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 :ملخص
احملروقات  تهدؼ ىذه الدراسة تقييم السياسة الضريبية يف اجلزائر من خالؿ قياس اثر الضرائب ادلباشرة وغري ادلباشرة على االقتصاد اجلزائري خارجتس        

يكل اجلباية أف ادلفاضلة بني ى توصلت الدراسة  إذل، GMMباستخداـ بيانات سنوية وظلوذج العزـو ادلعممة  2015إذل1992خالؿ الفرتة ادلمتدة من 
والضرائب على العادية يرجع لصاحل الضرائب ادلباشرة على حساب الضرائب غري ادلباشرة كوف أف الدراسة أوجدت اثر اغلايب للضريبة على الدخل اإلمجارل 

أثرىا كاف سالب ومبرونة   أف معنوية إذل أرباح الشركات على الناتج احمللي خارج احملروقات يف حني أف معلمة  الرسم على القيمة ادلضافة  واف جاءت إحصائيا
 زائر.كبرية نسبيا مقارنة بالضرائب ادلباشرة شلا غلعل منها أكثر حساسية يف االقتصاد اجلزائري مقارنة بباقي مكونات اذليكل الضرييب  يف اجل

 GMMظلوذج ،القطاع االقتصادي خارج احملروقات ، اذليكل الضرييب، السياسة الضريبية :الكلمات المفتاحية
 jel :H21, H30, C32 رموز

Abstract:  

The goal of this study is to evaluate tax composition in Algeria, suggests the impact of different 

components of tax revenue (direct and indirect tax revenue, as percentage of total tax revenue) on non-

hydrocarbons economy an empirical study using a Generalized Method of Moment model the period 1992-

2015.  

The direct taxes are significant and positively impact on economic growth, while indirect taxes 

parameter  are a negative sign and influence on non-hydrocarbons economy, though insignificant. Results 

obtained from our study exhibit that value-added tax is more sensible to economic and socio-political 

variables. 

Keywords: tax composition, tax policy, non-hydrocarbons economy, GMM mode. 

 

(JEL) Classification : H21, H30, C32 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Abdelhamid_15@yahoo.fr
mailto:Abdelhamid_15@yahoo.fr
mailto:Simohammed_k@yahoo.fr
mailto:Simohammed_k@yahoo.fr


 

 

65 

 هيكل الضرائب والنمو االقتصادي خارج المحروقات -،كمال سي محمدد. د، قجاتي عبد الحميأ. 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 :مقدمة

يسة من أدوات ا السياسة الضريبية أداة رئهأصبحت السياسة ادلالية مبا في، 1929عقب أزمة الكساد العظيم سنة 
الذي استطاع ، ادل االصلليزي"جوف مينارد كيينز"تعمل لتوجيو ادلسار االقتصادي ويرجع الفضل لذلك إذل الع، السياسة االقتصادية

اد الكبري معتمد يف ذلك السياسة ادلالية والضريبة بشكل كبري، ويف ذات اإلطار ومن خالؿ تبين اجلزائر اإلصالحات معاجلة الكس
االقتصادية مع هناية الثمانينيات، كاف يستدعي إصالح احمليط االقتصادي وادلارل للمؤسسة، واليت يشكل فيها احمليط ادلارل جانبا 

عند تشكيل اللجنة الوطنية لإلصالح اجلبائي، والذي أفرز  1987اجلبائي اجلديد يف مارس  مهما، وعليو برزت مالمح اإلصالح
، حيث مشلت اإلصالحات اجلانب اذليكلي للتنظيم اإلداري واجلانب 1992عن إصالحات جبائية دخلت حيز التنفيذ يف أفريل 

حتقيق األىداؼ ادلسطرة يف ادليداف االقتصادي اذليكلي لألظلاط الضريبية بإدخاؿ تعديالت وتكييف النظاـ اجلبائي قصد 
 (1)واالجتماعي، ومواكبة عملية التحوؿ من االقتصاد ادلخطط إذل اقتصاد السوؽ.

