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ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َّ َ ْ َّ ِْ ِبسم هللا الرحمن الرحيمِِ ِِ َّ َ ْ َّ ِْ ِِ  
  
  

  قال هللا جاللهقال هللا جالله
  

َيرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم [[ ْْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ َ ََ ْ َُ ِ َيرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم َ ْْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ َ ََ ْ َُ ِ َ
ٌدرجات وهللا بما تعملون خبير َ ْ َ َ َ َِ َِ ََ َُ ُ ٌدرجات وهللا بما تعملون خبيرٍ َ ْ َ َ َ َِ َِ ََ َُ ُ ٍ[[..  

  1111سورة المجادلة اآليةسورة المجادلة اآلية

  
  
  

  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  

َمن سلك طريقا يلت ْ ََ َ ًَ ِ َ َ َمن سلك طريقا يلتْ ْ ََ َ ًَ ِ َ َ ِمس فيه علما سھل هللا له به ْ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ َ َ ِمس فيه علما سھل هللا له به ًُ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ َ َ ًُ
َطريقا إلى الجنة َ َْ ِ ً ِ َطريقا إلى الجنةَ َ َْ ِ ً ِ َ..  

  رواه مسلم والبخاريرواه مسلم والبخاري



   

  اإلھداءاإلھداء
  

  الحمد  الذي وفقنا لھذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل هللا علينا؛الحمد  الذي وفقنا لھذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل هللا علينا؛
أما بعد، إلى من نزلت في حقھم اآليتين الكريمتين في قوله أما بعد، إلى من نزلت في حقھم اآليتين الكريمتين في قوله 

  ::تعالىتعالى
  

  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
  

 أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن  أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن وقضى ربكوقضى ربك
عندك الكبر أحدھما أو كالھما فال تقل لھما أف وال تنھرھما وقل عندك الكبر أحدھما أو كالھما فال تقل لھما أف وال تنھرھما وقل 
لھما قوال كريما واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي لھما قوال كريما واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي 

  ارحمھما كما ربياني صغيراارحمھما كما ربياني صغيرا
  

  3333، ، 3232سورة اإلسراء اآلية سورة اإلسراء اآلية 
  

أھدي ھذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين حفظھما هللا أھدي ھذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين حفظھما هللا   
  ورعاھما ورعاھما 

  إلى جميع اخوتي وأخواتي إلى جميع اخوتي وأخواتي   
  إلى كل األھل واألقاربإلى كل األھل واألقارب  
  إلى كل األصدقاء والزمالء بالجامعةإلى كل األصدقاء والزمالء بالجامعة  
إلى كل ھؤالء نھدي ھذا العمل المتواضع راجين من المولى إلى كل ھؤالء نھدي ھذا العمل المتواضع راجين من المولى   

  ..منا سعينامنا سعينا  عز وجل أن يتقبلعز وجل أن يتقبل
  

  
   العالمين العالمينوآخر دعوانا أن الحمد  ربوآخر دعوانا أن الحمد  رب

  
  
  
  
  
  
  

  كمــــــالكمــــــال    



   

  تشكراتتشكرات
  

  }}ولئن شكرتم  ألزيدنكمولئن شكرتم  ألزيدنكم  {{: : قال تعالىقال تعالى
 

  صدق هللا العظيمصدق هللا العظيم
 
 

الشكر والثناء  عز وجل الذي وفقنا في إتمام ھذا العمل فالحمد الشكر والثناء  عز وجل الذي وفقنا في إتمام ھذا العمل فالحمد 
..  
 

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل لكل من وقف بجانبي أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل لكل من وقف بجانبي 
مشرف الدكتور مشرف الدكتور وساعدني على إنجاز ھذا العمل وأخص بالذكر الوساعدني على إنجاز ھذا العمل وأخص بالذكر ال

  تومي صالح؛تومي صالح؛
 
 

  ؛؛  ""AAllggeerr  ~~  AAuuddiitt""جميع عمال مكتب الخبرة  المحاسبيةجميع عمال مكتب الخبرة  المحاسبية
 
 

  وزميالت التعليم جزاھم هللا عنا أفضل الجزاء؛وزميالت التعليم جزاھم هللا عنا أفضل الجزاء؛  كما ال أنسى زمالءكما ال أنسى زمالء
 
 

  .. وإلى كل من ساھم من قريب أو بعيد في إتمام ھذا البحث وإلى كل من ساھم من قريب أو بعيد في إتمام ھذا البحث
  

  
  
  

  كمــــــالكمــــــال
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  املقدمة العامة

ب     

  

  مقدمة عامة
  

  :إشكالية البحث .1
 من املواضيع اجلديرة بالدراسة والتحليل، ومثـار االهتمـام          ظاهرة التضخم تعترب دراسة   

كما تعترب من الدراسات اليت اختلفت      . العهود والعصور الرئيسي لصناع السياسة يف العامل على مر        
، وعانت منها اجملتمعات علـى      حوهلا اآلراء والنظريات، وتعددت ملعاجلتها السياسات واإلجراءات      

 .اختالف أنظمتها االقتصادية واالجتماعية، واختالف درجة منوها االقتصادي
  

تتأثر ، جند أن ظاهرة ارتفاع األسعار كانت        العصور القدمية فإذا ما امتدت بنا الدراسة إىل       
اف منـاطق   بكمية املعدن الثمني املتوفر، ويظهر ذلك من خالل اخنفاض قيمة النقود عند اكتـش             

جديدة غنية بالذهب والفضة، أو عند ابتكار طرق تعدين الذهب اجلديدة، اليت من شأهنا زيـادة                
  .كميته

  

 جند أن االرتفاع احلاد يف األسعار يف أملانيا         العصور احلديثة الدراسة إىل   بنا  ت  وإذا ما وصل  
 التفـسري مل يـدم      هذا إالّ أن    النقود،كمية  بعد احلرب العاملية األوىل فسر بالزيادة غري العادية يف          

طويال، وأثبت الواقع التارخيي عدم صحة فرضية وجود التناسب الطردي بني األسـعار وكميـة               
 النقدي كـالنقص    بدال عن العامل  النقود خاصة إبان أزمة الكساد الكبري، فأدخلت عوامل أخرى          

 وأثبـت   مل يلبث طويال  أيضا  ، إالّ أن هذا التفسري     أو الزيادة يف الطلب الكلي     من املعروض السلعي  
و االقتصادي الذي حدث خـالل األربعينيـات        مالنأن  الواقع االقتصادي عكس ذلك، حيث جند       

واخلمسينيات من القرن املاضي كان مصحوبا أيضا بارتفاعات يف املستوى العام لألسعار وذلك يف              
  .الدول املتقدمة واملتخلفة على السواء

  

ألسعار نتيجة لتغريات كميـة النقـود   العام لستوى امل يف حتدث ونظرا ألمهية التقلبات اليت 
 توسعت البحوث والدراسات االقتصادية وذلك بغيـة الوصـول إىل           ،ولتغريات يف معدالت النمو   

 وقد شكلت السياستني النقدية واملالية حمورا هاما يف         ،حلول هلذا اخلطر الزاحف وتاليف آثاره السيئة      
وتستمد هذه احللول منطلقاهتا الفكرية من أفكار عدة مدارس         ه املشكلة،   لول هلذ احلمكافحة وإجياد   

خراج العامل من بؤرة أزمة التضخم الـيت        إلحماولة  يف  اقتصادية ظهرت خالل حقبات زمنية متعاقبة       
  .أهنكته

  



  
  املقدمة العامة

ج     

  
والذي يويل أمهيـة    " جون مينارد كينز  "ومن أبرز تلك املدارس، املدرسة الكينزية بزعامة        

ة املالية يف معاجلة املشاكل االقتصادية خاصة بعد ظهور أزمة الكساد الكبري الـذي              كربى للسياس 
السياسة اعتبار  ، وأعطاها الدور الريادي يف إجياد احللول هلذه األزمة مع           1929شهده العامل يف سنة     

  .النقدية كأداة مساعدة يف حتقيق االستقرار
  

يات عرف العامل االقتصادي ظاهرة التضخم، حينها عجـز الفكـر   إالّ أنه ويف بداية الستين   
، حيث عمل هذا    "ميلتون فريدمان "ظهر أفكار بزعامة    تالكينزي من إخراج العامل من هذه األزمة ل       

إالّ أزمة نقدية يف األسـاس األول،       يف احلقيقة   إظهار أن أزمة التضخم ما هي       من جهة على    األخري  
  .ياسة النقدية يف حلهاوعليه البد من استعمال الس

  

إالّ أن هذا التشبت بالسياسة النقدية وحدها مل يثبت جدارته يف قيادة النشاط االقتـصادي               
  .وختليص العامل مما وقع فيه، خاصة بعد ظهور أزمة الكساد التضخمي

  

وقد آثار هذا االختالف جدالً كبرياً بني املدرستني حول فعالية كل سياسة يف القضاء على               
ة التضخم، غري أن هذا اخلالف مل يستمر طويالً حيث ظهر طرف ثالث ال يقل أمهيـة مـن                   ظاهر

سابقيه يرى ضرورة املزج بني هاتني السياستني، وال يهمه إعطاء أمهية لكل سياسة علـى حـدى                 
  .بقدر ما يهمه ضرورة استعماهلا جنبا إىل جنب لتحقيق اهلدف املبتغى

  

ليت عانت من ويالت التـضخم       ا دول العامل احدة من   واجلزائر ال تعدوا أن تكون سوى و      
عرفت األسعار ارتفاع مطرد سـجل       القرن املاضي، حيث     تخاصة بعد النصف الثاين من مثانينا     

زمة كان من الضروري علـى الـسلطات        هذه األ ، ونظرا لتفاقم    معدالت مرتفعة خالهلا التضخم   
 سارعت بالقيام بعدة إصالحات     ذلك وب ،سابقإعادة النظر يف منط التسيري والسياسات املتبعة يف ال        

