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 ملخص:
دراسة هذ تسعى  ىا ضوء على إ عمل في  تسليط ا ية في عاج ااختال في سوق ا ما سياسة ا دور ا

ية  زم فترة ا جزائر خال ا موضوع هذا  اختياريرجع ، و 2014-2001ا ىا اصب شغل  إ تشغيل وتوفير م ون ا
جزائرية  ومة ا ح ت تشغل ا تي شغلت ومازا قضايا ا تمستقرة من ا ها حاي وا ى  بعد، اهائي م تجد  إضافة إ

عمل، خاصة  مهمة في عاج ااختال في سوق ا ية باعتبارها إحدى اأدوات ا ما سياسة ا تسيها ا تي ت اأهمية ا
جزائر ة. في وأن ا بطا لتخفيف من حدة ا ية توسعية  فية اتبعت سياسة ما دراسة تم  بداية هذ اأ ومن خال ا

ى أ توصل إ فترة ا مطبقة خال ا توسعية ا ية ا ما سياسة ا ها في  4-ن ا تظر م م هدف ا م تحقق ا
ك يعتبر مؤقت ة إا أن ذ بطا مسجل في معدات ا خفاض ا رغم من اا ه با عمل، أ ى  اسوق ا ظر إ وهذا با

تش اهيك عن ا ة هذا  بطا شهادات من شبح ا شباب خاصة حاملي ا اة فئة ا تشغيل معا رسمي وا تشغيل غير ا ار ا
ذي عرف تزايد مؤقت ا دائم، إضافة إ امستمر  اا تشغيل ا ان أعلى حساب ا مستحدثة  شغل ا اصب ا غلبها ى أن م

خدمات. ا تاجية  قطاعات غير اإ تطبيقية أن في ا دراسة ا لتغير في  استجابة ما تبين من ا ة  بطا معدل ا
فقات واإيرادات  ان في اا طويل  سبة ضعيفةمدى ا    .ب
مفتاحية: لمات ا موذج متجه  ا فقات،  ية، اإيرادات، ا ما سياسة ا ة، ا بطا عمل، ا خطأ، سوق ا تصحيح ا
حدار ذاتي.  موذج ا

Abstract: 
This study seeks to shed light on the role of fiscal policy in addressing the imbalance 

in the labor market in Algeria during the period 2001-2014. The choice of this topic is 

that employment and stable employment are issues that have been and still are concerns 

the Algerian government. Moreover, in addition to the importance of fiscal policy as an 

important tool in addressing the imbalance in the labor market, especially since Algeria 

at the beginning of this millennium has pursued an expansionary fiscal policy to 

alleviate unemployment. The study found that the expansionary fiscal policy 

implemented during the period 2001-2014 did not achieve the expected target in the 

labor market, because despite the decline recorded in unemployment rates, this is 

considered temporary and this in view of the suffering of young people of 

unemployment, especially those with degrees. This is in addition to the spread of 

informal employment and temporary employment, which has been steadily increasing at 

the expense of permanent employment. In addition, the newly created jobs were mostly 

in non-productive sectors such as services. The empirical study showed that the 

response of the unemployment rate to change in expenditure and income in the long 

term was low. 
Keywords: labor market, unemployment, fiscal policy, revenue, expenditure, vector 

model for error correction, self regression model .  


