد :الحد المكاني

 عدد من المؤشرات االقتصادية في الجميورية العربية السورية. أخذتالتي 
 سيتم أخذ البيانات لممؤشرات االقتصادية المستخدمة، من سنة  :الحد الزماني

من  م0200وقد تم استثناء عام ، م0200م وصواًل إلى عام 0222أساس ىي عام 
 تيجة عدم توفر البيانات المنشورة.الدراسة ن

 :البحثمنهج  .7
إتباع المنيج الوصفي والمنيج التحميمي كونيما يتماشيان مع  تملمعالجة ىذا الموضوع 

االستعانة بدراسة االنحدار الخطي البسيط واالرتباط لتحديد طبيعة الموضوع، كما سيتم 
البرنامج  وسنستخدم ، والمتغيرات التابعةةالمستقم اتطبيعة العالقة بين المتغير 

 .    والدراسةألغراض االختبار ، SPSS FOR WINDOWSاإلحصائي 

 الدراسات السابقة: .8
باىتمام  االبطالة في اقتصاد أي بمد فقد حضياإلنفاق العام و  ينظرًا ألىمية موضوع

ديمية التي تناولت موضوع الدراسات األكابعض الباحثين من كل صوب، وسنورد 
  في الجامعات السورية وىي:موضوع اإلنفاق العام  أو البطالة

، أطروحة دكتوراه، جامعة البطالة في سورية، الواقع واآلفاق صقر، أديب. .0
ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أسباب البطالة في سورية، وردىا و : م2006، دمشق

الباحث إلى مجموعتين من العوامل منيا الداخمية كتراجع معدالت النمو االقتصادي 
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التعميم مع احتياجات عن معدالت النمو السكاني وضعف الموائمة بين مخرجات 
سوق العمل، وعوامل خارجية منيا انخفاض الطمب عمى العمالة في دول مجمس 

 يم وتدريب القوى العاممة.التعاون الخميجي، واقترح العمل عمى اتخاذ إجراءات لتنظ
دراسة مشكمة البطالة وعالجها دراسة ميدانية عمى  شيخ عمر، عمر موسى، .0

ركزت االطروحة عمى و : م2008، جامعة دمشق، ماجستير، أطروحة سورية
تسميط الضوء عمى األسباب التي أدت لمبطالة في سورية وتحميميا، ودراسة اآلثار 
التي نتجت عنيا مع محاولة صياغة مجموعة من اإلجراءات والمقترحات الواجب 

 .إتباعيا لمقضاء عمى مشكمة البطالة من خالل معالجة جدية
قات العامة في سورية من حيث مصادر تمويمها وأثرها النف البرغوثي، عروبة. .3

: ، جامعة دمشقدكتوراهأطروحة ، عمى المتغيرات الكمية في االقتصاد السوري
جاءت الدراسة لتركز عمى النفقات العامة من حيث مصادر تمويميا، وتأثيرىا عمى و 

الباحث أن  متغيرات االقتصاد الكمية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستنتج
السياسة المالية متمثمة باإلنفاق العام قد لعبت دورًا ىامًا في االقتصاد أكثر من 

 السياسة النقدية من خالل دراسات إحصائية اجراىا.
أثر اإلنفاق العام في الناتج المحمي في سورية خالل األعوام  قصبة، نبال. .4

الدراسة  ىدفتو م: 2006، ، أطروحة ماجستير، جامعة دمشق1994-2003
في م وآثاره االقتصادية واالجتماعية إلى تسميط الضوء عمى أىمية اإلنفاق العا

سورية، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الناتج المحمي، وذلك من 
خالل دراسة وتحميل أثر النفقة العامة عمى كل مكونات الناتج المحمي وآثار زيادتيا 

 أو تخفيضيا.  
اإلنفاق العام ومعدل  متغيريالربط بين البحث عن الدراسات السابقة ب يتميز ىذا     

واحدة مستعينين بدراسة االنحدار الخطي البسيط واالرتباط لتحديد البطالة في دراسة 
طبيعة العالقة بين معدل نمو اإلنفاق العام ومعدل البطالة في سورية خالل الفترة 

أثر اإلنفاق العام عمى كل من  (، كما ييدف البحث إلى إظيار0222-0200)
 .وانعكاس ذلك عمى عدد المشتغميناالستيالك الكمي واالستثمار الكمي 



 الفصل األول
 ماهية اإلنفاق العام

إلى ، من مفيوم الحياد المالي واالقتصار عمى الوظائف التقميدية الدولةانتقال أدى 
مفيوم التدخل لتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي، إلى زيادة االىتمام باإلنفاق 

لذلك أصبحت النفقة العامة أداة من  العام، بحكم توسع وظائف الدولة وتعدد نشاطاتيا،
 األدوات المالية التي تعتمد الدولة عمييا في تحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية.

تعدد الحاجات العامة التي ال حصر ليا،  بسببونتيجة زيادة حجم النفقات العامة      
وتمنع خروجيا عن اليدف الذي حددت العامة كان البد من وضع ضوابط تحكم النفقة 

لو، باإلضافة لمحد من اإلسراف والتبذير في األموال العامة، وتتأثر النفقات العامة 
بمحددات تحد من التوسع فييا، منيا ما ىو مرتبط بحالة النشاط االقتصادي لمبمد، 

ساىم تعدد ، كما وأخرى تتعمق بمدى قدرة الدولة عمى تحصيل اإليرادات العامة
تعدد أنواع النفقات  فياألىداف االقتصادية واالجتماعية التي ترمي الدولة إلى تحقيقيا 

ًا في تعدد أنواع اإلنفاق ضختفاف الوظائف التي تقوم بيا الدولة دور أيالكان و العامة، 
مختمف المسائل المتعمقة باإلنفاق  توضيحواليدف من خفال ىذا الفصل ىو العام، 
وتطورىا التاريخي تماشيًا وأشكال الدولة في الفكر  العامةالنفقات  مفيوم مثلالعام 

ع النفقات وأخيرًا بيان أنوا اإلنفاق العام، محددات وضوابط التطرق إلىثم االقتصادي، 
  إلى ثفاث مباحث كما يمي: تم تقسيم الفصلوقد ، العامة وأسباب تزايدىا

 المبحث األول: مفيوم اإلنفاق العام وتطوره في الفكر االقتصادي.
 محددات اإلنفاق العام.ضوابط و المبحث الثاني: 

 .أنواع النفقات العامة وأسباب تزايدىا: الثالثالمبحث 
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 المبحث األول: مفهوم اإلنفاق العام وتطوره في الفكر االقتصادي.
احتل اإلنفاق العام أىمية خاصة ضمن دراسة المالية العامة، ألنو األداة التي تعمل الدولة 
من خالليا عمى إشباع الحاجات العامة، كما أصبح من األدوات المالية اليامة التي تعتمد 
عمييا الحكومة في تحقيق االىداف االقتصادية، عمى اعتبار أن النفقة العامة ذات تأثير 

ومع تطور دور الدولة وانتقاليا من "الدولة الحارسة" واجتماعي في نفس الوقت، اقتصادي 
في المالية  اً بارز  اً وأصبحت تأخذ مكان ةالعام النفقاتإلى "الدولة المتدخمة"، تطورت دراسة 

 العامة.

 فهوم اإلنفاق العام:م-1-1-1
 والمؤسسات الحكومةالتي تستخدميا  السياسة المالية أدواتاإلنفاق العام أداة من  يعتبر
تنفيذ برامجيا االقتصادية واالجتماعية،  لياأىدافيا، والوسيمة التي تتيح لتحقيق  ليا التابعة

وممارسة دورىا في مختمف مجاالت الحياة، وعمى ىذا األساس فإن دراستنا لمنفقات العامة 
 تتضمن النقاط التالية:  

 تعريف النفقة العامة:-1-1-1-1
 حاجة إشباع بقصد أو أحد تنظيماتيا لمدولة المالية الذمة من يخرج نقديمبمغ "ىي 
  :0يتضح من ىذا التعريف أن أركان  النفقة العامة ثالثة ىي ،0"ةعام

  ةالعام لمنفقةالصفة النقدية.  
إذا استخدمت الدولة مبالغ نقدية في سبيل الحصول عمى ما تحتاج إليو من السمع 

، 3لمنح اإلعانات والمساعدات، عد ىذا العمل من قبيل اإلنفاق العاموالخدمات، أو 
يخرج من عداد النفقات العامة كافة األساليب غير النقدية التي  وعمى ىذا األساس

الدولة لمحصول عمى ما يمزميا من السمع والخدمات، ومن ذلك  عمييا تعتمديمكن أن 
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ء الجبري عمى ما تحتاج إليو بغير مقابل ما كانت تمجأ إليو الدولة قديمًا من االستيال
وال يعتبر أيضًا إنفاقًا عامًا أداء بعض الخدمات سخرة بدون أجر،  أو إكراىيم عمى

فراد المزايا العينية التي تقدميا الدولة لبعض القائمين بخدمات عامة أو لغيرىم من األ
  .4كالسكن المجاني أو غير ذلك

ن   :5عدة أسباب ىيالنفقة العامة شكاًل نقديًا يرجع إلى التخاذ  المبرروا 
 االنتقال الطبيعي لالقتصاد من مرحمة المقايضة إلى مرحمة استخدام النقود. .1
صعوبة الرقابة عمى اإلنفاق العام في حال اتخاذه الشكل العيني، حيث تحتاج  .2

  .ةالنفقة العامة من أجل تنفيذىا وتوجيييا لألىداف المطموبة إلى الرقاب
ما يتعمق بعض المشاكل التي تؤدي إلى عدم الثقة، منيا اإلنفاق العيني يخمق  .3

 ، أو غير ذلك.تفضيل أفراد دون اآلخرينبتقدير النفقة أو 
المساواة بين عدم مزايا عديدة كما يمكن أن يؤدي إلى اإلنفاق العيني يوفر  .4

  .ستفادة من نفقات الدولةاألفراد في اال
األصل في االنفاق العام أن يكون نقديًا، ومع ذلك فإن كل ىذا ال سبق فإن ومما      

  . 6يمنع الحكومة من المجوء إلى اإلنفاق العام العيني حينما تضطر إلى ذلك

 .الشخصية العامة لمقائم باإلنفاق  
إن النفقة حتى تعتبر نفقة عامة ينبغي أن تصدر عن شخص معنوي عام سواء كان 

، وىي عمى وجو 7أو إحدى مؤسساتيا أو إحدى ىيئاتيا العامةىذا الشخص ىو الدولة 
العموم أشخاص القانون العام وفقًا لما يحدده التنظيم اإلداري لمدولة من مسؤوليات، 
وعميو ال يعد من قبيل اإلنفاق العام المبالغ التي ينفقيا أشخاص القانون الخاص، حتى 
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ر النفقة التي تصدر من شخص من ولو كانت تيدف إلى تحقيق نفع عام، وبذلك تعتب
  مجال نشاط عام ىي النفقة العامة. أشخاص القانون العام في

 وتتعمق ،8لمتفرقة بين النفقة العامة والخاصةفكرتين  في الفكر المالي بينونميز      
نية والثانية اقتصادية واجتماعية قانو منيا بطبيعة القائم باإلنفاق األولى ىاتان الفكرتان 

 نتعرض لكمييما فيما يأتي: وسوف
تبنى ىذه الفكرة الماليون التقميديون ألنيا تتوافق مع فكرتيم عن  الفكرة القانونية: .1

"الدولة الحارسة"، فقد فرقوا بين النفقة العامة والنفقة الخاصة تبعًا لمطبيعة 
فالنفقة تكون خاصة إذا قام بيا أشخاص المعنوية القانونية لمن يقوم باإلنفاق، 

الخاصة مثل األفراد والجمعيات والشركات، والنفقة تكون عامة إذا صدرت من 
 أشخاص القانون العام كالوزارات والمؤسسات العامة.

وتعتمد ىذه الفكرة عمى طبيعة الوظيفة التي الفكرة االقتصادية واالجتماعية:  .2
أشخاص ليست كل النفقات التي يقوم بيا  وتبعًا ليذه الفكرة، 9تخصص ليا النفقة

القانون العام نفقات عامة، كما أنو تعتبر نفقات عامة ما يقوم بيا أشخاص 
 .02من إنفاق بتفويض من طرف الدولة المعنوية الخاصة

  ة.عام حاجة إشباعالغرض من النفقة العامة 
يجب أن تيدف النفقة إلى تحقيق نفع يعود عمى مجموع المواطنين وليس عمى فرد أو 

وعميو ال يكون اإلنفاق عامًا إال إذا ، 00وذلك حتى تكتمل مشروعيتيا أفراد بالذات
استيدف إشباع حاجة عامة، وبالتالي ال يدخل في نطاق اإلنفاق العام قيام الدولة 

يخرج عن  ألنوبإنفاق بعض مواردىا في سبيل تحقيق منافع شخصية لفرد معين 
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التساوي في  يقتضي مفيوم العدالة، إذ 00العدالة والمساواة بين األفراد جميعاً نطاق 
 اإلخالل بمبدأ العدالةأما  الضرائب جميعًا،االنتفاع من النفقة العامة بما أنيم يتحممون 

 شرعيتيا.العامة  فيفقد النفقة
ومما سبق يتضح انو ال يكون اإلنفاق عامًا إال إذا توافرت فيو الشروط الثالثة      

السابقة وىي ان تتسم بالنقدية، وأن تصدر من ىيئة عامة، وان يكون اليدف منيا 
 إشباع حاجة عامة. 

 :اإلنفاق العام في الفكر االقتصادي-1-1-2
لتطور دور الدولة في  مصاحباً دور اإلنفاق العام في الفكر االقتصادي جاء تطور 
وقد احتمت دراسة النفقات أىمية كبيرة بعد تطور دور الدولة والتسميم بتدخميا االقتصاد، 

في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وخاصة بعد عجز المدرسة التقميدية عن حل المشاكل 
خالل ما كانت من كالتضخم والركود واالنكماش، واألزمات التي أصابت االقتصاد الكمي 

العام  اإلنفاق طوروقد ت .03تؤمن بو من فكرة الخروج التمقائي منيا عبر آليات السوق
 الدولة كما يمي:   بيالألشكال التي مرت  اً مصاحب

 .النفقات العامة في الدولة الحارسة-1-1-2-1
كان ينظر إلى اإلنفاق العام عمى أنو انفاق استيالكي، وأن دوره محايد أي ليس لو تأثير 
عمى الحياة االقتصادية، ويستند ذلك إلى الدعائم الفكرية لمكالسيك والتي تعكس قدرة 
النظام الرأسمالي عمى تحقيق التوظيف الكامل تمقائيًا من دون الحاجة إلى التدخل 

كما أصر الكالسيك االقتصادي باستثناء القيام بالوظائف التقميدية، الحكومي في  النشاط 
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أدى إلى وىذا ما  ،04عمى ضرورة توازن الميزانية العامة سنويًا تحقيقًا لمبدأ الحياد المالي
 :05لنفقات العامة عمى األنواع التاليةاواقتصرت  الحد من حجم النفقات وأنواعيا

  الدفاعاألمن و نفقات. 
وال الحرب،  مال في وقت السمعنيا وتعتبر أن ىذه النفقات ال يمكن لمدولة التخمي 

 وتختمف ىذه النفقات من بمد آلخر ومن وقت آلخر.

  القضاءنفقات. 
وتعد ىذه النفقات ميمة لممحافظة عمى ممتمكات األفراد ومصالحيم، ومن أجل 

 في القضاء. لمعاممينفرض االستقرار والنظام، وتكون عمى شكل أجور ومزايا 

  06وتنقسم إلى .المرافق العامةتسيير نفقات: 
من شأنيا تسييل حركة التجارة كالموانئ والجسور والطرق، وتتغير ىذه نفقات  -

 النشاط التجاري. النفقات تبعًا لمستوى
في األجل القصير عائدًا وتعد ىامة فيي تجمب نفقات التعميم وتدريب الشباب،  -

والمستحقات التي يدفعيا الطالب، وفي المدى الطويل سيكون عبر الرسوم 
  ليؤالء الطالب دور في تحقيق االزدىار والتطور لبالدىم.

ومما تقدم نجد أن المدرسة التقميدية نظرت إلى اإلنفاق العام بنفس النظرة التي      
يد بأضيق نظرت بيا إلى اإلنفاق الخاص، واعتبرتو انفاق استيالكي، لذلك يجب أن يتق

الحدود، من أجل العمل عمى زيادة االدخار، وبذلك تكون الدولة ىي "دولة حارسة"، 
يقتصر عمميا في تسيير المرافق العامة، وليس لإلنفاق العام أي دور اقتصادي، وبذلك 

  أصبح اإلنفاق العام محايدًا.
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 .النفقات العامة في الدولة المتدخمة-1-1-2-2
عدم صحة االفتراضات الكالسيكية بأن م، 0909أبرزت أزمة الكساد الكبير سنة 

ويتم العودة إلى االقتصاد في حالة توازن دائم، وأن االختالالت فيو تكون عرضية فقط 
مما أدى إلى حالة التوازن بفعل آلية السوق انطالقًا من فكرة "اليد الخفية" ل "آدم سميث"، 

االقتصاد لتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي، وبذلك انتقمت ضرورة تدخل الدولة في 
في األسواق والتأثير التدخل ال تؤمن فيو بضرورة  التيالدولة من مفيوم "الدولة الحارسة" 

عمى حرية حركتيا، إلى مفيوم "الدولة المتدخمة" التي تعتبر أن التدخل ضروري لمقضاء 
عادة النشاط لالقتصاد  .عمى األزمات وا 

تخمت الدولة عن دورىا الحيادي التقميدي وخاصة بعد انتشار أفكار نظرية وقد      
عجز النظام الرأسمالي القائم عمى  بينخالل الثالثينات من القرن الماضي، الذي )كينز(، 

م ناتجة عن الفجوة بين 0909النشاط الفردي الحر عن تحقيق التوازن، وأوضح أن أزمة 
شيط الطمب نالكمي، وأن الحل يكون من خالل تدخل الدولة وتالعرض الكمي والطمب 

باعتباره المحرك لدورة النشاط االقتصادي، ومن ، مالكمي الفعال عن طريق اإلنفاق العا
الذي طرأ عمى الفكر االقتصادي حول النظرة إلى دور الدولة في  التغيرلنا  يتضحىنا 

أن تصبح السياسية المالية ركنًا ىامًا من وىذا التطور في دور الدولة أدى إلى االقتصاد، 
أركان االقتصاد الكمي وأصبح من ميام الدولة التدخل لحل االزمات االقتصادية وتحقيق 

تماعي إضافة إلى التوازن المالي، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم التوازن االقتصادي واالج
واع النفقات العامة، وتأثير كل وترتب عمى ىذه الزيادة االىتمام بدراسة أنالنفقات العامة، 

  07نوع في االقتصاد.

 .االشتراكي الفكرالنفقات العامة في -1-1-2-3
ونظر أنصار ىذا  ،م0907مبادئ الفكر االشتراكي بعد نشوب الثورة الروسية سنة  رتظي

الفكر إلى أن الجوىر في األزمات االقتصادية التي يشيدىا النظام الرأسمالي تعود إلى 
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مصمحة األفراد عمى المصمحة العامة في المجتمع، مما أدى إلى ضرورة تدخل تغميب 
الدولة في االقتصاد وأن تكون المقرر الرئيسي ألي نشاط بحكم أنيا قادرة عمى تعظيم 

  مصمحة أفرداىا.
لم يعد دور الدولة وفق ىذا الفكر عمى التدخل فقط لحل األزمات االقتصادية      

نما وتحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي،  توسع لتصبح الدولة ىي المالك لوسائل وا 
اإلنتاج وتنفرد باتخاذ القرارات المتعمقة باالستثمار واإلنتاج، بيدف رفع معدالت النمو 

وىذه المشاركة  العامة وعدم اإلخالل بالجانب االجتماعي، االقتصادي تحقيقًا لممصمحة
 مبدأ "االيدولوجية االجتماعية" في النشاط االقتصادي يجب أن تكون مستمرة انطالقًا من

وتمتمك معظم وسائل اإلنتاج، ومن ميام الدولة في  وبذلك تصبح الدولة ىي المنتج األكبر
اإلنتاج وتقوم بتوزيع الدخل أكثر من كونيا النظام االشتراكي أن تمتمك وتستثمر وسائل 

ن تولي الدولة ليذه الميام يستدعي تزايد في النفقات العامة، لتتمكن الدولة  مستيمكة لو، وا 
 08من أداء مياميا في تحقيق التوازن بين اإلنتاج واالستيالك.

القتصادي تمس الجانب ا فييتحتل النفقات العامة في الفكر االشتراكي أىمية كبيرة،     
ألن الدولة ىي المنتج والمستثمر األكبر في السوق وبذلك تتحمل العبء األكبر في 

ألنو يقع ، وكذلك تمس الجانب االجتماعي أيضًا تحقيق التوازن بين االستيالك واالنتاج
شباع جميع الحاجات العامة، وىذا ما يؤدي إلى  عمى عاتقيا تعظيم مصمحة أفرادىا وا 

 .في الدول االشتراكية فقات العامةتزايد في حجم الن

 الحديث.المالي  الفكرفي  العام اإلنفاق-1-1-2-4
إن تطور دور السمطة العامة، عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الحياة االقتصادية 
واالجتماعية، أدى إلى اتساع كبير في تشاطيا المالي، وخاصة بعد بروز معالم نظام 

ما يسمى "دولة الرفاه ور ظيو يقوم عمى مبادئ العولمة اقتصادي عالمي جديد 
حيث تتوسع الدولة في نفقاتيا االجتماعية لتحقيق الرفاه االجتماعي لألفراد االقتصادي" 
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        06                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

وبرزت في ىذا المجال ، 09وبذلك ال يقتصر دورىا عمى تحقيق التوازن االقتصادي فقط
 ومنيا: أداءىانفقات عامة جديدة تتولى الدولة 

  محاربة الفقرنفقات.  
ر شبكات الحماية تطويحيث تعمل الدول عمى التخفيف من حدة الفقر عبر 

يحدد البنك الدولي خط الفقر االجتماعية، والتوسع في توزيع اإلعانات، كما 
( دوالر في اليوم كمخصص لمفرد وىو يمثل الحد األدنى لممعيشة، لذلك 0205ب)

تعمل الدول عمى زيادة استثماراتيا وتوفير فرص عمل لممناطق كثيفة السكان، 
وتعديل التشريعات والقرارات التي تحول دون توفير ا، ورفع مستوى المعيشة ألفرادى

 العدالة االجتماعية.
  األمية القضاء عمىنفقات. 

تتولى الدولة ميمة تامين حد أدنى من التعميم ألفرادىا، عبر توفير منشآت 
وفق سياسة التوجو لألماكن األكثر تجمعًا سكانيًا واألكثر  ومستمزمات التعميم

 الدخل لمتابعة تعميميم.ودعم محدودي ، حاجة
  ديةاالقتصانفقات الرقابة. 

من أىم عوامل فشل السياسة االقتصادية، لذلك ينبغي  ييعتبر الفساد االقتصاد
 دي لقضايا الرشوة والفساد،ذات مصداقية لمتصعمى الدولة إقامة مؤسسات رقابية 

كما يجب العمل عمى تسييل النشاط االستثماري ومحاربة كل ما من شأنو عرقمة 
 .القتصاد الموازيظاىرة اذلك ك

  الرعاية الصحية الضروريةنفقات.  
يتوجب عمى الدولة االلتزام بتامين حد أدنى ضروري لمرعاية الصحية لألفراد 

ذلك بوضوح من ، ويظير الدولةوالعمل عمى أن تستفيد من ذلك كافة مناطق 
 خالل تطور حجم اإلنفاق العام الموجو لمرعاية الصحية في أغمب بمدان العالم.

                                                           

الجزائر: ديوان المطبوعات  .(3)ط.. المدخل إلى السياسات االقتصادية الكمية(. 0226قدي، عبد المجيد. )09 
 .03ص الجامعية.



        07                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

  البحث العممينفقات. 
يعتبر اإلنفاق عمى البحث العممي أحد أىم عوامل ازدىار البمدان وتحقيق التنمية 
المستدامة، وقد أصبح يشكل نسبة جيدة من إجمالي اإلنفاق العام خاصة في 

مختمف الجوانب التكنموجية المرتكزة التي تشيد تطورًا ممحوظًا في متقدمة، الدولة ال
عمى العمم والمعرفة، ويعتبر ذلك ثمرة لما تم إنفاقو في مجال خدمة البحث العممي 

فاإلنفاق عمى البحث العممي ىو استثمار سوف يعطي نتائجو  في تمك البمدان،
باإلنفاق عمى البحث العممي  عمى المدى الطويل، ويقل إقبال القطاع الخاص

بسبب عدم مردوديتو عمى المدى القصير لذلك يتوجب عمى الدولة تولي اإلنفاق 
 عميو.

 الدولة في االقتصاد. دور قياس-1-1-2-5
لذلك يجب أن يخضع ىذه التدخل منيا،  مفرتدخل الدولة في االقتصاد ضرورة ال أصبح 

لطغيان القطاع العام في الحياة االقتصادية، مما إلى جممة من المؤشرات والمعايير تجنبًا 
التي تقيس دور الدولة في  عمى النشاط االقتصادي، ومن بين ىذه المعايير ينعكس سمباً 
 :02جداالقتصاد ن

  إلى الناتج المحمي العام اإلنفاقنسبة. 
يقيس ىذا المعيار مدى الحجم المخصص من الدخل القومي لإلنفاق العام، 
وتتمثل النفقات العامة في نفقات جميع الييئات والسمطات المتمثمة في الحكومة 

ويعبر عن مدى مساىمة القطاع العام في الناتج المحمي والمحمية،  المركزية
إال أن ىناك صعوبات عديدة يعاني منيا ىذا المعيار تتمثل في مدى االجمالي، 

 .أو توفر نفقات السمطات المحمية نظرًا لتعددىادقة المعمومات المتوفرة، 
الناتج المحمي في  من العام نسبة اإلنفاق يمثلالتالي ( 0) والشكل رقم     

لناتج المحمي شكمت أن النفقات العامة كنسبة من اسورية، ويتبين لنا من خاللو 
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        08                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

، إال أنيا لم 00%(0828كانت بالمتوسط خالل فترة الدراسة )حيث نسبة ميمة 
م نتيجة 0200تأخذ منحى مستقر، بل كانت متذبذبة، وأعمى قيمة ليا كانت عام 

، استدعت التوسع في التوسع في االنفاق الجاري نظرًا لما تشيده البالد من أزمة
 .(0)، انظر إلى الشكل اإلنفاق

 (.0200-0222الناتج المحمي ) إلى(: نسبة اإلنفاق العام 0الشكل رقم )    

 
، أما 0202، 0225المصدر: الشكل من تصميم الباحث باالعتماد عمى بيانات منشورات مصرف سورية المركزي الربعية، 

تداعيات عمى االقتصاد الكمي  –سورية الجميورية العربية الالنزاع في االسكوا، ، من تقديرات 0200، 0200بيانات عامي 
  .00ص، 0204، وعقبات في طريق األىداف االنمائية لأللفية

 نسبة االستهالك العام إلى الناتج المحمي. 
جميع أوجو االنفاق الجاري بما في ذلك االنفاق عن االستيالك العام يعبر 

فراد، ويوضح العسكري، وىو يبين حجم الخدمات التي توفرىا الحكومة لعامة األ
 ضمن بقينسبة اإلنفاق الجاري إلى الناتج المحمي الذي التالي ( 0رقم ) الشكل
 اً تأثر ازداد اإلنفاق الجاري مم، أما بعد ذلك فقد 0202حتى عام  متقاربة ياتمستو 

%( من الناتج 32مستوى ) فوقإلى ارتفاعو  مما أدىباألزمة التي تشيدىا البالد 
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        09                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

في يادة لز باإلضافة إلى ا الزيادة في األجور التي حصمت،نتيجة وذلك  ،المحمي
 .اية االجتماعيةاإلنفاق العسكري ومبالغ الرع

 (.0200-0222الناتج المحمي ) إلىالجاري العام (: نسبة اإلنفاق 0رقم ) الشكل    

 

بيانات ، أما 0202، 0225المصدر: الشكل من تصميم الباحث باالعتماد عمى منشورات مصرف سورية المركزي الربعية، 
تداعيات عمى االقتصاد الكمي وعقبات  –سورية الجميورية العربية الالنزاع في االسكوا، ، من تقديرات 0200، 0200 عامي

 .00، ص0204، في طريق األىداف االنمائية لأللفية

 نسبة االستثمار العام إلى الناتج المحمي. 
النفقات التي تصرف من قبل الحكومة بيدف الحصول االستثمار العام جميع  يمثل

عمى تجييزات رأسمالية لتمبية الحاجات العامة كمشاريع التعميم والصحة أو إقامة 
بنى تحتية من طرق وجسور، أو النفقات العامة التي تذىب لزيادة اإلنتاج السمعي 

كما يشمل  ،والكونسروة وغيرىامثل مشروعات الدولة اإلنتاجية من معامل السكر 
ىذا المقياس  ويعداالستثمار العام جميع أوجو االستثمارات المالية التابعة لمدولة، 

مدى  يوضح ألنوحجم التدخل الحكومي في االقتصاد عن مدى  تعبيراً أكثر 
  .رأس المال إلى جانب القطاع الخاصمشاركة الدولة في عممية اإلنتاج وخمق 

نسبة االنفاق العام االستثماري إلى يظير لنا أن التالي ( 3رقم ) والشكل     
سياسة  اتباعنتيجة م، ويمكن تفسير ذلك 0226تناقصت بعد عام الناتج المحمي 

تقميص دور القطاع العام في  وق االجتماعي التي من خالليا تماقتصاد الس
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        02                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

كانت االستثمار بيدف افساح المجال أمام القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت 
 رًا عمى القطاع العام. حك

 (.0200-0222االستثماري إلى الناتج المحمي )العام (: نسبة اإلنفاق 3الشكل رقم ) 

 

، أما بيانات 0202، 0225المصدر: الشكل من تصميم الباحث باالعتماد عمى منشورات مصرف سورية المركزي الربعية، 
تداعيات عمى االقتصاد الكمي وعقبات  –الجميورية العربية السورية النزاع في االسكوا، من تقديرات ، 0200، 0200عامي 

 .00ص، 0204، في طريق األىداف االنمائية لأللفية
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        00                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 .محددات اإلنفاق العامو ضوابط المبحث الثاني: 
كما البد من االلتزام بمحددات معينة ىناك عدة ضوابط تحكم وتقيد إقرار النفقات العامة، 

، لذلك سوف نذكر ىذه الضوابط والمحددات مبية من قبل ىذه النفقاتآثار ستجنبًا ألية 
 ونتوسع في شرحيا بالتفصيل كما يأتي.