 وذلك بتخليهـا    ،ية الدولية اقتصادية منها اإلصالحات الذاتية ومنها املدعمة من طرف اهليئات املال         
عن املنهج االشتراكي الذي يستند على التخطيط املركزي كوسيلة لدفع التنمية واحملافظـة علـى               

حرير لت والتوجه حنو اقتصاد السوق والذي يهدف        ،ةاستقرار األسعار على حساب التوازنات املالي     
  .األسعار وإعادة التوازنات املالية الكلية
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تويل أمهية كربى إلعادة هيكلة العرض الكلـي        وملا كانت أهداف اإلصالحات االقتصادية      

 تـداخل  الام، وانطالقا من    اسة النقدية على حساب اإلنفاق الع     على حساب الطلب الكلي، وللسي    
لألسـعار   القائمة بني املتغريات النقدية واملالية من جهة واملستوى العام           ري والعملي يف العالقة   النظ

من جهة أخرى، وبناءا على التطورات يف تغري أنظمة األسعار يف اجلزائر ومدى تأثرها بالـسياسة                
ؤال اجلـوهري   لموضوع من خالل الس   الرئيسية ل شكالية  اإلتربز أمهية طرح    املتبعة  النقدية واملالية   

  : التايل
  

املستوى العام لألسعار يف    حتقيق استقرار    على    النقدية واملالية  مدى فعالية السياسات  ما  
  ؟ياجلزائراالقتصاد 

  

ة اإلشكالية  وللوصول إىل اإلملام اجليد والتحليل الدقيق هلذه اإلشكالية استوجب األمر جتزئ          
  :لية الفرعية التات إىل جمموعة من التساؤالالرئيسية

ما هي األدوات والـشروط الواجـب       اسية للسياستني النقدية واملالية و    ما هي األهداف األس    )1
 أكثر فعالية؟مها توفرها جلعل أداء

 

  ما هو منظور التضخم عند املدارس االقتصادية؟ )2
 

 آثاره؟ وما هي األنواع املختلفة للتضخم، أسبابه )3
 

 أي مدى ميكن االعتماد عليها يف حتقيـق         ما هي الوسائل املستعملة يف مواجهة التضخم، وإىل        )4
 استقرار األسعار؟

 

  علـى  ما هو مسار السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر، وما هي االنعكاسات اليت أحدثتها             )5
 ؟هتا، العجز املوازين وطرق متويلهالكتلة النقدية ومقابال

 

 ما هو واقع التضخم يف االقتصاد اجلزائري؟ )6
 

  هيكلية أم مزيج بينهما؟ اجلزائر نقدية أميفهل مسببات التضخم  )7
 

 ما هو آثر الكتلة النقدية وخاصة اجلزء السائل منها على املستوى العام لألسعار؟ )8
 

 ما هي االنعكاسات اليت حتدهتا طرق متويل العجز املوازين على املستوى العام لألسعار؟ )9
 

 ذي انتاب االقتصاد اجلزائري؟هل جنحت وسائل السياسة النقدية واملالية يف ضبط التضخم ال )10
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 :فرضيات البحث .2
  

 الواردة فيها، قمنا بصياغة جمموعـة مـن         تملعاجلة هذه اإلشكالية واإلجابة عن التساؤال     
  :رضيات اليت رأينا أهنا أكثر منطقية، هذه الفرضيات ميكن حصرها فيما يليفال

  

 لظروف االقتصادية للدول؛ختتلف أهداف السياستني النقدية واملالية باختالف األوضاع وا )1
 

السياستني النقدية واملالية يف حتقيق أهدافهما االقتصادية يكون بالتعاون والتـرابط           تزداد فعالية    )2
 بني السياستني؛

 

التضخم مشكلة اقتصادية مع نشوهبا نشأ صراع فكري بني خمتلف املدارس االقتصادية، إستعر              )3
  بشأهنا اجلدل وإصطرعت حوهلا اآلراء؛

 

 التحكم يف ظاهرة التضخم؛أداة من أدوات سة النقدية واملالية وسياسة الدخول السيا )4
 

عاىن االقتصاد اجلزائري من تأثري جمموعة متداخلة من العوامـل الداخليـة النقديـة واملاليـة                 )5
واالختالل اهليكلية اليت سامهت يف تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات األسعار احمللية حنو             

 االرتفاع؛ 
 

تتميز اجلزائر بارتفاع السيولة يف اقتصادها الوطين وبالتايل وجود كتلة نقدية فائـضة مقارنـة                )6
 بالتدفق السلعي؛

 

األساليب التمويلية للعجز املوازين من أهم األسباب املساعدة على زيادة وتـرية التـضخم يف                )7
 اجلزائر؛

 

 :حدود وإطار البحث .3
  :ينحددت دراسة املوضوع يف إطارين مكاين وزما

  

 حصر الباحث املوضوع يف دراسته ملسار السياسات النقديـة واملاليـة            اإلطار املكاين ففي  
ويرجع ذلك أساساً النتماء الباحث لدولة اجلزائر باإلضـافة         اجلزائري  وواقع التضخم يف االقتصاد     

  إلمكانيات احلصول على اإلحصائيات واملعلومات املتعلقة باملتغريات االقتصادية الكلية؛
  
  

 تناولت الدراسة بالتحديد مراحل التطور النظري للتضخم عرب خمتلف          اإلطار الزماين أما يف   
املدارس االقتصادية ابتداء من املدرسة الكالسيكية إىل غاية املدارس احلديثـة، إمـا يف االقتـصاد                
 اجلزائري وحىت نستطيع احلكم على وجود ظاهرة التضخم تستدعي الدراسة سلسلة زمنية طويلـة             

 وهي الفترة اليت توفرت لنا      2002 حددناها ببداية عقد السبعينات من القرن املاضي وإىل غاية سنة         
  .حوهلا املعطيات
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 :أسباب اختيار البحث .4

يقف وراء إختيار الباحث هلذا املوضوع جمموعة من األسباب، ميكن تصنيفها إىل نـوعني،              
  .موضوعية وذاتية

  

  : فتتعلق خصوصا بالنقاط التاليةاألسباب املوضوعيةفيما خيص 
  

تعترب الدراسات النقدية واملالية مدخال رئيسيا لدراسة املشاكل االقتصادية اليت متس االقتصاد من              )1
 تريات تضخمية أو انكماشية؛

  

 املتقدمة منه   ،كون التضخم ظاهرة اقتصادية عانت من ويالهتا جمتمعات واقتصاديات دول العامل           )2
ملتخلفة، كما أهنا متثل حمل جدل دائم يف حتديد أسبابه وطرق معاجلته، وحبثنـا هـذا جـاء                  وا

 كمسامهة إلثراء النقاش وتوضيح بعض جوانبه؛
 

واملالية هلا تأثريات هامة على حتريك النشاط االقتصادي، لـذا          صالحات االقتصادية النقدية    اإل )3
باخلصوص - وطبيعة كل من السياسة املالية       فبحثنا هذا عبارة عن حماولة لتحديد هيكلة، أدوات       

 . على التضخم ومدى تأثريها والنقدية-امليزانية
  

  : الختيار الباحث هلذا املوضوع حصرناها يف النقاط التاليةاألسباب الذاتيةبينما 
  

ظاهرة التضخم عاىن من ويالهتا كافة أفراد اجملتمع اجلزائري، وكون الباحث واحد من هـؤالء              )1
 معاجلة هذا املوضوع؛فقد إرتأ 

  

  .حماولة إثراء املوضوع بدراسة جديدة )2
  

 : أهمية البحث .5
  

 من خالل الدراسات والبحوث احلديثـة الـيت قامـت هبـا             تهيكتسب هذا البحث أمهي   
املؤسسات املالية ومراكز األحباث الدولية اليت هتتم بالبحوث املالية والنقدية الدولية، حيث أصـبح              

السعي إلبراز وكشف العوامـل املـسامهة يف   ملالية الدولية وذلك من خالل     الشغل الشاغل خلرباء ا   
  .هات و اإلجراءات اليت تضمن استقرارالبحث عن السياساارتفاع األسعار وكذا 
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 :أهداف البحث .6
 وهو معرفة مـدى تـأثري       رئيسية، باإلضافة إىل اإلجابة على إشكالية ال      بحث ال اهدف هذ ي

 واملالية على املستوى العام لألسعار يف اجلزائر، إىل حتقيق جمموعـة مـن              وفعالية املتغريات النقدية  
  :األهداف أمهها

حماولة رفع كفاءة الباحث بالسيطرة على مفاهيم وأدوات التحليل املتعلقة باجلانـب النقـدي               )1
  واملايل؛

 ؛اإلملام باملنطلقات الفكرية اليت يرتكز عليها االقتصاديون لفهم ومعاجلة مشكلة التضخم )2
 اإلحاطة بالعوامل النقدية واملالية احملددة للتضخم، وحماولة حتليلها وفهمها؛ )3
  حتديد طبيعة العالقة اليت تربط بني املتغريات االقتصادية الكلية واملستوى العام لألسعار؛ )4
حماولة معرفة سياق اإلصالحات االقتصادية املنتهجة يف اجلزائر وأثرها على عمـل الـسياستني               )5

  جناعة اإلجراءات املتخذة يف كبح مجاح التضخم؛ىاملالية ومعرفة مدالنقدية و
التعرف على األدوات املستعملة يف السياسة النقدية وبالتنسيق مع السياسة املاليـة يف اجلزائـر                )6

 .لتحقيق استقرار األسعار ومكافحة التضخم
  

 :المنهج واألدوات المستخدمة في البحث .7
 : الدراسةأدوات

  : هذه الدراسة على العديد من األدوات من أمههامت االعتماد يف
  مواضيع االقتصاد الكلي نظرا للصيغة الكلية للموضوع؛ )1
 أفكار بعض االقتصاديني وذلك هبدف التعرف على العوامل الرئيسية احملددة للتضخم؛ )2
 خمتلف التقارير والدوريات املتعلقة بالبحث؛ )3
ماله صلة باملوضوع سعيا منـا للوقـوف علـى          القوانني والتشريعات واملراسيم املتعلقة بكل       )4