لتتالءـ مع الظروؼ االقتصادية  رسـو جديدةمث استحداث ضرائب و  1991ية لسنة بعد اإلصالحات اجلبائ
 36-90واليت تأسست مبوجب القانوف الضريبة على أرباح الشركات  من بني أىم ىذه الضرائبواالجتماعية لتلك ادلرحلة، و 

وجاءت  من قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة( 38 )ادلادة1992ادلتضمن يف قانوف ادلالية لعاـ  31/12/1991ادلؤرخ يف 
يف اليت جاءت TVA ى القيمة ادلضافة الرسم عل ىناؾ أيضا (2)ىذه الضريبة لتعويض الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية، 

، حبيث عوض النظاـ السابق 1996جانفي 01ىناؾ أيضا الرسم  على النشاط ادلهين الذي أنشئ يف ، 1992قانوف ادلالية سنة 
  ،TANCوالرسم على النشاط غري التجاري  TAICالذي كاف ػلتوي أو يتضمن الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 

الطابع  والذي يعرؼ على أنو الضرائب ادلدفوعة للدولة لقاء عملية تسجيل العقود حقوؽ التسجيل و خر امسو كما ىناؾ رسم أ
حق االنتفاع بادلنقوالت ارات النهائية للعقود اإلدارية وعقود نقل ادللكية، و ادلختلفة وخصوصا العقود الرمسية القضائية متضمنة للقر 

ر....اخل. يف األخري ىناؾ الرسـو اجلمركية اليت تشكل مورد كبري يف اجلباية العادية والذي أو العقارات والتنازؿ عن حقوؽ اإلغلا
 (3).1994عرؼ تطورا ملحوظا منذ االستقالؿ إذل غاية التحري التدرغلي للتجارة اخلارجية مث التحرير الكلي انطالقا من سنة 

ىذه الورقة تقييمو من خالؿ دراسة قياسية استخدما  يفاوؿ ضل ،سنة من ىذا النظاـ اجلبائي اإلصالحي 25بعد مرور 
ولبلوغ ىذا اذلدؼ  ،دلعرفة اثر الضرائب ادلباشرة والغري ادلباشرة على االقتصاد خارج احملروقات ،GMMالعزـو ادلعممة فيو طريقة 

وبعد ذلك نتطرؽ دلنهجية الدراسة  ،سنقـو بالتطرؽ دلكونات اجلباية العادية من سلتلف الضرائب والرسـو مث إذل الدراسات السابقة
 مث يف األخري إذل نتائج ادلستخلصة من الدراسة.

 تطور هيكل الجباية العاديةأوال: 
تشكل احلصيلة ادلالية الفعلية للجباية العادية إحدى ادلؤشرات األساسية لقياس فعالية النظاـ اجلبائي وذلك من خالؿ    

يلها من خالؿ احملصلة دليزانية الدولة، إضافة إذل حتديد أىم ادلكونات للجباية العادية وحتلمتابعة تطور إيرادات الضرائب والرسـو 
صيلة ادلالية للجباية معمقة يف حتليل احلتنا دراسة مبنية على أسس علمية و االجتماعي للبالد، ولتكوف دراسالواقع االقتصادي و 

األوذل ىي تقييم  (4)ولة بداية التسعينات، نرتكز على نقطتني ىامتني: مدى صلاعة اإلصالح اجلبائي الذي سعت إليو الدالعادية و 
احلصيلة ادلالية للجباية العادية من خالؿ معدالت النمو السنوي يف قيمة إيراداهتا ومدى مساعلتها يف اإليرادات العامة للميزانية، 
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استحدثت من خالؿ اإلصالح اجلبائي وذلك خالؿ الفرتة والثانية ىي حتليل احلصيلة ادلالية ألىم مكونات اجلباية العادية اليت 
1992- 2014.  