  النفقات العامة. ضوابط-1-2-1
تحدد النوع والحجم األمثل من ىذه النفقات، التي المعايير العامة  النفقة بضوابطيقصد 

، وانطالقًا من ىذا المفيوم سوف 00واجتماعياً والتي تدعم مشروعية ىذه النفقات اقتصاديًا 
 ضابط ونشرحو بالتفصيل.إلى كل  نتعرض

 المنفعة. ضابط-1-2-1-1
إشباع حاجة عامة وذلك يكون من خالل تحقيق قد رأينا أن أحد عناصر النفقة العامة ىو 

 إذا ىدفت النفقة العامة لتحقيق نفع وتتحقق المنفعة ،03لألفراد أكبر نفع عام ممكن
ن تبرير النفقة العامة يستند عمى الاقتصادي أو اجتماعي،  لذلك  المترتبة عمييا،نفعة موا 

كما يجب أن ال تيدف النفقة إلى تحقيق نفع لجماعة ما أو يعد ىذا المعيار أمرًا منطقيًا، 
 فرد ما ، بل يجب أن تحقق النفع لجميع أفراد المجتمع. 

يتوجب عمييا العام أكبر قدر ممكن من المنافع، من أجل أن تحقق الدولة بإنفاقيا      
المفاضمة بين مختمف المشاريع عمى أساس ما تحققو كل منيا من منفعة جماعية، 
ويصعب تحديد المنفعة المترتبة من النفقة العامة ألن لكل نفقة آثار اقتصادية أو 

 المنفعة يحدداناجتماعية، حاضرة او مستقبمية، لذلك سوف نذكر فيما يمي معياران 
 :04المترتبة عمى كل نفقة عامة وىما
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        00                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 .االتجاه الشخصي  
الناجمة عن اإلنفاق العام من المنفعة ممكن أن نحدد  ناأن أصحاب ىذا التوجويرى 

خالل مقارنة الناتج االجتماعي المتولد عن ىذه النفقة، والناتج المتولد عن ترك ىذه 
 عميو صعوبة تطبيقو واقعيًا.خذ بيد األفراد، ويؤ  النفقة العامة

 .االتجاه الموضوعي  
اإلنفاق العام تقاس من خالل ما  الناتجة عن أن المنفعة  التوجويرى أنصار ىذا 

ويؤخذ عمى ىذا  ،االقتصادي النموالزيادة في الدخل القومي و تحققو من معدالت 
أما  ،الجتماعي لياالمعيار اىتمامو بالجانب االقتصادي لمنفقة العامة واىمالو الجانب ا

 ميزاتو فيو معيار سيل القياس.
العام فقد تم عدم وجود معيار محدد وقاطع لقياس المنفعة في اإلنفاق  ونتيجة      

 : 05تعكس مقدار المنفعة في اإلنفاق العام وىيمؤشرات االستعانة بعدة 
 في توزيع دخول األفراد. التباين مدى -
 .السكانومتوسط أعمار  ةة المقدمالصحيالرعاية  مستوى -
 .لألفرادالمخصصة  المساكنعدد  -
 لممواطنين. المتوفرةجتماعية االخدمات ال مدى جودة -

 .االقتصاد ضابط-1-2-1-2
يقصد بيذا المعيار االبتعاد عن اإلسراف والتبذير في النفقات العامة، وىذا ال يعني عدم 
نما يعني تقييد النفقة العامة وحسن  تحقيق األىداف االقتصادية المرجوة من النفقة العامة وا 

يتم إنفاق أي مبمغ إال لمبرر، وأن توجو في المرافق العامة بأقل استخدميا بحيث ال 
ن أول من نادى بيذه القاعدة ىو "ساي" حيث نظر إلى اإلنفاق العام كنظرتو و  تكاليف. ا 

إلى االستيالك الخاص وطالب بأن يخضع لمبدأ الوفر وأن يكون في حدود ما يجب 
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        03                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

ن االقتصاد في اإلنفاق العام ال يكون إال من خالل حسن وكفاءة استخدام ىذا و  .06انفاقو ا 
النفقات العامة وأقصى ما يمكن تخصيصو من موارد مالية اإلنفاق، ومن ثم الموازنة بين 

وحتى تكون النفقة العامة بعيدة عن  لخدمة اليدف االقتصادي الموجية إليو ىذه النفقة،
 : 07اإلسراف والتبذير يجب أن تمتزم بالمبادئ التالية

اإلنفاق العام الذي حجم  تقديرويكون ذلك عبر  لنفقات العامة:احجم  تقدير - أ
في واإلسراف  المبالغةوعدم يحقق أكبر منفعة بأقل قدر ممكن من اإلنفاق، 

 .تقابميادون تحقق منفعة عامة  ةالعام النفقاتحجم 
دراسات إعداد ويتم ذلك من خالل  لمشروعات:ا تكاليف واحتياجات تحديد - ب

من أىم الوسائل االقتصادية لممشروعات التي سوف تنفذ، وتعتبر الجدوى 
بالنسبة لمنفقات خاصة و النفقات العامة  لتجنب اإلسراف والتبذير فيالممكنة 

االستثمارية، والمتمثمة في مشاريع عامة تسمح بتطبيق دراسات الجدوى لحساب 
 تكاليفيا وتقدير األرباح والمزايا اقتصادية التي توفرىا.

النفقات العامة،  ضبطفي  الموافقة ىذه وتساعد البرلمان: موافقة عمى الحصول - ت
ن قد يطالبون الحكومة بإلغاء بعض النفقات ن ممثمي الشعب الذيع تصدر اكوني

 .ممصمحة العامةوخدمة ل أولويةبأخرى أكثر استبداليا  وأالمقررة 
 إن اإلسراف والتبذير يفقد النفقات العامة مبرر وجودىا، لذلك :اإلسرافتجنب  - ث

 .تجنب المبالغة واإلسراف في النفقات العامةيتوجب عمى الحكومة 
التي  القواعدأىم  منفيو، اإلسراف والتبذير وتجنب في اإلنفاق العام االقتصاد  ويعد     
 الجدوىأن تقيس مؤشرات يمكن لذلك يمكننا االستفادة من ، ةالعام النفقة تضبط

 :08وىيالعام لإلنفاق االقتصادية 
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        04                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

  العام. اإلنفاقمؤشر إنتاجية 
وبين تكمفة ىذه النفقة، لنفقة العامة اعن الناتجة المنفعة الحدية يقارن ىذا المؤشر بين 

ولحساب ىذا المؤشر نحن بحاجة إلى كافة البيانات التي تخص التكاليف الحدية 
والمنفعة الحدية الناتجة عن النفقة العامة، لذلك يعتبر ىذا المؤشر بالغ الصعوبة 

 المنافع الحدية والتكاليف الحدية عمى حد سواء.عمميًا بسبب صعوبة حساب 

  الحكومياالستثمار مؤشر. 
 ما يمي: حسابىذا المؤشر عمى  يستند
 .فرص عمل تأمينمدى قدرة المشروع االستثماري عمى  -
 .القطع األجنبي لمبمدرصيد من  تأمينعمى االستثماري مدى قدرة المشروع  -
 السوق المحمية.توفير متطمبات مدى قدرة المشروع االستثماري عمى  -
 فائدةلمدى  حساب المعايير الثالث سابقة الذكر كمقياسعمى  يستندىذا المؤشر      

 عمى الوضع االقتصادي واالجتماعي. وأىمية النفقات العامة

 المرونة. ضابط-1-2-1-3
 فينما أيضًا ا  مرونة الحجم زيادة أو نقصان فقط، و مرونة النفقات العامة ال يقصد ب

ينبغي أن ال تخرج النفقة العامة عن اليدف لذلك االلتزام بما وجيت إليو النفقة العامة، 
 الذي حدد ليا.

في بعض األحيان نتيجة ظروف معينة قد ترغب الحكومة في تقديم نفقة عمى      
أخرى، عندىا ينظر إلى األىداف التي رسمت لمجمل النفقات العامة، ويتم التصرف عمى 

ية تقديم ىدف عمى آخر، وىذا ما يسمى مبدأ أولوية األىداف، ويتطمب ذلك أساس أىم
مدى قدرتيا عمى االنتقال من قطاع إلى ، أي أن تكون النفقات العامة تتمتع بمرونة كافية

 .  09آخر
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 .الترخيص ضابط-1-2-1-4
ونعني بو أن النفقة العامة يجب أن تصرف من قبل ىيئة عامة وليذا ينبغي أن تحصل 
عمى موافقة السمطة المختصة بصرف ىذه النفقة، ذلك الن الغرض من االنفاق العام ىو 

 اشباع الحاجات العامة وىذا ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة.

 العدالة. ضابط-1-2-1-5
من خالل المساواة في تحمل أعباءىا وذلك عبر التوزيع وتكون العدالة في النفقات العامة 

لألعباء الضريبية التي تمول تمك النفقات، مع مراعاة المقدرة عمى الدفع لكل فرد العادل 
 مكمف.

أما الوجو اآلخر لمعدالة في النفقات العامة، فيو يتعمق في تحقيق المساواة في      
االستفادة من الخدمات والمنافع العامة، بحيث ال تكون لمصمحة جماعة دون أخرى أو 

 يعتبر خروج عن خدمة المنفعة العامة مراعاة الفئات االجتماعية ولكن الفرد دون آخر، 
محدودة الدخل من خالل إعانات مقدمة ليم، أو تقديم خدمات تساىم في رفع مستوى 
دخوليم الحقيقية، أو عبر تولي الحكومة اإلنفاق عمى الخدمات التعميمية والصحية، مما 

عدالة أكبر في توزيع الدخل وتقميل  وبذلك تحققانتاجية االقتصاد، رفع يساعد عمى 
 التفاوت في المجتمع.

 توفرإن توفر القواعد التي تضبط النفقات العامة لن يؤتي تأثيره إال من خالل      
يمزم من التقيد بيذه الضوابط، وىذه الوسائل عمى تجبر المؤسسات الحكومية التي وسائل ال

الذي تمر بو النفقة العامة في تسمسل ال تبينوقوانين تشريعية بيئة  أجل استخداميا توفر
إطار  ضمنالنشاط المالي لمدول  ييدف إلى وضع اإلجراء وىذاالمؤسسات الحكومية، 

 عمى الرقابي العمل بعد توفير البيئة القانونية التي تحكم اإلنفاق العام يبدأمن قانوني، و 
 :32ياومنجيود مختمفة النفقات العامة وتتطمب الرقابة تعاون  صرف
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

  .الرقابة اإلدارية 
وعادة ما  تمثل المرحمة االولى من مراحل التأكد من االلتزام بضوابط النفقات العامة،

اإلشراف عمى مثل ىذا النوع من الرقابة من خالل المراقبين وزارة المالية  تتولى
، وتعمد ةوالموظفين والمحاسبين في مختمف الوزارات والييئات والمؤسسات العام

الرقابة اإلدارية عمى التأكد من أن األموال التي ستصرفيا المؤسسات الحكومية ىي 
ضمن اعتماد مالي مخصص لمثل ىذا النوع من النفقات أم ال، لذلك فيي مرحمة 

قد ىكذا رقابة بأنيا ليست ذات فعالية في تجنب اليدر تتسبق تنفيذ اإلنفاق العام، وتن
الرقابة اإلدارية ىي عبارة عن رقابة إدارة عمى  واإلسراف في النفقات العامة، ألن

نفسيا، وفق القواعد التي تحكم النفقة ضمن ىذه المؤسسة، لذلك ال تشكل أي ضغط 
إذ عمى األغمب ال يتم االلتزام من قبل اإلدارة بمثل ىذه الرقابة، ، عمى اإلنفاق العام

 .  30اقفي اإلنف االقتصادمما يجعل النفقات العامة تبتعد عن مبدأ 

 .الرقابة المحاسبية 
 محاسبين مستقمين ينفذىاحيث الترتيب عمى النفقة العامة، ىي المرحمة الثانية من 

يمتمكون صالحية واسعة لمرقابة والتدقيق، وييدفون إلى التأكد من مطابقة إجراءات 
بعد الصرف واإلنفاق مع الحدود التي وضعتيا الميزانية العامة والقواعد المالية، وتتم 

 تنفيذ اإلنفاق العام.

 الرقابة البرلمانية. 
، مناقشة الحساب الختاميمن الرقابة وينفذىا البرلمان، وتتم فييا ىي المرحمة األخيرة 

نما البرلمان  ال يقتصر دورو  الرقابي عمى تنفيذ االعتمادات المقررة في الميزانية، وا 
ويعمد البرلمان إلى  ،اتوصيصيتوسع أيضًا ليضم الرقابة عمى حجم اإلنفاق العام وتخ

االلتزام بضوابط النفقة العامة وتوفر من المصادقة عمى الحساب الختامي بعد التأكد 
 عناصرىا.
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 العام. اإلنفاقمحددات -1-2-2
وأىم ىذه العوامل شكل النظام السياسي، النفقات العامة التي تحدد بعض العوامل ىناك 

النشاط االقتصادي، وسوف نعطي فيما يمي فكرة موجزة وتوفر اإليرادات العامة، وحالة 
 عن كل من ىذه المحددات.

 لنظام السياسي.ا شكل -1-2-2-1
يتحدد النظام االقتصادي السائد في بمد ما من خالل شكل النظم السياسي، مما ينعكس 

عامة حيث كما ذكرنا سابقًا أن حجم النفقات العمى حجم النفقات العامة زيادة أو نقصانًا، 
كان صغيرًا خالل فترة الدولة الحارسة واتسع أكثر في فترة الدولة المتدخمة، فمم يكن 

ظيور المفيوم لإلنفاق العام دورًا اقتصاديًا في ظل المفيوم التقميدي لدور الدولة، أما مع 
ضافة إلى إالتوسع في االستخدام وزيادة الدخول لزيادة الطمب الفعال المعاصر لمدولة و 

تبني الدولة نفقات جديدة كالرعاية الصحية والبحث العممي، كل ىذا التوسع في اإلنفاق 
 شكل النظام السياسي لمدولة.تطور مترافقًا مع  كانالعام 

 النشاط االقتصادي. حالة-0-0-0-0
 تعد حالة النشاط االقتصادي محددًا ميمًا لحجم النفقات العامة فإذا كان االقتصاد يعاني
من ظاىرة التضخم واالرتفاع في األسعار تعمد الدولة إلى تخفيض نفقاتيا العامة لتقميل 
الطمب والخروج من حالة التضخم، أما إذا عانى االقتصاد من حالة الركود االقتصادي 
تتدخل الدولة من خالل التوسع في اإلنفاق العام لزيادة الطمب الفعال وتحريك السوق، مما 

العام يتأثر بحالة النشاط االقتصادي والدورة االقتصادية، فالعالقة عكسية  يدل أن اإلنفاق
 .30السائد بين حجم اإلنفاق العام وحالة النشاط االقتصادي
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

ن العالقة بين حالة النشاط االقتصادي ومستوى اإلنفاق العام كانت المحدد       وا 
األساسي لزيادة النفقات العامة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، بفعل نمو النشاط 

  .33االقتصادي في تمك الفترة مما أدى إلى زيادة حجم النفقات العامة

 .توفر اإليرادات العامة-1-2-2-3
ويعد بمقدار اإليرادات العامة ونسبة الزيادة السنوية فييا، يتأثر حجم النفقات العامة إن 
إذ ال يمكن لمدولة أن تنفق  حدود اإلنفاق العام، رسمي ميماً عاماًل  اإليرادات العامة توفر

أمواًل تفوق التي تحصل عمييا، ألن توسعيا في اإلنفاق سوف يؤدي إلى توسع في 
المقدرة ات ممل يحمل األفراد عبئًا أكبر من الضرائب والرسوم، وتقاس تحصيل اإليراد

الدخل عمى تحمل الضرائب قدرة تبين مدى المالية لمدولة في شكل مقدرة تكميفية 
معيا  وتتعززالحصيمة الضريبية تزداد المقدرة التكميفية لمدخل  ازدياد ومعالمفروضة، 

األفراد  قدرةبمدى  وترتبطالمقدرة المالية لمدولة، والمقدرة الثانية ىي المقدرة اإلقتراضية 
عمى االدخار مما يسيل عممية االقتراض الداخمية من خالل طرح الدولة سندات 

 . 34الخزينة
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 المبحث الثالث: أنواع النفقات العامة وأسباب تزايدها.
المعاصرة عن سياسة الحياد المالي، اتسع نطاق اإلنفاق العام، مع تخمي الحكومات 

 تعطيإلى تحقيقيا، وكان طبيعيًا أن  وتعددت وظائفو واألىداف التي يمكن أن يرمي
الدراسات الحالية أىمية متزايدة لمحاوالت تجميع وتطبيق النفقات العامة في مجموعات 

ب تزايد ىذه النفقات والتفريق بين الزيادة ودراسة أسبا ،لمعايير وأسس معينة محدودة وفقاً 
 الظاىرية والحقيقة لمنفقات العامة.

 أنواع النفقات العامة:-1-3-1
ال تشكل النفقات العامة كاًل متجانسًا، ويعني ذلك أنو يمكن تقسيم النفقات العامة إلى عدة 

إلى النفقات تقسيمات مختمفة، وتختمف ىذه التقسيمات تبعًا لمطريقة التي ينظر بيا 
العامة، حيث يمكن تقسيم النفقات العامة من وجية النظر االقتصادية إلى أربعة تقسيمات 

 :35وىي
 تقسيم النفقات العامة تبعًا لمغرض منيا. .1
 القومي. االنتاج فيتقسيم النفقات العامة تبعًا آلثارىا  .2
 تقسيم النفقات العامة تبعًا لنطاق سريانيا. .3
 تبعًا النتظاميا.تقسيم النفقات العامة  .4

 تقسيم النفقات العامة تبعًا ألغراضها.-1-3-1-1
 :36يمكن تقسيم النفقات العامة تبعًا ألغراضيا إلى األنواع التالية

وتتمثل في نفقات الجياز االداري في الدولة مثل رواتب  النفقات االدارية: - أ
 الموظفين ومعاشات التقاعد.
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

ويقصد بيا تمك النفقات المرصودة من أجل تحقيق  النفقات االقتصادية: - ب
األىداف االقتصادية، مثل نفقات إنشاء المشاريع االقتصادية، واالعانات والمنح 

 االقتصادية.
وتتضمن تمك النفقات المخصصة من أجل تحقيق  النفقات االجتماعية: - ت

 الخدمات الصحية والتعميمية والضمان االجتماعي.
 مثل في نفقات أقساط الدين العام وأداء الفوائد.وتت النفقات المالية: - ث
 وىي نفقات دعم القوات المسمحة وبرامج األمن والتسميح. النفقات العسكرية: - ج

 تقسيم النفقات العامة تبعًا آلثارها في االنتاج القومي:-1-3-1-2
  إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويمية:تقسم النفقات العامة وفقًا ليذا المعيار 

نتاج القومي، ت التي تؤدي مباشرة إلى زيادة اإلتمك النفقاىي  :النفقات الحقيقية .1
مثل دخواًل جديدة ناليا أصحابيا مقابل "وت فيي النفقات المنتجة التي تتم بمقابل

تقديميم العمل أو سمع وخدمات لمدولة، تضاف إلى باقي الدخول المكونة لمدخل 
 .37االنتاج"القومي وتؤثر عمى كمية ونوع 

نتاج القومي، لتي ال تؤدي مباشرة إلى زيادة اإلىي النفقات ا :النفقات التحويمية .2
إلى آخر او من جماعة إلى جماعة  شخصإنما ىي تنقل القوة الشرائية من 

 بارىا اعادة توزيع لمدخل القومي.وىي تتم دون مقابل، ويمكن اعتاخرى، 
التحويمية عمى ثالث النفقة العامة الحقيقية و العامة وقد اعتمد في التفرقة بين النفقة      

 :38معايير وىي
الدولة من أموال أو خدمات لقاء  تأخذهويقصد بو ما  معيار المقابل المباشر: - أ

نفقاتيا العامة، فالنفقة العامة الحقيقية تكون بمقابل مباشر تخصل عميو الدولة 
 أما إذا تمت دون مقابل فتعتبر نفقة تحويمية.
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

النفقة الحقيقية تؤدي إلى استخدام الدولة  معيار الزيادة المباشرة في االنتاج: - ب
 جل انتاج سمع وخدمات جديدةا االقتصادية من أىبشكل مباشر لبعض موارد

مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحمي، أما النفقة التحويمية فال تؤدي إلى استخدام 
 .39ناتج المحمي مباشرةموارد الدولة بشكل مباشر وال إلى زيادة ال

تعتبر النفقة  معيار من يقوم باالستهالك المباشر لمموارد االقتصادية لممجتمع: - ت
العامة حقيقية إذا كانت الدولة ىي المستعمل المباشر لمقوة الشرائية، كما في 

لمموظفين حيث تقوم الدولة باالستيالك المباشر  حال دفع الرواتب واألجور
لخدمات الموظفين التي تعتبر أحد الموارد االقتصادية )العمل(، بينما النفقة 
التحويمية تتحقق إذا كان األفراد ىم المستعممين المباشرين لمقوة الشرائية لمنقود 

 .42محل االنفاق كإعانات البطالة أو المرض أو العجز

 النفقات العامة تبعًا لنطاق سريانها: تقسيم-1-3-1-3
 تقسم النفقات العامة وفق ىذا المعيار إلى نفقات عامة مركزية ونفقات عامة محمية

 :40ولمتمييز بينيما ىناك ثالثة معايير يمكن االعتماد عمييا وىي
تعد النفقة العامة مركزية إذا كان المستفيد منيا  معيار صالح الدولة أو االقميم: - أ

مجتمع الدولة بأكممو، كنفقات األمن والدفاع، بينما تعتبر النفقة محمية إذا كانت 
ومثاليا نفقات الكيرباء أو المياه إلحدى موجية لصالح إقميم داخل الدولة، 

 المحافظات.
ر تكون النفقة مركزية ووفق ىذا المعيا معيار من يتحمل عبء النفقات العامة: - ب

إذا تم تمويميا من الموازنة العامة لمدولة أي يتحمل عبأىا المجتمع بأكممو، في 
حين تعتبر محمية إذا تحمل عبأىا سكان اقميم معين عن طريق الموازنة 

 المحمية.
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

ويتم النظر إلى الموازنة التي ترد  معيار الموازنة التي ترد فيها النفقة العامة: - ت
ة فتكون مركزية إذا وردت في الموازنة العامة بينما تعتبر محمية إذا فييا النفق

 .40وردت في موازنة االقميم بصرف النظر عن المستفيد أو من يتحمل عبأىا

 تقسيم النفقات العامة تبعًا النتظامها:-1-3-1-4
 :43تقسم النفقات العامة وفقًا ليذا المعيار إلى

وىي تمك النفقات التي تتكر سنويًا في الموازنة دون أن  نفقات عامة عادية: - أ
يعني تكرارىا بذات الحجم، كرواتب الموظفين ونفقات الصيانة وفوائد القروض 

 وغيرىا.
ال تتميز باالنتظام والدورية مثل نفقات انشاء السدود  نفقات عامة غير عادية: - ب

 كالقروض وغيرىا.والحروب والكوارث واألزمات، وتمول بإيرادات غير عادية 
اتجو الفكر المالي الحديث إلى تقسيم  االقتصادالنشاط ونتيجة تطور دور الدولة في      

 آخر أكثر واقعية عمى النحو اآلتي:
ورودىا بالموازنة حيث وىي ذات طابع عادي ومتكرر من  :الجارية النفقات-1

دارة المرافق العامة كأجور عمال الدولةيسيتلوتيدف  العامة وما تسدده  ر وا 
 .44لموردييا مقابل السمع والخدمات

وىي نفقات تكوين وتحصيل رأس المال الثابت من  :ةاالستثماري النفقات-2
مخزون وأراضي وكذلك أصول غير مادية، واليدف منيا توسيع الطاقة االنتاجية 
لتحقيق النمو االقتصادي، وتوصف بأنيا مرنة وتستجيب بسرعة لتقمبات المقدرة 

 لمدولة. المالية 
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 أسباب تزايد النفقات العامة:-1-3-2
، ويعود ذلك إلى اىرة عامة ومستمرة في جميع الدولإن ظاىرة ازدياد النفقات العامة ظ

وليس من الضروري أن يترافق توسع الحاجات العامة ألفراد المجتمع عامًا بعد آخر، 
زيادة اإلنفاق العام مع زيادة المنفعة المتحصمة، كما يمكن أن ال تؤدي زيادة النفقات 
العامة إلى زيادة العبء عمى األفراد، لذلك يجب أن نفرق بين نوعين من الزيادة في 

ادة حقيقية وليا اإلنفاق العام، زيادة يترتب عمييا زيادة المنافع المتحصمة لألفراد وتسمى زي
أسبابيا، وزيادة ظاىرية تزيد النفقات العامة دون زيادة المنفعة المتحصمة وأيضًا ليا 

وسوف نتعرض فيما يأتي إلى أسباب كل من الزيادتين الحقيقية والظاىرية أسبابيا، 
 45:لإلنفاق العام وىي

 أسباب الزيادة الظاهرية لمنفقات العامة.-1-3-2-1
الظاىرية الزيادة التي ال يترتب عمييا زيادة في نصيب الفرد من السمع يقصد بالزيادة 

وترجع ىذه الزيادة إلى أسباب تزيد من حجم ، 46والخدمات العامة التي تقدميا الدولة
ويمكن تحديد ، اإلنفاق العام رقميًا دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنفعة الحقيقية لألفراد

 زيادة الظاىرية كما يمي:التي تؤدي إلى الأىم األسباب 

  لنقود.ا قيمةانخفاض 
ويقصد بانخفاض قيمة النقود ىبوط القوة الشرائية لوحدة النقد، وذلك نتيجة ارتفاع 

السمع والخدمات بما تستطيع أن تحصل عميو من حيث يعبر عن ىذه القيمة األسعار، 
وحدات الدولة تدفع ونتيجة ارتفاع األسعار ، نقود()القوة الشرائية لمبوحدة النقد الواحدة 

مى نفس الكمية من السمع والخدمات، وىذا يجعل زيادة اإلنفاق نقدية أكثر لمحصول ع
العام زيادة ظاىرية ألن تزايد اإلنفاق العام لم يزيد كمية السمع والخدمات المتحصمة بل 

 زاد حجم اإلنفاق العام رقمًا. 
                                                           

  .66-65ص ص.  اإلسكندرية: منشأة المعارف. المالية العامة والسياسة المالية.(. 0965فوزي، عبد المنعم. ) 45
 .53ص .مرجع سبق ذكره .المطيف منجد عبدنوزاد عبد الرحمن، والخشالي، الييتي،  46



        34                              .(0200-0222)ر اإلنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية ي  أثر تغ

 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

  القواعد الماليةتغير. 
إلى تغير القواعد الفنية في اعداد قد تكون ناتجة الزيادة في النفقات العامة إن 

الميزانية العامة من دولة إلى أخرى أو من فترة إلى أخرى، كما عند االنتقال من 
الميزانية الصافية التي ال يدرج فييا المبالغ التي تدفعيا الدولة بل يدرج فييا صافي 

، إلى الميزانية اإلجمالية حيث من شأن ذلك أن 47نيابعد طرح النفقات م اإليرادات
يرفع رقم المصروفات العامة ذلك االرتفاع الذي ال تقابمو في حالة اتباع الدولة 

  .الميزانية الصافية
 دكما أن طرق اعداد الميزانية قد يكون ليا دور في رفع قيمة النفقات العامة فعن     

، في تناول الميزانية العامة مثاًل نفقات الدولة التي تنفقيا في المشروعات االقتصادية
ي ميزانية حين أنيا قد ال تظير في الميزانية العامة عند دول أخرى ألنيا تدرج ف

طريقة اعداد الميزانية أخذ بعين االعتبار مستقمة بيذه المصروفات، لذلك يجب أن ن
  فقات العامة.عند البحث في زيادة الن

 .زيادة عدد السكان 
تتطمب زيادة عدد السكان زيادة في اإلنفاق العام ألن ىذه الزيادة في عدد األفراد 
تحمل الدولة أعباء جديدة واجب عمييا توفيرىا مثل نفقات األمن العام والعدالة 

الرعاية الصحية وبناء المدارس والمستشفيات وغيرىا من الحاجات العامة، لذلك و 
تعتبر ىذه الزيادة في اإلنفاق العام زيادة ظاىرية ألنيا حصمت نتيجة زيادة عدد 

  .48زيادة نصيب الفرد من الخدمات العامةإلى السكان، ولم تؤدي 
كما يعد الييكل السكاني من األسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة بشكل      

زيادة نفقات قطاع التعميم،  مععدد األطفال في سن التعميم يترافق زيادة إذ ظاىري، 
الرعاية الصحية إلى ارتفاع أعباء ارتفاع عدد كبار السن في المجتمع  يؤديكما 
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

متص أي زيادة في تفأن زيادة عدد السكان  لذلك، من النفقات العامة واالجتماعية
 .وتجعميا زيادة ظاىرية النفقات العامة

 .أسباب إدارية 
التوسع تقوم الدولة في حيث تعد من األسباب اليامة لمزيادة الظاىرية لإلنفاق العام، 

 وكذلكتحسن في جودة ومستوى الخدمة المتحصمة، دون  نفقات الجياز اإلداريفي 
أن يترافق مع زيادة في االنتاج، مما يترتب دون ل التوسع في التشغيتعمد الدولة إلى 

ضعف مرونة الجياز االنتاجي في الدول أن لمقنعة، كما تنامي ظاىرة البطالة ا عميو
النامية، يضعف من تأثير زيادة االنفاق في تحفيز االنتاج والتشغيل، مما يخمق زيادة 

 .ظاىرية في االنفاق العام

 أسباب الزيادة الحقيقية لمنفقات العامة.-1-3-2-2
المتحصمة عن التوسع في زيادة المنفعة الحقيقية ة لمنفقات العامة يقصد بالزيادة الحقيقي

نصيب الفرد من السمع كما يمكن أن تقاس من خالل تحسن اإلنفاق العام بالنسبة لألفراد، 
 األسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة كما يمي: وتحددوالخدمات العامة، 

 .األسباب االقتصادية 
 أىم األسباب االقتصادية تتمثل فيما يمي:

تترافق الزيادة في معدل النمو االقتصادي مع زيادة في  الدخل القومي:نمو  .1
النفقات العامة، إذ يترتب عمى زيادة الدخل القومي زيادة العوائد التي يحصل 
عمييا أصحاب عناصر اإلنتاج والتي من مجموعيا يتكون الدخل القومي، مما 

ا تحصمو من ضرائب يمكن الدولة من الحصول عمى إيرادات أعمى من خالل م
عمى عوائد عناصر اإلنتاج، وبذلك تتمكن الدولة من التوسع في اإلنفاق العام، 

  .49أي أن ىناك عالقة طردية بين نمو الدخل القومي ونمو النفقات العامة
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

الدورة االقتصادية التي يمر بيا االقتصاد تفرض عمى إن  :ديةالدورة االقتصا .2
الدولة التدخل بزيادة حجم النفقات العامة في أوقات الكساد بيدف التأثير لزيادة 

يط تنشالطمب الكمي الفعال خصوصًا بعد أن أثبتت ىذه السياسة نجاحيا في 
  االقتصاد وتصريف اإلنتاج.