السياسات املعتمدة يف سبيل احلد من ظاهرة التضخم وآثار هذه القوانني على سريورة النشاط              
 .االقتصادي

اإلحصائيات املتعلقة باملستوى العام لألسعار وباجملمعات النقديـة واملاليـة العامـة املتعلقـة               )5
 باملوضوع؛

 ملنحنيات، النسب املئوية واملعدالت؛أدوات التحليل اإلحصائي، كا )6
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 :منهج الدراسة

بسبب طبيعة املوضوع فإن املنهج املتبع هو خليط من املنهج الوصفي واملنـهج التحليلـي               
  :والتارخيي وذلك وفقا ملا يلي

  

   يتعلق باستعراض املنطلق الفكري للمدارس االقتصادية لتفسري ظاهرة التضخم؛املنهج الوصفي
  

 أستعمل لرصد أهم التطورات اليت شهدهتا املتغريات االقتصادية وذلك باالعتمـاد            حليلياملنهج الت 
ات  العالقة القائمة بني واملـتغري     طعلى اجلداول والبيانات يف حماولة لفهم الظاهرة وحتليلها واستنبا        

  ؛النقدية واملالية من جهة وظاهرة التضخم من جهة أخرى
  

ر السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر وباخلصوص ما يتعلق منها           يتعلق بتتبع مسا   املنهج التارخيي 
  .بالسياسة السعرية، النقدية واملالية وذلك عرب املراحل املختلفة لتطور االقتصاد اجلزائري

  

 :صعوبات البحث .8
  

  :باإلضافة إىل الظروف اخلاصة فقد واجهتنا صعوبات أخرى أمهها
  

عمق التفاعالت اليت تتضمنها السياسة النقدية واملاليـة مـن          إتساع جمال الدراسة باإلضافة إىل       )1
 ؛جهة واملشكلة حمور الدراسة من جهة أخرى

  

التضارب يف اإلحصائيات باختالف مصادرها، الشيء الذي أخذ الكثري من وقت الباحـث،              )2
 .والذي استدعى الدقة والتحرز قصد انتقاء األقرب من الصحة وال يناقض الواقع

  

 
 
 :البحثخطة وهيكل  .9

  

تعتمد اإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات وبلوغ أهداف الدراسة تناول املوضـوع            
 فصول مسبوقة مبقدمة عامة ومتبوعة خبامتة عامة حتتوي على اخلالصة العامة فـضال عـن                أربعةيف  

بتحديد نتائج اختبار الفروض ونتائج الدراسة باإلضافة إىل التوصيات واملقترحات لننتهي بعد ذلك             
  .اآلفاق املستقبلية للبحث
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استهدف دراسة السياسات النقدية واملالية وعوامل جناحهما، وقد تطلب منـا            تمهيديالفصل ال 
  :ذلك تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث يعاجل كل منها ما يلي

  

تناول بعض املفاهيم والتعاريف املختلفة للسياسة النقديـة باإلضـافة إىل           األول  املبحث   •
 ؛هداف هذه السياسة يف النشاط االقتصادي واألدوات اليت تعتمد عليها لتحقيق ذلكأ

 

املبحث الثاين واملعنون بدراسة يف السياسة املالية تناول العناصر نفسها الـيت جـاءت يف                •
 املبحث األول فيما خيص السياسة املالية؛

 

كذا أهم الـضوابط واملعـايري      املبحث الثالث يعاجل العالقة بني السياسة النقدية واملالية و         •
 .الواجب توفرها لضمان اآلداء األحسن هلاتني السياستني يف النشاط االقتصادي

  

 وهو عبارة عن طرح نظري لظاهرة التضخم، حيث عمـدنا لتقـسيمه إىل أربعـة              الفصل األول 
  :مباحث

  

لة األول منه خصص لتقدمي أهم التعاريف وأنواع التضخم وكذا خمتلف الطرق املـستعم             •
  لتقدير ظاهرة التضخم؛

 

  أما املبحث الثاين فقد خصص لدراسة أهم النظريات املفسرة للظاهرة حمل الدراسة؛ •
 

  كما سيعىن املبحث الثالث بعرض أهم األسباب واآلثار النامجة عن التضخم •
 

  .ويف املبحث األخري سنقوم باستعراض أهم الوسائل املستعملة يف كبح التضخم •
  

عنون بالسياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر مت التطرق من خاللـه إىل مـسار               وامل الفصل الثاين 
 مع  2002 السياسات السعرية، النقدية واملالية منذ بداية السبعينات من القرن املاضي وإىل غاية سنة            

  :ثة مباحثحماولة إبراز وتقييم أهم التغريات اليت طرأت على السياسات وذلك من خالل ثال
  

  

املبحث األول خصص لدراسة مسار نظام األسعار وكذا تتبع تطـور املـستوى العـام                •
  لألسعار مستعينا باألرقام القياسية ألسعار االستهالك؛

 

املبحث الثاين خصص لدراسة مسار السياسة النقدية وكذا تطور املتغريات النقدية املتمثلة             •
  نقدية والسيولة؛يف الكتلة النقدية، مقابالت الكتلة ال

 

املبحث الثالث خصصناه لدراسة مسار السياسات املالية يف اجلزائر وكذا تطور املتغريات             •
  .املالية من خالل دراسة تطور ميزانية الدولة وطرق متويل العجز فيها
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 خصصناه لدراسة حالة التضخم يف اجلزائر حماولتا منا يف إسقاط اجلانب النظـري              الفصل الثالث 
  : احلالة وذلك من خالل أربعة مباحثعلى هذه

  

املبحث األول خصص لدراسة مظاهر التضخم يف اجلزائر من خالل حبـث حتركـات               •
  املستوى العام لألسعار وكذا تطور مؤشر معامل االستقرار النقدي؛

 

  املبحث الثاين يبحث يف أهم األسباب احملدثة للتضخم يف االقتصاد اجلزائري؛ •
 

  له قمنا بتحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم يف اجلزائراملبحث الثالث ومن خال •
 

املبحث الرابع واألخري من هذه الدراسة قمنا من خالله بسرد ألهم اإلجراءات واألدوات              •
  .املستعملة يف اجلزائر لضبط التضخم وحتقيق االستقرار يف األسعار

  
يار املوضوع ومعاجلتـه، عـسى أن       ونرجوا يف اخلتام أن يكون الصواب قد حالفنا يف اخت         

  .نفوز بأجري االجتهاد واإلصابة، وإن مل يكن فحسبنا أننا حاولنا واهللا املستعان وهو يهدي السبيل
   



  تمھيديتمھيديالفصل الالفصل ال
  

  

  دراسة في السياسة النقدية والسياسة الماليةدراسة في السياسة النقدية والسياسة المالية
  
  

  
  تمھيدتمھيد

  

  دراسة في السياسة النقديةدراسة في السياسة النقدية  : : المبحث األولالمبحث األول

  دراسة في السياسة الماليةدراسة في السياسة المالية  : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

العالقة بين السياسة النقدية العالقة بين السياسة النقدية   : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  والسياسة المالية وعوامل نجاحھموالسياسة المالية وعوامل نجاحھم

  
  خالصةخالصة
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  :متهيد

  
  

تعد السياسات النقدية واملالية من السياسات االقتصادية اليت عرفت عدة دراسات، وهذا 
راجع ألمهيتهما يف تسوية االختالالت، مما جعلهما حقال خصبا يف النقاش حول الدور القيادي 

مات بعضها البعض يف مواجهة األزبلكل منهما يف تسيري النشاط االقتصادي، وما مدى ارتباطها 
  .االقتصادية، ومن مث ما هي الشروط الواجب توفريها لتحقيق جناحها

  
 وهبدف اإلحاطة واحلصول على فكرة واضحة حول السياستنيوبناءا على هذا الطرح 

 الماليةالسياسة في السياسة النقدية وبدراسة املعنون النقدية واملالية سنتناول يف هذا الفصل و
لسياستني وكذا عوامل جناحهما وذلك يف ثالثة مباحث يعاجل مفهوم، أهداف وأدوات كل من ا

  :كل منها ما يلي
  

  ؛السياسة النقدية يعىن بدراسة األول
  

  ؛هتم بدراسة السياسة املالية يالثاين
  

  .محهخصص لدراسة العالقة بني السياستني وعوامل جنا الثالث
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 دراسة في السياسة النقدية: المبحث األول
  

لنقدية من أهم األدوات اخلاصة بتحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي العام،          تعد السياسة ا  
  :وللوقوف على ذلك سنتناول يف هذا املبحث النقاط التالية

  

  مفهوم السياسة النقدية؛ -1
 أهداف السياسة النقدية؛ -2
  .أدوات السياسة النقدية -3

  

 مفھوم السياسة النقدية: المطلب األول
  

  :سة النقدية يف التعاريف التاليةميكن إجياز مفهوم السيا
  

هي جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف إدارة كل مـن            ")1(:التعريف األول
  ".وتنظيم السيولة العامة لالقتصادالنقود واالئتمان 

  

يقصد بالسياسة النقدية جمموعة من الوسائل اليت تطبقهـا         " )2(:ثـانيالتعريف ال
ى شؤون النقد واالئتمان وتتم هذه اهليمنة إما بإحـداث تـأثريات يف             السلطات النقدية املهيمنة عل   

كمية النقود أو كمية وسائل الدفع مبا يالئم الظروف االقتصادية احمليطة، واهلدف من هذا التـأثري                
  ".امتصاص السيولة الزائدة أو حقن االقتصاد بتيار نقدي جديد

  

ءات اليت تتخذها احلكومـة يف      السياسة النقدية هي اإلجرا    ")3(:لثالـثالتعريف ا
اجلهة التنفيذية عن هذه السياسة ويعمل عادة وفـق         إدارة النقود واملصارف، والبنك املركزي هو       

الصالحيات املخول له من قبل احلكومة مبوجب القانون اخلاص به والذي قد حتدد به األهـداف                
  ...."اليت ميكن أن يعمل من أجلها البنك 