 (1112-1991(: تحليل تطور الحصيلة المالية للجباية العادية خالل الفترة )1) رقم الشكل
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    -    تطور الجباية العادية    الج ا ر خالل الفترة      الشكل رقم 

                                                  

 على مصادر الديوان الوطن  لالحصا يات وبنك الج ا ر دالباحثين باالعتما إعدادمن المصدر:

مدى مساعلتها يف اإليرادات ة ادلالية للجباية العادية و ( و الذي يربز لنا تطور احلصيل1من خالؿ الشكل أعاله رقم )
اجلبائية والعامة للدولة، حيث عرفت ىذه األخرية تطور بطيئا على العمـو خالؿ فرتة الدراسة، حيث عرفت معدؿ ظلو سنوي 

،  1999سنة %4.57-حدة أين عرؼ معدؿ النمو السنوي اطلفاضا قدر ، إال سنة وا2014-1992موجب خالؿ الفرتة 
 2000مليار دج سنة  349,502إلىمبلغ 1992مليار دج سنة  109.1وعليو ارتفعت احلصيلة ادلالية للجباية العادية من 

 %271,38بتها بزيادة نس 2010مليار سنة  1298، مث توالت يف االرتفاع إذل أف وصلت مبلغ %221بزيادة قدرت نسبتها 
-2010خالؿ الفرتة %60مليار دج أي بزيادة قدرىا  2078مبلغ قدره  2014بلغت سنة  أف، إذل 2000منذ سنة 

2014. 
 2014-1992أما عن مساعلة اجلباية العادية يف اإليرادات اجلبائية، فقد بلغ متوسط نسبة مساعلتها خالؿ الفرتة  

، حيث شهدت اجلباية البرتولية خالؿ ىذه السنة 1998سنة %46.56ما بني ، وقد تراوحت نسبة ادلساعلة %31.77معدؿ 
، واليت عرفت اجلباية % 19.09بػ  2008(، وأدىن نسبة مساعلة كانت سنة 1998تراجعا بسبب اطلفاض أسعار البرتوؿ )أزمة 

باية العادية يف اإليرادات اجلبائية مساعلة البرتولية يف ذات السنة ارتفاعا كبريا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعليو تبقى مساعلة اجل
ضئيلة نظرا ذليمنة اجلباية البرتولية على اإليرادات اجلبائية، ونفس األمر ينطبق على إمجارل اإليرادات العامة للميزانية، فتساىم 

ة اجلباية العادية يف ، حيث بلغ متوسط نسبة مساعل%42.58و  %18.5اجلباية العادية يف ىذه األخرية بنسب ترتاوح ما بني 
 .%30.3اإليرادات الكلية للميزانية بػ 
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مدى مساعلتها يف اإليرادات الكلية للموازنة العامة، نقـو يف ىذه صيلة ادلالية للجباية العادية و بعد التطرؽ إذل حتليل احل
ادلالية ذلذه ادلكونات ونسب  وذلك من خالؿ تطور احلصيلة ،1991النقطة بتحليل أىم مكونات اجلباية العادية بعد إصالح 

وذلذا نقـو بعرض اجلدوؿ ادلوارل الذي يبني تطور احلصيلة ادلالية ونسب ادلساعلة ألىم  ،مساعلتها يف دتويل إيرادات اجلباية العادية
 (5). 2014-1992مكونات اجلباية العادية خالؿ الفرتة 

باية العادية بعد اإلصالحات الجبا ية لسنة (: تحليل الحصيلة المالية ألهم مكونات الج 1)  رقم الشكل
 (1112-1991خالل الفترة )  1991
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    -    تطور مكونات الجباية العادية خالل الفترة      الشكل رقم 

                                                              
                                                         

 .والتوقعات السياساتومديرية  لإلحصا ياتمصادر الديوان الوطن   : وزارة المالية،على دالباحثين باالعتما إعدادمن المصدر:  