تفرض عمى الدولة زيادة نفقاتيا العامة إن المنافسة الدولية  المنافسة الدولية: .3
بيدف حماية صناعاتيا الناشئة وصادراتيا بصفة عامة، من خالل تقديم المزيد 
من اإلعانات لممشروعات الوطنية لتدعيم قدرتيا التنافسية وتبرز ىذه الظاىرة 

وىو ما القطاع الخاص أداء ينخفض فييا خصوصًا في الدول النامية، التي 
 الدولة.يتطمب تدخل 

 .األسباب االجتماعية 
إن تطور دور الدولة واعتبارىا مسؤولة عن التوازن االجتماعي أدى إلى زيادة حجم 
النفقات العامة، كما أن توسع الدولة في نفقاتيا االجتماعية عمى خدمات اجتماعية 

دى كاإلعانات االجتماعية والرواتب التقاعدية وغيرىا، أجديدة لم تكن تؤدييا من قبل، 
إلى زيادة النفقات العامة أيضًا، كما ساىم تطور الوعي االجتماعي وتعدد الحاجات 
العامة إلى زيادة الضغط عمى الدولة لزيادة نفقاتيا باتجاه رعاية الطبقات الفقيرة، 

 الخدمات العامة.  وتطوير مستوى المعيشة، وتحسين مستوى

 األسباب السياسية. 
نظام الحكم السائد حيث أن انتشار المبادئ الديمقراطية، تتأثر النفقات العامة بطبيعة 

وتوسع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، إضافة إلى اىتمام الحكومة وسعييا 
لتقديم أفضل الخدمات ألفرادىا، سعيًا منيا لكسب رضا الناخبين، زاد من حجم 

وزيادة التمثيل  ،النفقات العامة، كما أدى توسع نشاط الدولة االقميمي والدولي
ونفقات استضافة المؤتمرات الدولية والمشاركة في الدبموماسي وتطور العالقات الدولية 
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

المجاالت التي المنظمات الدولية وما يقدم لدول أخرى كمساعدات ومنح كل ىذا وسع 
  .52تشمميا النفقات العامة

 .األسباب المالية  
 ما يمي:وتتركز أىم األسباب المالية في

كمما حققت الدولة زيادة في مواردىا المالية،  فائض في اإليرادات العامة:وجود  .1
خاصة بعد ظيور الفكر الكينزي الذي  كمما تمكنت من زيادة نفقاتيا العامة،

يؤمن بأنو كمما توسعت النفقات العامة كمما أدى ذلك لرفع معدالت النمو 
 االقتصادي.

تمجأ الدولة إلى االقتراض الداخمي عبر طرح سندات الخزينة  :سهولة االقتراض .2
لالكتتاب لألفراد والمؤسسات مقابل فائدة مالية محددة، مما يسمح ليا بتأمين 

لتغطية التوسع في النفقات من خالل تجميع المدخرات الداخمية مصدر مالي 
كصندوق  التمويل الدوليةفمع وجود مؤسسات  الدوليالمستوى  عمىأما ، العامة

تكون في الغالب خارجية النقد الدولي والبنك الدولي يسمح لمدولة بطمب قروض 
 .الوطنيموجية لتمويل خطط ومشاريع تنموية لصالح االقتصاد 

 األسباب الحربية. 
تختمف ىذه الزيادة بين و تعد الحروب من أسباب تزايد النفقات العامة زيادة كبيرة، 

وضعيا االقميمي والدولي،  باإلضافة إلىالدول حسب ظروف كل دولة اقتصاديًا 
الرغم عمى و النفقات العامة أثناء الحروب، ثم تعود وتنخفض بعد نياية الحرب،  وتزداد

من ىذا االنخفاض إال أنيا ال تعود إلى المستوى الذي كانت عميو قبل الحرب، بل 
نفقات ك، بسبب دخول نفقات جديدة باإلضافة إلى النفقات الحربية، 50تبقى مرتفعة

باإلضافة إلى إعانات ومعاشات ، أقساط الدين العام وفوائدىاو  ،إعادة اإلعمار والبناء
 .وغيرىمضحايا الحرب تعويضات لو  ألسر الشيداء
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 الفصل األول: ماىية اإلنفاق العام

 خاتمة الفصل

في نياية ىذا الفصل تبين لنا أن األنفاق ال يكون عامًا؛ إال إذا توافرت فيو شروطًا 
ثالثة، وىي أن يتسم بالطابع النقدي تماشيًا مع االنتقال الطبيعي لالقتصاد من مرحمة 

 ووأن يصدر عن ىيئة عامة، ويكون اليدف منالمقايضة إلى مرحمة استخدام النقود، 
جاء تطور اإلنفاق العام في الفكر االقتصادي جدنا أن ، كما و تمبية حاجة عامة

وخاصة بعد عجز المدرسة التقميدية عن حل مصاحبًا لتطور دور الدولة في االقتصاد، 
أصبح تدخل الدولة لتحقيق حيث المشاكل واألزمات التي أصابت االقتصاد الكمي، 

راف والتبذير في اإلنفاق التوازن االقتصادي واالجتماعي أمرًا مسممًا بو، وتجنبًا لإلس
ة العامة، باإلضافة إلى االلتزام إصدار النفق تقيدالعام كان البد من وضع ضوابط 

 بمحددات تتحكم فييا.
تعدد إلى اتساع نطاق اإلنفاق العام، وتعدد وظائف الدولة ومياميا،  وقد أدى     

ضمن مجموعات،  النفقاتىذه أنواع النفقات العامة، فتم وضع معايير وأسس لتجميع 
 ة.يودراسة أسباب تزايدىا الظاىرية والحقيق

وبعد ىذا العرض النظري لكل ما يخص اإلنفاق العام في ىذا الفصل،      
سنستعرض في الفصل القادم كل ما يخص البطالة، بيدف إكمال التمييد النظري 

 دراسة إحصائية.لمتغيري اإلنفاق العام والبطالة، قبل الربط بينيما في الفصل األخير ب



 الفصل الثاني
 مشكمة البطالة في سورية

وىي تصيب ظاىرة طبيعية تترافق مع التطورات الحاصمة في االقتصاد، البطالة  تعد
مختمف دول العالم باختالف مستويات تقدميا، إال أن حدتيا تختمف في الدول النامية 
عن الدول المتقدمة، بسب اختالف اليياكل االقتصادية لكل منيا، أما البطالة من 
وجية النظر االقتصادية فتتمثل في حرمان االقتصاد من االستفادة من عنصر العمل 

زيادة و صر اإلنتاج، مما يضعف فرصة زيادة الناتج المحمي، الذي يعتبر أحد أىم عنا
ن تفاقم مشكمة البطالة يؤدي إلى ظيور أمراض اجتماعية سيئة  النمو االقتصادي، وا 

 تنعكس عمى المجتمع كافة كالفقر والحرمان وتنامي معدالت الجريمة وغير ذلك. 
ة البطالة من جميع المبررات السابقة سوف ندرس في ىذا الفصل مشكم ىذهمن و      

جوانبيا، في البداية نذكر تعريف ىذه المشكمة وكيف يمكن قياسيا والصعوبات المتعمقة 
أسبابيا واآلثار الناتجة عنيا، إضافة و ، ومن ثم نذكر مع الشرح أنواع البطالةبذلك، 

إلى ما سبق يجب أن نعرف تاريخ ىذه المشكمة وكيف تناولت المدارس االقتصادية 
إلى تحميل مشكمة البطالة في سورية من  نتطرقالمختمفة تفسير ىذه الظاىرة، وأخيرًا 

 خالل االستعانة بإحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء، ونبين أسبابيا من جانبي
 :كما يميىذا الفصل إلى ثالثة مباحث  قسمنالذا عرض العمل والطمب عميو، 

 المبحث األول: مفيوم البطالة، أنواعيا، آثارىا.
 المبحث الثاني: النظريات االقتصادية المستخدمة في تفسير ظاىرة البطالة.

 المبحث الثالث: البطالة في سورية.
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 المبحث األول: مفهوم البطالة، أنواعها، آثارها.
تمف االقتصاديات تعتبر البطالة من المشكبلت االقتصادية واالجتماعية التي تواجيو مخ

تطور  وعقبة أمامانت متقدمة أو متخمفة، وقد أصبحت تشكل تحدي في العالم سواء ك
ونتيجة لذلك انطمقنا في دراستنا لظاىرة البطالة من تعريف مفيوم البطالة  ي بمد،اقتصاد أ

وكيفية قياسيا، ومن ثم تحديد أنواعيا واألسباب التي أدت إلييا، وأخيرًا التعرض لآلثار 
  الناجمة عنيا وبذلك نكون ناقشنا مفيوم البطالة من جميع جوانبيا. 

 .وكيفية قياسها البطالة يفتعر -2-1-1
في البداية سوف نتناول التعاريف التي تعرضت لمفيوم البطالة وبعد ذلك نبحث في كيفية 

 حساب وقياس معدل البطالة.

 تعريف البطالة:-2-1-1-1
سرًا فيو باطل، ذىب ضياعًا وخُ ُبطبًل وُبطبلنًا يبطل الشيُء طل ب   من" ىي البطالة لغة

تعددت التعاريف التي تعرضت  وقد، 50 وىو إتباع الميو والجيالة"والتبطل فعل البطالة 
معناىا ومفيوميا الصياغة، إال أنيا توحدت بما يخص لمفيوم البطالة من حيث 

عن العمل  لمعاطلتعرف منظمة العمل الدولية  ألساسي، ويمكن أن نورد في ىذا المجالا
وى األجور عنو ويقبمو عند مستكل من ىو قادر عمى العمل وراغب فيو، ويبحث : "بأنو

تعريف أن الشخص حتى يعتبر ىذا اليتبن لنا من خبلل و ، 53"السائد، ولكن دون جدوى
 :50وىيشروط  ةمن عداد العاطمين عن العمل يجب أن يتحقق فيو ثبلث

 .المقدرة الصحيةلديو تتوفر يكون ضمن سن العمل و أن  :توفر المقدرة عمى العمل .1
 .جاىزًا لمعمل باألجور السائدةأن يكون الشخص  :توفر الرغبة في العمل .2
 اتخذ عدة إجراءات في سبيل الحصول عمى عمل. :البحث بشكل جدي عن عمل .3

                                                           
 .007ص. . بيروت(0)ج لسان العرب.(. 0988ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. ) 50
  .087ص واآلداب. ت: المجمس الوطني لمثقافةالكوي .االقتصاد السياسي لمبطالة(. م0997زكي، رمزي. ) 53
ب لمنشر الكتامترجم(. القاىرة: عبد األمير إبراىيم شمس الدين، )، أصول االقتصاد الكميب. )د.ت(. واسيمون،  50

 .303ص .والتوزيع
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 قياس معدل البطالة:-2-1-1-2
معدل البطالة يعبر عنو بنسبة مئوية لعدد العاطمين عن العمل إلى القوة العاممة في نفس 

، وأن السياسة االقتصادية الكمية أي بمدالمقاييس الرئيسية ألداء اقتصاد من عتبر العام، وي
، ويمكن 55معظم الوقت قدر اإلمكانتسعى لبقاء ىذا المعدل ضمن الحدود الدنيا بمد ألي 

 :56قياس معدل البطالة باستخدام الصيغة التالية
 عدد العاطمين عن العمل                          

   022*                                 البطالة =معدل       
                                            العملقوة                               
 
حساب معدل البطالة عمى أساس النسبة المئوية لعدد  سيولةالرغم من  وعمى     

نا بحاجة إلى معرفة من المقصود غير أن العاطمين عن العمل إلى إجمالي القوة العاممة،
 :57وسنوضح فيما يأتي ىذين المفيومين بالمتعطمين، وما المقصود بقوة العمل

  :و والباحثين عنو وال القادرين عمى العمل والراغبين فياألفراد  ىمالمتعطمون
ويمكن أن نذكر ىنا عدة شروط ما إن توفرت في فرد ما اعتبر عاطبًل و، يجدون

 :58عن العمل وىي
 .المسحمحاوالت جادة لمعثور عمى عمل خبلل فترة ب قام - أ
 لمعمل. عودتووينتظر  خسر عممو بشكل مؤقت - ب
 ما زال ينتظر االلتحاق بعمل جديد في الشير التالي لممسح. - ت

                                                           
عمان: دار وائل  .(0. )ط.الكمي مقدمة في التحميل االقتصادي(. 0220) .عفافالجبار،  وعبد ،مجيد عميحسين،  55

 .308ص  لمنشر.
56

 Gregory. N. M, (2006), "Macroéconomie", De Boeck, Paris, 3
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 édition, p42. 
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

  العناصر التي تستبعد منو  ،وتتألف من مجموع المتعطمين والمشتغمين: العمل ةقو 
 :59ىذا المفيوم ىي

 يستبعد األطفال دون سن الخامسة عشر. سوريةففي  سن معينة تحتاألفراد  (1
 سنة. 65 ، وىي في سورية فوقاألفراد فوق سن معينة (2
ألسباب مختمفة القادرين غير ( ويستثنى منيم 60-05ضمن سن العمل )األفراد  (3

 مثل: المرضى والعجزة والمساجين، وطمبة المدارس.
و األفراد ربات البيوت أ :غير الراغبين في العمل وال يبحثون عنو مثلاألفراد  (4

 في ظل األجور المتاحة. بالعملال يرغبون  الذين

  .قياس معدل البطالة طرقاختالف -2-1-1-3
 :62ما يميفي حساب معدل البطالة بفات تتمثل أىم أوجو االختبل

حتى يصنف الفرد عاطبًل عن  التي تحددىا كل دولة لبحث عن عملافترة  .1
حتى حد في اليابان، أسابيع، بينما تحدد بأسبوع واأربعة ففي أمريكا ىي ، العمل

 يحسب الفرد متعطبًل.
 .مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، والخريجين الجددكيفية التعامل إحصائيًا  .2
مصادر البيانات المعتمدة لقياس معدل البطالة، ففي بعض الدول يتم اختبلف  .3

عمى بيانات مكتب العمل، االعتماد عمى تعداد السكان، وفي دول أخرى يعتمد 
من خبلل البيانات المقدمة من قبل العاطمين عن العمل، أو عن طريق المسوح 

 . التي يجرييا مكتب العمل بالعينات
 
 

                                                           
  .300ص: الدار الجامعية. االسكندرية. النظرية االقتصادية الكمية(. 0997عطية، عبد القادر محمد عبد القادر. ) 59
  .00ص االسكندرية: الدار الجامعية. مشكمة البطالة.(. 0225نجا، عمي عبد الوىاب. ) 62
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 أنواع البطالة.-2-1-2
لتي والحالة ااالقتصاد لدرجة تطور تبعًا  من دولة ألخرى، تختمفعديدة لمبطالة أنواع  

 :األنواعىذه  ومن يتواجد فييا،

 .البطالة الدورية-2-1-2-1
الطمب الكمي في  نقصناجمة عن ويقصد بيا وجود فائض في العمالة في فترات محددة، 

االقتصاد، حيث يواجو االقتصاد فترات ركود وكساد يصاحبيا نقص في الطمب الكمي 
وارتفاع بمعدالت البطالة، إال أن ىذه المعدالت المرتفعة في البطالة ما تمبث أن تنخفض 
مع فترة ازدىار الطمب الكمي وتزايد اإلنتاج والتشغيل، ويتوجب عمى الحكومة لمقضاء 

التوسع في اإلنفاق إتباع سياسات اقتصادية توسعية، متمثمة في ىذه البطالة  عمى مثل
العام وتخفيض الضرائب لتشجيع األفراد عمى زيادة االستيبلك وبالتالي يتحسن الطمب 

 60والتوظيف وينخفض معدل البطالة. االستثمارالكمي ويزداد 

 .البطالة االحتكاكية-2-1-2-2
وظيفة أفضل منيا،  واأمبًل في أن يجد وظائفيم األشخاص يتركوىي بطالة مؤقتة وفييا 

، إال أن عدم توفر المعمومات مومياراتي مس الوقت توجد وظائف تناسب خبراتيوفي نف
، وىي ترتبط بعوامل مؤقتة جعميم لم يمتحقوا بياوجودىا عن ىذه الوظائف أو أماكن 

 .60نتيجة لمتغيرات الحاصمة في سوق العمل
فيي تحدث نتيجة عدم التقاء جانب العرض عمى العمل، مع جانب الطمب، وىذا      

يتطمب إيجاد مركز يعنى بشكل خاص بفرص العمل المتوفرة والمؤىبلت المطموبة، مما 
 يقمل من فترة البحث عمى عمل، ويتيح لؤلفراد معرفة متطمبات سوق العمل.

 

                                                           
  .037ص عمان: دار ومكتبة حامد لمنشر والتوزيع. مبادئ االقتصاد الكمي.(. 0220األمين، عبد الوىاب. ) 60
 . 07صنجا، عمي عبدالوىاب. مرجع سابق.  60
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

  .البطالة الهيكمية-2-1-2-3
الييكمية عمى أنيا "حالة تعطل جزء من القوى العاممة بسبب التطورات  يقصد بالبطالة

التي تؤدي إلى اختبلف متطمبات ىيكل وبنية االقتصاد الوطني عن طبيعة ونوع العمالة 
وتظير نتيجة التغيرات التي تحدث في االقتصاد، وتؤدي إلى عدم التوافق ، 63المتوفرة"

ت والميارات والخبرات وبين الخبرات بين فرص العمل المتاحة من حيث المؤىبل
، كما يؤدي التوسع في بعض القطاعات والميارات المتوفرة لدى العاطمين عن العمل

االقتصادية، والتراجع في قطاعات أخرى أو زيادة اإلقبال عمى مينة معينة أو تخصص 
ة معين في خمق فائض من العمالة وبطالة ىيكمية، وتتميز بأنيا ليست بطالة مؤقت

صعبة معالجتيا تكون ويتطمب مواجيتيا تدريب وتأىيل العاطمين عن العمل كما أن 
 .60وطويمة وتحتاج إلى تدخل حكومي

 .لة اإلجباريةالبطالة االختيارية والبطا-2-1-2-4
نفسيا إال  بمؤىبلتيمتتمثل بتوافر فرص العمل لؤلفراد القادرين عميو  البطالة االختيارية

أنيم يفضمون البطالة عمييا، وىذا ما يحدث في الدول المتطورة بغية زيادة دخل األفراد، 
فيي بطالة أما البطالة اإلجبارية ، أو بسبب ظروف االنتعاش االقتصادي في تمك الدول

ال مفروضة عمى األفراد عمى الرغم من تقبميم العمل عند األجور السائدة، ولكنيم 
وتشمل أنواع البطالة الثبلث التالية: البطالة االحتكاكية، البطالة الييكمية  يجدونو،
  .65والدورية
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 .البطالة المقنعة-2-1-2-5
ارتفاع عدد المستخدمين في مؤسسة ما عن العدد المطموب ألداء األعمال يقصد بيا 

بالبطالة تسمى كذلك ، فييا، لذلك ىي عمالة ال يؤثر سحبيا عمى العممية االنتاجية
 .66المستترة ألنيا غير ممحوظة

 .بطالة الفقر-2-1-2-6
تسود ىذ البطالة في الدول ضعيفة التنمية والتي يسودىا الركود االقتصادي لذلك يميل 
أفرادىا إلى اليجرة الخارجية بحثًا عن فرصة عمل، وتحدث بسبب نقص التنمية لذلك 

 .67مستمرأفرادىا ال تتوفر ليم فرص عمل دائم و 

 .أسبابها وآثارها ،البطالة-2-1-3
 :فيما يأتي ياتعرضسنسلمبطالة أسباب مختمفة كما ينتج عنيا آثار متعددة لذلك 

 أسباب البطالة.-2-1-3-1
البطالة ظاىرة اقتصادية ليا أسباب عديدة تختمف من بمد إلى آخر، حتى أن أسبابيا 

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية أسبابياتختمف داخل البمد الواحد، وسوف نعرض أىم 

 األسباب االقتصادية. 
السبب  عدم قدرة الطمب عمى استيعاب األعداد المتزايدة الممثمة لعرض العمليعد 

  الرئيسي لمبطالة، إال أن ىناك أسباب اقتصادية أخرى تفاقم مشكمة البطالة منيا:
اعتماد سياسة اقتصادية عمى مستوى البمد ال تأخذ باعتبارىا تأثير ىذه السياسة  .1

عمى البطالة، حيث يؤدي استخدام سياسة نقدية توسعية إلى ارتفاع في األسعار 
ومعدل التضخم، مما يؤثر سمبًا عمى االستثمار ومن ثم يتأثر االنتاج ويقل الطمب 

                                                           
(. عمان: دار المسيرة لمنشر 3)ط. مبادئ االقتصاد الكمي.(. 0225. )وآخرونوسممان، مصطفى،  ،حسامداود،  66

  .058صوالتوزيع. 
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باع سياسة مالية انكماشية لعبلج ظاىرة عمى األيدي العاممة، كما نبلحظ عند إت
 .68التضخم تناقص في الطمب الكمي، وبالتالي ارتفاع في معدل البطالة

التطور والتقدم التكنولوجي انعكس سمبًا عمى العمالة، حيث أدى حمول اآللة مكان  .2
 البشر إلى انخفاض الطمب عمى العنصر البشري.

في النظام الرأسمالي، وينتج بسبب عدم  يعتبر الكساد من مراحل الدورة االقتصادية .3
وبالتالي ينعكس عمى من السمع والخدمات، لما يتم عرضو الكمي كفاية الطمب 

األيدي العاممة في قل الطمب عمييم بل أكثر من ذلك تضطر كثير من المؤسسات 
  69.إلى تسريح عدد من العمال لمتغمب عمى ضعف الطمب

كثيفة االستخدام لرأس المال وقميمة إن توجو االستثمارات نحو مشروعات  .4
  72االستخدام لؤليدي العاممة ينعكس بازدياد معدالت البطالة.

 ةياألسباب االجتماعية والسياس. 
 سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدالت البطالة، ألنويعتبر ارتفاع معدل النمو السكاني  .1

 .فوق في عرض العمل عمى الطمبيؤدي إلى ت
تعد من األسباب أو خارج البمد و ، البمد الواحد ية ضمنداخموتكون إما اليجرة،  .2

 70.تؤدي إلى زيادة في عرض العمل في األماكن المستقطبة التي
 داخل الدولة. احتياجات سوق العملو مستويات التعميم بين تناسب العدم  .3
لجوء الكثير من الحكومات إلى اتباع سياسة مالية تقشفية تماشيًا مع برنامجيا  .4

ونتيجة ىذه السياسي، مما يؤدي إلى تحجيم اإلنفاق العام الجاري واالستثماري، 
 انخفاض في الطمب عمى العمالة. اإلجراءات
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ترك  مما يؤدي إلى تحول االختبلفات السياسية الداخمية إلى نزاعات مسمحة، .5
 تتفاقم مشكمة البطالة.وبالتالي  ،سكان لمدنيم وبيوتيم إلى أماكن أخرى أكثر أمناً ال

العمالية باستمرار إلى رفع األجور، مما يؤدي إلى بطالة مرتفعة، النقابات سعي  .6
 والعكس بالعكس. مستوى أجور مرتفع مع المنخفضةبطالة ال حيث تترافق

 آثار لمبطالة.-0-0-3-0
 :سنتعرض ليالمبطالة تأثيرات متعددة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 اآلثار االقتصادية. 
تعتبر البطالة ىدر ألىم عنصر من عناصر اإلنتاج وىو العنصر البشري، الذي  .1

 .70تتدىور إنتاجيتو ويقل عمره اإلنتاجي إن كان عاطبًل عن العمل
نتيجة انخفاض يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة البطالة السنوي  معدلتزايد  .2

 .73مستوى االجور بسبب تفوق عرض العمل عمى الطمب
نسبة البطالة بين المتعممين يعتبر ىدر لموارد المجتمع التي خصصت عمى  ارتفاع .3

 .70اإلنفاق عمى التعميم، والتي كان ممكن االستفادة منيا في جوانب تنموية أخرى
 اآلثار االجتماعية. 
         أىمية عن اآلثار االقتصادية تتمثل في:تقل اجتماعية ال  اً لمبطالة آثار  إن
إن أىم آثار البطالة االجتماعية ىو الفقر وتدني مستوى المعيشة، مما يؤدي إلى  .1

 .75تنامي مشاعر الكره والحقد باتجاه المجتمع
قمة  تؤدي إلى تنامي ظاىرة اليجرة إلى بمدان أخرى لمحصول عمى عمل، بسبب .2

 فرص العمل في بمدىم األصمي.
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إن تفاقم مشكمة البطالة في المجتمع يؤدي إلى ظيور أمراض اجتماعية ذات تأثير  .3
دمان المخدرات والتفكك األسري   .76وغيرىاسمبي منيا ارتفاع معدل الجريمة وا 

تؤدي إلى تأخر في سن كما  ى زيادة نسبة اإلعالة في المجتمع،تؤدي البطالة إل .4
 مما يترك آثارًا سيئة عمى اإلناث والذكور.الزواج، 

التسول ىو النتيجة الحتمية التي يمكن أن يصل إلييا الشخص الذي يعاني من  .5
  البطالة، نتيجة صعوبة الظروف التي يمر بيا. 