  

  .ل هذه التعاريف إىل تعريف شامل للسياسة النقديةميكن أن خنلص من خال
  

السياسة النقدية من الـسياسات     ": التعريف العام للسياسة النقديـة
االقتصادية اليت تتخذ من العرض النقدي ارتكاز للتأثري على حالة االقتصاد، باسـتعمال جمموعـة               

  " حددها هلا القانونالوسائل اليت يتبناها البنك املركزي ومن أجل حتقيق األهداف اليت

                                                                                                                                                    
  .112ص ، )2004ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (اسات النقدية،  محاضرات في النظريات والسيبلغزوز بن على،  ))11((
   .207، ص)1999دار مكتبة الحامد للنشر، عمان، (عقيل جاسم عبد هللا، النقود والبنوك،   ))22((
َّدار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، (نزار سعد الدين العيسي، مبادئ االقتصاد الكلي،   ))33((    .315 ص؛)بدون تاريخَ
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  ھداف السياسة النقديةأ: المطلب الثاني

 

ختتلف أهداف السياسة النقدية تبعا الختالف مستويات التقدم وتطور النظم االقتـصادية            
واالجتماعية للمجتمعات املختلفة، ففي الدول الرأمسالية املتقدمة تتركز هذه السياسات يف املقـام             

  .يف إطار من االستقرار النقدي الداخليشغيل الكامل لالقتصاد األول يف احملافظة على الت
  

أما يف الدول السائرة يف طريق النمو فإن أهداف السياسة النقدية تكمن يف خدمة أهـداف                
التنمية وتوفري املوارد الالزمة هلا، وحيد من دور السياسات النقدية يف توفري املوارد املالية اخـتالل                

 الدول خصوصا عنصر العمل الفين، وختلف النظام املصريف القائم وقلة تأثريه            اهليكل اإلنتاجي لتلك  
  .ونطاقه فضال عن قلة املؤسسات املالية غري املصرفية وضيق األسواق

  

ومنه ختتلف أهداف السياسة النقدية من دولة ألخرى تبعا حلالتها االقتـصادية ولنظامهـا              
ات، وقد تتناقض وتتعارض هذه األهـداف مـع         االقتصادي واالجتماعي وما تتطلبه من احتياج     

البعض اآلخر،  بعضها البعض إىل جانب أن حتقيق بعضها ال يأيت يف بعض األحيان إالّ على حساب                
ويف ضوء األهداف احملددة يتم اختيار اجتاه السياسة النقدية الواجـب إتباعهـا، وميكـن حتديـد              

  :تايلاإلجتاهات اليت تنصب عليها السياسة النقدية يف ال
  

 األهداف ذات االجتاه التوسعي؛ )1
  

  . نكماشياألهداف ذات االجتاه اال )2
   
  

  األھداف ذات االتجاه التوسعي: الفرع األول
  

يعين أن التحكم يف حجم وسائل الدفع جيب أن يتجه حنو حتقيق زيادة النشاط االقتصادي               
الوقت نفـسه إىل زيـادة      حىت ولو أدى على ارتفاع مقبول يف معدل التضخم، إالّ أنه سيؤدي يف              

القوة الشرائية وزيادة الطلب االستثماري، باإلضافة إىل حتقيق مستوى أعلى للتشغيل، وهذا ال يأيت              
  .إالّ إذا قام البنك املركزي بزيادة حجم وسائل الدفع وخفض سعر الفائدة وتشجيع اإلمتان
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  نكماشياألھداف ذات االتجاه اال: الفرع الثاني
  

ت السلطات النقدية أن هناك ارتفاعا يف معدل التضخم وزيادة يف األسعار، فإهنـا     إذا ما رأ  
تعمد إىل تقييد حجم اإلنفاق وتدفع البنك املركزي إىل إنقاص حجم وسائل الدفع وتقييد االئتمان               
يف حماولة لتثبيت األجور واألسعار، ويقوم البنك املركزي كذلك برفع سعر الفائدة لتشجيع األفراد              

  . ى االدخار واإلقالل من حجم االستهالكعل
  

وأمام اختالف الظروف واالحتياجات فإن ترتيب األهداف أو التركيز على إحداها خيتلف            
  .العهود واحلكومات والدول، وبذلك فإن األهداف ليست حمل االتفاق من حيث عددهاحسب 

  

اف واالقتصار على هدف    ففي الدول الصناعية هناك اجتاه متزايد حنو عدم التوسع يف األهد          
واحد للسياسة النقدية يتمثل يف استقرار األسعار، أي استهداف التضخم بوضع معدالت يستخدم             

  )1(.البنك املركزي األدوات املمكنة من أجل الوصول إىل هذه املعدالت
  

أما يف الدول النامية فيعلق على السياسة النقدية أكثر من هدف وميكن حصرها يف اجلوانب               
  )2( :تيةاآل

  

  حتقيق مستوى مقبول من االستقرار النقدي؛ )1
 مستوى مرتفع من العمالة؛ )2
 املسامهة يف تطوير املؤسسات املصرفية واملالية؛ )3
 املسامهة يف حتقيق معدالت منو اقتصادية؛ )4
 دعم السياسة االقتصادية للدولة؛ )5
 ضمان قابلية الصرف واحملافظة على قيمة العملة؛ )6
 واخلارجي؛حتقيق التوازن الداخلي  )7
املسامهة يف تسريع عملية التنمية وذلك بتوفري املناخ املناسب لتنفيذ املشاريع وبـرامج              )8

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية
  

9010أما يف اجلزائر، فينص القانون       تتمثـل مهمـة البنـك      "  : املتعلق بالنقد والقرض على    −
صرف على توفري أفضل الشروط لنمو منـتظم لالقتـصاد الـوطين            املركزي يف جمال النقد والقرض وال     

  "مجيع الطاقات اإلنتاجية الوطنية مع السهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقدواحلفاظ عليها بإمناء 
  

                                                                                                                                                    
   .55، ص)2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (عبد المجيد، المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية،  قدي  ))11((
صندوق النقد العربي، معھد ( بحوث ومناقشات حلقات عمل  السياسات النقدية في الدول العربية، سلسلة،علي توفيق الصادق وآخرون  ))22((

   .33،35، ص ص )1996 العدد الثاني، أبو ظبي،السياسات االقتصادية،
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  أدوات السياسة النقدية: المطلب الثالث
  

ألدوات لتحقيـق   يستخدم البنك املركزي بصفته القائم على السلطة النقدية جمموعة من ا          
األهداف املسطرة يف السياسة النقدية وحسب احلالة اليت يكون عليها االقتصاد مـن تـضخم أو                

  .كساد
  

فالسياسة التوسعية يف حالة الركود تقتضي عدم كفاية السيولة الالزمة لالقتصاد، فيقـوم             
ترض وقوع االقتـصاد    البنك املركزي بزيادة السيولة، أما السياسة االنكماشية يف حالة التضخم فتف          

يف تدفق نقدي فائض عن احلاجة، األمر الذي يستدعي من السلطة النقدية القيام باحلد من التوسع                
  .النقدي مما يسمح بإعادة التوازن الكلي من جديد دون أن خيل ذلك باملؤشرات االقتصادية الكلية

  

مباشر أو غري مباشر،    ومنه لتحقيق أهداف السياسة النقدية، يتدخل البنك املركزي بشكل          
ويكون ذلك إما بشكل كيفي أو كمي من أجل زيادة السيولة يف حالة ما إذا كان االقتـصاد يف                   

  .حالة الكساد، أو من أجل إزالة السيولة الزائدة إذا ما كان االقتصاد يف حالة التضخم
  

ة اليت يلجأ   وعلى أساس كل هذا ميكننا إظهار من خالل ما يأيت أساليب التأثري على السيول             
  :باستخدامهالبنك املركزي إليها 

 أدوات الرقابة غري املباشرة؛ )1
  

  .أدوات الرقابة املباشرة )2
  

  أدوات الرقابة غير المباشرة: الفرع األول
  

ويطلق عليها كذلك أدوات الرقابة الكمية على االئتمان، وتتضمن هذه الرقابـة األدوات             
  :واألساليب األساسية وهي

   اخلصم؛سياسة سعر إعادة 
 

 سياسة السوق املفتوحة؛ 
 

  .اإلجباريسياسة االحتياطي  
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  سياسة سعر إعادة الخصم: أوال

  

تعترب هذه األداة من أوىل األدوات استعماال يف التأثري على السيولة واالئتمان، وسعر إعادة              
ادة خصم  إعاخلصم عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية مقابل              

ونات خزينة أو مقابل ما يقدمه هلا من قروض أو سلف مضمونة مبثـل              ما لديها من كمبياالت وأذ    
  .هذه األوراق

  

ففي الفترات اليت يتطلب فيها تقييد االئتمان كإجراء للمسامهة يف ختفيف من حدة التضخم              
بسبب تكلفة  ك التجارية   فإن السلطات النقدية تلجأ إىل رفع سعر اخلصم حىت تقلل من رحبية البنو            

اإلقراض من البنك املركزي وهذا يدفعها إىل تغيري هذا االجتاه والعكس صحيح، حيـث أنـه يف                 
الفترات اليت يتطلب األمر التوسع يف منح االئتمان فإن البنك املركزي يلجأ إىل ختفيض سعر اخلصم                

  .ليةأو إعادة اخلصم لتشجيع البنوك التجارية على التوسع يف هذه العم
  

 سياسة السوق المفتوحة: ثانيا
  

تعترب سياسة عمليات السوق املفتوحة إحدى مكونات السياسة النقديـة، ويقـصد هبـا              
عمليات البيع والشراء للسندات واألوراق املالية واليت يقوم هبا البنك املركزي مباشرة أو من خالل               

  .األسواق املالية وهبدف تقليص أو زيادة الكتلة النقدية
  

دف سياسة السوق املفتوحة لتحقيق أهداف السياسة النقدية وذلك بتأثريها على سـيولة             هت
البنوك التجارية والبنك املركزي، ففي حالة ارتفاع األسعار يتدخل البنك املركـزي يف الـسوق               
باعتباره عارضا لألوراق املالية احلكومية وغريها من األوراق احملتفظ هبا مسببا بـذلك امتـصاص               