، يالحظ التطور ادلتسارع 2014ضريبة على الدخل اإلمجارل منذ اإلصالحات إذل غاية سنة إف ادلتتبع لتطور احلصيلة ادلالية لل     
 19,85بعدما كانت تقدر ب  2000مليار دج سنة  50,03(، حيث بلغت قيمتها IRGيف احلصيلة ادلالية ذلذه الضريبة )

مرة تقريبا أي بزيادة قدرىا  12بػ  2014 -2000، مث ارتفعت خالؿ الفرتة %152أي بزيادة نسبتها  1992مليار دج سنة 
مرة  30مليار دج، أي أف احلصيلة ادلالية ذلذه الضريبة  تضاعف بػ  597بػ  2014مليار دج حيث قدرت قيمتها يف سنة  547

يتم  لضريبة، وذلك باعتبار أف ىذه ا1992خالؿ فرتة الدراسة. أما الضريبة على ادلرتبات واألجور قد عرفت تطور كبريا منذ سنة 
ىو ما ػلد من ظاىرة التهرب اجلبائي للمكلفني هبذه الضريبة، حيث عرفت ىذه الضريبة تزايدا مضطردا اقتطاعها من ادلصدر و 

، 2011وذلك خالؿ سنوات %25,35، %24,34، %28,94، %25,05خالؿ الفرتة األخرية حيث قدرت بػ 
 ظلو القوة العاملة يف اإلدارة العمومية، على التوارل، ويرجع سبب ذلك إذل زيادة  2014و  2013، 2012

يف إمجارل اإليرادات اجلبائية ضعيفة جدا خاصة يف بداية فرتة  IBSأف مساعلة  2نالحظ أيضا من الشكل رقم 
 الدراسة، ويرجع سبب ىذه ادلردودية الضعيفة إذل الوضعية ادلالية العسرية اليت كانت تعاين منها ادلؤسسات العمومية آنذاؾ وعدـ
قدرهتا على حتقيق أرباحا أو عوائد لتفرض عليها ضرائب، باإلضافة إذل ضعف القطاع اخلاص وعدـ أخذه مكانة يف االقتصاد 
لتلك الفرتة بسبب النظاـ الذي كاف سائدا قبل التسعينات )النظاـ االشرتاكي(، بالرغم من ىذه النقائص بلغت احلصيلة ادلالية لػ 
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IBS  مرات 7، أي تضاعف 2000مليار دج سنة  32,19مليوف دج مث انتقلت إذل مبلغ قدره  471مبلغ قدره  1992سنة
مليار  118,32(، مث تواصل االرتفاع مع دخوؿ األلفية الثالثة حيث وصلت إذل مبلغ قدره 2000-1992خالؿ ىذه الفرتة )

مليار دج سنة  269,524، إذل أف وصلت إذل مبلغ قدره 2000منذ سنة %267، أي بزيادة قدرىا 2006دج سنة 
2014.(6) 

الطابع من بني الرسـو اذلامة اليت جتيب موارد معتربة خلزينة الدولة، ومن خالؿ اجلدوؿ أعاله الذي تعد حقوؽ التسجيل و 
 ، حيث عرفت ىذه األخرية ظلوا بطيئا يف حصيلتها ادلالية، حيث دل تتجاوز نسبتها يف إيراداتD&Tيربز تطور احلصيلة ادلالية لػ 

 (7).(2014-1992خالؿ فرتة الدراسة ) %5اجلباية العادية نسبة 
( التطور الذي ػلدث يف احلصيلة ادلالية للرسم على القيمة ادلضافة، حيث 02-01نالحظ من خالؿ الشكل رقم )

 1992تضاعفا منذ  TVAعرفت ىذه األخرية ارتفاعا كبريا يف حصيلتها ادلالية خاصة خالؿ السنوات األخرية،عرفت 
مرة، وترجع ىذه الزيادة إذل توسيع رلاؿ اإلخضاع، حتكم اإلدارة اجلبائية يف تقنيات ىذه الضريبة )عن  25قدر بػ  2014إذل