 اآلثار السياسية. 
عدم مقدرة الحكومة عمى مواجية تفاقم مشكمة البطالة يفقدىا ثقة مواطنييا بيا،  .1

كما يمكن أن تشكل مدخبًل  ويضعف جيود التنمية، استقرار البمد وأمنو،مما ييدد 
 77.يستغمو أعداء البمد في التحريض عمى نظام الحكم القائم

لمبطالة تأثير ىام في خمق ىزات سياسية واقتصادية إذ كانت من أقوى األسباب  .2
ظ التي أدت إلى ظيور نقابات العمل التي تولت االىتمام بأمور العمال وحف

 78 .حقوقيم، ثم تطور ىذا الدور فيما بعد لتدخل في رسم سياسات البمد
 :اآلثار النفسية 

 منيا: إلى العمل إلى مجموعة من األمراض النفسية سنورد بعضاً  العاطليتعرض 
 إلى االنتحار.بو يؤدي  قدمما  اإلحباط،و الشعور بالحرمان والذل،  .0
 العزلة النفسية وانفصال الشخص عن مجتمعو. .0
 ، مما يؤدي إلى اعتبلل في الصحة النفسية.والرضا الشعور بالعجز وعدم الكفاءة .3
تجاه المجتمع، بسبب وعدم تقدير المجتمع فتنشأ لديو العدوانية شعور بالنقص لا .0

 ارتكاب األعمال اإلرىابية.العنف و يتولد عن ذلك قمة االنتماء و ، وقد شعوره بالظمم
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 البطالة. االقتصادية المستخدمة في تفسيرت المبحث الثاني: النظريا
تصيب مختمف المجتمعات وقد تم التطرق اجتماعية تعتبر البطالة ظاىرة اقتصادية 

وانتياًء بالمدارس بدءًا من المدرسة الكبلسيكية لتفسيرىا من قبل عدة مدارس اقتصادية 
ليا سابقًا، ىذه الظاىرة من وجية نظر جزئية لم يتم التطرق الحديثة التي فسرت 

 وسنعرض فيما يأتي شرحًا لكل نظرية.

 :بطالة في التحميل الكالسيكيال-2-2-1
يركز الكبلسيك في تحميميم عمى المدى الطويل، إذ ربطوا مشكمة البطالة بالمشكمة 
السكانية وبتراكم رأس المال، كما اىتموا بالبعد االجتماعي والسياسي لمظواىر االقتصادية، 

سيك بمبدأ التوازن العام الذي يعني أن كل عرض سمعي يخمق الطمب حيث يؤمن الكبل
المساوي لو والبطالة تنشأ عندىم نتيجة عدم كفاية عرض السمع لكون إنتاج المؤسسات 
أقل من الطمب بسبب انخفاض األرباح وارتفاع االجور، لذلك يعمل القائمين عمى 

لتكاليف، وفرق الكبلسيك بين نوعين من االستثمار عمى تخفيض استثماراتيم تجنبًا لزيادة ا
ىما البطالة االختيارية والبطالة اإلجبارية، ويرون أنو إذا تركت سوق العمل حرة البطالة 

األسعار واألجور تضمن تحقيق العمالة الكاممة عند وضع  ةدون تدخل خارجي فإن مرون
ذا وجدت  التوازن، وبالتالي فإنو في حالة سوق العمل الحرة ال توجد بطالة إجبارية، وا 

 .79بطالة فبل بد أن تكون اختيارية
األجور وتجاوبيا مع تغيرات العرض والطمب األسعار و الكبلسيك أن مرونة  اعتقد     

عدم التدخل في الحياة االقتصادية، وال سيما بتحديد مستوى لؤلجور،  يتطمب من الدولة
فقد أمنوا بإمكانية السوق تحقيق التوازن المستمر عند مستوى التشغيل الكامل لمقوى 
العاممة، لذلك البد من تخفيض مستوى األجور لتحفيز االستثمار وزيادة األرباح وبالتالي 

   .82العاممة مما يساىم في مواجية البطالةتزايد اإلنتاج والطمب عمى األيدي 
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 :لنظرية الكينزية المفسرة لمبطالةا-2-2-2
م، تعرضت النظرية الكبلسيكية التي كانت سائدة آنذاك 0909بعد أزمة الكساد الكبير 

لمكثير من االنتقادات، ومن أبرز الذين انتقدوىا االقتصادي االنكميزي "جون مينارد كينز"، 
إذ قدم تفسيرًا جديدًا لمكيفية التي يتم بيا تحديد مستوى التوظف وذلك في كتابو "النظرية 

توظف، الفائدة والنقود"، حيث يرى أن النظام االقتصادي الرأسمالي ال يحتوي العامة لم
 البطالةوأن ، لعناصر اإلنتاج الكامل التوظيفعمى اآللية القادرة عمى ضمان تحقيق 

تظير نتيجة الدورة االقتصادية لبلقتصاد بسبب انخفاض الطمب الكمي الفعال، مما يساىم 
  .80فالبطالة عند كينز بطالة إجباريةفي ارتفاع معدل البطالة لذلك 

وقد أوضح كينز أن العمالة الكاممة ال تتحقق إال إذا كان الطمب الكمي كافيًا      
الستيعاب الناتج المحتمل وىو ناتج العمالة الكاممة، أما إذا كان الطمب الكمي أقل من 

وبالتالي بطالة  المحتمل تظير ىناك فجوة انكماشيةالمستوى البلزم الستيعاب الناتج 
    .80إجبارية والفجوة تقاس بالفرق بين طمب العمالة الكاممة والطمب الفعمي لممجتمع

  :فسير البطالة لدى الفكر الماركسيت-2-2-3
ينتقد الفكر الماركسي النظام الرأسمالي الذي يجزم بأن البطالة ىي حالة عرضية، بسبب 
وجود آلية السوق التي تعيد التوازن بشكل تمقائي عن طريق تفاعل قوى العرض والطمب، 

نقص  عنيرى أنصار ىذا الفكر أن البطالة تنتج السكان، و وأن البطالة ناتجة عن زيادة 
ألن قيمة األجور ال تتساوى وقيمة اإلنتاج، أي أن ، ة العاممةاالستيبلك لدى الطبق

الرأسمالية عندىم تنتج أكثر مما تدفع من أجور، إذ يعمد الرأسماليون إلى زيادة اإلنتاج 
، خاصة أن التقدم التقني يتطمب رأسمال أكثر مما يؤدي إلى تآكل وفائض في مما يحقق
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الجزء المخصص لؤلجور، وبالتالي سوف يستمر العمال في إنتاج رأس مال وتحقيق 
 .83إحالتيم لمبطالةتراكمو، أي أنيم ينتجون بأنفسيم أداة 

 :طالة عند الفكر الكالسيكي الجديدالب-2-2-4
في تحميميم عمى فكرة التوازن العام الذي يتحقق في سوق السمع  اعتمد النيوكبلسيك

والخدمات وسوق العمل نتيجة الرتباط العمالة بالعرض والطمب عمى العمل، وىم يستندون 
عمى بعض فرضيات المنافسة التامة ومنيا حرية تنقل اليد العاممة وأن حجم اليد العاممة 

لم يولي أنصار ىذا المذىب البطالة اىتمامًا يتأثر بالعرض والطمب عمييا في السوق، و 
كبيرًا ألنيم تبنوا فكرة التوظيف الكامل، وركزوا في تحميميم لمفيوم البطالة عمى األجل 
القصير واعتقدوا بان البطالة التي تحدث ىي بطالة جزئية في بعض القطاعات وتكون 

تكنولوجي ىو متغير خارجي إما بطالة اختيارية أو ىيكمية، كما أنيم اعتبروا التغير ال
يتطور بمعزل عن التطور االقتصادي، والواقع عكس ذلك إذ أن استخدام التكنولوجيا ىو 
أحد أىم العوامل لئلنتاج ألنو يزيد من حجمو بتكاليف أقل، وبالتالي فإن تزايد استخدام 

 .80اآللة أثر عمى حجم العمالة وساىم في زيادة البطالة أحياناً 

 :عند الفكر النقدي البطالة-2-2-5
يعطي أنصار ىذا الفكر لمنقود أىمية بالغة في النشاط االقتصادي، وأن كل التقمبات في 

لى أخطاء السياسة ناتجة عن تغير عرض النقود، مستويات الدخل والناتج والتشغيل  وا 
 السوقأدى إلى الحد من آلية مما في الحياة االقتصادية  النقدية الناتجة عن تدخل الدولة

النقديون البطالة الدورية من يفسر إذ بتغير اإلنفاق النقدي، عندىم ويتأثر الطمب الكمي 
 خبلل العوامل النقدية وأن عبلجيا يتم من خبلل استخدام السياسة النقدية.
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كما يرى أنصار ىذا المذىب عدم تجاوب معدالت األسعار واألجور مع انخفاض      
خفاض الطمب الكمي، وأن البطالة ناتجة عن انكماش اإلنتاج عرض النقود المترافق مع ان

المتأثر بانكماش النقود، وأن محاولة تقميل معدل البطالة بالتوسع في عرض النقود سوف 
لذلك يجب الحذر عند استخدام السياسية النقدية لعبلج  ؛يؤدي إلى تسريع معدل التضخم

ويجب عمى الدولة أن تحصر  مفعوليايتوجب ترك آلية السوق تأخذ بل ظاىرة البطالة، 
دورىا في االلتزام بوظائفيا التقميدية والحفاظ عمى سياسة نقدية منضبطة تحقق االستقرار 

ن معالجة الركود االقتصادي المترافقة مع البطالة  .85النقدي وجب عمى يُ عند النقديين وا 
الضرائب عمى الدخل الدولة تحفيز اإلنتاج عبر تشجيع المستثمرين من خبلل خفض 

طبلق آليات  والثروة، والتوسع في الخصخصة عمى حساب تقمص دور القطاع العام، وا 
 .86السوق، وتحرير األسعار واألجور والحد من البيروقراطية

 :النظريات الحديثة لمبطالة-2-2-6
بعد العرض السابق لمنظريات القديمة التي فسرت ظاىرة البطالة، كان البد من التطرق 
إلى النظريات الحديثة خصوصًا بعد ارتفاع معدالت البطالة منذ السبعينات وعجز 

حيث تم إدخال فروض جديدة أكثر قدرة عمى تفسير  النظريات القديمة عن تفسير ذلك،
 :أىم ىذه النظرياتالبطالة و 

 نظرية البحث عن العمل. -
 نظرية تجزئة سوق العمل. -
 .المكافئ األجرنظرية  -

 البحث عن العمل.نظرية -2-2-6-1
وقد ، ,Pevry, Hall, Gordon, Phelps أول من صاغ ىذه النظرية ىم االقتصاديون

العمل أسقطت ىذه النظرية فرضية ىامة من فرضيات النموذج الكبلسيكي في سوق 

                                                           
  .306ص عمان: جامعة آل البيت. االقتصاد الكمي.م(. 0220األشقر، أحمد. ) 85
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والمتمثمة في توفر المعمومات الكافية عن سوق العمل لمعاطمين من حيث المناصب 
ائدة، والواقع يعبر عن صعوبة الحصول عمى ىذه الشاغرة ومستوى األجور الس

المعمومات، مما يجعل األفراد يسعون في سبيل الحصول ولو جزئيًا عن ىذه المعمومات، 
وفسر أنصار ىذه النظرية ارتفاع معدل البطالة إلى رغبة األفراد في الحصول عمى وظيفة 

ص العمل المتوفرة أحسن من التي يعممون بيا لذلك يسعون لجمع المعمومات عن فر 
 .87المتناسبة مع مؤىبلتيم واألجور المقترنة بيا
 وتعتمد ىذه النظرية عمى الفرضيات التالية:

 الباحث عن العمل بالتوزيع االحتمالي لؤلجور المختمفة.معرفة  -
 .يتوقع الباحث عن العمل أن األجر سيكون أعمى كمما بحث أكثر عن فرصة عمل -
إن التفرغ لمبحث عن عمل يعطي أفضمية لمعاطمين عن العمل مقارنة مع األفراد  -

جراء االتصاالت  العاممين، ألنيم يممكون الوقت الكافي لمحصول عمى المعمومات وا 
 .88استثماراً وبذلك تكون البطالة وفق ىذا التفسير 

 .لن يرضى الباحث عن العمل الحصول عمى أقل من أجر ىو مسبقًا متوقعو -
وجية نظر ىذه النظرية ناتجة عن رغبة العمال في تحسين إرادية من لبطالة اإذًا      

 : 89وقد تعرضت ىذه النظرية لعدة انتقادات أىمياودخميم، وضعيم الوظيفي 
أىممت ىذه النظرية الجانب االقتصادي لمبطالة وحصرتيا في الرغبة المستمرة  -

 عمى.لؤلفراد في الحصول عمى وظائف أحسن وأجور أ
تزداد فرصة األفراد في الحصول عمى عمل جديد في حالة عمميم السابق نتيجة  -

الداخمين الجدد إلى سوق  فرصةتوفر الخبرة والدراية بأحوال السوق، بينما تنخفض 
 العمل في الحصول عمى فرصة عمل.

                                                           
جامعة  .رسالة دكتوراه. 0225-0972إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر خبلل الفترة (. 0226. )مميكةيحيك،  87

 .37ص .الجزائر
 .الخروج من البطالة نحو وضعيات مختمفة، دراسة حالة عينة من حممة الشيادات العميا(. 0223. )ميديكمو،  88
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يتبنى أنصار ىذه النظرية فكرة تزايد احتمال الحصول عمى فرصة عمل مع طول  -
 البحث، ولكن الواقع التجريبي يثبت عكس ذلك.مدة 

 لم تستطع تفسير البطالة عمى المدى الطويل وارتباطيا بمحددات أساسية. -

 :نظرية تجزئة سوق العمل-2-2-6-2
أول من تحدث عن ازدواجية سوق العمل  P.Doeringer ,M.Pioreيعد االقتصاديان 

م، والتي تناولت تحميل القوى العاممة، وقد بينوا 0970خبلل أعماليما الصادرة سنة من 
أن قوة العمل تتجزأ عمى حسب العرق، النوع، والسن والمستوى التعميمي، وركزت ىذه 
النظرية عمى البحث عن أسباب ارتفاع معدل البطالة في نياية الستينات وبداية 

من أن ىناك  تزامن ارتفاع معدل البطالة في قطاعات عمى الرغموعمى السبعينات، 
من ، وتقوم النظرية عمى فكرة وجود نوعين ةقطاعات أخرى تعاني من الندرة النسبية لمعمال

 :92األسواق لكل منيا خصائصو ووظائفو المرتبطة بو كما يمي

 سوق أولي.  
مستقر وظيفيًا، واألجور مرتفعة فيو، ويعتمد عمى اإلنتاج بأنو ىذا السوق  يتصف

كثيف االستخدام لرأس المال، لذلك فالعمالة فيو ماىرة تحرص المؤسسة عمى االحتفاظ 
أن الطمب عمى درجة عالية من االستقرار عمى منتجات ىذ السوق، مما كما بيا، 
 .اليد العاممةباستقرار  انعكس

 سوق ثانوي. 
تتميز ىذ السوق بانخفاض مستوى األجور، بطالة مرتفعة، دوران لميد العاممة بحثًا 

كما تستخدم ىذه السوق أساليب إنتاج كثيفة اليد ، عمل فيو فرديةعبلقات العن عمل، 
فئات من العمل ال تتمتع إلى لذلك تحتاج العاممة، وتتأثر بتقمبات النشاط االقتصادي، 

تتركز البطالة في السوق و  لسائدة في السوق األولي.بنفس الحقوق والضمانات ا
                                                           

(. 0225-0995إشكالية البطالة ودور مؤسسات سوق العمل في الجزائر خبلل الفترة )(. 0229نوال، بن فايزة، ) 92
 .08صرسالة ماجستير. جامعة الجزائر. 
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الثانوية نتيجة خضوعيا لتقمبات الظروف االقتصادية، ويمكن أن تتعرض السوق 
 .وبنسب ضعيفةاألولية لمبطالة في فترة الركود االقتصادي المستمر 

 :المكافئنظرية األجر -2-2-6-3
إلى دفع أجور أعمى من األجور يعمدون األعمال أصحاب تقوم ىذه النظرية عمى أن 

ي التوازنية في سوق العمل لتشجيع العمال عمى زيادة إنتاجيتيم، مما يخمق فائض ف
عرض العمل يؤدي إلى ظيور بطالة، ويتخذ أرباب العمل ىذا اإلجراء لتناسقو التام مع 

ألجور أىدافيم في تزايد المردودية وتعظيم المنفعة، حتى ولو كان ذلك عمى حساب تزايد ا
 90وظيور بطالة.

 :90ويمكن حصر دوافع رفع األجور من طرف أصحاب العمل في النقاط التالية     
 زيادة اإلنتاجية من خبلل جذب العمالة ذات الكفاءة العالية.الرغبة في  -
ألن زيادة األجر  تشجيع العمال عمى االحتفاظ بوظائفيم، وتقميل دوران قوة العمل، -

 بوظيفتو وترفع تكمفة تركو لمعمل. تدفع العامل إلى التمسك
تحفيز العمال عمى بذل جيود أكبر في سبيل الحصول عمى أجر أعمى، مما يرفع  -

 انتاجية العامل، ويقمل من ىدر الوقت ويحسن مستوى العمالة ووالءىا لمعمل.
ألسواق  السموكيةجوانب التفسير بعض في  المكافئ األجرنظرية  ساىمتلقد      

لكن العمل، وخاصة بما يتعمق بدوران العمالة بحثًا عن فرص عمل أفضل وأجر أعمى، 
أرباب العمل يسعون إلى استقطاب العمالة الماىرة ذات االنتاجية المرتفعة عمى الرغم من 

 .ةفي حالة وجود عرض زائد من العمال األجوربداًل من تخفيض ارتفاع أجورىم 
من سرد لمختمف النظريات المفسرة لمبطالة، يتضح لنا عدم اتفاق بعد ما تم إيجازه      

بين المفكرين االقتصادين فيما يخص ىذه الظاىرة، ويرجع ذلك إلى المتغيرات التي تحدث 
 .في سوق العمل باستمرار

                                                           
91

 Tremblay. R, 1992, "Macroéconomique modernes : théories et réalité", Edition Etudes 

vivantes, Québec, p286. 
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 المبحث الثالث: البطالة في سورية.
إن أىمية دراسة وتحميل مشكمة البطالة ترجع إلى كون العنصر البشري أساس التنمية، 
باإلضافة إلى الخطر الناجم عن تزايد اعداد العاطمين عن العمل وما يمثمو من 

وقبل الخوض في أسباب البطالة في سورية وتحميل ، بمدمضاعفات عمى اقتصاد أي 
التعرف عمى تقسيم الموارد البشرية حسب تصنيف  ال بد منبياناتيا خبلل فترة الدراسة، 
 : 93ما يمي وتصنف إلىالمكتب المركزي لئلحصاء 

 القادرين عمى ويقصد بيا ذلك الجزء من السكان في سن العمل  :البشرية القوة
العمل المنتج ويقصد بالعمل المنتج كل جيد جسمي أو عقمي يؤدي إلى إيجاد 

وتمثل الشريحة سمعة أو تأدية خدمة معين أو يساىم في إيجاد مثل ىذه السمعة، 
 ويمكن تقسيم القوى البشرية إلى فئتين:سنة  (60-05من السكان بين )

 :الذي يتألف من جميع األفراد  ىي ذلك الجزء من القوة البشرية قوة العمل
النشطين اقتصاديًا، الذين يقدمون عرض العمل خبلل فترة اإلسناد الزمني، 
سواء كانوا يعممون أو يبحثون عن عمل لذلك فيي تقسم إلى فئتين، المتعطمون 

 والمشتغمون.
 :لكنيم  عبارة عن مجموعة األشخاص ضمن سن العمل،ىي  خارج قوة العمل

كربات المنازل يرغبون في العمل، وال يبحثون عن عمل، وال ال يعممون، 
المكتفين ماديًا، أي تمثل الفرق بين و  والطمبة المتفرغين لمعمم ونزالء السجون

 القوة البشرية وقوة العمل.
  المجتمع غير القادرين عمى العمل األفراد من جميعتضم و  :البشرية القوةخارج ،

، أو ذوي االحتياجات عاماً  60وكبار السن فوق  05ن سن مثبًل األطفال دو 
 .الخاصة وغيرىم

البطالة في  ندرسيمكن أن  لمفيوم القوة البشرية والقوة العاممة،وبعد ىذا العرض      
 كما يأتي. نتعرض لتحميل بيانات البطالةسوف ، وفي البداية سورية
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 خالل فترة الدراسة: تحميل بيانات البطالة في سورية-2-3-1
 :وفر البيانات المنشورةم بسبب عدم ت0200قد استثنينا عام 

 حسب الجنس المتعطمون توزع : 
 ( يتبين لنا ما يمي:0من الجدول التالي رقم )

أي أنيا ازدادت بما  ،م0200%( من قوة العمل عام 0049دل البطالة )معبمغ  -
م، وعند التدقيق في معدالت البطالة 0202( نقطة عن معدليا عام 543يقارب )

%(، وىو 02405بمعدل وسطي سنوي يقارب ) خبلل فترة الدراسة نجد أنيا نمت
في عام ، فأحياناً حققت انخفاضات ممحوظة  فقدمعدل مرتفع، وعمى الرغم من ذلك 

م، ولكن 0220( نقطة عن عام 040بما يقارب )معدل البطالة م، تراجع 0225
 بالمجمل لم يأخذ معدل البطالة منحى ثابت بل كان متذبذبًا. 

 (: اعداد المتعطمين حسب الجنس )باأللف(.0) جدول رقم
 اعداد المتعطمين العام

 البطالة إناث ذكور
 معدل البطالة المتعطمين عدد نسبة عدد نسبة عدد

0222 080 5949% 089 0240% 072 945% 
0220 300 5740% 030 0049% 506 0243% 
0220 356 5547% 080 0043% 638 0047% 
0223 335 6247% 006 3943% 550 0248% 
0220 030 7040% 076 0849% 628 0043% 
0225 055 6047% 058 3843% 003 840% 
0226 036 5045% 097 0545% 033 840% 
0227 037 5040% 007 0748% 050 840% 
0228 382 6348% 005 3640% 595 0249% 
0229 060 5945% 079 0245% 003 840% 
0202 093 6045% 083 3845% 076 846% 
0200 520 5840% 360 0049% 866 0049% 

 .www.cbssyr.syقوة العمل، اعداد المتعطمين، معدل البطالة، الموقع ء، المصدر: المكتب المركزي لئلحصا

http://www.cbssyr.sy/
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أما البطالة عمى مستوى الجنس فنجد أنيا تركزت بين الذكور أكثر من اإلناث  -
فعمى مستوى النسب من مجموع المتعطمين لم تيبط نسبة البطالة عند الذكور عن 

م، بينما كانت أعمى نسبة بطالة عند الذكور 0227%( وكان ذلك عام 5040)
متوسط نسبة البطالة وقد كان م، 0220%( من مجموع المتعطمين عام 7040)

 %( من مجموع المتعطمين خبلل فترة الدراسة. 0243بين اإلناث )

  التعميم بحسبالتوزيع النسبي لممتعطمين عن العمل: 
  ( يتبين لنا ما يمي:0من الجدول التالي رقم )

معدل ىو وبالمجمل  ،بلحظ أن معدل البطالة بين األميين لم يأخذ منحى ثابتن -
 .معدل البطالة من باقي الشياداتمقارنة مع منخفض 

أنيا كانت مرتفعة جدًا في بداية فترة  أما البطالة عمى مستوى شيادة االبتدائية نجد -
ويمكن أن نعزو ذلك إلى التسرب من التعميم م، 0220%( عام 5649)الدراسة 

نبلحظ انخفاض النسبة في و وضعف استخدام ىذه الشيادة في قطاعات العمل، 
 %(.0845م إلى )0200قد وصل عام  ،رةالسنوات األخي

لبطالة بين من يقرأ ويكتب، نبلحظ ارتفاع ىذه النسبة في السنوات األخيرة اأما  -
وىي أعمى نسبة ليا خبلل فترة الدراسة ، %(0343م وصمت إلى )0200ففي عام 

  عمى ىذه الفئة.ضعف الطمب  مما يعكسوبين جميع الشيادات في تمك العام، 
 معاىدالثانوية و العدادية و االلبطالة بين من يحممون شيادات التعميم اأما  -

، فقد شيدت تطور ممحوظ خبلل فترة الدراسة، بالنسبة لئلعدادية تذبذبت المتوسطة
%(، أما الثانوية فأخذت تتزايد بشكل ممحوظ وبمغت 0040ولكنيا وسطيًا بمغت )
مرتين ونصف عن  %(، أي أنو تضاعفت0243م )0202أعمى نسبة ليا عام 

%(، وكذلك األمر بالنسبة لمبطالة بين حممة شيادة المعاىد 740م )0220عام 
م إلى 0202%(، ووصمت عام 040م )0220المتوسطة فقد كانت عام 

وتتناسب البطالة بين  ،م0220%(، أي بما يقدر بثبلث أضعاف عن عام 0040)
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حممة شيادة اإلعدادية والثانوية والمعاىد في السنوات األخيرة مع بطالة الشباب 
 .المرتفعة( 05-00)
م بنسبة بمغت 0220نبلحظ أن معدل البطالة بين الجامعيين كان األقل عام  -

%(، ويعود 940م )0200%(، ثم ما لبثت باالرتفاع حتى وصمت عام 045)
زوف القطاع الخاص عن استقبال اعداد كبيرة ارتفاع البطالة لدى ىذه الفئة إلى ع

 منيم بسبب ارتفاع أجورىم مقارنة بالعاممين اآلخرين.
نبلحظ أن معدل البطالة بين من يحممون شيادة ثانوية فما فوق لم ييبط عن ثمث  -

م، بل بدأت ترتفع النسبة أكثر من ذلك مما 0226المتعطمين اعتبارًا من عام 
 التعميم ومتطمبات سوق العمل. يعكس وجود خمل بين مخرجات

 .)%( حسب الحالة التعميمية لممتعطمين التوزيع النسبي (:0جدول رقم )
 يقرأ أمي الحالة العممية

 ويكتب
 معاىد ثانوية اعدادية ابتدائية

 متوسطة
 جامعية
 فأكثر

0220 0,8 2,9 9,56 00 0,7 0,0 5,0 
0220 540 643 5547 0340 947 646 340 
0223 549 049 0647 0540 06 747 340 
0220 945 3045 0648 0045 0045 049 046 
0225 049 940 3745 0540 0649 0248 543 
0226 347 640 3849 0548 0847 0245 6 
0227 043 7 3548 06 0845 0049 640 
0228 840 0045 3345 0045 0840 947 048 
0229 640 746 3040 0046 0843 03 747 
0202 349 0743 0240 00 0243 0040 947 
0200 7,6 3,03 5,08 0,00 2,07 8,02 0,9 

الموقع ين حسب الحالة التعميمية والجنس، التوزيع النسبي لممتعطم، ء، قوة العملالمصدر: المكتب المركزي لئلحصا
www.cbssyr.sy. 

 ( سنة:24-15) التوزيع النسبي لممتعطمين الشباب 
وكانت بين االناث ، م0200عام %( 3548)شكل المتعطمون ضمن ىذا العمر  -

ونشير إلى أن ىذا المعدل المرتفع %(، 70منيم أكثر من الذكور بنسبة بمغت )

http://www.cbssyr.sy/
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

بين الشباب في ىذا العمر كان قفزة عن المعدالت السابقة خبلل فترة الدراسة حيث 
 .التالي (3رقم ) الجدول الحظ العمل قوة%( من 02كان المعدل الوسطي )

 .)%( من قوة العمل ( سنة00-05(: التوزيع النسبي لممتعطمين الشباب )3جدول رقم )
 المجموع الجنس العام

 إناث ذكور
0220 08 0240 0345 
0220 0040 3849 0643 
0223 06 3347 0949 
0220 00 3647 0048 
0225 0540 3547 0846 
0226 0047 0640 0843 
0227 0340 0940 0940 
0228 0740 0746 0040 
0229 0040 03 0647 
0202 0640 0345 0240 
0200 0646 70 3548 

( سنة من قوة العمل، الموقع 00-05التوزيع النسبي لبطالة الشباب )، قوة العملء، لمصدر: المكتب المركزي لئلحصاا
www.cbssyr.sy. 