لة نتيجة لشراء البنوك التجارية لبدائل النقود وتقليص حجم السيولة لديهم ممـا يـؤدي إىل                للسيو
اخنفاض مقدرة هذه البنوك على منح االئتمان، ونظرا للعالقة بني الكتلة النقدية املتداولة ومـستوى              

  .األسعار فإن هذا اإلجراء من شأنه أن يساهم يف ختفيض التضخم
  

حني يرغب البنك املركزي يف انتهاج سياسة توسعية هبدف اخلروج          أما يف احلالة العكسية     
لألوراق املالية والتجارية، مسببا    ) مشتريا(بصفته طالبا   من حالة االنكماش االقتصادي، فإنه يتدخل       

بذلك زيادة يف عرض النقود، هذا ما يؤدي إىل زيادة إمكانية البنوك على خلق االئتمـان ومتويـل         
  .االقتصاد
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 اإلجباريسياسة االحتياطي : ثالثا
  

القانوين هي أرصدة سائلة متثل نسبة من الودائع اجلارية وحتت الطلب اليت            نسبة االحتياطي   
لدى البنوك التجارية، حيتفظ هبا البنك املركزي وتلتزم البنوك التجارية بتقدميها له، باإلضـافة إىل               

وك التجارية وذلك تبعا لألوضاع والظـروف       نسبة السيولة إلزامية يفرضها البنك املركزي على البن       
  .االقتصادية

  

فإذا ما كانت الظروف واألوضاع االقتصادية تقتضي أن يتبع البنـك املركـزي سياسـة               
توسعية مثل حالة االنكماش فإنه يعمد إىل ختفيض نسبة االحتياطي النقدي وبذلك تتمكن البنـوك               

واألوضاع االقتصادية أن يتبع البنك املركـزي       التجارية من خلق النقود، أما إذا اقتضت الظروف         
سياسة نقدية انكماشية مثل حالة التضخم، فإنه يلجأ إىل زيادة نسبة االحتياطي النقدي القـانوين،               

  .مما جيرب البنوك التجارية على تقليل االئتمان الذي متنحه إىل عمالئها
  

ـ          ر األدوات الكنيـة الفعالـة      تعترب سياسة تغيري معدل االحتياطي النقدي القانوين من أكث
للمصرف املركزي، خاصة يف الدول املتخلفة أين يستحيل استخدام عمليات السوق املفتوحة لضيق            

حمدودية (أو انعدام أسواق النقد، كما أن تغيري سعر إعادة اخلضم حمدود األثر لضيق أسوق اخلضم                
  .يف هذه الدول) التعامل ياألوراق التجارية وغريها

 
 

  أدوات الرقابة المباشرة: لثانيالفرع ا
  

تستخدم األدوات الكيفية يف التحكم يف أنواع معينة من القروض وتنظيم اإلنفاق يف وجوه              
معينة مثل تشجيع القروض اإلنتاجية دون القروض االستهالكية أو تشجيع القروض القصرية األجل             

 النقدية يف قطاعات معينـة      واحلد من القروض الطويلة األجل أو العكس، وكذلك تدخل السياسة         
 أو بعض الصعوبات مما يتطلب عالجا خاصا باسـتخدام أدوات           وأنشطة تعاين من عدم االستقرار    

نوعية، فقد تواجه بعض القطاعات تضخما حتتاج إىل التقييد يف الوقت الذي تتسم فيه النـشاط يف        
  (1).بعض القطاعات األخرى باالنكماش مما يتطلب تنشيطه

  

                                                                                                                                                    
  .128ص  المرجع السابق، بلغزوز بن على،  ))11((  ))
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خدم أدوات الرقابة املباشرة قصد التأثري على حجم االئتمان املوجـه لقطـاع أو              ومنه تست 
لقطاعات ما، وتعمل على احلد من حرية ممارسة املؤسسات املالية لبعض األنشطة كماً ونوعاً، ومن               

  :أهم أدوات الرقابة املباشرة
  تأطري االئتمان؛ 
 .التأثري واإلقناع األديب 

 
  تأطير االئتمان: أوال

  

 إجراء تنظيمي تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطوير القروض املمنوحـة          وهو
من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب حمددة خالل العام، كأال يتجـاوز ارتفـاع                 

  )1(.جمموع القروض املوزعة نسبة معينة
  

لتأثري على توزيع القـروض يف      واعتماد هذا األسلوب ينبع من سعي السلطات النقدية على ا         
  .اجتاه القطاعات املعتربة أكثر حيوية بالنسبة للتنمية أو اليت تتطلب موارد مالية كبرية

  
 اإلقناع األدبي: ثانيا

  

وإغرائهـا  يقوم البنك املركزي من خالل هذه السياسة بتوجيه إرشادات للبنوك التجاريـة             
إما احلد أو التوسع يف االئتمان، هذا التوجيه األديب يأخـذ           ة،  ئتمانية معين بالتضامن معه لتنفيذ سياسة ا    

  :أشكاال متعددة منها
  الرقابة الكمية؛ -
 .الرقابة النوعية -

وهو قيام البنك املركزي بإرسال مذكرات إىل البنوك التجارية لتقييد االئتمان ألغراض            : الرقابة الكمية 
  .معينة ومبا خيدم االقتصاد الوطين

  

وهو قيام البنك املركزي بتوجيه البنوك التجارية إىل تقييد االئتمان بغض النظر الـذي          : الرقابة النوعية 
 . مينح ألجله االئتمان أو التحذير بعدم خصم بعض األوراق التجارية

 

ويعتمد جناح هذا األسلوب على طبيعة العالقة القائمة بني البنوك التجارية والبنك املركـزي              
  .ماومدى سيادة روح التعاون بينه

  

وخالصة القول أن السياسة النقدية هي سياسة البنك املركزي الذي ينتهجها للتأثري على   
  .النشاط االقتصادي باستعماله للعديد من األدوات املتاحة

                                                                                                                                                    
  .، بالتصرف80ص  المرجع السابق، ،قدي عبد المجيد  ))11((
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  دراسة في السياسة المالية:المبحث الثاني

  

 املاليـة  مل تكن السياسة املالية أقل شأنا من السياسة النقدية، حيث ارتبط مفهـوم الـسياسة      
ودورها يف النشاط االقتصادي بتطور مفهوم الدولة بدءا بالدولة احلارسة عند التقليديني، مث الدولـة               
املتدخلة عند الكينزيني، مث الدولة املنتجة واملخططة عند االشتراكيني وصوال إىل الدولة املوجهة عنـد               

  .املدرسة احلديثة
  

بط ارتباطا وثيقا باملعطيات اليومية يف حياة أفراد اجملتمع         وتأيت أمهية السياسة املالية يف كوهنا ترت      
وذلك من خالل فرض الضرائب بكل أنواعها وجماالت اإلنفاق احلكومي على خمتلف أوجه القطاعات              

إخل، هذه األمور اليت تعترب وسيلة الضمان للنمو واالستقرار االقتصادي،          ....مثل الصحة، اإلنشاءات    
 هذا الدور جنبا إىل جنب مع السياسة النقدية من خالل حتقيق معدالت التشغيل              وتلعب السياسة املالية  

  .املناسبة واالستقرار النسيب يف األسعار
  

يف هذا املبحث سوف ندرس السايسة املالية ضمن موضوعات التعرف على مفهومها، أهدافها          
  :وأدواهتا يف حتقيق االستقرار االقتصادي على النحو التايل

  

  سياسة املالية؛مفهوم ال -1
 أهداف السياسة املالية؛ -2
  .أدوات السياسة املالية -3

  
 

  

  مفھوم السياسة المالية: المطلب األول
  

  :ميكن التعرف على مفهوم السياسة املالية من خالل التعريف التالية
  

استخدام بعـض النـشاطات     "  ميكن تعريف السياسة املالية بأهنا     )1(:التعريف األول
  "االقتصاد القومي واحملافظة على استقرارهاحلكومية يف تطوير 

 

تعترب السياسة املالية من الوسائل اهلامة للدولة يف التدخل يف ")2( :ثانيالتعريف ال
النشاط االقتصادي، لذا فإن الدولة تستطيع من خالل تكييف مستويات اإلنفاق واإليرادات العامة             

  ".القتصادية والعدالة االجتماعيةللتأثري يف التنمية االقتصادية وحتقيق الرفاهية ا
  

                                                                                                                                                    
 .198، ص)2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،(ھيثم الزعبي، حسن أبو الزيت، أسس ومبادئ االقتصاد الكلي،   ))11((
  .99ي، المرجع السابق، صعزوز بن علبل  ))22((
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السياسة املالية برنامج ختططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيـه           " )1(:التعريف الثالث

مصادرها اإليرادية وبراجمها اإلنفاقية إلحداث آثار مرغوبة وجتنب آثار غري مرغوبة علـى كافـة                
  ".ألهداف اجملتمعمتغريات النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي حتقيقا 

  

  .ةاليميكن أن خنلص من خالل هذه التعاريف إىل تعريف شامل للسياسة امل
  

ةالتعريف العام للسياسة ال الية جمموعة من اإلجـراءات والتـدابري الـيت    السياسة امل"(2(:مالي
ها مث حتقيق منو مرتفع وذلك من خالل استخدام       تتخذها الدولة للتأثري على النشاط االقتصادي ومن        

  .")العامة، اإليرادات العامة واألرصدة امليزانيةفقات نال(ألوعية امليزانية 
  

إذن السياسة املالية هي سياسة احلكومة اليت تكفل حتقيق االستقرار يف االقتـصاد وذلـك               
  .باستخدام جمموعة من األدوات لبلوغ ذلك

  
  أھداف السياسة المالية: المطلب الثاني

  

دولة من دولة ألخرى، وحىت من وقت آلخر يف نفس الدولـة،            تتحدد أهداف السياسة لل   
تبعا الختالف الفلسفة االقتصادية واالجتماعية والسياسة اليت تتبناها الدولة، وبصفة عامـة ميكـن             

  :حتديد اجتاهات السياسة املالية كاآليت
  

  السياسة املالية احملايدة؛ )1
 

 السياسة املالية املتدخلة؛ )2
 

  .قرةالسياسة املالية املست )3
  

  السياسة المالية المحايدة: الفرع األول
  

  

مل يكن للسياسة املالية أي هدف سوى أن تبقى تلك السياسة حمايدة ال تفعل سـوى أن                 
هـذه  العامة تساوي النفقات العامة، وأن تكون املوازنة العامة متوازنة، وكـان معـىن              اإليرادات  

خل القومي أن تعمل علـى رفـع معـدالت          السياسة أن على احلكومة إذا توقعت اخنفاضا يف الد        
الضرائب الستدراك االخنفاض احلاصل يف الدخل، أن تعمل على خفض مصروفاهتا الـسنوية أو أن         

                                                                                                                                                    
))11((  Raymand Barre, et Jackque Fontel, Principes de Economica politique économique (O.P.U, Alger, 1993),P 57.  