 (8).طريق ادلراقبة، إلزامية الفوترة....(
كما حدث %40يف اجلباية العادية ىي مساعلة جد ىامة، واليت قد تصل أحيانا إذل أزيد من  TVAأما عن مساعلة 

-1992يف إيرادات اجلباية العادية يف ادلتوسط خالؿ فرتة الدراسة ) TVA، وتقدر نسبة مساعلة 2008و2007يت سن
 .الرسـو اليت تدر احلصة األكرب يف إيرادات اجلباية العادية، فهي إذف تعد من أىم الضرائب و %33.39( بػ 2014

يت ترـب صفقاهتا مع اخلارج ومن خالؿ اجلدوؿ أعاله على مجيع العمليات ادلفوترة داخل الوطن أو ال TVAتفرض     
مليار دج مث ارتفعت  49,4مبلغ قدره  1996على الواردات، فبلغت سنة  TVAنالحظ التطور الذي عرفتو احلصيلة ادلالية لػ 

لفرتة ، فمنذ بداية  ا2014مليار دج سنة  438,869مث انتقلت إذل%10,32بزيادة نسبتها  2000مليار دج سنة 54,5إذل
 (9)مرات تقريبا. 9عرفت ىذه الضريبة تضاعفا بػ  2014إذل1996
 الدراسات السابقةثانيا: 

على دور السياسة الضريبية يف حتقيق النمو حني اعتربىا احد احملددات يف األجل  1956سنة  Solowتطرؽ ظلوذج 
يدرجها يف ظلوذجو  الشهري ادلتكوف من عنصر العمل شلا جعلو ال  ،ولكنو اعترب ىذه السياسة ال تؤثر يف األجل الطويل ،القصري

، على عكس ذلك قامت أفكار مدرسة التوقعات الرشيدة على 1987ورأس ادلاؿ والتقدـ التقين والذي حاز بو جائزة نوبل سنة 
الذينقاموا  ومن أشهر رواد مدرسة التوقعات الرشيدة ،أساس تعتمد فيو على السياسة الضربية كمحدد داخلي يؤثر على النمو

 (10).1995ادلتحصل على جائزة نوبل سنة  Lucasودراسة  1990سنة  Rebeloدراسة و  Barro1990بذلك دراسات 
بتشكيل بطريقة مفصلة وفعالة معدالت    (Asea, Milesi-Ferreti, Mendoza 1997)قاـ كل من 

دولة  18ادات الضريبية والقواعد الضريبية ادلقابلة لػ للضرائب على االستهالؾ والضرائب على الدخل باستخداـ بيانات حوؿ اإلير 
واستنادا على اضلدار  (Tesar, Razin, Mendoza 1994)وذلك بإتباع ادلنهجية اليت وضعها  OCEDيف رلموعة 

البيانات ادلدرلة، وجد الباحثوف أف ختفيض الضرائب على الدخل )االستهالؾ( لو أثر اغلايب )سليب( قوي ومعنوي إحصائيا على 
االستثمار، ولكن ىذا األثر يعترب من الناحية الكمية غري كايف للحصوؿ على آثار ذات معنوية إحصائية على النمو الطويل 

 (11)األجل.
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عالقات معنوية إحصائية بني النمو ومعدؿ التغيري يف   (Skinner, Engen 1992)إذل ذلك وجد إضافة
كذلك أثرا سلبيا قويا للضرائب على الدخل الشخصي يف حني أنو دل   (Dowrick 1992 )مستويات الضرائب، وقد وجد

 (12).1985-1960خالؿ الفرتة  OCDEغلد أي أثر للضرائب على الشركات على ظلو الناتج يف عينة من دوؿ 
نسبة الضرائب والرسـو الغري ادلباشرة إذل رلموع اجلباية  خالؿ الفرتة  Koch et al. (2005)استخدمت دراسة 

كلما زادت ىذه النسبة كلما أدى ذلك إذل انكماش االقتصاد عن ما سبق. يف   ووتوصلت أن، 2002 إذل1960ادلمتدة من 
ى العكس من ذلك أف الضرائب الغري ادلباشرة اقل ضررا من الضرائب على الدخل والنمو عل 2009سنة  Mylesحني وجد 
 (13)االقتصادي.