تظير مشكمة البطالة أكثر وضوحًا بين شريحة الشباب سواء الذين ال يممكون  -
سطة ميارات وخبرات تدريبية أو الخريجون الجدد من الجامعات والمعاىد المتو 

( عام 09-05، وقد كان معدل البطالة في الشريحة )حتى المدارس الفنية والمينية
، وقد استمر في االرتفاع إلى أن وصل مينمن مجموع المتعط %(0047م )0220
%(، ويمكن اعتبار ىذه الشريحة من العمر ىي الشريحة 0343م )0202عام 

وكان يشكل المتعطمون ممن لم يسبق ليم المعبرة عن خريجي الجامعات والمعاىد، 
%( من مجموع المتعطمين ثم أخذت 045م )0220العمل ضمن ىذه الشريحة عام 

%( من مجموع 0647)إلى م 0202ايد إلى أن وصمت عام ىذه النسبة بالتز 

http://www.cbssyr.sy/
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

لمخريجين الجدد وخاصة  المتعطمين وىذا يدل عمى ضعف توفر فرص عمل جديدة
  . 90من المعاىد والجامعات 

 المحافظة:حسب  المتعطمون توزع 
 ( يتبين لنا ما يمي:0من الجدول التالي رقم )

عدد المتعطمين فييا إلى نبلحظ أن محافظة الحسكة حققت المرتبة األولى في  -
ما كانت في م، أما باقي السنوات فإ0226وعام  م0220المتعطمين عام  مجموع

م، أو في المركز الثالث كما في 0228م و0220المرتبة الثانية كما في عامي 
 امك المحافظة إلى أنيفسر ىذا االرتفاع في معدل البطالة في تويم، 0202عام 

بالزراعة التي تعتمد عمى مياه األمطار  ىاأبناء يعمل أغمب زراعية تعتبر محافظة
وتأثرت الزراعة في الفترة الماضية  في تمك المحافظة،قمة مصادر المياه  نتيجة

بموجات الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات والسماد مما انعكس سمبًا عمى العمالة 
 .في ىذا القطاع

وقد حققت محافظة حمب معدالت مرتفعة في البطالة أيضًا محتمة المرتبة االولى  -
م، وحمت 0220م، بينما كانت في المرتبة الثانية عام 0228م وعام 0220عام 

م، ويمكن تفسير ذلك بازدياد ىجرة العمالة من 0202في المرتبة الرابعة عام 
شكل زيادة في عرض العمل لم  األرياف إلى مدينة حمب كونيا مدينة صناعية مما

 يستطع الطمب عمى امتصاصيا.
وشيدت البلذقية معدالت مرتفعة من البطالة أيضًا فقد حمت أواًل بين المحافظات  -

أما م، 0226م، وثانيًا عام 0228م و0220م، وقد كانت ثالثًا عام 0202عام 
قبمو م وىو تطور ممحوظ عما 0202دمشق فقد حمت في المرتبة الثانية عام 

ويمكن تفسير حموليا ثانيًا بعدم قدرة الطمب عمى العمالة فييا امتصاص التدفق 
 .نيا تحتوي عمى قطاع صناعي وتجاري يشغل الكثير من العمالأل ،المتزايد عمييا

                                                           
النسب من حساب الباحث باالعتماد عمى بيانات المكتب المركزي لئلحصاء، المجموعات اإلحصائية لمسنوات  90

 .www.cbssyr.sy، الفصل الثالث: القوة البشرية والقوة العاممة، الموقع المذكورة
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 .حسب المحافظات السورية نيممتعطمالنسبي لع يتوز ال(: 0جدول رقم )
 0220 0220 0226 0228 0202 
 %0043 %648 %840 %049 %5 دمشق

 %0240 %640 %049 %749 %747 ريف دمشق
 %0040 %0040 %040 %0549 %0045 حمب
 %740 %848 %849 %843 %0246 حمص
 %546 %940 %840 %0040 %947 حماة
 %0040 %945 %0748 %0047 %0045 البلذقية
 %740 %549 %049 %049 %045 دير الزور
 %5 %043 %547 %6 %645 ادلب
 %0040 %0349 %0245 %0347 %0543 الحسكة
 %3 %548 %040 %340 %047 الرقة

 %049 %340 %349 %046 %040 السويداء
 %040 %340 %048 %045 %540 درعا

 %845 %749 %0240 %845 %646 طرطوس
 %040 %040 %047 %243 %249 القنيطرة

 م.0200، 0222لمسنوات المذكورة، لم تتوفر بيانات عام وعات اإلحصائية المصدر: المكتب المركزي لئلحصاء، المجم

 :95هيخالل فترة الدراسة خصائص البطالة في سورية أن نستنتج ومما سبق 
، فقد بمغ إجمالي الذكوربين البطالة  تركزت :لذكوربين ا البطالةارتفاع معدل  .1

، وقد كان معدل البطالة الوسطي بين الذكور ألف 866م، 0200المتعطمون عام 
 .من حجم المتعطمين (%6,59)خبلل فترة الدراسة 

-05بمغت نسبة المتعطمون الشباب ) :ارتفاع نسبة الشباب إلى جممة المتعطمين .2
م، ويساىم الفشل الدراسي 0200عام  مجموع المتعطمينمن  (%8,35)( سنة 00

في تمك السن وعدم االلتحاق بالمدرسة في التحاق اعداد كثيرة ممن في تمك العمر 
، كما شيدت مكنيم من أن يكونوا جاىزين لمعملبأسواق العمل بدون تأىيل ي

م 0202( تطور ممحوظ في معدالت البطالة فقد بمغت عام 09-05الشريحة )
                                                           

، اعداد المتعطمين، التوزيع النسبي لبطالة الشباب، التوزيع النسبي لممتعطمين قوة العمل المكتب المركزي لئلحصاء، 95
حسب الحالة التعميمية والجنس، المجموعات اإلحصائية، الفصل الثالث: القوة البشرية والقوة العاممة، الموقع 

www.cbssyr.sy.  
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

لمتعطمين، وتعبر ىذه الشريحة عن فئة الخريجين من %( من مجموع ا0343)
  .عكس تنامي ظاىرة بطالة المتعممينالجامعات والمعاىد مما ي

يحممون من كما وجدنا ارتفاع نسبة البطالة بين  لمتعممين:بين االبطالة  تتركز  .3
المتعطمين اعتبارًا من %( من مجموع 52أكثر من )إلى اعدادية فما فوق شيادة 
 م، مما يعكس الفجوة بين مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل. 0226عام 

  :لإلى سوق العمالجدد لداخمين بين االبطالة  تتركز  .4
من  (%9,69)معدل البطالة بين الداخمين الجدد إلى سوق العمل إلى  وصل -

قدرة عمى إيجاد عمل فيم األكثر عددًا واألقل م، 0202عام المتعطمين إجمالي 
بالمقارنة مع الذين سبق ليم العمل بحكم أن من سبق ليم العمل عرفوا سوق 

 .يمزم من ميارات إليجاد عمل العمل وما

 :أسباب البطالة في سورية-2-3-2
أولئك الذين يممكون  لمبطالة أسباب عديدة منيا ما ىو متعمق بعرض العمل والذي يمثل

 يبحثونيتطمعون لفرص عمل أفضل أو  وأالقدرة والرغبة في العمل سواء كانوا يعممون 
بجانب الطمب  وأسباب أخرى تتعمق، عن العمل أصبلً عن عمل ثانوي أو كانوا عاطمين 

لذلك سنشرح فيما يأتي ىذان  يوضح لنا مدى الطمب عمى قوة العمل ونوعو وسماتو،الذي 
 كما يمي:مستعينين باإلحصائيات واألرقام النوعان من األسباب 

 :أسباب جانب العرض-2-3-2-1
يعتبر عرض العمل أحد مكونات سوق العمل حيث يعرض العامل فيو خدماتو مقابل أجر 

وقت فراغو  يقوم العامل بالموازنة بين المنفعة التي يحصل عمييا منو يعتبره العامل كاف، 
و عن الفراغ لصالح العمل وبين المنفعة التي يحصل عمييا من األجر نتيجة لتخمي

 ويتعمق عرض العمل بأسباب عديدة تكون سببًا لمبطالة كما يمي: .96المأجور

                                                           
 . 08المكتب المركزي لئلحصاء. صدمشق: . لبطالة في سوريةا(. 0227). الشيخ حسن، صطوف 96
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 97معدل النمو السكاني. 
مميون عام  (0,00)، إلى م0222مميون عام  (3,06)ارتفع عدد سكان سورية من  

من  في القوة البشرية،رافق ىذه الزيادة زيادة مميون نسمة،  (8,0)م، أي بزيادة 0200
م، ويعزى 0200%( عام 5940إلى )من مجموع السكان م 0220%( عام 5640)

سنة  (05حجم السكان أقل من ) ت سابقة ما قبل فترة الدراسة ألنذلك إلى تراكما
عام %( 3740م إلى )0220ان عام %( من مجموع السك0240)انخفض من 

ذلك إلى ارتفاع سن الزواج، وانخفاض مستوى الدخل الفردي، ويفسر م، 0200
وارتفاع مستوى البطالة، وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، وارتفاع أسعار السكن، 

  .98وأزمة اإلسكان، وتضاؤل فرص العمل، وانتشار وسائل منع الحمل
مستمر في عدد السكان وتفوق بسيط التزايد اللنا يتبين  التالي،( 0ومن الشكل رقم )

والضغط عمى عرض العمل في  في عدد الذكور مما يعكس انحياز البطالة لمذكور
القول أن استمرار النمو السكاني المتزايد وبشكل عام يمكننا ، دخول أعداد كبيرة سنوياً 

ستحققو سورية من نمو اقتصادي وما ، سيشكل تيديدًا حقيقيًا لمموارد االقتصادية
  وتنمية لن يكفي مستقببًل متطمبات المعيشة لممتدفقين الجدد.

 (.0200-0220عدد السكان في سورية خبلل الفترة )(: 0الشكل )

 
 .www.cbssyr.syالموقع حجم السكان، ، قوة العمل صاء،المصدر: المكتب المركزي لئلح     

                                                           
 النسب من حساب الباحث باالعتماد عمى بيانات المكتب المركزي لئلحصاء، قوة العمل، حجم السكان. 97
  .52ص حمب: منشورات جامعة حمب. عمم السكان.(. 0226األشقر، أحمد. ) 98
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 قوة العمل عدد. 
مميون عام  (80,5)م إلى 0220مميون عام  (07,5)قوة العمل من  عددع ارتف

حيث  العامين ىذينإال أنو حقق انخفاض بين ، (%0,02)م، أي بمعدل نمو 0200
عن عام  %(0,6)مميون، محققًا انخفاضًا قدره  (90,0)م إلى 0220وصل عام 

الخارجية أو تغيير في التعاريف اإلجرائية لممسح وطريقة إما اليجرة م نتيجة 0220
عام %( 3,85)ويشكل الذكور القسم األكبر من قوة العمل بنسبة وصمت إلى ، المسح
الجدول ومن  ،من قوة العمل في نفس العام %(7,00)م بينما شكمت اإلناث 0229
تزايدت حينًا وتناقصت فقد  ،أن قوة العمل لم تأخذ منحى معين لنا( يتبن 5رقم )التالي 

مما حينًا آخر، ولكن إذا تمت المقارنة بين بداية فترة الدراسة وآخرىا، نجد أنيا تزايدت 
  يشكل ضغطًا عمى عرض العمل وخاصة من قبل الذكور.

  (: اعداد قوة العمل )باأللف(.5جدول رقم )
 المجموع إناث ذكور العام
0220 0038 0238 5076 
0220 0089 0072 5059 
0223 0028 909 5207 
0220 0000 826 0908 
0225 0308 788 5026 
0226 0066 807 5093 
0227 0553 807 5022 
0228 0555 888 5003 
0229 0638 820 5000 
0202 0696 830 5532 
0200 0838 977 5805 

  www.cbssyr.sy، الموقع قوة العمل حجم المركزي لئلحصاء، قوة العمل،المصدر: المكتب    
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 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

 تطور عدد المشتغمين. 
م تطورًا في اعداد المشتعمين وخاصة 0222سورية خبلل الفترة ما بعد عام  شيدت

من الذكور وىذا يتوافق مع ما يشكمو الذكور كنسبة من قوة العمل، إال أنو لم يستطع 
امتصاص كل  من المتتالية في اعداد المشتغمينت االقتصاد السوري رغم ىذه الزيادا

عدد المشتغمون  بمغ، وقد من سنة إلى أخرى تمك األيدي العاممة نتيجة تراكم اعدادىم
( مميون منيم 049م إلى )0200( مميون وتزايد إلى أن وصل عام 040م )0222عام 

 ،م0223%( ذكور والباقي إناث، وقد انخفض عدد المشتغمين في عامي 8745)
ذلك  ردويمكن (، 5كما يوضح لنا الشكل التالي رقم )م، 0220م، عن عام 0220
زيادة السفر الى خارج البمد بحثًا عن فرص عمل توفر دخبًل أعمى، أما انخفاض إلى 

وىذا ما سنبحث  م فيعود إلى تراجع االستثمار الكمي0228عدد المشتغمين في عام 
 .( الذي يبين تطور اعداد المشتغمين5رقم )، انظر إلى الشكل فيو في فقرات قادمة

 (.0200-0220خبلل الفترة ) (: اعداد المشتغمين في سورية5الشكل رقم )    

 
 .www.cbssyr.syالمشتغمين، الموقع  اعداد، العمل قوة، المكتب المركزي لئلحصاء المصدر:

ىي من حصة قطاع م، 0200عام  المشتغمينوكانت النسبة األكبر من عدد      
م، 0220%( عام 3240بينما تراجعت نسبة قطاع الزراعة من )، %(08) الخدمات
أما قطاع الصناعة فقد ازدادت نسبتو من عدد م، 0200%( عام 0340إلى )

الذكور  شكلد وقم، 0200%( عام 06م إلى )0220%( عام 0347المشتغمين من )

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 ذكور

 إناث

 المجموع

http://www.cbssyr.sy/


 67                              .(0200-0222)معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية  فير اإلنفاق العام أثر تغي  

 الفصل الثاني: مشكمة البطالة في سورية

%( من العاممين في القطاع 9040%( من العاممين في القطاع العام و)7040)
 . 99في القطاع التعاوني والمشترك المشتغمين%( من 7649الخاص، و)

 مخرجات التعميم.  
من خبلل الخطط المتوالية  إن التوسع الكبير في نشر شبكات الخدمات التعميمية

لمتنمية وتطبيق قانون إلزامية التعميم االبتدائي وتنفيذ استراتيجية الدولة في التعميم 
لى و زيادات متوالية من الخريجين الجدد تمتحق بسوق العمل، المجاني، أدى إلى  ا 

توزع المشتغمون حسب الحالة  متابعةعند لكن و تغيرات في تركيبة عرض العمل، 
العمالة المستخدمة حسب المستوى التعميمي، ال تتناسب نبلحظ أن نسب مية، التعمي

  .لصالح المستويات األعمىكمًا ونوعًا مع تطور التعميم 
 .)%( والجنس حسب الحالة التعميمية مينممشتغالنسبي ل توزعال(: 6الجدول رقم )

 يقرأ أمي الحالة العممية
 ويكتب

 معاىد ثانوية اعدادية ابتدائية
 متوسطة

 جامعية
 فأكثر

 8,5 5 0,8 8,03 0,00 0,03 7,9 ذكور 0220
 7,7 0,06 8,7 5,7 03 0,02 6,07 إناث

 0,6 9,6 0,8 6,00 7,02 7,00 8,00 مجموع
 640 543 843 0049 0046 3040 0040 ذكور 0220

 0048 0049 0040 8 0040 0640 0540 إناث
 740 840 847 0043 0249 3040 0047 مجموع

 648 643 940 0545 0049 0047 740 ذكور 0229
 0246 0847 0348 940 00 046 940 إناث

 845 940 02 0047 3943 0248 746 مجموع
 0,8 8,7 00 07 9,33 3,07 8,0 ذكور 0200

 7,05 7,35 0,02 6,9 0,7 8,5 7,5 إناث
 3,02 3,00 9,02 0,06 6,32 9,05 9,0 مجموع

والجنس، الموقع شتغمين حسب الحالة التعميمية لمم النسبي التوزيع، العمل قوةالمكتب المركزي لئلحصاء، المصدر: 
www.cbssyr.sy.   

                                                           
، اعداد المشتغمين، التوزيع النسبي لممشتغمين بأجر حسب القطاع، الموقع قوة العمل المكتب المركزي لئلحصاء، 99

www.cbssyr.sy.  
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(، نجد ارتفاع بسيط في نسبة 6رقم ) وعند التدقيق في بيانات الجدول السابق     
م 0220عام %( 0,8)ارتفعت من المشتغمين ممن يحممون شيادة التعميم الثانوي، فقد 

وأيضًا نجد تحسن بسيط في نسبة المشتغمين ممن يحممون م، 0200عام %( 9,02)إلى 
 %(3,02)م، إلى 0220عام %( 0,6شيادات جامعية فما فوق فقد ارتفعت نسبتيم من )

يحممون شيادة ممن ىم  األكبر من المشتغميننسبة ، بينما نبلحظ أن الم0200ام ع
م، ويشكل فئة من يحممون شيادة ابتدائية مع فئة من 0200%( عام 3246ابتدائية )

%( من مجموع المشتغمين عام 52وفئة األميين أكثر من ) يجيدون القراءة والكتابة
تعميمي لمقوة العاممة، وىذا يدل عمى أن م، مما يعكس لنا انخفاض المستوى ال0200

وسائل اإلنتاج المستخدمة ال تحتاج إلى مستوى تعميمي متوسط أو عالي، مما ساىم في 
  تركز البطالة بين فئة المتعممين.

 :أسباب جانب الطمب-2-3-2-2
يتكون سوق العمل من العرض والطمب عمى العمل، وقد تكممنا سابقًا عن أسباب البطالة 

ى تتعمق بعرض العمل واآلن سوف نستعرض أسباب البطالة التي تتعمق بالطمب عم التي
والتطور  عوامل عديدة منيا مستويات األجورويتأثر الطمب عمى العمل بالعمل، 

لمبطالة أحيانًا  اً أسبابىذه العوامل تعتبر  أن يمكنو ومعدل نمو االستثمار التكنولوجي 
 :يأتي عن ذلك فيماوسوف نتحدث 

 التطور التكنولوجي.  
دخال التقني التطور التكنولوجي إن يؤدي ، الحديثة لمقطاعات اإلنتاجية المختمفة اتوا 

تزداد الحاجة إلى حيث  ،العملعمى في التركيب الييكمي لمطمب  اتإلى إحداث تغير 
التي ال يمكن تأمنييا إال بوجود نظام و العمالة المدربة والماىرة والمؤىمة بشكل كبير 

تعميمي تدريبي متطور ومتقدم يحاكي حاجات السوق المتغيرة ويستفيد من المنجزات 
حتى تكون التكنولوجية عامل إيجابي لمحد من البطالة البد ولذلك ؛ 022التقنية المتطورة

                                                           
 .08صمرجع سابق.  .الشيخ حسن، صطوف 022
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برامج تأىيل وتدريب لمقوى العاممة لممحافظة عمييا داخل المنشأة التي  من اعداد
االىتمام بالنظام التعميمي وربطو يجب وكذلك ة، توسعت نتيجة تطبيق التكنولوجي

تدريبية ومواكبة التطورات التي تحدث واعداد ورشات عمل ودورات  بسوق العمل
  .متوافقة مع أحدث التطورات التي يحتاجيا سوق العمل

وعند متابعة مسح الطمب عمى القوة العاممة الذي نفذه المكتب المركزي لئلحصاء      
من المنشآت التي تعمل في قطاع الصناعات  (%8,07) م، نجد بأن 0225عام 

منيا تستخدم تكنولوجيا ميكانيكية  (%3,72)التحويمية تستخدم تكنولوجيا يدوية بينما 
يبين لنا انخفاض المستوى التكنولوجي مما  ،تستخدم تكنولوجيا مؤتمتة (%0047)و

ر أساسية الحكومة العمل عمى عدة محاو يفرض عمى  مما لوسائل اإلنتاج المستخدمة،
تكثيف و إحداث حاضنات ومؤسسات تكنولوجية لتوطين التكنولوجيا الحديثة، منيا 

 واعداد برامج لتدريب وتأىيل العاطمين عن العملي االستثمار في رأس المال البشر 
( الذي 7رقم ) التاليالجدول  الحظ، لمساعدتيم عمى استخدام التكنولوجية المتطورة

 يبين توزيع المنشآت حسب استخداميا لمتكنولوجيا.
 )%(. م0225عام  ممنشآت حسب استخداميا لمتكنولوجياالنسبي لتوزيع ال(: 7جدول رقم )

 اوتوماتيكيةتستخدم آالت  تستخدم آالت آلية  تستخدم آالت يدوية
8,07 3,72 7,00 

 م.0225المصدر: مسح الطمب عمى القوة العاممة    

 معدل نمو االستثمار. 
يعتبر االستثمار ىو المحور األساس في عممية التنمية، ويعتبر من المحددات 

حد العناصر المولدة لمدخل أمو االقتصادي وتطوير اإلنتاجية و األساسية في الن
ن االستثمارات تمعب دورًا كبيرًا إحد عوامل الطمب عمى العمالة حيث أ ويعدالقومي، 

البطالة وبالتالي امتصاص  من الوافدين الجدد لسوق العملفي امتصاص جزء كبير 
  .والتقميل من حدتيا

                                                           
 المكتب المركزي لئلحصاء. تعتبر آخر بيانات منشورة من ىذا النوع من المسح من قبل 
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وفي سورية ترتفع نسبة القطاع العام في مجمل االستثمارات بسبب سياسة      
م واتخاذ القرار 0225االقتصاد إال أنو ما بعد عام التخطيط المركزي المتبعة في 

بالتحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي انحصرت سيطرة القطاع العام عمى 
االستثمارات وارتفعت نسبة مساىمة القطاع الخاص نتيجة لما يسمى باالنفتاح 
االقتصادي، وترجمت سياسة االنفتاح بصدور القوانين والتشريعات التي شجعت 

  020.ار لكل من القطاع الخاص واألجنبيتثماالس
 .(0202-0220(: تطور معدالت النمو خبلل الفترة )8جدول رقم ) 

 الكمي معدل نمو االستثمار معدل نمو المتعطمين معدل نمو المشتغمين العام
0220 6%  06% 00% 
0220 0%  07% 

 

02% 
0220 -3%  02% 

- 

9% 
0225 8%  -30% 03% 
0226 0%  5% 

 

7% 
0227 0%  5% -8% 
0228 -0%  30% -6% 
0229 3%  -06% 00% 
0202 0%  7% 00% 

قوة العمل، اعداد المتعطمين، اعداد المشتغمين، ، ى بيانات المكتب المركزي لئلحصاءالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد عم 
 .www.cbssyr.syالحسابات القومية، المجموعات اإلحصائية لمسنوات المذكورة، الموقع 

الكمي باألسعار الثابتة يتبن لنا نمو االستثمار ، (8رقم )السابق  ومن الجدول      
، ونبلحظ أنو حقق معدالت ثابتمتذبذبة لم تأخذ منحى بمعدالت م، 0222لعام 

م، ويمكن أن يعزى ذلك إلى تراجع االستثمار 0228م، 0227سالبة في عامي 
عندما يتحسن االستثمار يتحسن الطمب عمى العمالة الحكومي، ومن المعموم أنو 

م وعندما انخفض نمو االستثمار 0225، وىو ما نراه في عام ينويزداد اعداد المشتغم

                                                           
دمشق: ، الثبلثاء االقتصاديقدم إلى ندوة  القطاع العام واقتصاد السوق االجتماعي،)د.ت.(. الحمش، منير.  020

 جمعية العموم االقتصادية.

http://www.cbssyr.sy/
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، كما نبلحظ نمو اعداد المتعطمين بنسب أكبر من لمشتغمينو عدد اانخفض معو نم
 نمو المشتغمين مما يعكس الفجوة الكبيرة بين عرض العمل والطمب عميو.

 مستوى األجور.  
بشكل سمبي عمى مستوى المعيشة األجور من العوامل المؤثرة  يعتبر تدني مستوى

لمسكان ويدفعيم إلى البحث عن فرص عمل أخرى تحقق ليم دخبًل أعمى أو ممارسة 
تقمص فرص العمل المتاحة أمام الداخمين الجدد إلى إلى مما يؤدي أكثر من عمل، 
  .020ارتفاع في معدل البطالةبالتالي و  سوق العمل سنوياً 

(، وفي 00732جر الشيري في القطاع العام )م كان متوسط األ0229وفي عام      
(، وقد كان 00836(، وفي القطاع التعاوني واالىمي )9630القطاع الخاص )

وىذا مؤشر عمى تدىور  (،32806متوسط إنفاق األسرة الشيري في نفس العام )
القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة واألجور، مما يؤدي إلى زيادة الطمب عمى 

 أخرى أو ممارسة أكثر من عمل، نتيجة الفجوة بين الدخل واالنفاق،فرص عمل 
 023(، يبين لنا متوسط األجر الشيري خبلل عدة سنوات.9رقم ) التاليوالجدول 

 (.0200-0220(: متوسط األجر الشيري حسب القطاع خبلل الفترة )9جدول رقم ) 
 عالمجمو  تعاوني/أىمي/عائمي الخاص الحكومي  العام
0220 0903 0780 5898 0859 
0220 6386 5609 7068 6207 
0225 8360 7320 6502 7756 
0226 9752 7632 7060 8696 
0227 9930 8202 7593 9207 
0228 00378 9009 02675 02709 
0229 00732 9630 00836 00296 
0202 03375 9793 06505 00300 
0200 07200 00068 08058 00269 

 .www.cbssyr.syقوة العمل، متوسط األجر الشيري حسب القطاع، الموقع المصدر: المكتب المركزي لئلحصاء،  
                                                           

 .00مرجع سابق، ص صطوف الشيخ.، حسن 020
  .www.cbssyr.syالموقع  .م0229المكتب المركزي لئلحصاء، إحصاءات سكانية، مسح دخل ونفقات األسرة  023

http://www.cbssyr.sy/
http://www.cbssyr.sy/
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 :104خالل فترة الدراسة هيأن أسباب البطالة في سورية  مما سبق نستنتجو 
انخفضت نسبة األطفال الذين تقل أعمارىم عن  معدل النمو السكاني المرتفع حيث -

رافق م، وقد 0200%( عام 3740م إلى )0220%( عام 0240عامًا من ) 05
%( عام 5640( من )60-05نسبة السكان في سن العمل )في ذلك ارتفاع 

 .شكل ضغطًا عمى عرض العملمما  م0200%( عام 5940م إلى )0220
عام  مميون (549م إلى )0220عام  مميون( 540ارتفع حجم قوة العمل من ) -

 %( من حجم قوة العمل.08م، وتشكل اإلناث بالمتوسط )0200
، نتيجة استخدام مى عمالة ذات مستوى تعميمي منخفضعسوق العمل  اعتماد -

 وسائل انتاج ال تحتاج إلى مستوى تعميمي متوسط أو عالي.
( 040من )تزايد اعداد المشتغمين الطمب عمى األيدي العاممة حيث نبلحظ ضعف  -

م، وىي زيادة صغيرة بالمقارنة 0200( مميون عام 049م إلى )0222مميون عام 
 مع تزايد اعداد المتعطمين، مما يعكس انخفاض الطمب عمى قوة العمل.