  .437، ص)1997مكتبية اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، (الكفراوي محمود، السياسة المالية والنقدية في ظل االقتصاد اإلسالمي،   ))22((
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حتقق خليطا من هذا وذاك، والعكس إذا توقعت احلكومة ارتفاعا يف دخلها القومي وما يتبعه مـن                 
ائب وتتوسع يف نفقاهتا احلكومية     زيادة يف حصيلة الضرائب، فهي تستطيع أن ختفض معدالت الضر         

  .متاشيا مع الزيادة يف دخلها
  

مل تستمر السياسة املالية احملايدة وذلك لعجزها يف حـل مـشكالت البطالـة والكـساد                
  :والتضخم وفقا ملا يلي

  

ففي حالة الرواج يقوم منظمي هذه السياسة بتخفيض معدالت الضرائب من جهـة وزيـادة                )1
   أن هذا التصرف يؤدي إىل زيادة حدة الضغط التضخمي؛النفقات من جهة أخرى، إالّ

 

 األفراد  لأما عند اخنفاض الدخل وزيادة البطالة فيتم رفع الضرائب مما يؤدي إىل اخنفاض مداخي              )2
 ؛وهذا ما يؤثر على الطلب الكلي يف األسواق

 

ـ                )3 دف تؤدي هذه السياسة إىل سوء استعمال األموال العامة يف فترات الرواج حيث يكـون ه
احلكومة زيادة اإلنفاق جملرد دخلها قد زاد، مما يعين أن احلكومة ال تراعي مبـادئ االقتـصاد                 

  .واحلكمة يف اإلنفاق
 

 
  اسة المالية المتدخلةيالس: الفرع الثاني

  

أعطى ملفهوم السياسة املالية معىن جديد وفتح أمام استخدام السياسة املالية بواسطة الدولة             
 السياسة املالية أداة هامة وفعالة لعالج البطالة والكساد والتضخم، ويطلـق            آفاقا واسعة، وأصبحت  

  .عليها السياسة املالية املتدخلة
  

وختتلف هذه السياسة عن األوىل كون أهنا ال هتدف إىل حتقيـق التـساوي الـدائم بـني            
االقتـصاد  اإليرادات والنفقات، بل هتدف إىل معاجلة الكساد والتضخم الذي ميكن أن يتعرض هلا              

  .القومي واحملافظة على املستوى املرتفع للتشغيل وحتقيق استقرار األسعار
  

ففي حالة توقع نقص يف حجم مستوى التوظيف عن املستوى الذي تريد االحتفاظ بـه،               
فإهنا تعمل على ختفيض الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي بالكمية اليت تكفي إلعـادة مـستوى               

منع االنكماش قبل أن حيدث، والعكس إذا توقعت زيادة الطلـب علـى             التوظيف املرغوب فيه و   
) التضخم(عوامل اإلنتاج أكثر من مستوى التوظيف الكامل والذي يؤدي إىل رفع مستوى األسعار           

بنسبة معينة، فعلى احلكومة أن تعمل على رفع معدالت الضرائب وختفيض إنفاقاهتا وهذا يؤدي إىل               
  .تقليص الطلب
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  اسة المالية المستقرةيالس: الثالفرع الث
  

مبقتضى هذه السياسة حتدد احلكومة معدالت معينة للضرائب حبيث تؤدي هذه املعـدالت             
إىل حتقيق فائض معتدل يف ميزانية الدولة عندما يصل إىل حالة التوظيف الكامل والدخل القـومي                

  .طبقا للخطط املرسومة
  

ة لربنامج يؤدي إىل االستقرار االقتـصادي       ويدعي أصحاب هذه السياسة بأهنا حجر الزاوي      
دون احلاجة إىل االعتماد على التنبؤ خبصوص التقلبات االقتصادية يف املستقبل، وتستخدم الدولة يف              
هذه الظروف الفائض الذي يتحقق هلا يف جزء من الدين األصلي شيئا فشيئا، فارتفـاع الـدخل                 

لوعاء، ولكن املصروفات ال تزيـد وإذا زادت ال         القومي يؤدي يف ظل ضريبة تصاعدية إىل زيادة ا        
  .تزيد بالنسبة نفسها، وهذا يعين أن االقتطاع أكرب من اإلنفاق مما يؤدي إىل كبح االجتاه التضخمي

  

أما إذا اخنفض الدخل القومي فيقل الفائض فيبدأ العجز بالظهور مـع اخنفـاض حـصيلة                
ا، ويؤدي هذا إىل حماربة االجتاه االنكماشـي        الضرائب بينما املصروفات ال تنخفض بالنسبة نفسه      

  .وهذا يعود إىل أن اإلنفاق أكرب من االقتطاع
  

بالرغم من مزايا هذه السياسة إالّ انه يعاب عليها أهنا تعتمد بدورها اعتمادا كـبريا علـى                 
يف اجملتمع، وأمام اخـتالف     تقدير مستوى الدخل القومي الذي يتناسب مع حالة التوظيف الكامل           

لظروف واالحتياجات فإن ترتيب األهداف والتركيز على إحداها خيتلف من بلد إىل آخر، وعلى              ا
  )1( :العموم ميكن إمجال أهم أهداف السياسة املالية يف اآليت

حتقيق الكفاءة االقتصادية، أي استخدام املوارد املتاحة بأفضل طريقة ممكنة متاشيا مع رغبـات               )1
  اجملتمع؛

 ل؛حتقيق التوظيف الكام )2
حتقيق النمو االقتصادي، أي حماولة ضمان زيادة متوسطة يف نصيب الفرد يف حجم اإلنتـاج                )3

 القومي احلقيقي عرب الزمن؛ 
 احلد من ظاهرة التضخم والعجز امليزاين؛ )4
 حماولة القضاء على البطالة وحماربة الكساد؛ )5
  .حتقيق العدالة يف توزيع الدخل )6
 

                                                                                                                                                    
  .387، 385، ص ص )2000، اإلسكندريةمؤسسة شباب الجامعة، (نعمة هللا نجيب ابراھيم، أسس علم االقتصاد،   ))11((
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  ليةأدوات السياسة الما: المطلب الثالث

  

ميكن للحكومة أن تؤثر يف اجملال االقتصادي العام عن طريق استخدام أدواهتـا الرئيـسية               
  .الثالثة املتملة يف النفقات العامة، اإليرادات العامة واألرصدة امليزانية

  

ففي حالة الكساد تتدخل احلكومة بإحدى أدواهتا من أجل إنعاش االقتصاد وذلك بانتهاج             
 أما يف حالة التضخم فتتدخل احلكومة يف النـشاط االقتـصادي بانتـهاجها    سياسة مالية توسعية، 

  : التدخل احلكومي يف االقتصاد كاآليتدواتسياسة مالية انكماشية، وميكن استعراض أ
  

  النفقات العامة؛ )1
 

 اإليرادات العامة؛ )2
 

  .األرصدة املوازنية )3
  

  النفقات العامة: الفرع األول
  

عبارة عن جمموعة املصروفات اليت تقوم الدولـة        "  )1(: أنه ميكن تعريف اإلنفاق العام على    
بإنفاقها خالل فترة زمنية معينة هبدف إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تـضمه هـذه                

  ".الدولة
  

 تقسيم النفقات العامة -1
  

  )2(:ميكن تقسيم النفقات العامة باالعتماد على عدة معايري أمهها
  

  ة؛معيار استخدام القوة الشرائي 
 

 ؛)التقسيم الوظيفي(معيار طبيعة العملية االقتصادية  
 

 .معيار دوريتها 
 

                                                                                                                                                    
 .49، ص)1972دار الفكر العربي، مصر، ( السيد عبد المولى، المالية العامة،   ))11((
   .437، ص)2000الدار الجامعية، اإلسكندرية، (ئ، تحليل كلي وجزئي للمباد: عبد المطلب عبد الحميد، النظرية االقتصادية  ))22((
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  تقسيم النفقات العامة من حيث استخدام القوة الشرائية: أوال

 

  :تنقسم النفقات العامة من حيث تأثريها على الدخل القومي إىل قسمني
 النفقات احلقيقية؛ -

  

 .النفقات التحويلية -
فرقة بني النفقات من حيث من يقوم باالسـتعمال املباشـر للقـوة             وفق هذا املعيار يتم الت    

الشرائية للنقود موضوع النفقة، فإذا كانت الدولة وكافة اهليئات العامة هم املستعملون املباشـرون              
للقوة الشرائية وذلك عن طريق شرائهم للسلع واخلدمات من األفراد واملشروعات اخلاصـة فإننـا               

يقية، وعلى العكس إذا كان األفراد واملشروعات اخلاصة هم املستعملون          النفقات احلق نكون بصدد   
املباشرون للقوة الشرائية للنقود موضوع اإلنفاق دون قيامهم بدفع مقابل ذلك يف صـورة سـلع                