واليت جاءت ختترب اثر الضرائب ادلباشرة والغري ادلباشرة على النمو  2010سنة  Unlukaplanيف دراسة قياسية ؿ
جها إذل عدـ معنوية وإحصائية معلمات الضرائب الغري توصلت نتائ، 2006إذل1968خالؿ الفرتة ادلمتدة االقتصادي يف تركيا 

 (15)ادلباشرة يف حني أظهرت النتائج ردة فعل اغلابية للضرائب الغري ادلباشرة.
 GDP perاثر الضرائب على النمو االقتصادي وعلى الناتج للفرد  Arnold et al. (2011)تناولت دراسة 

capita  يف دوؿ رللس التعاوف االقتصادي واليت خلصت إذل وجود تأثري سليب  2004إذل1971خالؿ الفرتة ادلمتدة من
بتقدير اثر السياسة الضربية على  Zipfel and Heinrichs, 2012قامت الدراسة احلديثة للضرائب على دخوؿ األفراد، 

 (16)االقتصاد ووجدت أف ىناؾ تأثري اغلايب على النمو االقتصادي.
دة فحص العالقة السببية بني اإلنفاؽ العاـ والضرائب خاصة يف الواليات ادلتحدة حاولت دراسات عدي من جهة أخرى

خالؿ الفرتة ( Manage et Marlowاألمريكية والدوؿ الغربية عموما، من بني ىذه الدراسات نذكر دراسة كل من )
 ما توصلت دراسة اإلنفاؽ العاـ، ك واليت أكدت أف اجتاه العالقة السببية ىو من الضرائب إذل، 1929-1982

(Furstenberg.1986) يف 1982-1954 إذل أف اجتاه السببية ىو من اإلنفاؽ العاـ ضلو الضرائب يف و ـ أ بني أعواـ ،
أف اإلنفاؽ العاـ يسبب الضرائب، وىو ما يتفق مع الواقع ادلعاصر ومبادئ ادلالية  (Anderson 1986)حني وجدت دراسة 

النفقات، أي حتديد حجم اإلنفاؽ العاـ مث البحث عن مصادر دتويلو، يف حني وجدت دراسة العامة اليت تؤكد على أولوية 
(Miller et Russek 1990)  أف العالقة السببية تعمل يف االجتاىني بني الضرائب واإلنفاؽ العاـ، على كل ادلستويات

فاؽ العاـ والضرائب يف رلموعة الدوؿ الصناعية العالقة السببية بني اإلن (Owoy 1995)الفيدرالية واحمللية منها، كما درس 
، حيث توصلت الدراسة إذل وجود 1990إذل1961السبع )الواليات ادلتحدة، الياباف، أدلانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا وكندا( من 

 واحد من الضرائب إذل عالقة سببية يف االجتاىني يف ىذه الدوؿ، باستثناء الياباف وايطاليا أين وجدت عالقة سببية يف اجتاه
-1970( عالقة سببية يف االجتاىني، واليت تناولت دوؿ مصر خالؿ الفرتة 1999اإلنفاؽ العاـ، كما وجدت دراسة )ادلرسي 

1992.(17) 
 منهجية الدراسةثالثا: 

 مصادر البيانات -أ 
خارج  العادية على االقتصاد حبث اثر الضرائب والرسـو ادلكونة للجباية تستهدؼ الدراسة النمذجة القياسية إلمكانية

بيانات ادلستخدمة من بيانات قاعدة الباستخداـ بيانات سنوية ومث استخداـ  ،2015إذل 1992احملروقات يف اجلزائر خالؿ الفرتة
 صندوؽ النقد الدورل والديواف الوطين لإلحصاء.
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 نموذج الدراسة -ب 
 Mehrotra and Sánchez (2011), Rania ,استخدمنا ظلوذج العزـو ادلعممة انطالقا من دراسات

 Theالعزـو ادلعممة مث اقرتاح ظلوذج كما   اليت جبثثدراسات سلتلفة باستخداـ نفس ادلنهجية يف دوؿ سلتلفةو  .(2010)
Generalized Method of Moments (GMM)   من خالؿ دراسةArellano and Bond (1991). 