 عدم مواكبة نمو االستثمار لنمو اعداد المتعطمين. -
، أعمىمستوى االجور أدى إلى زيادة البحث عن فرص عمل توفر دخبًل  انخفاض -

أدى إلى تقمص فرص العمل المتاحة أمام أو إلى ممارسة أكثر من مينة مما 
 وبالتالي إلى ارتفاع معدل البطالة بينيم.العمل سنويًا، الداخمين الجدد إلى سوق 

 
 
 
 
 

                                                           
قوة العمل، حجم السكان، حجم قوة العمل، اعداد المشتغمين، الموقع المكتب المركزي لئلحصاء،  020

www.cbssyr.sy. 
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 خاتمة الفصل

تعرض ىذا الفصل إلى التعريف بمعنى البطالة لغويًا واقتصاديًا، وكيفية حساب معدل 
لى التعريف بمصطمحات قوة العمل، المتعطمون، القوة البشرية، خارج قوة  البطالة، وا 

أصبح بإمكاننا تمييز المتعطل من خبلل المعايير التي وضعتيا منظمة كما العمل، 
العمل الدولية، وتم شرح أنواع البطالة، وذكر وجيات نظر مختمف النظريات 

 ظاىرة البطالة.التي تفسر االقتصادية 
مشكمة البطالة في سورية من خبلل قراءة اسة در وأخيرًا واألىم في ىذا الفصل، تم      

(، 0200-0222مبيانات التي نشرىا المكتب المركزي لئلحصاء خبلل الفترة )تحميمية ل
من جانب  وفي النياية استنتجت خصائص البطالة، واألسباب التي أدت إلى زيادتيا

العرض متمثمة في المعدل المرتفع لنمو السكان، الذي أدى إلى زيادة في قوة العمل، 
ادة المستمرة في عرض العمل، أما األسباب لم يتناسب نمو عدد المشتغمين مع الزيكما 

من جانب الطمب عمى العمل، فأىميا عدم مواكبة نمو االستثمار لنمو اعداد 
زيادة البحث عن فرص  أدى إلىانخفاض مستوى األجور  إلى باإلضافةالمتعطمين، 

عمل توفر دخبًل أعمى، أو إلى ممارسة أكثر من مينة مما أدى إلى تقمص فرص 
 تاحة أمام الداخمين الجدد إلى سوق العمل سنويًا.العمل الم

ومع نياية ىذا الفصل نكون قد استكممنا العرض النظري لممتغيرين اإلنفاق العام      
ومعدل البطالة، وسنعمل في الفصل الثالث عمى الربط بينيما في دراسة إحصائية، 

  ة الدراسة.لمعرفة تأثير تغير اإلنفاق العام عمى معدل البطالة خبلل فتر 



 الفصل الثالث
 اآلثار االقتصادية لإلنفاق العامدراسة وتحليل 

 الناتج المحمي، لذلكالعامة في معظم الدول نسبة ال يستيان بيا من  النفقات تشكل
 وأصبحت، عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليذه الدول ن تأثيرىا كبيرا  أف

ن و  ،ي حاجات المجتمعبا يموتوجييو بم الوطنيكأداة لمسيطرة عمى االقتصاد  تستعمل ا 
دراسة اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة يعتبر أمرا  بالغ األىمية ألنيا تسمح لنا 
بالتعرف عمى االستخدامات المختمفة التي يمكن توجيو النفقات العامة إلييا لتحقيق 

عينة، يجعل المسؤولين أىداف معينة، كما أن معرفة األثر الذي يمكن أن تحققو نفقة م
 تسعىتبر ىدفا  عن السياسة المالية يستخدمون ىذه النفقة لتحقيق ىذا األثر إذا ما اع

  .لتحقيقو الحكومة
وتؤثر النفقات العامة في معدل البطالة من جانبين، مباشر من خالل التوسع في      

، أو بشكل غير مباشر مما يؤدي إلى زيادة مباشرة في فرص العمل االستثمار العام
من خالل زيادة اإلنفاق العام الجاري مما يؤدي إلى زيادة االستيالك الكمي، وبالتالي 

توضيح يزداد اإلنتاج ويزداد معو الطمب عمى األيدي العاممة، واليدف من ىذا الفصل 
 وبيان أثر اإلنفاق العامالعالقة بين معدل نمو اإلنفاق العام ومعدل البطالة،  طبيعة

المدخل الرئيسي التشغيل يعتبر حيث  عمى االستيالك الكمي وانعكاسو عمى التشغيل،
بين اإلنفاق العام واالستثمار الكمي، اإلحصائية كما سنختبر العالقة  لمواجية البطالة،

الكمي في خمق فرص لمعرفة دور االستثمار وبين االستثمار الكمي وعدد المشتغمين، 
تقسيم وقد تم ، إلنفاق العامامجمل تأثيرات بدراستنا شممنا نكون قد وبذلك ، العمل

 كما يمي:مباحث ثالث الفصل إلى 
 .البطالة معدل عمىاإلنفاق العام نمو المبحث االول: أثر 

 الكمي وانعكاسو عمى التشغيل. المبحث الثاني: أثر اإلنفاق العام عمى االستيالك
 : أثر اإلنفاق العام عمى االستثمار الكمي.الثالثالمبحث 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 .البطالة معدل عمىاإلنفاق العام نمو : أثر األولالمبحث 
يعتبر اإلنفاق العام أحد أىم العوامل المؤثرة في األداء االقتصادي، فيو األداة الرئيسية 
لمدولة في تحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فإن كفاءة تخصيصو يعكس 

ية الالزمة لمنمو االقتصادي، ومن بين األىداف التي أثرًا إيجابيًا نحو توفير الموارد المال
تسعى الدولة لتحقيقيا عن طريق سياسة اإلنفاق العام، حفز النمو االقتصادي، وخمق 

إما بشكل مباشر من خالل خمق فرص عمل جديدة في مؤسسات فرص عمل جديدة، 
وتزيد ي، لتحفز الطمب الكم االستيالك زيادةالدولة أو بشكل غير مباشر من خالل 

 العمالة الجديدة. لتستوعبفرص العمل اإلنتاج، وبالتالي تزداد 
 سورية.في والتشغيل  البطالةواقع -3-1-1

دل ( معدالت مرتفعة من البطالة، حيث بمغ مع0200-0222شيدت سورية خالل الفترة )
متوسط اعداد المتعطمين %( من قوة العمل، كما يقدر 02,07البطالة الوسطي السنوي )

وىذا ، جات مختمفة من التعميم والمياراتألف بدر  (740)نفس الفترة بعن العمل خالل 
  027.العمليتطمب حجمًا كبيرًا من االستثمارات لمتعامل مع الطمب المتزايد عمى 

%( من مجموع القوة العاممة في سورية 50,7)يشكل العاممون في القطاع الخاص و      
%(، وكان القطاع 2,0والقطاعات األخرى ) ،%(09,6)م، وفي القطاع العام 0202عام 

يؤمن  كان التيلسياسة التوجو االشتراكي العام يتبع سياسة التوظيف االجتماعي نتيجة 
مى الممكية العامة لوسائل اإلنتاج، حيث يحتكر معظم مجاالت اإلنتاج بيا، والقائمة ع

توظيف في القطاع العام أنو ينظر إلى الوكان وبالتالي ىو المستخدم الرئيسي لمعمالة، 
سياسة التوظيف اإللزامي الحكومة تتبع  وحتى اآلنيحقق ىدفًا اجتماعيًا واقتصاديًا، 

 029.لخريجي الفروع العممية الرئيسية كاليندسات في الجامعات الرسمية سنوياً 

                                                           
البطالة، معدل قوة العمل، اعداد المتعطمين، ، بيانات المكتب المركزي لإلحصاءالباحث باالعتماد عمى من حساب  027

 .75( من الرسالة ص0راجع الجدول رقم )
 .البشرية والقوة العاممةقوة م، الفصل الثالث: ال0200المجموعة االحصائية لعام  من حساب الباحث باالعتماد عمى 029
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 (، نجد02من خالل الجدول التالي رقم )العام وعند تتبع اعداد العاممين في القطاع      
م حصل انخفاض ممحوظ في اعداد العاممين، 0202أنيم كانوا في تزايد باستثناء عام 

 تشكللم  م إال أن ىذه الزيادات0202قبل عام الرغم من تزايد اعداد العاممين ولكن عمى 
عمى العام القطاع عدم مقدرة  مقارنة مع تزايد اعداد المتعطمين، مما يعكستطور ميم 

  اسب مع تزايد اعداد المتعطمين.تتنخمق فرص عمل جديدة 
 (: اعداد العاممين في القطاع العام.02جدول رقم )

 0202 0226 0227 0225 0229 0220 العام

 0092200 0440947 0077447 0056655 0077590 0097700 العاممينعدد 
 الث: القوة البشرية والقوة العاممة.، الفصل الثالمصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائية لمسنوات المذكورة

، وتعتبر م0202عام  من موظفي القطاع العام في قطاع الخدمات %(57ويعمل )     
مقارنة مع ما يساىم فيو قطاع الخدمات الحكومية من الناتج المحمي  ىذه النسبة مرتفعة

%( من الناتج المحمي باألسعار 02م ب)0202حيث أعمى نسبة وصل ليا في عام 
%( من موظفي القطاع العام في قطاع الصناعة الذي أسيم 00,7بينما يعمل )، الثابتة

 . 025%( من الناتج المحمي باألسعار الثابتة04في نفس العام ب)
من عدد المشتغمين، فنجد ارتفاع بالمجمل أما حصص القطاعات االقتصادية      

م، إلى 0220ام %( ع00,9ممحوظ في نسبة من يعممون في قطاع الخدمات من )
وقد قابل ىذه م، ليكون القطاع األعمى من حيث عدد المشتغمين، 0200%( عام 07)

م، 0220%( عام 02,4الزيادة تراجع كبير في نسبة من يعممون في قطاع الزراعة من )
م، نتيجة ما شيده ىذا القطاع من تراجع بسبب الجفاف 0200%( عام 00,0إلى )

 .027وحروقات، فانعكس ذلك سمبًا عمى األيدي العاممة فيوارتفاع أسعار األسمدة والم
                                                           

م، الفصل الثالث: القوة 0200نسب التوظيف من حساب الباحث استنادًا إلى بيانات المجموعة اإلحصائية عام  025
 .م، الحسابات القومية0200 لعام اإلحصائية المجموعةة والقوة العاممة، أما نسب المساىمة فيي من البشري
المكتب المركزي لإلحصاء، قوة العمل، التوزيع النسبي لممشتغمين حسب النشاط االقتصادي، الموقع  027

www.cbssyr.sy.  

http://www.cbssyr.sy/
http://www.cbssyr.sy/
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 دراسة إحصائية لمعالقة بين اإلنفاق العام ومعدل البطالة:-3-1-2
يمعب اإلنفاق العام دورًا ىامًا في تحقيق األىداف االقتصادية المتعمقة بالنمو االقتصادي 

وذلك لتحقيق مع محاولة توزيع مكاسب ىذا النمو عمى طبقات المجتمع المختمفة، 
االرتفاع في مستويات المعيشة والتشغيل وزيادة الطمب عمى األيدي العاممة، إذ أن زيادة 
اإلنفاق العام سيؤدي إلى زيادة الطمب الكمي الفعال وبذلك يزداد الطمب عمى األيدي 
العاممة وتنخفض معدالت البطالة، فالعالقة عكسية بين اإلنفاق العام ومعدل البطالة أو 

 اإلنفاق العام وعدد المتعطمين حسب المنطق االقتصادي.  بين
 مميون(.بالعدد المشتغمون )ومعدل البطالة )%(،  معدل نمو اإلنفاق العام(: 00جدول)

 المشتغمونعدد  معدل البطالة العام اإلنفاق معدل نمو العام
0222 2 6,7%  4,492 
0220 09,6%  02,0%  4,502 
0220 02,9%  00,5%  4,700 
0220 05,7%  02,7%  4,459 
0224 5%  00,0%  4,042 
0227 0,0%  7,0%  4,960 
0229 5,9%  7,0%  4,792 
0225 07,5%  7,4%  4,649 
0227 0%  02,6%  4,747 
0226 04,0%  7,0%  4,666 
0202 02%  7,9%  7,274 
0200 02,5%  04,6%  4,646 

      .www.cbssyr.syالموقع  .اعداد المشتغمين معدل البطالة،، قوة العمل، المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء
سوف نعمد إلى اختبار العالقة اإلحصائية بين معدل نمو اإلنفاق العام السنوي و      

م من الدراسة بسبب عدم توفر البيانات 0200تم استثناء عام وقد  ،ومعدل البطالة
ل الدراسة اإلحصائية طبيعة العالقة بين اإلنفاق العام ومعدل المنشورة، وسنوضح من خال

البطالة وىل ساىم النمو السنوي لإلنفاق العام في تناقص معدل البطالة، ونفسر ذلك 
(، 00رقم )السابق اقتصاديًا باالستناد إلى نتائج الدراسة اإلحصائية، وبالنظر إلى الجدول 

http://www.cbssyr.sy/
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

(، نالحظ أن معدل نمو اإلنفاق %2القيمة ) م سنة أساس فأخذت0222عمى اعتبار عام 
العام كان متذبذبًا، وقد رأينا أن الحكومة تمتزم باإلنفاق عمى البنية التحتية ونفقات الدفاع 
واألمن واإلنفاق عمى الرعاية الصحية واالجتماعية ودعم العديد من السمع الضرورية 

أنيا كانت مرتفعة وبالمجمل بمغ لحاجة المواطن، أما عند متابعة معدالت البطالة فنجد 
  %(.02,07معدل البطالة الوسطي )

  صياغة النموذج:-3-1-2-1
البسيط لدراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية، الخطي تم استخدام أسموب االنحدار سي

وىو نموذج إحصائي يقوم بتقدير العالقة التي تربط بين متغير كمي واحد وىو المتغير 
تغير كمي آخر وىو المتغير المستقل، وينتج من ىذا النموذج معادلة إحصائية التابع مع م

خطية يمكن استخداميا لتفسير العالقة بين المتغيرين وقد تم االختبار عند مستوى داللة 
ولحل ىذا النموذج اعتمد عمى طريقة المربعات الصغرى، ويمكن  ،(%5إحصائية )

 :لتاليصياغة العالقة اإلحصائية بالنموذج ا
Yt = B0 + B1Xt + et 

t=1,2,…,n 

Y  :( البطالة معدلالمتغير التابع.) 
X ( معدل نمو : المتغير المستقل)اإلنفاق العام . 
e .ىو متغير عشوائي يعبر عن البواقي لو وسط حسابي يساوي الصفر وتباين ثابت : 

 نتائج تقدير النموذج:-3-1-2-2
في معالجة البيانات واستخالص  SPSS Statistics 20البرنامج اإلحصائي  باستخدام

معدل  Gمتغير تابع يفسر من خالل المتغير المستقل ، البطالة معدل Uالنتائج، وباعتبار 

                                                           
 ين مقدار الخطأ الذي يقبل أن يقع فيو الباحث نتيجة رفضو لمفرض الصفري وكمما صغرت قيمة ىي قيمة احتمالية تب

 ، تحميل االنحدار الخطي(.0220مستوى الداللة كمما ازداد مجال الثقة في النتائج. )محمد عبد الرحمن إسماعيل، 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

حيث يتم تقدير النماذج  (%5)، وباالختبار عند مستوى داللة إحصائية اإلنفاق العامنمو 
 لتوصل إلى النتائج التالية:تم ا ،اإلحصائية باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية

 Model Summary 
Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

1.598 2.20650% .100- .000 .009 1 
a. Predictors: (Constant), G 
b. Dependent Variable: U 

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.979 0.001 .004 

4.869 
1 
10 
11 

.004 
48.686 
48.690 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: U 
b. Predictors: (Constant), G 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.000 
.979 

8.344 
0.027 

 
.009 

1.213 
.105 

10.122 
0.003 

Constant 
G 

1 

a. Dependent Variable: U 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-1-2-3
والتدقيق في مخرجات البرنامج ظيرت لنا عدة  SPSSبعد اختبار البيانات عمى برنامج 

 نتائج سنتناول تفسيرىا إحصائيًا واقتصاديًا فيما يمي:

 .النتائج اإلحصائية 
 بينت النتائج اإلحصائية مايمي:

  معدل البطالةم و متغيري معدل نمو اإلنفاق العابين ال يوجد ارتباط. 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 من جدول تحميل التباين  :المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA  أن قيمة نجد
 نقبلوبالتالي فإننا  (%5)من مستوى  أكبروىي  (%97)تساوي  Sigاالحتمال 

أنو ال توجد الفرض العدمي القائل بأن نموذج االنحدار غير معنوي، وىذا يعني 
عدل البطالة خالل سنوات تغير اإلنفاق العام وم عالقة ذات داللة إحصائية بين

عكسية وىذا مخالف لمنظرية االقتصادية التي تفترض وجود عالقة الدراسة، 
، كل زيادة في اإلنفاق العام تؤدي إلى تناقص في معدل البطالةأن حيث بينيما، 

ن آلية تأثير اإلنفاق العام في معدل البطالة تكون من خالل قدرة اإلنفاق  العام وا 
لذلك عمى زيادة فرص العمل المتاحة، وبالتالي قدرتو عمى زيادة عدد المشتغمين، 
 لنختبرسوف نمجأ إلى اختبار العالقة المباشرة بين اإلنفاق العام وعدد المشتغمين، 

 ألنعدد المشتغمين متغير  وقد اخترنا إلنفاق العام في زيادة عدد المشتغمين،ا دور
ن أي سياسة ناجحة في زيادة المدخل يعتبر تشغيل ال الرئيسي لمواجية البطالة، وا 

التشغيل البد أن تنعكس عمى معدل البطالة، لذلك ىدفنا من االختبار معرفة مدى 
 .نجاح سياسة اإلنفاق العام المتبعة في زيادة عدد المشتغمين

 بين اإلنفاق العام وعدد المشتغمين.التقدير الكمي لمعالقة -3-1-3
ة اإلحصائية بين اإلنفاق البسيط لدراسة العالقالخطي م أسموب االنحدار تم استخداسي

( كمتغير تابع، عند مستوى داللة Y( كمتغير مستقل، وعدد المشتغمين )Gالعام )
 SPSSالبرنامج اإلحصائي  باستخدامو (، 0200-0222خالل الفترة )(، %5إحصائية )

Statistics 20 تقدير النماذج تم حيث ي تائج،في معالجة البيانات واستخالص الن
 :التوصل إلى النتائج التاليةتم العادية اإلحصائية باستعمال طريقة المربعات الصغرى 

Model Summary 
Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

1.474 170191.951 .453 .503 .709 1 
a. Predictors: (Constant), G 
b. Dependent Variable: Y 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.010 10.117 2.931E+11 

28965300254 
1 
10 
11 

2.931E+11 
2.897E+11 
5.827E+11 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), G 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.000 
.010 

26.732 
3.181 

 
.709 

160128.96 
.000 

4280563.161 
9.322E-007 

Constant 
G 

1 

a. Dependent Variable: Y 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-1-3-1
 اإلحصائي النتائج التالية: spssبينت مخرجات برنامج 

 .النتائج االحصائية 
 ( نالحظ أن االرتباط قويR= 0.70 بين المتغير التابع والمتغير المستقل االنفاق )

( ومن خالل قيمة R Square= 0.50قيمة معامل التحديد ) إلىالعام، وبالعودة 
( من التغيرات (0.45( نجد أن Adjusted R Squareديد المعدل )معامل التح

 المستقل، العام اإلنفاقتفسر من خالل متغير  عدد المشتغمينالتي تحدث في 
 ( تفسر من خالل متغيرات أخرى لم تدرس في ىذا البحث.(0.55بينما 

 :من جدول تحميل التباين  المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA  لنموذج
ي تساو  Sigإحصائية فيشر، نجد أن قيمة االحتمال  إلىنحدار وباالعتماد اال
وبالتالي فإننا نرفض الفرض العدمي  (%5)الداللة  وىي أقل من مستوى (،1%)

، وىذا يعني أن ىناك واحد ونقبل الفرض البديل القائل بأن نموذج االنحدار معنوي
 عمى األقل من معامالت النموذج تختمف عن الصفر.
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 من خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج  :المعنوية الجزئية لمنموذج المقدر
spss :توصل الباحث إلى 

السابق نجد أن  Coefficientsaجدول من : (B0)بالنسبة لمعامل المتغير الثابت  .1
لذلك نرفض  (،(%5وىي أقل من مستوى  (،(%0 تساوي  Sigقيمة االحتمال

لبديل القائل بأن المقدار الثابت في نموذج االنحدار الفرض العدمي ونقبل الفرض ا
 ىو معنوي أي ال يساوي الصفر.

أن قيمة االحتمال الموافق لقيمة السابق، نالحظ  Coefficientsaمن جدول  .2
لذلك  ((%5وىي أقل من مستوى  (،(%1 تساوي Sigمعامل حجم اإلنفاق العام 

اق العام ىو معنوي، إذًا توجد نقبل الفرض البديل القائل بأن معامل حجم اإلنف
خالل  المشتغمين وعددفي سورية  اإلنفاق العامعالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .الموجبةمن خالل إشارة معامل اإلنفاق  طرديةوكانت طبيعة العالقة  فترة الدراسة
 النموذج المقدر عمى الشكل التالي: بذلك يكون 

Ŷt = 4280563 + 9.322E-007Gt 

 القتصادي لمنتائج اإلحصائية.التحميل ا 
 ( المعامل الثابتB0) عددويمثل ( مميون، 4.2): نالحظ أن إشارتو موجبة 

وىذا يتوافق مع النظرية ، في حال انعدام المتغيرات المفسرة لمنموذج المشتغمين
 .صفر المشتغمين عدد يكوناالقتصادية إذ ال يمكن أن 

 نالحظ أن إشارة معا :متغير اإلنفاق العام( مموB1 موجبة، أي أن طبيعة العالقة )
( والمتغير المستقل )اإلنفاق العام(، وىذا عدد المشتغمينطردية بين المتغير التابع )

إذ أن زيادة بينيما،  طرديةالمنطق االقتصادي الذي يفترض وجود عالقة  يوافق
الطمب عمى االنفاق العام تزيد االستيالك واالستثمار وبالتالي تحفز اإلنتاج فيزداد 

تمكن عدم أن نفسر لذلك يمكننا ، عدد المشتغمين وبالتالي يزداداأليدي العاممة 
الرغم من العالقة بمعدالت البطالة المرتفعة التأثير عمى اإلنفاق العام من تغير 

 باألسباب التالية:الطردية بين اإلنفاق العام وعدد المشتغمين 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

االعداد المتزايدة من  لمواجية من حيث الكميةاإلنفاق العام  كفايةعدم  .1
فمن معادلة االتجاه العام المستنتجة وجدنا أن كل زيادة في المتعطمين السنوي، 

( 600المشتغمين بمقدار ) عدداإلنفاق العام بمقدار مميار ليرة سورية سوف تزيد 
( مميار ليرة سورية سنويًا 772فنحن بحاجة إلى )فرصة عمل جديدة، لذلك 

وعند ألف متعطل يمثمون متوسط اعداد المتعطمين السنوي،  (740لتوظيف )
ىذا القدر من اإلنفاق إلى تتبع كميات اإلنفاق العام السنوية نجد أنيا لم تصل 

م، مما أدى إلى تراكم في اعداد المتعطمين فاق بكثير 0225حتى عام العام 
 .026كمية اإلنفاق العام الجديد

ى زيادة في عرض العمل، تفوق الطمب، مما معدل النمو السكاني المرتفع أدى إل .2
 انعكس بارتفاع في معدالت البطالة.

اعتماد سوق العمل عمى عمالة ذات  قابميازيادة مخرجات التعميم السنوية،  .3
نوعية التكنولوجية المستخدمة في وسائل  تعكسمستوى تعميمي منخفض، 

زيادة ما ساىم في مال تحتاج إلى مستوى تعميمي متوسط أو عالي، التي االنتاج 
 أدت إلى زيادة في عرض العمل.البطالة بين المتعممين 

إلى سوف نعمد اإلنفاق العام يرتبط بعالقة طردية مع عدد المشتغمين، وبما أن      
وانعكاس ذلك  تأثير اإلنفاق العام عمى كل من االستيالك الكمي واالستثمار الكميدراسة 

ثير اإلنفاق العام في زيادة عدد المشتغمين ضمن حيث ينحصر تأ، عمى عدد المشتغمين
مما يؤدي إلى خمق مباشر من خالل التوسع في االستثمار العام األول اتجاه اتجاىين، 

غير مباشر واالتجاه الثاني فرص عمل جديدة في مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام، 
لطمب الفعال بزيادة تحريك اوبالتالي  الجاريمن خالل التوسع في اإلنفاق العام 

ناقشو في المباحث وىو ما سوف نفيحفز اإلنتاج وتزداد فرص العمل، االستيالك الكمي، 
 التالية، لنرى أييما كان أكثر جدى في زيادة عدد المشتغمين.

                                                           
اعداد ركزي لإلحصاء، قوة العمل، متوسط اعداد المتعطمين من حساب الباحث باالعتماد عمى بيانات المكتب الم 026

 ، من الرسالة.75(، ص0المتعطمين، ارجع إلى الجدول رقم )
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 .وانعكاسه عمى التشغيل : أثر اإلنفاق العام عمى االستهالك الكميالثانيالمبحث 
اق العام في االستيالك الكمي، تمك الزيادة في الطمب يقصد باآلثار المباشرة لإلنف

االستيالكي، التي تترتب مباشرة عن النفقات العامة، أي التي ال تتم خالل دورة الدخل، 
وال يقتصر آثار النفقات العامة في االستيالك الكمي عمى اآلثار االقتصادية المباشرة فقط، 

نما تشمل أيضًا اآلثار االقتصادية غير ا لمباشرة، التي يمكن أن تنشأ عبر دورة الدخل، وا 
 من خالل ما يعرف بأثر المضاعف، وسنتعرض لو بالتفصيل فيما يأتي.

  اآلثار المباشرة لإلنفاق العام عمى االستهالك الكمي:-3-2-1

عن طريق : أوليمامباشرة في االستيالك الكمي عن طريقين:  يؤثرأن  العام لإلنفاقيمكن 
الدولة بتوزيع  عندما تقوم :وثانييماعض السمع أو الخدمات االستيالكية، لب ةشراء الدول

في  العام اإلنفاق، فإن أثر ما سبقدخول تخصص جزئيًا أو كميًا لالستيالك، وبناءًا عمى 
 .002يتوقف عمى طبيعة النفقات، أي عمى الغرض الذي تخصص لوالكمي االستيالك 

  سمع والخدمات االستهالكية:ال لشراء المخصص العام اإلنفاق-3-2-1-1

 االستيالك طمبًا مباشرًا يضاف إلىيشكل اإلنفاق العام عمى بعض السمع والخدمات 
شراء الحكومة عمى شكل ، وتكون ىذه النفقات مما يؤثر عمى االستيالك الكمي الخاص

والثقافية واألمن والقضاء والدفاع،  الصحيةبعض الخدمات االستيالكية، مثل الخدمات ل
، مثل المالبس والمواد الغذائية والطبية، إلشباع مشتريات الدولة من السمع االستيالكيةأو 

وكل ذلك من شأنو أن يؤدي إلى تحويل االستيالك من  حاجة بعض العمال والموظفين،
 .000األفراد إلى الدولة، ويؤثر مباشرة في االستيالك الكمي

ت من السمع والخدمات من خالل الجدول وعند تتبع اإلنفاق الحكومي عمى المشتريا     
من اإلنفاق العام، ثم  (%9)م، ما نسبتو 0222(، نالحظ أنيا شكمت عام 00التالي رقم )

م، ولعل سبب التناقص يعود إلى تخمي 0202عام  (%7)أخذت تتناقص إلى أن بمغت 
                                                           

 . 027فرىود، محمد سعيد. مرجع سابق. ص 002
 .90صمرجع سابق.  الميايني، محمد خالد. 000
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

يض الدولة عن جزء من مياميا خالل فترة الخطة الخمسية العاشرة مما أدى إلى تخف
 االستيالك الحكومي. نسبة

 األرقام بالمميارات السورية.باألسعار الجارية، (: تفصيالت اإلنفاق الجاري، 00جدول )
اإلنفاق  العام

 العام
 إعانات وتحويالت سمع وخدمات فوائد مدفوعة رواتب وأجور

 نسبة رقم نسبة رقم نسبة رقم نسبة رقم
0222 057,4 70,7 02%  00,0 7%  05,4 9%  06,0 00%  
0220 000 62,4 07%  00,0 5%  06,0 9%  00,7 02%  
0220 079,0 022,9 07%  00,5 4%  05,9 7%  09,0 5%  
0220 402 007,0 07%  09,7 4%  06 7%  07,0 9%  
0224 472 044,0 00%  00,0 7%  06,0 4%  07,5 6%  
0227 492 075 04%  06 9%  00,7 7%  44,7 02%  
0229 467 029,6 40%  06,7 9%  00,7 7%  70,0 02%  
0225 777 000,0 07%  02 7%  04,0 4%  40,9 5%  
0227 922 004,5 06%  07,7 4%  05,7 7%  55,4 00%  
0226 977 057,0 42%  07 4%  02,7 7%  70,0 00%  
0202 574 067,0 42%  00,9 0%  04,6 7%  50,5 02%  

 النسب محسوبة من قبل الباحث.، 0200، 0227المصدر: منشورات مصرف سورية المركزي الربعية، 

 توزيع الدولة لدخول تخصص جزئيًا أو كميًا لالستهالك:-3-2-1-2
تقوم الدولة بتوزيع دخول نقدية عمى األفراد بمقابل أو دون مقابل، تخصص ىذه الدخول 

 ب التفصيل التالي:جزئيًا أو كميًا لالستيالك، وذلك حس

 .توزيع الدخول بمقابل  
تقوم الحكومة بمنح موظفييا وعماليا أجورًا ورواتب مقابل حصوليا عمى خدماتيم 

كما تدفع الدولة أيضًا فوائد لمقرضييا، وتشكل ىذه النفقات التي تدفعيا الشخصية، 
يالك بإنفاق الجزء الدولة دخواًل ىامة ألصحابيا، ويقوم ىؤالء نظرًا الرتفاع ميميم لالست
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

األغمب من دخوليم عمى االستيالك، وبذلك يزداد االستيالك الكمي مما يدفع باتجاه 
 . 000تزايد الناتج القومي

ن توزيع الدولة ليذه النفقات يؤثر عمى االستيالك الكمي،       حيث يشكل اإلنفاق وا 
دخاًل مباشرًا  عمى الرواتب واألجور العصب الميم في االقتصاد الوطني ألنو يعتبر