  )1( .وخدمات فإننا نكون بصدد نفقات ناقلة أو حمولة للقوة الشرائية
  

  عملية اإلنتاجيةتقسيم النفقات العامة وفقا لطبيعة ال: ثانيا
  

  :ميكن تقسيم النفقات العامة وفقا هلذا املعيار إىل
 

 وهي النفقات املتعلقة بسري املرافق العامة الالزمة لقيام الدولة وتشمل على نفقات             :النفقات اإلدارية 
  .الدفاع، األمن والعدالة إىل جانب التمثيل السياسي

 

 الدولة لوظائفها األساسية كاخلدمات القاعديـة،   وهي النفقات اليت ختصصها   :النفقات االجتماعية 
 .إخل...التعليم، الصحة 

 

 وهي النفقات العامة ذات الطابع االقتصادي املتمثلة يف النفقـات القاعديـة،     :النفقات االقتصادية 
 .إخل...النقل، السكن 

  
  تقسيم النفقات العامة من حيث دوريتھا: ثالثا

  

  وري إىل نفقات عادية ونفقات غري عاديةتقسم النفقات من حيث تكرارها الد
 

هي تلك النفقات اليت تتكرر دوريا خالل فترة زمنية معينة مثـل كـل شـهر،                : النفقات العادية 
  .إخل كمرتبات املوظفني....سداسي، سنة 

 

هي تلك النفقات اليت ال تتكرر كل سنة وهي النفقات املخصصة للكـوارث             : النفقات غري العادية  
 .الطبيعية

                                                                                                                                                    
 .69، 68المرجع السابق، ص ص   ))11((



  دراسة يف السياسة النقدية والسياسة املالية:  التمهيديالفصل

   1616

  
 :اآلثار االقتصادية للنفقات العامة -2

 

يعترب استخدام النفقات العامة للتأثري على الظروف واألوضاع االقتـصادية مـن أحـدث       
األساليب املالية اليت تتدخل هبا الدولة يف النشاط االقتصادي، ففي فترات االنكماش تقوم السلطات              

لعام وذلك بغرض رفع القـوة الـشرائية        حبقن االقتصاد القومي عن طريق زيادة اإلنفاق ا       العمومية  
لالقتصاد القومي، وبالتايل زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري ومن مث إنعاش االقتصاد القومي            

، إالّ أن هذا يتوقف على      )املضاعف أو املعجل  (وحتريك أجهزته، وهذا ما يعرف باملنطق الكينزي        
  )1( .نوعية اإلنفاق العام

  

فبالنسبة للنفقات التحويلية املتعلقة بالنفقات االجتماعية واملعاشات االستثنائية فإهنا مبثابـة           
حقن نقدي لالقتصاد القومي ينتج عنه زيادة اإلنفاق االستهالكي، وبذلك فإن الـسياسة املاليـة               

  .واالنكماشاإلنفاقية هنا تتكفل باالستقرار االقتصادي الداخلي وعالج حالة الركود 
  

اربـة  حملأما بالنسبة للنوع الثاين من اإلنفاق واملتمثل يف اإلنفاق على األشغال فإنه يستخدم              
عن طريق تقوية البنيان االقتصادي، أي عن طريق زيادة اإلنفاق املوجه لالستثمار وذلـك              البطالة  

الة بغرض إنعاش االقتصاد القومي،  وقد سلكت العديد من الدول هذا املسلك من أجل إجتياز ح               
، وقد تلجأ الدول إىل احلالة العكسية أي ختفيض اإلنفاق العام           1929الكساد الكبري الذي حدث يف    
  .يف حالة حماربة ظاهرة التضخم

  

وخالصة القول أن اإلنفاق العام عادة ما يستخدم كأداة فعالة لتحقيق أهداف اقتـصادية              
  .ه أو التوسع فيهواجتماعية وسياسة من خالل ضبطه وترشيد

  
  
  
  

                                                                                                                                                    
مؤسسة شباب الجامعة، (عبد المنعم عفر محمود، أحمد فريد مصطفى، االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بين النظرية والتطبيق،   ))11((

 . 346، ص)1999اإلسكندرية، 
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  اإليرادات العامة: الفرع الثاني

  

تعرب السياسة الضريبية عن جمموع التدابري ذات الطابع الضرييب املتعلق بتنظـيم التحـصيل              
الضرييب قصد تغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثري على الوضع االقتـصادي واالجتمـاعي              

  )1(.ةثانيحسب التوجهات العامة لالقتصاد من جهة 
  

  تقسيمات الضرائب -1
 

تنقسم الضرائب إىل عدة أنواع، فهي ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إليها، ومتاشيا مـع     
يف دراستنا هذه على تقسيم من جانـب حتمـل عـبء الـضريبة              نركز  سموضوع البحث فإننا    

 اليت تنجر عن فـرض      ، وذلك لتحديد اآلثار االقتصادية    )الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة    (
  .الضرائب املباشرة أو غري املباشرة

  
 الضرائب المباشرة: أوال

  

ت سواء كانـت لـشخص      ويقصد هبا الضرائب اليت تفرض مباشرة على املداخيل والثروا        
من أهم الضرائب املباشرة، ضريبة الدخل، ضرائب األرباح التجارية والصناعية          معنوي أو طبيعي،    
  )2( .والضرائب العقارية

  

  :هذا النوع من الضرائب ال خيلو من مزايا وعيوب ميكن ذكرها فيما يلي
  

  :تتميز الضرائب املباشرة بـ:مميزات الضرائب املباشرة
  

  عدالتها يف توزيع األعباء حيث تأخذ مببدأ التصاعد وظروف املمول؛ )1
 

 لتها نسبيا؛عدم تأثرها بالدورات التجارية والتقلبات االقتصادية مما يؤدي إىل ثبات حصي )2
 

 سهولة تقديرها، وبالتايل يعتمد عليها يف تقديرات إيرادات املوازنة؛ )3
 

 يشعر املمول بوطأهتا، مما جيعله يتابع الدولة يف كيفية إنفاقها؛ )4
 

 .تتميز بالوضوح، حيث يعرف كل ممول على وجه التحديد املقدار الذي يدفعه )5

                                                                                                                                                    
  .139ص ،  المرجع السابق،قدي عبد المجيد  ))11((
  .264عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص   ))22((
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  :باشرة ما يليالضرائب امل من أهم عيوب :عيوب الضرائب املباشرة

  

ال تتضمن صفة العمومية وكثريا ما خترج الدولة عن العمومية بإعفاء بعض الفئات منها وهـذا              )1
 ؛ما يؤدي إىل اخنفاض حصيلتها

 

 عدم وجود املرونة الكافية وعدم إمكانية التحكم يف حصيلتها؛ )2
 

 اخنفاض القيمة احلقيقية للحصيلة منها يف ظل استمرار ظاهرة التضخم؛ )3
 

  . لقيام األفراد بدفعها مرة كل عام فهي ثقيلة العبء عليهنظرا )4
  

 الضرائب غير المباشرة: ثانيا
  

وهي كل الضرائب اليت متس كيفية استعمال الدخل، أي االستهالك، أو هي تلك الضريبة              
من أهم الضرائب    .اليت يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة نقل عبئها إىل الغري فيكون مبثابة الوسيط            

  .االستهالكري املباشرة الرسوم اجلمركية، ضريبة اإلنتاج وضريبة غ
  

  :هذا النوع من الضرائب ال خيلو من مزايا وعيوب ميكن ذكرها فيما يلي
  

  :تتميز الضرائب غري املباشرة بـ:مميزات الضرائب غري املباشرة
  

 وهي تتميـز بطـابع      سهولة دفع املمول هلذه الضريبة ألهنا ختتفي يف مثن السلعة اليت يشتريها            )1
 العمومية؛

 

 تتميز حصيلة الضرائب غري املباشرة باملرونة؛ )2
 

 سهلة يف حتل أعباءها نظرا لعدم الشعور بوطأهتا؛ )3
 

 أن التصاعد يف الضرائب غري املباشرة يؤدي إىل تقليل االستهالك وليس االدخار؛ )4
 

 يتم نقلها بطريقة منتظمة؛ )5
 

  .نني أو نشوب خالف بني مموليها ومصلحة الضرائبتتميز بسهولة حتصيلها دون تعقيد للقوا )6
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  : املباشرة ما يلي غريمن أهم عيوب الضرائب:املباشرةغري عيوب الضرائب 

  

 أهنا قد ال حتقق العدالة الضريبية وال تتناسب مع مقدرة املورد؛ )1
 

 تنخفض اخنفاضا شديدا يف فترات االنكماش االقتصادي؛ )2
 

شكليات لتفادي الغش، وهذا ما يؤدي إىل إعاقـة اإلنتـاج           تستلزم جبايتها عدة إجراءات و     )3
 .وتداول الثروة

 
  :اآلثار االقتصادية لإليرادات العامة للدولة -2

  

 املتعلقة بالنفقـات العامـة، حيـث ميكـن           ميكانيكية اإليراد العام عن تلك     ال تقل أمهية  
 هذه امليكانيكية علـى     استخدامها هي األخرى للتأثري على األوضاع االقتصادية للدولة، وتستطيع        

اختالف أدواهتا أن حتقق آثارا مباشرة وأيضا غري مباشرة على الدخول واألوضـاع االقتـصادية               
  .السائدة

  

قد تلجأ الدولة إىل استخدام القطاع الضرييب كعامل مؤثر على الوضع االقتصادي، حيـث   
نعاش االقتصاد القومي ويف تصحيح     تعترب الضريبة دائما األداة األكثر فعالية ومرونة واليت تستخدم إل         

  .االختالل
  

ففي حالة الكساد تقوم السلطات املالية بانتهاج سياسة مالية توسعية وذلـك لتخفـيض              
معدالت الضرائب أو بإعطاء إعفاءات ضريبية مما تسمح بإنعاش االقتصاد نتيجة زيادة الدخول من              