عاجلة مشاكل التحيز الناتج عن إعلاؿ بعض ادلتغريات ادلستقلة، معاجلة اختيار ىذا النموذج جاء لعدة مزايا من أعلها م
، وجتنب آثار جذر الوحدة يف كل من اختيار  Endogenityمشكلة احتماؿ أف تكوف ىذه ادلتغريات متغريات داخلية 

 )ادلتغريات ادلساعدة، واستخداـ متغريات تابعة مبطأة )د. رلدي الشورجبي
 ة يف الصيغة التاليةمث تقدير ظلوذج الدراس

GDPpct=  irgt+  ibst+tvat+timpt+ drtt + εt…………… (4) 

ميثل نسبة الضرائب على الدخل من  IRGو الواحد  ميثل ظلو الناتج احمللي خارج احملروقات للفرد GDPpctحيث 
ىي الرسم  TVAو  احملروقات ىي مساعلة الضرائب على األرباح من الناتج احمللي خارج IBS الناتج احمللي خارج احملروقات،

الناتج احمللي  الرسـو اجلمركية من Timpليس أخري ميثل ا و ري وأخمن الناتج احمللي خارج  على القيمة ادلضافة مقسومة على إذل
 (18).من الناتج احمللي خارج احملروقاتكنسبة رسـو الطابع    Drtأما يف النهاية فقد أضفنا  خارج احملروقات

 لدراسةنتا ج ارابعا: 
ىي  Fقيمة اإلحصائية الختبار أف الويتضح من ىذا اجلدوؿ  GMM( نتائج تقدير ظلوذج 1يوضح اجلدوؿ رقم )

الذي اقرب باط التسلسلي و إذل خلو النموذج من االرت  Durbin Watsonمعنوية إحصائيا كما اظهر اختبار دربن واتسوف 
ط التسلسلي من لالرتبا Arellano and Bond (1991)بار أشارت القيمة اإلحصائية الختكما   (1.82)من االثنني

جودة ادلتغريات ادلساعدة ادلستخدمة يف واليت تؤكد عدـ وجود االرتباط و  عدـ رفض فرضية العدـ ذلذا االختبار، الدرجة الثانية إذل
ؽ القيم ادلقدرة دلعامالت اتساالذي أدى يف النهاية و  8واليت وصل عددىا إذل (les variables instrumentales)التقدير 

و ىي نسبة   75%إذل تفسري ادلتغريات ادلستخدمة ما نسبة  Rكما تشري قيمة معامل التحديد   ،اضلدار ظلوذج العزـو ادلعممة
 .جيدة كداللة على جودة النموذج ادلقدر

 GMMنتا ج تقدير  :1جدول رقمال
IBS 5* 
IRG -4* 
IMP 16* 
TVA -18* 
DRT -0.22* 

R2 0,75 
J-statistic 0,17 

Number of instruements 8 
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يف تأثريىا على  أف الضرائب ادلباشرة سجلت إشارات موجبة )باستثناء الضريبة على الدخل( 1يتضح من اجلدوؿ رقم 
اشرة إشارة سالبة، دخوؿ األفراد خارج احملروقات ) الناتج احمللي للفرد خارج احملروقات( يف حني سجلت الرسـو والضرائب الغري ادلب

ويعزى ذلك من الناحية االقتصادية أف  %5ينجم عنو زيادة يف دخل األفراد ب %1حيث أف زيادة الضرائب على األرباح ب
زيادة األرباح تأيت عن زيادة النشاط واليت غالبا ما يولد زيادة  وتوسعا يف التوظيف وزيادة يف الثروة الكلية للبلد من خالؿ توفري 