ام مشتغمين عمن مجموع ال 000%(09,6لموظفي الحكومة الذين يشكمون حوالي )
وتتيح الدولة من  رات عمى الطمب العام االستيالكي،وىو من أىم المؤث م،0202

تحويميا لفئة أخرى خالل اإلنفاق عمى الرواتب واألجور إعادة توزيع جزء من الثروة و 
بمغت نسبة اإلنفاق عمى الرواتب (، فقد 00الجدول رقم ) بالعودة إلىو ، داخل المجتمع

 (%42)م، وارتفعت ىذه النسبة إلى 0222%( من اإلنفاق العام عام 02واألجور )
م، وىذه خطوة جيدة في زيادة معدل اإلنفاق عمى الرواتب واألجور إلى 0202عام 

جور ىو نسبة تأثيره ما الشيء الميم بتطور اإلنفاق عمى الرواتب واألأاإلنفاق العام، 
الزيادة المتحصمة نتيجة تطور حجم اإلنفاق  عادة توزيع الدخل القومي من خاللفي إ

عمى الرواتب واألجور، فنجد أن نسبة الدخل المتحصل من األجور إلى الدخل القومي 
  004.م0202عام  (%4,07)م انخفض إلى 0220عام  (%0,04)يمثل 
لطبقة الفقيرة المعتمدة عمى األجر في تغطية وىذا دليل عمى تراجع أحوال ا     

وىنا ال  %،92-72دول المتقدمة إلى نفقاتيا األساسية، حيث تصل ىذه النسبة في ال
بد من العمل عمى زيادة نسبة دخل األجور من الدخل القومي ألن ثمرات النمو 

مو المطموب االقتصادي إن لم تستفد منو جميع طبقات المجتمع، فميس ىو الن
من اإلنفاق العام  (%7)الفوائد المدفوعة فشكمت ما نسبتو أما ، قتصاديًا واجتماعياً ا

انظر إلى  –م 0202عام  (%0)م ثم أخذت تتناقص إلى أن بمغت 0222عام 
 وتمثل دخل ألصحاب األموال المقرضة. -( 00الجدول رقم )

                                                           
 .90صمرجع سابق.  الميايني، محمد خالد. 000
 م، الفصل الثالث: القوة البشرية والقوة العاممة. 0200حساب الباحث اعتمادًا عمى بيانات المجموعة اإلحصائية  000
 ، المجموعات اإلحصائية لمسنوات المذكورة، الفصل الخامس عشر: الحسابات القومية.المكتب المركزي لإلحصاء 004
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 .توزيع الدخول بدون مقابل 
ن خالل إعانات اقتصادية واجتماعية، مثل دخول بدون مقابل، متقوم الدولة بتوزيع 

إعانات تمنح لمنتجي كما تقوم بتوزيع البطالة والشيخوخة والمرض والطفولة، إعانات 
كيا، ومن الواضح أن ىذه بعض السمع بيدف تخفيض أسعارىا من أجل زيادة استيال

شراء السمع والخدمات لبطبيعتيا  تخصصواالقتصادية،  االجتماعية اإلعانات
  .007ستيالكية، وبالتالي تزيد االستيالك الكمياال

(، نجد أنو بمغت نسبة اإلنفاق عمى اإلعانات 00وبالعودة إلى الجدول رقم )     
%(، وتذبذبت ىذه النسبة إلى أن 00م )0222والتحويالت إلى اإلنفاق العام عام 

ن م، وما تزال شبكات الحماية االجتماعية وقواني0202%( عام 02وصمت إلى )
الضمان الصحي والمعونات االجتماعية وضمان البطالة في طور التأسيس، وتظير 
الحاجة ىنا لضرورة تفعيل الدور االجتماعي لمقطاع الخاص، وتعزيز الدور التنموي 
لممجتمع األىمي، إال أن االنجاز األىم ىو بدء العمل بصندوق المعونة االجتماعية 

 مميار ليرة كإعانات لألسر الفقيرة. 009(4,5حوالي ) 0202الذي أنفق في عام 

 اآلثار غير المباشرة لإلنفاق العام عمى االستهالك الكمي.-3-2-2
ن أي زيادة  إن االقتصاد يتصف بالتكرار أي بوجود تيار مستمر من اإلنفاق والدخل، وا 
مبدئية في معدل اإلنفاق العام سوف تؤدي إلى سمسمة متصمة من الزيادات في الدخل، 

في دخول عوامل اإلنتاج )أجر، ريع، فائدة، ربح(، ويخصص المستفيدون من ىذه  تتمثل
وجزئًا  ،الدخول جزءًا منيا لإلنفاق عمى االستيالك، يتوقف عمى الميل الحدي لالستيالك

، ويؤدي الجزء المخصص لالستيالك إلى لالدخار يتوقف عمى الميل الحدي لالدخار
يؤدي إلى توزيع دخول جديدة،  ستيالك وبالتالي زيادة ىذه السمعزيادة الطمب عمى سمع اال

توزع بدورىا ما بين االستيالك واالدخار، فيحدث األثر غير المباشر لإلنفاق العام من 

                                                           
 .94-90ص ص. مرجع سابق.  الميايني، محمد خالد. 007
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

الزيادة  المعبرة عن ةالعددي القيمةالذي يمثل اق الحكومي، خالل ما يعرف بمضاعف اإلنف
عمى التي طرأت  الزيادةعبر إلنفاق العام، زيادة ا نتيجةفي الدخل القومي، المتحصمة 

ه، الميل الحدي لالستيالك يزداد بازديادب يتأثراإلنفاق االستيالكي؛ أي أن المضاعف 
 :007من خالل العالقة التالية وويمكن حساب .005وينخفض بانخفاضو

                         M =1/ MPS = 1/ 1-MPC 
M المضاعف :.    

MPCالميل الحدي لالستيالك :. 
MPS.الميل الحدي لالدخار :  

 .باألسعار الجارية والميل الحدي لالستيالك واالدخار المضاعف(: 00جدول ) 
 M MPC MPS العام
0220 0,90 2,06 2,90 
0220 0,57 2,44 2,79 
0227 00,0 2,60 2,26 
0229 0,24 2,70 2,46 
0225 0,96 2,40 2,76 
0227 0,27 2,70 2,47 
0202 72 2,67 2,20 

، المجموعات اإلحصائية ى بيانات المكتب المركزي لإلحصاءالمصدر: المضاعف والميول من حساب الباحث باالعتماد عم 
  لمسنوات المذكورة، الفصل الخامس عشر: الحسابات القومية.

ار بين حدي لالدخنالحظ انخفاض كبير في الميل ال (00من الجدول السابق رقم )     
وكذلك بين عامي  ،في الميل الحدي لالستيالكتزايد  م قابمو0227م، 0220مي عا

كل من  بتزايد ذلك وقد ترافق ،االدخاربتراجع م، ويمكن تفسير ذلك 0202م، 0227
االستيالك والدخل المتاح، وىذا يدل عمى أن زيادة االستيالك ناتجة عن ارتفاع األسعار، 

  .ينخفض االستيالك ويزداد االدخارمنطق االقتصادي كمما يزداد الدخل ألنو حسب ال
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

  :الكمي واالستهالك العام اإلنفاق بين لمعالقةالتقدير الكمي -3-2-3
يعتبر اإلنفاق العام أحد عناصر معادلة الطمب الفعال، فيو يؤثر عمى االستيالك الكمي 

خدمات، أو من خالل ما تدفعو من من جيتين من خالل ما تشتريو الحكومة من سمع و 
عانات تخصص جزئيًا أو كميًا لالستيالك، ومن المعموم أن زيادة  رواتب وأجور وا 
االستيالك تزيد اإلنتاج وبالتالي يزداد الطمب عمى األيدي العاممة وتقل البطالة وسوف 

 ندرس فيما يأتي العالقة اإلحصائية بين اإلنفاق العام واالستيالك الكمي.
 مميون(.بال) المشتغمونعدد ، )بالمميار( العام اإلنفاقو باألسعار الثابتة  الكمياالستيالك (: 04ل)جدو 

 عدد المشتغمون االستيالك الكمي   العام اإلنفاق العام
0222 057,4 977,9 

 
4,492 

0220 000 964,0 4,502 
0220 079,0 506,5 4,700 
0220 402 550,0 4,459 
0224 446,7 797,7 4,042 
0227 492 699,7 4,960 
0229 467 660,0 4,792 
0225 777 0206,0 4,649 
0227 922 0275,0 4,747 
0226 977 0002,6 4,666 
0202 574 0004,9 7,274 
0200 707 0060 4,646 

    عشر والخامس عشر.لمسنوات المذكورة، الفصل الثالث والرابع اإلحصائية  ، المجموعاتالمصدر: المكتب المركزي لإلحصاء

(، 0200-0222عمى بيانات سمسمة زمنية تغطي الفترة )التالية تشتمل الدراسة و      
م، والتي 0200في ظل األزمة الراىنة التي تشيدىا سورية والمستمرة منذ شير آذار عام و 

خمفت آثارًا مدمرة شممت معظم مفاصل االقتصاد، أصبح من الصعب توفير البيانات 
 عاميدية الكمية؛ لذلك تم المجوء إلى االستعانة بتقديرات مراكز أبحاث لبيانات االقتصا

                                                           
  اآلثار الرقم مقدر من المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية لمثقافة والمعرفة، األزمة السورية الجذور و

  syria.org-www.scpr. بحث منشور عمى الموقع االلكتروني 42م، ص0200االقتصادية واالجتماعية، 

http://www.scpr-syria.org/
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

م المقدرة ألنيا 0200، إال أننا قد استثنينا بيانات عام غير المنشورةم، 0200، وم0200
تؤثر عمى كامل السمسمة اإلحصائية وبالتالي تعطي نتائج خاطئة وغير معبرة بشكل 

سنوات تم الأما باقي تم إضافتيا لمنموذج اإلحصائي، صحيح عن فترة الدراسة، إذا 
، كما أخذنا بيانات االستيالك انات من المكتب المركزي لإلحصاءالحصول عمى البي

رقم  السابقم لمتخمص من أثر األسعار. ومن الجدول 0222الكمي باألسعار الثابتة لعام 
في االستيالك الكمي باألسعار (، نالحظ تزايد مستمر في اإلنفاق العام، رافقو تزايد 04)

  الثابتة باستثناء آخر عام من الدراسة انخفض فييا االستيالك الكمي.

   صياغة النموذج:-3-2-3-1
البسيط لدراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية، الخطي تم استخدام أسموب االنحدار سي

كمي واحد وىو المتغير  وىو نموذج إحصائي يقوم بتقدير العالقة التي تربط بين متغير
التابع مع متغير كمي آخر وىو المتغير المستقل، وينتج من ىذا النموذج معادلة إحصائية 
خطية يمكن استخداميا لتفسير العالقة بين المتغيرين وقد تم االختبار عند مستوى داللة 

ولحل ىذا النموذج اعتمد عمى طريقة المربعات الصغرى، ويمكن  ،(%5إحصائية )
 اغة العالقة اإلحصائية بالنموذج التالي:صي

Yt = B0 + B1Xt + et 
t=1,2,…,n 

Y :.)االستيالك الكمي( المتغير التابعX )المتغير المستقل )اإلنفاق العام : . 
e .ىو متغير عشوائي يعبر عن البواقي لو وسط حسابي يساوي الصفر وتباين ثابت : 

 نتائج تقدير النموذج:-3-2-3-2
في معالجة البيانات واستخالص  SPSS Statistics 20لبرنامج اإلحصائي ا باستخدام

 G، متغير تابع يفسر من خالل المتغير المستقل االستيالك الكمي Cالنتائج، وباعتبار 
حيث يتم تقدير النماذج  (،%5)، وباالختبار عند مستوى داللة إحصائية العام اإلنفاق

 لصغرى العادية تم التوصل إلى النتائج التالية:اإلحصائية باستعمال طريقة المربعات ا
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 Model Summary 
Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

.998 55866820773 .917 .925 .962 1 
a. Predictors: (Constant), G 
b. Dependent Variable: C 

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.000 122.975 3.838E+23 

3.121E+21 
1 
10 
11 

3.838E+23 
3.121E+22 
4.150E+23 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: C 
b. Predictors: (Constant), G 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.000 
.000 

7.433 
11.089 

 
.962 

52563567659 
.096 

3.907E+11 
1.067 

Constant 
G 

1 

a. Dependent Variable: C 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-2-3-3
 اإلحصائي النتائج التالية: spssبينت مخرجات برنامج 

 .النتائج االحصائية 
  جدًا نالحظ أن االرتباط قوي(R= 0.96 بين المتغير التابع والمتغير المستقل )

( ومن R Square= 0.92االنفاق العام، وبالعودة عمى قيمة معامل التحديد )
( (0.91( نجد أن Adjusted R Squareعامل التحديد المعدل )خالل قيمة م

من التغيرات التي تحدث في االستيالك الكمي تفسر من خالل متغير االنفاق العام 
 ( تفسر من خالل متغيرات أخرى لم تدرس في ىذا البحث.(0.09المستقل، و
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 :من جدول تحميل التباين  المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA وذج لنم
 حيثاالنحدار وباالعتماد عمى إحصائية فيشر يتم الحكم عمى معنوية النموذج، 

وبالتالي  (%5) وىي أقل من مستوى (،%0ي )تساو  Sigنجد أن قيمة االحتمال 
 H0: B0) ،فإننا نرفض الفرض العدمي القائل بأن نموذج االنحدار غير معنوي

= B1 = 0( ونقبل الفرض البديل ،)H1: B0 ≠ B1 ≠ 0 وىذا يعني أن ،)
 ىناك واحد عمى األقل من معامالت النموذج تختمف عن الصفر.

 من خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج  :المعنوية الجزئية لمنموذج المقدر
spss :توصل الباحث إلى 

ستيودنت من  T: باالعتماد عمى إحصائية (B0)بالنسبة لمعامل المتغير الثابت  .1
 (،(%0 تساوي  Sigالسابق نجد أن قيمة االحتمال  Coefficientsaجدول 

لذلك نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل  (،(%5وىي أقل من مستوى 
 القائل بأن المقدار الثابت في نموذج االنحدار ىو معنوي أي ال يساوي الصفر.

ستيودنت  Tالسابق، نالحظ عند استخدام إحصائية  Coefficientsaمن جدول  .2
 (،(%0 تساوي Sigة االحتمال الموافق لقيمة معامل حجم اإلنفاق العام أن قيم

لذلك نقبل الفرض البديل القائل بأن معامل حجم  ((%5وىي أقل من مستوى 
اإلنفاق العام ىو معنوي، إذًا توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستيالك 

ة فرضية الباحث، وكانت الكمي في سورية واإلنفاق العام خالل فترة الدراسة موافق
 .الموجبةمن خالل إشارة معامل اإلنفاق  طرديةطبيعة العالقة 

 :النموذج المقدر 
  Ĉt= 3.97E+11 +1.067Gt 

 .التحميل االقتصادي لمنتائج اإلحصائية 
 نالحظ ما يمي: spssمن خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 ( المعامل الثابتB0) :ويمثل قيمة مميار،  (397)ة نالحظ أن إشارتو موجب
وىذا يتوافق مع النظرية  ،االستيالك الكمي في حال انعدام المتغير المفسر لمنموذج

االقتصادية إذ ال يمكن أن تكون قيمة االستيالك الكمي صفر، في حال انعدام 
 .الضرورياالنفاق العام بسبب وجود االستيالك 

  متغير االنفاق العامB1)) :نالحظ أن إشارة ( معامموB1 )أي أن طبيعة موجبة ،
بين المتغير التابع )االستيالك الكمي( والمتغير المستقل )اإلنفاق  طرديةالعالقة 

يدل عمى أن زيادة االنفاق  مماالمبدأ االقتصادي  يوافقالعام( في سورية، وىذا 
 إذًا سياسة اإلنفاق العام ،االستيالك الكميتأثير إيجابي عمى  ذاتكانت العام 

ة في التأثير في االستيالك الكمي، فكل زيادة في اإلنفاق العام بمقدار سياسة فعال
حسب مميار، ( 0,29سوف تزيد االستيالك الكمي بمقدار )مميار ليرة سورية 
لمعرفة انعكاس تزايد اإلنفاق العام الذي أدى لكن و ، المستنتجة معادلة االتجاه العام

سوف نختبر العالقة اإلحصائية بين ، إلى زيادة االستيالك الكمي، عمى التشغيل
حسب المنطق االقتصادي إن تزايد اإلنفاق و االستيالك الكمي وعدد المشتغمين، 

لطمب العام سوف يزيد الطمب الكمي، وتنعكس زيادة الطمب بزيادة اإلنتاج وزيادة ا
 .عمى األيدي العاممة، مما يؤدي إلى تزايد عدد المشتغمين

 التقدير الكمي لمعالقة بين االستهالك الكمي وعدد المشتغمين:-3-2-4
اإلحصائية بين االستيالك ة البسيط لدراسة العالقالخطي تم استخدام أسموب االنحدار سي

(، %5داللة إحصائية ) عند مستوى(، Yوعدد المشتغمين ) تغير مستقل،م( كCالكمي )
أن عدد نالحظ (، 00رقم )(، ومن الجدول السابق 0200-0222خالل الفترة )

أما االستيالك الكمي  لم يأخذ منحى ثابت بل كان متذبذب،خالل فترة الدراسة المشتغمين 
االستيالك الكمي باألسعار فيو انخفض الذي م، 0200باستثناء عام فقد تزايد باستمرار، 

في معالجة البيانات  SPSS Statistics 20البرنامج اإلحصائي  باستخدامو  ،الثابتة
باستعمال طريقة المربعات  حيث يتم تقدير النماذج اإلحصائية واستخالص النتائج،

 الصغرى العادية تم التوصل إلى النتائج التالية:
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 Model Summary 
Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

1.404 167146.843 .473 .521 .721 1 
a. Predictors: (Constant), C 
b. Dependent Variable: Y 

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.008 10.857 3.033E+11 

27938067035 
1 
10 
11 

3.033E+11 
2.794E+11 
5.827E+11 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), C 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.000 
.008 

15.828 
3.295 

 
.721 

250007 
.000 

3957044 
8.549E-007 

Constant 
C 

1 

a. Dependent Variable: Y 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-2-4-1
 اإلحصائي النتائج التالية: spssبينت مخرجات برنامج 

 .النتائج االحصائية 
 ( نالحظ أن االرتباط قويR= 0.72 بين المتغير التابع والمتغير المستقل )

( ومن R Square= 0.52قيمة معامل التحديد ) إلى، وبالعودة الكمي االستيالك
( (0.47( نجد أن Adjusted R Squareخالل قيمة معامل التحديد المعدل )

 االستيالكتفسر من خالل متغير  المشتغمين عددمن التغيرات التي تحدث في 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

( تفسر من خالل متغيرات أخرى لم تدرس في ىذا (0.53المستقل، و الكمي
 البحث.

 :من جدول  المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA تماد عمى إحصائية وباالع
 وىي أقل من مستوى (،0.008ي )تساو  Sig، نجد أن قيمة االحتمال فيشر

القائل بأن  ونقبل الفرض البديل ،بالتالي فإننا نرفض الفرض العدميو  (5%)
أن ىناك واحد عمى األقل من معامالت النموذج  نموذج االنحدار معنوي، أي

 تختمف عن الصفر.
 من خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج  :المقدر المعنوية الجزئية لمنموذج

spss :توصل الباحث إلى 
السابق نجد  Coefficientsaجدول من  :(B0)بالنسبة لمعامل المتغير الثابت  .1

لذلك  (،(%5وىي أقل من مستوى  (،(%0 تساوي Sigأن قيمة االحتمال 
الثابت في نموذج  نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن المقدار

 االنحدار ىو معنوي أي ال يساوي الصفر.
أن قيمة االحتمال الموافق لقيمة  السابق، نالحظ Coefficientsaمن جدول  .2

وىي أقل من مستوى  (،(0.008 تساوي Sig الكمي االستيالكمعامل حجم 
ىو  الكمي االستيالكلذلك نقبل الفرض البديل القائل بأن معامل حجم  ((5%
، إذًا توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستيالك الكمي في سورية معنوي
خالل فترة الدراسة موافقة فرضية الباحث، وكانت طبيعة العالقة  المشتغمين وعدد
 .الموجبةمن خالل إشارة معامل اإلنفاق  طردية

 النموذج المقدر عمى الشكل التالي: بذلك يكون 
Ŷt = 3957044 + 8.549E-007Ct 

 حميل االقتصادي لمنتائج اإلحصائية.الت 
 نالحظ ما يمي: spssمن خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 ( المعامل الثابتB0) : عددويمثل ( مميون، 3.9)نالحظ أن إشارتو موجبة 
في حال انعدام المتغير المفسر لمنموذج وىذا يتوافق مع النظرية  المشتغمين

 .صفر عدد المشتغمين ونيكاالقتصادية إذ ال يمكن أن 
  الكمي االستهالكمتغير B1)) : أي أن طبيعة العالقة موجبةتو نالحظ أن إشار ،

في  الكمي االستيالكوالمتغير المستقل  المشتغمين عددالتابع متغير البين  طردية
 االستيالك الكميزيادة يدل عمى أن  مماالمبدأ االقتصادي  يوافقسورية، وىذا 

أي أن التوسع  ،عمى عدد المشتغمين طرداً  انعكستاإلنفاق العام  الناتجة عن تزايد
في اإلنفاق العام زاد االستيالك الكمي وازداد معو الطمب الكمي، مما دفع باتجاه 

حيث نالحظ من خالل زيادة الطمب عمى األيدي العاممة وزيادة عدد المشتغمين، 
يالك الكمي بمقدار مميار ليرة معادلة االتجاه العام المستنتجة أن كل زيادة باالست

   .جديدة فرصة عمل (454) بمقدارالمشتغمين عدد سورية سوف تزيد 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

  : أثر اإلنفاق العام عمى االستثمار الكمي.الثالثالمبحث 
تزيد النفقات العامة قدرة األفراد عمى  لعام آثار ايجابية في االستثمار، حيثلإلنفاق ا

من خالل وضع تمك المدخرات القابمة لالستثمار في أيدي الييئات العامة االستثمار، إما 
أو الخاصة التي تعمل في ميدان االستثمار، مثل إنشاء المصانع وبناء الخزانات 

، أو من خالل زيادة قدرة األفراد عمى االدخار وبالتالي تزيد وغيرىاومحطات توليد الطاقة 
 قدرتيم عمى االستثمار.

النفقات العامة آثارًا اقتصادية مباشرة في اإلنتاج الكمي، من خالل تأثيرىا وتحدث      
في قدرة األفراد ورغبتيم عمى العمل واالدخار واالستثمار، وتأثيرىا عمى تحويل عناصر 

، كما تؤدي النفقات العامة إلى آثار غير مباشرة في اإلنتاج الكمي، من خالل 006اإلنتاج
خالل ما يعرف بأثر المعجل أو المسارع، وسوف ندرس فيما االستثمار المولد، أي من 

 يأتي أثر اإلنفاق العام المباشر وغير المباشر عمى االستثمار الكمي.

 واقع االستثمار في سورية:-3-3-1
من الناتج المحمي باألسعار الثابتة في  (%05)ارتفع االستثمار في االقتصاد السوري من 

ذ بالتراجع فيما بعد إلى أن ، إال أنو أخ0229عام في  (%09)ليصل إلى  0222عام 
وىذا االنخفاض ، م0202من الناتج المحمي في عام  (%00)بعد ذلك إلى وصل 

يعود إلى الركود الذي كان الممحوظ بنسب االستثمار إلى الناتج المحمي بالسنوات األخيرة، 
بالنسبة لدور كل من القطاعين أما ، العام في الفترة األخيرةاالستثمار  وتراجعسائد آنذاك، 

من  (%94)العام والخاص في االستثمار نالحظ أن حصة القطاع العام تراجعت من 
م حيث بدأت 0227عام  (%70)م، إلى 0222االستثمار الكمي باألسعار الثابتة في عام 

فساح المجال لمقطاع الخاص  اجراءات التحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي وا 
ي مجاالت كانت حكرًا عمى القطاع العام، واستمرت باالنخفاض إلى أن باالستثمار ف

                                                           
 دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصادية، التوزيع العادل لمدخول،(. 0660السيد عطية. )عبد الواحد،  006

 .007ص .ار النيضة العربيةد (. القاىرة:0. )ط.ماعية وضبط التضخمالتنمية االجت
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م، أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فقد أخذت نسبتو 0202عام  (%40)وصمت إلى 
قد  رأس المال الثابت أن ن لنايويتب م،0202عام  (%75)بالتزايد إلى أن وصمت إلى 

مميار  (005)لى ما يقارب إ 0222مميار سوري في عام ( 079)في سورية من تطور 
 (.07انظر إلى الجدول رقم )، م0222م وذلك باألسعار الثابتة لعام 0202في عام 
 األرقام بالمميارات. ،لثابتةوالكمي، باألسعار العام والخاص االستثمار ا(: 07جدول )
        االستثمار/  الناتج المحمي االستثمار الكمي العام

 جموعالم الخاص العام الناتج
 نسبة رقم نسبة رقم

0222 66,0 94%  79,5 09%  079,0 620,6 05%  
0220 007,7 97%  90,0 07%  057,0 672,0 06%  
0220 000,6 90%  57,0 07%  069,0 0229,4 02%  
0220 045,6 90%  75,5 05%  004,7 0205,9 00%  
0224 007,5 47%  047,9 70%  070,4 0277,6 09%  
0227 049,9 70%  040,7 46%  077,0 0079,5 07%  
0229 040,5 45%  094,7 70%  027,9 0007,0 07%  
0225 009,4 47%  049,9 70%  070,0 0074,0 00%  
0227 000,5 40%  075,5 77%  099,4 0040,7 02%  
0226 040,7 47%  070,0 70%  065,0 0402,7 00%  
0202 044,0 40%  060,0 75%  005,4 0496,5 00%  

الفصل الخامس عشر: الحسابات القومية، ، المذكورة لمسنواتاإلحصائية  المجموعات المركزي لإلحصاء،المصدر: المكتب 
 والنسب من حساب الباحث.

ولمحصول عمى فكرة حول االستثمار في االقتصاد السوري حسب البيانات المتوفرة 
 (0202-0222)بإمكاننا أن ننظر إلى تطور توزع رأس المال الثابت خالل الفترة 

لم يحصل ىناك تغير ممحوظ عمى تركيب  ي، نجد أنو( التال09)رقم بمساعدة الجدول 
مجمل رأس المال الثابت في سورية باستثناء قطاع السكن الذي تحسنت حصتو من 

م، وكمعدل وسطي بمغت حصة 0202في عام  (%00)إلى  م0222في عام  (00%)
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والنقل  (%05)ت خالل الفترة نفسيا الصناعة والتعدين من مجمل تركيب رأس المال الثاب
بالمتوسط  (%06)رب وذىب ما يقا (%00)بينما حازت الزراعة  (%09)والمواصالت 

            ، تابع الجدول التالي.إلى قطاعات أخرى
 األرقام بمميارات السورية. ،باألسعار الثابتة تطور رأس المال الثابت وتفصيالتو،(: 09جدول )
 صناعة ال الزراعة العام

 والتعدين
 النقل 

 والمواصالت
 قطاعات دور السكن

 أخرى
 نسبة رقم نسبة رقم نسبة رقم نسبة رقم نسبة رقم

0222 04,4 09%  47,6 06%  06,0 06%  05,9 00%  07,5 07%  
0220 09,0 07%  74,5 00%  07,0 02%  04,5 7%  45,0 09%  
0220 07,7 00%  79,4 06%  07,0 07%  05,0 6%  90,9 00%  
0220 04,0 02%  54,7 00%  02,7 00%  00,7 02%  70,6 07%  
0224 06,4 04%  59,6 05%  47,9 05%  07,0 04%  57 07%  
0227 42,7 04%  57,4 09%  72,7 07%  44,7 07%  75,4 05%  
0229 04,9 00%  54,0 04%  40,5 04%  77,6 06%  65,0 00%  
0225 09,0 6%  99,0 00%  42,5 04%  92,7 00%  76,0 00%  
0227 00,7 7%  94,9 04%  00,0 00%  90,6 00%  74,5 00%  
0226 09,6 6%  54,0 07%  40,0 04%  79,0 06%  65,7 00%  
0202 04,7 02%  70,0 07%  44,9 00%  52,7 00%  024,9 00%  

سب النالفصل الخامس عشر: الحسابات القومية، ، لمسنوات المذكورةاإلحصائية  المجموعات اء،المصدر: المكتب المركزي لإلحص
 محسوبة من قبل الباحث.

 :أثر المعجل 
تحدث النفقات العامة آثارًا غير مباشرة أيضًا في الطمب عمى االستثمار، وىي ما 
يطمق عمييا االستثمار المولد أو التابع؛ أي ذلك االستثمار الذي يشتق من الطمب 

ببحث  عمى السمع االستيالكية، وىو ما يعرف بأثر المعجل أو المسارع والذي "ييتم
عالقات التداخل بين الزيادة في االنفاق االستيالكي وآثارىا عمى الزيادة في االستثمار 

، إن الزيادة في اإلنفاق العام، تؤدي إلى زيادة الطمب عمى السمع النيائية 002والدخل"
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 تزايدإلنتاج تمك السمع التي إلى زيادة اإلنفاق االستثماري،  يؤدياالستيالكية، مما 
 :000يا، بمعدل أكبر ويمكن حساب المعجل كما يميالطمب عمي

  الناتج المحمي/ التغير في  االستثمارالمعجل= التغير في 
الطمب عمى السمع االستيالكية تؤدي  التي تحدث فيصغيرة التغيرات الأي أن      

ويتوقف أثر إلى تغيرات مضاعفة في الطمب عمى السمع االستثمارية الالزمة إلنتاجيا، 
عمى معامل رأس المال المتمثل في العالقة الفنية بين رأس المال واإلنتاج،  المعجل

من سمعة معينة، فإذا ارتفع الطمب عمى ويحدد ما يمزم من المال إلنتاج وحدة واحدة 
أي ال بد من ، لمقابمة ىذه االرتفاعاإلنتاج في ، زيادة األمرىذا  يتطمبسمعة معينة، 

وتتحدد آثار المعجل بعدد من المال المستخدم، التوسع بالنسبة نفسيا في رأس 
توفر مخزون من السمع االستيالكية، وطاقات إنتاجية غير االعتبارات أىميا، 

الزيادة في الطمب فيما إذا كانت مؤقتة أم  كما تتوقف آثار المعجل عمى مستغمة،
 000مية.مستمرة، عمى ضوء ىذه الزيادة يستطيع المنتجين تقدير استثماراتيم المستقب

 م.0222 مار الكمي باألسعار الثابتة لعامواالستث المحمي الناتج(: تغير 05جدول )
 المعجل تغير االستثمار تغير الناتج المحمي العام
مميار 49,0 0220 مميار 00   2,45 
مميار 79,0 0220 مميار 07,0   2,00 
مميار 00,0 0220 مميار 07,7   0,44 
مميار 97,0 0224 مميار 49,9   2,97 
مميار 52,7 0227 مميار 9,5   2,26 
مميار 77,4 0229 مميار 02,7   2,07 
مميار 96 0225 مميار 07,72-   -2,09  
مميار 75,42 0227 مميار 09,5-   -2,06  
مميار 56,02 0226 مميار 02,5   2,07 
مميار 47,6 0202 مميار 42,0   2,70 

، المجموعات اإلحصائية لمسنوات ى بيانات المكتب المركزي لإلحصاءالمصدر: البيانات محسوبة من قبل الباحث باالعتماد عم
    المذكورة، الفصل الخامس عشر: الحسابات القومية.
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 أقلفي معظم السنوات  المعجل أخذ قيم (، نجد أن05رقم ) السابقالجدول ومن      
المتزايد  ميالناتج المحمن الزيادة في  أقلكانت  االستثمارمن الواحد أي أن الزيادة في 

م، 0225بفعل تزايد االستيالك الكمي، وقد أخذ المعجل قيم سالبة في عامي 
ن أثر المعجل يحتاج إلى جياز انتاجي م، نتيجة تراجع االستثمار الكمي، و 0227 ا 

 . ول الناميةمرن قادر عمى التكيف مع زيادة االستيالك وىذا ما تفتقر إليو جميع الد

 اإلنفاق العام واالستثمار الكمي: القة بينالتقدير الكمي لمع -3-3-2
وتتوجو  ،بشقيو العام والخاص في البمدجميع أوجو االستثمار  الكمييمثل االستثمار 

مشروعات التحتية من طرق وجسور باإلضافة إلى بنى استثمارات القطاع العام نحو ال
عة إلى القطاع تاب عامة إنتاجية أو خدمية ال تختمف عن االستثمار الخاص سوى كونيا

ر ي، ويكمن تأثالعاممةويعد االستثمار حجر األساس في زيادة الطمب عمى األيدي العام، 
عبر االستيالك الحكومي الذي يعتبر أحد أركان الطمب  أحدىااإلنفاق العام من جيتين 

فيزداد االستثمار، ومن جية ثانية الكمي االستيالك الحكومي تزيد الطمب  فزيادةالكمي 
توسع االستثمارات الحكومية مباشرة، إما في مشاريع بنى تحتية تييأ لالستثمار عبر 

 الخاص أو في مشاريع إنتاجية ومشاريع مالية ذات توجو ربحي أو اجتماعي. 
اختبار العالقة اإلحصائية بين اإلنفاق العام عمى اعتباره تشتمل الدراسة عمى و      

تابع، وتم أخذ بيانات االستثمار الكمي باألسعار متغير مستقل واالستثمار الكمي كمتغير 
م لمتخمص من أثر األسعار، وعند متابعة بيانات االستثمار الكمي نجد 0222الثابتة لعام 

م، أي ضمن فترة التخطيط المركزي ثم ما لبثت باالنخفاض 0229أنيا تزايدت حتى عام 
حكومة تخفيض االستثمار بعد ذلك نتيجة تطبيق سياسات اقتصاد السوق وفيو تقصدت ال

فساح المجال لمقطاع الخاص في االستثمار في مجاالت كانت حكرًا عمييا، ولم  العام وا 
      يستطع القطاع الخاص تعويض التخفيض في االستثمار العام انظر إلى الجدول التالي. 
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 مميون(.بال) المشتغموند عد، ) بالمميار(العام واإلنفاقباألسعار الثابتة  الكمياالستثمار (: 07جدول)
 عدد المشتغمون الكمي االستثمار العاماإلنفاق  العام
0222 057,4 079 4,492 
0220 000 057,0 4,502 
0220 079,0 069,0 4,700 
0220 402 004,7 4,459 
0224 446,7 077,5 4,042 
0227 492 077,0 4,960 
0229 467 027,9 4,792 
0225 777 070 4,649 
0227 922 099,4 4,747 
0226 977 076,0 4,666 
0202 574 005,4 7,274 
0200 707 090 4,646 

 ، الفصل الرابع عشر والخامس عشر والفصل الثالث.0200، المجموعة اإلحصائية لعام المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء

  صياغة النموذج:-3-3-2-1
العام عمى اعتباره  اإلنفاقاسة العالقة بين البسيط لدر الخطي تم استخدام أسموب االنحدار 

ىذا النموذج معادلة إحصائية  عن كمتغير تابع، ونتج الكمي واالستثمارمتغير مستقل 
ختبار عند مستوى داللة خطية يمكن استخداميا لتفسير العالقة بين المتغيرين وقد تم اال

الصغرى، ويمكن ولحل ىذا النموذج اعتمد عمى طريقة المربعات  ،(%5إحصائية )
      كما يمي:صياغة النموذج 

Yt = B0 + B1Xt + et 

t=1,2,…,n      

Y(االستثمار الكمي) : المتغير التابع. X :(اإلنفاق العام) مستقلالمتغير ال . 
e  .ىو متغير عشوائي يعبر عن البواقي لو وسط حسابي يساوي الصفر وتباين ثابت : 

                                                           
 (.42المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية لمثقافة والمعرفة، مرجع سابق، )ص 
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 نتائج تقدير النموذج:-3-3-2-2
في معالجة البيانات واستخالص  SPSS Statistics 20البرنامج اإلحصائي  استخدامب

 G، متغير تابع يفسر من خالل المتغير المستقل الكمي االستثمار Iالنتائج، وباعتبار 
حيث يتم تقدير النماذج  (%5)، وباالختبار عند مستوى داللة إحصائية العام اإلنفاق

 مربعات الصغرى العادية تم التوصل إلى النتائج التالية:اإلحصائية باستعمال طريقة ال
 Model Summary 

Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

0.722 27199143018 .814 .831 .912 1 
a. Predictors: (Constant), G 
b. Dependent Variable: I 

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.000 49.130 3.635E+22 

7.398E+20 
1 
10 
11 

3.635E+22 
7.398E+21 
4.374E+22 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: I 
b. Predictors: (Constant), G 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.005 
.000 

3.636 
7.009 

 
.912 

25590931693 
.047 

93042853206 
.328 

Constant 
G 

1 

a. Dependent Variable: I 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-3-2-3
 اإلحصائي النتائج التالية: spssبينت مخرجات برنامج 
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 .النتائج االحصائية 
 جداً اط قوي نالحظ أن االرتب(R= 0.91 بين المتغير التابع والمتغير المستقل )

( ومن R Square= 0.83االنفاق العام، وبالعودة عمى قيمة معامل التحديد )
( (0.81( نجد أن Adjusted R Squareخالل قيمة معامل التحديد المعدل )

 العام قاإلنفاتفسر من خالل متغير  االستثمار الكميمن التغيرات التي تحدث في 
 ( تفسر من خالل متغيرات أخرى لم تدرس في ىذا البحث.(0.19 المستقل،

 :من جدول تحميل التباين  المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA  لنموذج
 حيثإحصائية فيشر يتم الحكم عمى معنوية النموذج،  إلىاالنحدار وباالعتماد 

وبالتالي  (%5) ن مستوىوىي أقل م (،%0)ي تساو  Sigنجد أن قيمة االحتمال 
ونقبل الفرض البديل القائل بأن نموذج االنحدار فإننا نرفض الفرض العدمي 

، وىذا يعني أن ىناك واحد عمى األقل من معامالت النموذج تختمف عن معنوي
 الصفر.

 من خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج  :المعنوية الجزئية لمنموذج المقدر
spss  إلى:توصل الباحث 

ستيودنت من  T: باالعتماد عمى إحصائية (B0)بالنسبة لمعامل المتغير الثابت  .1
 (،(0.005 تساوي  Sigالسابق نجد أن قيمة االحتمال  Coefficientsaجدول 

لذلك نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل  (،(%5وىي أقل من مستوى 
 عنوي أي ال يساوي الصفر.القائل بأن المقدار الثابت في نموذج االنحدار ىو م

ستيودنت  Tالسابق، نالحظ عند استخدام إحصائية  Coefficientsaمن جدول  .2
 (،(%0 تساوي Sigأن قيمة االحتمال الموافق لقيمة معامل حجم اإلنفاق العام 

لذلك نقبل الفرض البديل القائل بأن معامل حجم  ((%5وىي أقل من مستوى 
 االستثمارتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلنفاق العام ىو معنوي، إذًا 

الكمي في سورية واإلنفاق العام خالل فترة الدراسة موافقة فرضية الباحث، وكانت 
 .الموجبةالعام من خالل إشارة معامل اإلنفاق  طرديةطبيعة العالقة 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 النموذج المقدر عمى الشكل التالي: بذلك يكون 
Ît = 93042853206 + 0.328Gt 

 يل االقتصادي لمنتائج اإلحصائية.التحم 
 نالحظ ما يمي: spssمن خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج 

 ( المعامل الثابتB0) : االستثمار ويمثل ( مميار، 93)نالحظ أن إشارتو موجبة
ىذا يتوافق مع النظرية و  ،في حال انعدام المتغير المفسر لمنموذج الكمي

بسبب وجود االستثمار صفر الكمي  االستثمار ونيكاالقتصادية إذ ال يمكن أن 
 .الخاص

  العام اإلنفاقمتغير B1)) : أي أن طبيعة العالقة موجبةتو نالحظ أن إشار ،
في  العام اإلنفاقوالمتغير المستقل  الكمي االستثمارالتابع متغير البين  طردية

ذات  العام قاإلنفازيادة يدل عمى أن  مماالمبدأ االقتصادي  يوافقسورية، وىذا 
أي أن التوسع في اإلنفاق العام سوف يزيد تأثير طردي عمى االستثمار الكمي، 

فكل زيادة في اإلنفاق العام بمقدار مميار ليرة سورية سوف تزيد ، االستثمار الكمي
مما ، حسب معادلة االتجاه العام المستنتجة مميون( 324) االستثمار الكمي بمقدار
لمحصول طمب عمى األيدي العاممة وزيادة عدد المشتغمين، و يدفع  باتجاه زيادة ال

عمى فيم أعمق سوف نبحث في العالقة اإلحصائية بين االستثمار الكمي وعدد 
  .المشتغمين وىل أدى االستثمار الكمي إلى خمق مزيد من فرص العمل

 التقدير الكمي لمعالقة بين االستثمار الكمي وعدد المشتغمين.-3-3-3
ة اإلحصائية بين االستثمار البسيط لدراسة العالقالخطي دام أسموب االنحدار تم استخسي

(، %5(، عند مستوى داللة إحصائية )Y( كمتغير مستقل، وعدد المشتغمين )Iالكمي )
 SPSS Statistics 20البرنامج اإلحصائي  باستخدامو (، 0200-0222خالل الفترة )

ث يتم تقدير النماذج اإلحصائية االقتصادية حي في معالجة البيانات واستخالص النتائج،
 باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية تم التوصل إلى النتائج التالية:
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

Model Summary 
Durbin- 
Watson 

Std. Error Of 
The Estimate 

Adjusted R 
Square 

R square R Model 

1.132 192255.525 .302 .366 .605 1 
a. Predictors: (Constant), I 
b. Dependent Variable: Y 

 ANOVA 
Sig. F Mean Square Df Sum Of Squares Model 
.037 5.765 2.131E+11 

36962186740 
1 
10 
11 

2.131E+11 
3.696E+11 
5.827E+11 

Regression 
Residual 
Total 

1 

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), I 

 Coefficientsa 
Sig. T Standardized 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Model 

Beta Std. Error B 
.000 
.037 

16.818 
2.401 

 
.605 

248729.4 
.000 

4183183 
2.207E-006 

Constant 
I 

1 

a. Dependent Variable: Y 

 الدراسة االقتصادية التحميمية:-3-3-3-1
 حصائي النتائج التالية:اإل spssبينت مخرجات برنامج 

 .النتائج االحصائية 
  القوة  متوسطنالحظ أن االرتباط(R= 0.60 بين المتغير التابع والمتغير )

 =R Squareقيمة معامل التحديد ) إلى، وبالعودة الكمياالستثمار المستقل 
( نجد Adjusted R Square( ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل )0.36
تفسر من خالل متغير  المشتغمين عددالتغيرات التي تحدث في ( من (0.30أن 

 .( تفسر من خالل متغيرات أخرى(0.70المستقل، و الكمي االستثمار



           025                            .(0200-0222)ة دراسة تحميمية معدل البطالة في سوري فير اإلنفاق العام أثر تغي  

 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 :من جدول  المعنوية الكمية لمنموذج المقدرANOVA  وباالعتماد عمى إحصائية
 (%5) وىي أقل من مستوى (،%3ي )تساو  Sigفيشر، نجد أن قيمة االحتمال 

أن ىناك  القائل بأن نموذج االنحدار معنوي، أي نقبل الفرض البديل ي فإنناوبالتال
 واحد عمى األقل من معامالت النموذج تختمف عن الصفر.

 من خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج  :المعنوية الجزئية لمنموذج المقدر
spss :توصل الباحث إلى 

السابق نجد أن  Coefficientsaول جدمن  :(B0)بالنسبة لمعامل المتغير الثابت  .1
لذلك نرفض  (،(%5وىي أقل من مستوى  (،(%0 تساوي Sigقيمة االحتمال 

الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن المقدار الثابت في نموذج االنحدار 
 ىو معنوي أي ال يساوي الصفر.

فق لقيمة أن قيمة االحتمال الموا السابق، نالحظ Coefficientsaمن جدول  .2
 ((%5وىي أقل من مستوى  (،(%3 تساوي Sig الكمي االستثمارمعامل حجم 

ىو معنوي، إذًا  الكمي االستثمارلذلك نقبل الفرض البديل القائل بأن معامل حجم 
 المشتغمين وعددالكمي في سورية االستثمار توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
من خالل  طرديةحث، وكانت طبيعة العالقة خالل فترة الدراسة موافقة فرضية البا

 .الموجبة االستثمارإشارة معامل 
 النموذج المقدر عمى الشكل التالي: بذلك يكون 

Ŷt = 4183183 + 2.207E-006It 

 .التحميل االقتصادي لمنتائج اإلحصائية 
 نالحظ ما يمي: spssمن خالل الجداول التي تمثل مخرجات برنامج 

 ( المعامل الثابتB0):  عددويمثل ( مميون، 4.1)نالحظ أن إشارتو موجبة 
وىذا يتوافق مع النظرية ، في حال انعدام المتغير المفسر لمنموذج المشتغمين

 .صفر عدد المشتغمين يكوناالقتصادية إذ ال يمكن أن 
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 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

  الكمياالستثمار متغير B1)) : أي أن طبيعة العالقة تو موجبةنالحظ أن إشار ،
في  الكمي االستثماروالمتغير المستقل  المشتغمين لتابع عددامتغير البين  طردية

 الكمياالستثمار زيادة يدل عمى أن  مماالمبدأ االقتصادي  يوافقسورية، وىذا 
أي أن  الناتجة عن تزايد اإلنفاق العام ذات تأثير طردي عمى عدد المشتغمين،

ع  باتجاه زيادة ، مما يدفاالستثمار الكميالتوسع في اإلنفاق العام سوف يزيد 
الطمب عمى األيدي العاممة وزيادة عدد المشتغمين، وىذا ما تبين لنا من خالل 
معادلة االتجاه العام المستنتجة حيث عند زيادة االستثمار الكمي بمقدار مميار ليرة 

وبالعودة ، جديدة فرصة عمل( 0025) سورية سوف يزداد عدد المشتغمين بمقدار
بعد عام باألسعار الثابتة حظ أن تراجع االستثمار العام إلى فترة الدراسة نال

إلتاحة المجال أمام االستثمارات الخاصة بعد إطالق حزمة  ة، في خطو م0227
من اإلجراءات االقتصادية التي تصنف ضمن إطار اإلصالح االقتصادي والتحول 

 اصفي االستثمار الخ مع انخفاضترافق ، إلى سياسة اقتصاد السوق االجتماعي
(، 07م )انظر الجدول رقم 0202م باستثناء عام 0229باألسعار الثابتة بعد عام 

كما كان لتراجع عدم مواكبة االستثمار الكمي لنمو عدد المتعطمين، ساىم في مما 
دورًا سالبًا عمى عدد الستثمار في قطاعات اإلنتاج الحقيقي كقطاع الزراعة، ا

كوين رأس المال باألسعار الثابتة صافي تنسبة  ترافق انخفاضحيث المشتغمين، 
م، مع 0202%( عام 02م، إلى )0222%( عام 09في ىذا القطاع من )

%( من القوى العاممة عام 00,0تناقص في عدد المشتغمين في ىذا القطاع من )
ىجرة اعداد كبيرة  نتيجةم، 0202عام  %( من القوى العاممة04,0م، إلى )0222

تراجع االستثمار في ىذا بسبب المدن الكبرى،  من العمال الزراعيين باتجاه
أدى إلى ، مما الجفاف وارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج الزراعيالقطاع، نتيجة 

 .000العملعمى زيادة في عرض العمل ال تتناسب مع الطمب 
 

                                                           
 ، الفصل الخامس عشر: الحسابات القومية.وعات اإلحصائية لمسنوات المذكورةالمكتب المركزي لإلحصاء، المجم 000



           026                            .(0200-0222)ة دراسة تحميمية معدل البطالة في سوري فير اإلنفاق العام أثر تغي  

 الفصل الثالث: دراسة وتحميل اآلثار االقتصادية لإلنفاق العام

 خاتمة الفصل

 تم في ىذا الفصل الربط بين متغيري اإلنفاق العام ومعدل البطالة في دراسة إحصائية
تبين لنا عدم وجود ارتباط خالل فترة اإلحصائي بينيما واحدة، وبعد إجراء االختبار 

الدراسة، ولكن عند إجراء االختبار اإلحصائي بين متغيري اإلنفاق العام وعدد 
والعالقة كانت طردية موافقة بين ىذين المتغيرين المشتغمين، وجد ىناك ارتباط قوي 

أن آلية تأثير اإلنفاق العام في معدل البطالة تكمن في ونحن نعمم  المنطق االقتصادي،
خمق فرص عمل كافية لمواجية البطالة، وىذا لم يتوفر خالل فترة الدراسة، حيث بمغ 

( 772( ألف، وىذا العدد يحتاج سنويًا إلى )740متوسط اعداد المتعطمين السنوي )
 م.0225ى ىذا الرقم إلى عام مميار إنفاق العام لتوظيفيم، ولم تصل الموازنة العامة إل

وبناء عمى العالقة الطردية بين اإلنفاق العام وعدد المشتغمين، تم دراسة أثر      
اإلنفاق العام عمى كل من االستيالك الكمي واالستثمار الكمي، وانعكاس ىذا األثر 

نفاق عمى عدد المشتغمين، وبعد إجراء االختبارات اإلحصائية المناسبة، تبين أن أثر اإل
العام عمى االستيالك الكمي طردي واالرتباط بينيما قوي جدًا، كما كانت العالقة بين 

( مميار 0االستيالك الكمي وعدد المشتغمين طردية أيضًا واالرتباط بينيما قوي، فكل )
( مميار وىذا الرقم يخمق 0,295إنفاق عام تؤدي إلى زيادة االستيالك الكمي بمقدار )

فرصة عمل، فاإلنفاق العام الذي يصب في مجال  (600بمقدار )فرص عمل جديدة 
االستيالك الكمي أكثر كفاءة وقدرة عمى زيادة فرص العمل من اإلنفاق العام الذي 

   يصب في مجال االستثمار الكمي.
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 والمقترحاتالنتائج 

 والمقترحاتالنتائج 
  النتائج:

 خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازىا بما يمي:
أظيرت الدراسة اإلحصائية أن زيادة اإلنفاق العام تؤدي إلى زيادة عدد المشتغمين،  .0

عدد المشتغمين  تزيدفكل زيادة في اإلنفاق العام بمقدار مميار ليرة سورية سوف 
تكمن في  مشكمة البطالة في سوريةكما تبين لنا أن ( فرصة عمل جديدة، 930ب)

لمواجية االعداد المتزايدة من المتعطمين، عدم كفاية اإلنفاق العام من حيث الكمية 
إلى  تحتاجمما يجعل سورية ( ألف، 540حيث بمغ متوسط اعداد المتعطمين السنوي )

وعند تتبع كميات اإلنفاق العام السنوية نجد يم، ( مميار ليرة سورية سنويًا لتوظيف582)
م، مما أدى 0227إلى ىذا القدر من اإلنفاق حتى عام  تصللم  امةأن الموازنة الع

 بكثير كمية اإلنفاق العام الجديد. فاقإلى تراكم في اعداد المتعطمين 
اإلنفاق العام قد أثر إيجابًا عمى االستيالك  من خالل الدراسة اإلحصائية أن تبين .0

سياسة فعالة في التأثير عمى سياسة اإلنفاق العام أن ومعنوية العالقة تدل عمى الكمي، 
أن ىناك عالقة طردية بين االستيالك  كما وجدنا، باألسعار الثابتة االستيالك الكمي

الكمي وعدد المشتغمين، فكل زيادة في اإلنفاق العام بمقدار مميار ليرة سورية تؤدي إلى 
الكمي ( مميار وىذه الزيادة في االستيالك 06267زيادة االستيالك الكمي بمقدار )

( فرصة عمل جديدة، 900باألسعار الثابتة تؤدي إلى زيادة عدد المشتغمين بمقدار )
 حسب معادالت االتجاه العام المستنتجة.

أن اإلنفاق العام قد أثر إيجابًا عمى االستثمار تبين من خالل الدراسة اإلحصائية  .3
، فكل زيادة في اإلنفاق طردية بين االستثمار الكمي وعدد المشتغمينالعالقة وأن الكمي، 

العام بمقدار مميار ليرة سورية تؤدي إلى زيادة االستثمار الكمي باألسعار الثابتة بمقدار 
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 والمقترحاتالنتائج 

، ( فرصة عمل جديدة703( مميون، وبالتالي يزداد عدد المشتغمين بمقدار )308)
 .المستنتجة االتجاه العام معادالتمن خالل وذلك 

 :لنا البطالة في سورية تبينمن خالل التحميل الوصفي لظاىرة  .4
ة العمرية الشابة أقل من الفئفي  ىاىي تركز في سورية البطالة أىم خصائص  أن - أ

بين الداخمين الجدد إلى سوق العمل باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة عامًا، 32
 .وفئة المتعممين أكثر من غيرىم

المعدل المرتفع لنمو السكان الذي أدى تتمثل في أىم أسباب البطالة في سورية  أن - ب
كما يعتبر ضعف الطمب عمى العمالة وعدم مواكبة عرض العمل، في إلى زيادة 

أسبابًا أخرى المتعطمين وانخفاض مستوى األجور، نمو االستثمار لنمو اعداد 
 لمبطالة في سورية تضاف إلى معدل النمو السكاني المرتفع.

 :المقترحات
  إلييا يمكننا طرح التوصيات التالية:  م التوصلوالنتائج التي ت البحثمن خالل 

أكثر  االستيالكيالبطالة في سورية ينبغي التركيز عمى اإلنفاق العام لمواجية مشكمة  .1
من اإلنفاق العام االستثماري، ألنو تبين من خالل المعادالت اإلحصائية المستنتجة، 

يرة سورية سوف يزيد االستيالك الكمي باألسعار أن زيادة اإلنفاق العام بمقدار مميار ل
( 900( مميار، مما يؤدي إلى زيادة عدد المشتغمين بمقدار )06267الثابتة بمقدار )

فرصة عمل جديدة، بينما زيادة اإلنفاق العام بمقدار مميار ليرة سورية سوف تزيد 
عدد المشتغمين  ( مميون، مما يزيد308االستثمار الكمي باألسعار الثابتة بمقدار )

 ( فرصة عمل. 703بمقدار )
يجب الدفع فاإلنفاق العام االستيالكي أكثر جدوى في زيادة عدد المشتغمين، بما أن  .2

باتجاه زيادة الطمب الكمي ليكون محرض عمى االستثمار وزيادة االنتاج وبالتالي زيادة 
الطمب عمى األيدي العاممة، وذلك عبر خطوات من شأنيا تزيد االستيالك ومنيا رفع 



 000                                      .(0200-0222)معدل البطالة في سورية دراسة تحميمية  فير اإلنفاق العام تغي  أثر 

 والمقترحاتالنتائج 

مستوى األجور لتتناسب مع تكاليف المعيشة، وتحسين سياسة الدعم وتوجيييا 
إلعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، ذات الميل  لمحدودي الدخل، ضمن توجو

 المرتفع لالستيالك.
والعمل عمى خمق ، بالتنسيق مع الطمب الكمي االستيالكي االستثمار العام توجيويجب  .3

بنية تحتية قادرة عمى استيعاب االستثمار المخطط لو، في سياسة تعتمد عمى االستفادة 
وبالتالي زيادة عدد ة االستثمار الطمب الفعال وزيادمن زيادة االستيالك في تحريك 

 المشتغمين.
وضع ائج المستخمصة البد من العمل عمى بعد التحميل الوصفي لظاىرة البطالة والنت .4

عامًا  32عمى الشباب أقل من وبرامج تشغيمية تيدف إلى زيادة الطمب خطط 
األعمى من البطالة تتركز كون النسب والمتعممين،  ،الداخمين الجدد إلى سوق عملو 

يجب عمى الحكومة مساعدة الشباب في خمق فرص عمل ليم كما ، في تمك الفئات
عبر دعم سياسة التوظيف الذاتي وتوفير الدعم المالي والفني ليم، من خالل رعاية 

 مع توجيات الطمب االستيالكي الكمي.التي تتالءم الصغيرة المشروعات 
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Abstract 

The effect of general expenditure change in the 

unemployment rate in Syria 

Analytic study (2000-2012) 

Prepared By 

Mohammad AlAli 

Abstract 

Is a public spending policy a solution to address the cases of under-

use and create jobs that would absorb part of the unemployment and 

ease her pain, and the aim of this research is to determine the 

characteristics and causes of unemployment in Syria and study and 

analysis of the economic effects of public spending through 

regression analysis and the link between public spending as a 

variable independently and number of dependent variables which 

affect public spending, and to address this topic, follow researcher 

descriptive analytical method and curriculum go hand in hand with 

being the nature of the subject. 

     The study concluded with a set of conclusions from them, that 

the increase in public spending was a positive impact on both the 

number of employees, total consumption, total investment, but that 

when the statistical relationship between public spending growth 

rate and the unemployment rate test, it was found that there was no 

link between them, it is explained that the amount of public 

spending were not enough to cope with high unemployment rates, 

which were the main reasons for their increase population growth 

rate high, which increased labor supply, in addition to weak demand 

for labor, as a result of not keeping up investment for the growth of 

the preparation of the unemployed growth, and recommended 

Researcher that must rework the operational programs to youth 

employment, especially new entrants to the labor market, and work 

on the physical and technical help in creating job opportunities for 

them, and to increase the total consumption to be the engine of 

demand, by raising the purchasing power of salaries and wages, and 

improved support policy, focus consumer spending on the public for 

being better able to create new jobs of public investment spending. 
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