إذل دور ىذا  5، تدؿ قوة ادلعلمة barro, 1990, Lipsey,Clark,  1979 ات  ومن مث الثروة الكلية لألفراد سلع وخدم
كزيادة   %16النوع من اجلباية يف زيادة االقتصاد خارج احملروقات، الرسـو اجلمركية ىي األخرى سجلت مرونة نسبيا كبرية تساوي 

إذل  خارج احملرقات عن كل زيادة يف الرسم اجلمركي وميكن تفسري اقتصاديا ىذا األمر يف دخل األفراد ومن زيادة يف الناتج احمللي
 دور ىذه الرسـو يف احلد من ظاىرة التوسع يف االسترياد.

وحدة يف دخوؿ األفراد خارج  18أي ارتفاع بوحدة واحدة يف الرسم على القيمة ادلضافة ينجم عنو تراجع مبقدار  إف
شري إذل مستوى الضغط اجلبائي ادلفروض على ادلستهلك النهائي والذي يضعف من القدرة الشرائية للمواطن قطاع احملروقات شلا ي

Johnson et al., 2008; Arnold et al. 2011  وكمقارنة مع باقي الضرائب فاف ادلساس بالرسم على القيمة ادلضافة
وذلذا نعتقد انو من غري ادلستحسن استخدامها يف حالة األزمات  ،اديةلو اثر سليب أكثر مرونة واستجابة مقارنة مبكونات اجلباية الع

 (19)ادلالية.
وتعزى ىذه ادلرونة  %4دلقدار  يف االقتصاد من الرواتب واألجور إذل تراجع دخوؿ األفراد %1تؤدي زيادة مقدارىا 

باشرة  ولكن تعكس ىذه النتيجة يف نفس النسبية لوجود اثر نسيب يف ختفيض األجور احلقيقية عن طريق زيادة يف الضرائب ادل
الوقت جدال اقتصاديا كوف أف زيادهتا يف الفرتة ادلدروسة راجع لتزايد عدد الناشطني اقتصاديا واطلفاض نسيب دلعدالت البطالة شلا 

وادلعرب عنها مبضاعف احلد  إذل طبيعتها البنيوية كضريبة متزايدة غري عادلة يف ىيكل األجور ادلسطر يف اجلزائر غلعلنا نرجع األسباب
لألجور كمقياس لذلك، يف األخري سجلت رسـو التسجيل والطابع اثر صغريا مقارنة بباقي الضرائب والرسـو لنسبتها  األدىن

 (20)الضئيلة ادلساىم يف الناتج احمللي خارج احملروقات.
 

  :خاتمة
لدور اجلباية العادية وتأثريىا على االقتصاد، وىذا  ىو إعادة االعتبار 1991إف اذلدؼ االمسي لإلصالح اجلبائي سنة 

اية ألجل ختفيف االعتماد على اجلباية البرتولية والرفع من مردودية وفعالية اجلباية العادية، وقد تبني لنا من خالؿ تقييمنا دلكانة اجلب
يعاين ىيكل اجلباية العادية يف اجلزائر عدة العادية إال أف ىذه األخرية مازالت فعاليتها ومردوديتها زلدودة، ويف نفس السياؽ 

مشاكل خاصة إذا تعلق األمر يف كيفية تطبيق ىذه الضرائب وتفعيلها يف تنشيط وتوجيو االستثمار وكذا حتقيق العدالة االجتماعية 
دى وواضحة ادلعادل بني طبقات اجملتمع وىو منطق الضريبة حقيقة يف االقتصاد، اال أف عدـ وجود اسرتاتيجية ورؤية بعيدة ادل

 بالنسبة لتحقيق أىداؼ السياسة االقتصادية العامة غلعل من ىذه الضرائب سلبية على االقتصاد. 
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