ال األمرين يعين زيـادة دخـول األفـراد         ناحية وزيادة امليول حنو االستثمار من ناحية أخرى، وك        
الرتفاع القوة الشرائية للمجتمع وهو ما يعترب حقن جديد لالقتصاد باألموال وفرص العمل وهـذا               

  . ما يؤدي إىل التخفيف من مشكلة البطالة والتخلص من مشكلة الكساد
  

 معـدالت   أما يف حالة التضخم، فإن السلطات املالية تقوم باحلالة العكسية وذلك برفـع            
الضرائب حملاولة تكميش مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية يف اجملتمع عن طريق ما يـسمى               

  .بالسياسة املالية االنكماشية
  

تسعى يف األساس إىل كـبح      ) رفع معدالت الضرائب  (وبالتايل السياسة املالية االنكماشية     
  .ي وتزايد األسعارعلى مستويات الطلب الكلمستوى اإلنفاق يف اجملتمع والسيطرة 
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  ألرصدة الموازنيةا: الفرع الثالث

 

ميثل العجز أو الفائض التباين بني إمجايل اإليرادات وإمجايل النفقات، وبشري العجز املوازين             
إىل وجود سياسة مالية توسعية، بينما يدل الفائض على سياسة ماليـة انكماشـية، فالـضرائب                

ة الشرائية للقطاع اخلاص، بينما تؤدي النفقات إىل زيادة         واإليرادات األخرى متص جزء من القدر     
  )1(.الطلب الكلي

  

  :مصادر تمويل عجز الموازنة -1
  

تلجأ معظم الدول لتغطية احلاجة أو احتياج التمويل للعديد من الطرق وذلك إما عن طريق               
 السندات إىل   االقتراض من البنك املركزي أو البنوك التجارية أو من القطاع املصريف عن طريق بيع             

  .اهليئات واملؤسسات أو عن طريق التمويل اخلارجي
  

  :التمويل عن طريق البنك المركزي: أوال
  

تستطيع احلكومة أن تلجأ للبنك املركزي لتمويل االحتياج بواسطة بيع سـندات للبنـك              
فـع  املركزي أو بواسطة االستعانة بتسبيقات مباشرة من هذا األخري، وتؤدي هذه الطريقـة إىل ر              

  .الكتلة النقدية باملعىن الواسع
  

  :التمويل عن طريق البنوك التجارية: ثانيا
  

تتم هذه الطريقة من خالل شراء سندات الدين العمومي املصدرة من قبل اخلزينة العمومية              
  .عن طريق البنوك التجارية

  

  :التمويل بواسطة القطاع الخاص غير المصرفي: ثالثا
  

دات الدين العمومي للقطاع اخلاص غري املصريف، أي يـتم هنـا            يف هذه احلالة يتم بيع سن     
حتويل ملكية إيداع القطاع اخلاص إىل اإليرادات العامة للدولة، ولإلشارة فإن هذه العملية ال يوجد               

  .هلا أي تأثري على الكتلة النقدية وال على سيولة النظام املصريف
  

  :التمويل الخارجي: رابعا
  

اللتجاء إىل العامل اخلارجي لتمويل العجز املوازين، حيـث أن رؤوس           يف هذه الطريقة يتم ا    
األموال اخلارجية ال تؤثر على الكتلة النقدية إالّ يف احلالة اليت ميكن أن تؤدي إىل رفع العملة الـيت                   

  .هي يف يد القطاع املصريف

                                                                                                                                                    
الجزائر، جامعة الجزائر، معھد العلوم االقتصادية، (حميدات محمود، دور السياسة الموازنية في تمويل التنمية تطبيق على الجزائر،   ))11((

  .29، ص)1995أطروحة دكتوراه غير منشورة، 
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  :اآلثار االقتصادية لعجز الميزانية -2

  

  :اقتصادية إجيابية وسلبية ميكن تلخيصها فيما يلييؤدي استعمال عجز امليزانية إىل آثار 
  

  ةاآلثار اإليجابي: أوال
  

يعترب الكينزيون السياسة املالية وسيلة لدفع االقتصاد يف حالة الركود، وذلك مـن خـالل               
تنشيط الطلب الفعلي عن طريق تعويض النقص يف الطلب اخلاص بزيادة الطلب العـام، خاصـة                

يؤدي إىل زيادة اإلنفاق العام، ويسمح االلتجاء إىل عجز امليزانية وإىل           الطلب االستثماري وهو ما     
  .القروض العامة بتوزيع أعباء االستثمارات العمومية الكبرية على عدة سنوات

 
  اآلثار السلبية: ثانيا

  

  تتمثل يف
 

ينتج تضخم األعباء امليزانية املستقبلية باعتبار أن القروض احلقيقية هي ضرائب مؤجلة وهو ما               )1
عنها أعباء التسديد باإلضافة إىل الفوائد الواجب دفعها، فهي تضغط بصفة كبرية على ميزانية              

 السنوات القادمة؛
  

إحالل للنشاط االقتصادي العام حمل النشاط االقتصادي اخلاص، ويظهر ذلك من خالل متويل              )2
تصاص جـزء مـن     عجز امليزانية بواسطة القروض اخلاصة غري املصرفية وهذا ما يسهم يف ام           
 .االدخار املتوفر الذي ميول االستثمار ومن خالل ارتفاع معدالت الفوائد

  

ويف اخلتام، فإن السياسة املالية هي سياسة احلكومة اليت تنتهجها للتأثري علـى األوضـاع               
  .االقتصادية السائدة من خالل استعماهلا للعديد من األدوات املتاحة
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ة العالقة : لمبحث الثالثا سياسة المالي بين السياسة النقدية وال

  اوعوامل نجاحھم
  

إذا كانت كل سياسة تلعب دورا هاما يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية، فهذا ال يعين               
السياستني وبقية الـسياسات    أهنا مبعزل عن بعضها البعض، فهناك جمال كبري للتعاون والترابط بني            

له هو التأثريات املتبادلة بني السياستني النقدية واملاليـة،         ضرورة حتمية وموضوعية، ومنشأ ذلك ك     
  ومن خالل ذلك نبني فيما يلي طبيعة العالقة بني السياستني النقدية واملالية

  
ب األول ة : المطل سياستين النقدي ين ال ودة ب ة الموج ة العالق ة وطبيع مقارن

  والمالية
  

ودة بني السياستني النقديـة واملاليـة يف        سنعاجل يف هذا املطلب مقارنة وطبيعة العالقة املوج       
  :املوضوعني التاليني يعاجل كل منها مبا يلي

  

 ؛املقارنة بني السياستني النقدية واملالية )1
  

  .طبيعة العالقة املوجودة بني السياستني النقدية واملالية )2
  
  

  النقدية والماليةالمقارنة بين السياستين : الفرع األول
  

  :الختالف بني السياستني النقدية واملالية يف اجلوانب التاليةميكن حصر أوجه الشبه وا
  

  السياسة املالية تتمثل يف سياسة احلكومة أما السياسة النقدية فتتمثل يف سياسة البنك املركزي؛ )1
 

مباشرة، ويتحـدد   ) الطلب الكلي (أن تأثري السياسة املالية على الدخول يتم عن طريق اإلنفاق            )2
 احلكومي اجلاري واالستثماري والضرائب واإلعانات احلكومية، أمـا         من خالل تغري اإلنفاق   

تأثري السياسة النقدية على الدخول يكون بصورة غري مباشرة، إذ أن اإلجـراءات والتـدابري               
النقدية اليت تتخذها السلطات النقدية تتم يف تغيري حجم االئتمان الذي ينعكس يف النهاية على               

 ستوى االنفاق والطلب الكلي؛النشاط االقتصادي مث على م
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تتسم السياسة املالية بوجود ما يعرف بالفارق الزمين الالزم لتحقيق فعاليتها إذ حتتاج لوقـت                )3
أطول بالقياس إىل فعالية السياسة النقدية اليت تستغرق وقتا أطول، وتعود مرونة السياسة النقدية              

بل السلطات النقدية دون احلاجة إىل تغيريات       إىل إمكانية اختاذ التدابري واإلجراءات النقدية من ق       
دستورية وسن تشريعات حكومية جديدة، على عكس السياسة املالية اليت تستوجب يف معظم             
األحيان سن التشريعات وإجراءات التغيري الدستورية عند اختاذ اإلجراءات والوسائل املالية من            

 .قبل السلطات املالية
  

  ة الموجودة بين السياستين النقدية والماليةطبيعة العالق: الفرع الثاني
  

ترتبط السياسة النقدية بالسياسة املالية من خالل الدور الذي تقوم به الـسلطات النقديـة               
وبقية اجلهاز املصريف لتمويل العجز يف امليزانية احلكومية، وعليه فإن االقتراض من اجلهاز املـصريف               

  . املالية والنقدية، باإلضافة إىل ضرورة التنسيق األساسيحيدد لدرجة كبرية العالقة بني السياستني
  

  تمويل العجز في ميزانية الحكومة: أوال
  

ويتكون االقتراض احلكومي من اجلهاز املصريف من قسمني، األول ميثل االقتـراض مـن              
ثـل  السلطة النقدية عن طريق اإلصدار النقدي وهذا ينعكس مباشرة على الكتلة النقدية، والثاين مي             

االقتراض من املصارف التجارية، وهذا اجلزء يعتمد على وجود االحتياطات غري املستخدمة لـدى              
  .املصارف التجارية بعد األخذ بعني االعتبار االحتياطات القانونية وهذا ما يؤثر على الكتلة النقدية

  
  التنسيق األساسي: ثانيا

  

سياستني والعمل جنبا إىل جنـب  ويكون ذلك من خالل العمل على التنسيق بني أهداف ال   
من أجل إعادة حالة االستقرار للوضع االقتصادي، فمثال يف حالة التضخم تقوم السلطات النقديـة               
بالتدخل عن طريق استخدام إحدى أدواهتا للتأثري على املعروض النقدي من أجل التخفيـف مـن                

اسة وجتتنب اإلجراءات املضادة،    حدة التضخم، ومنه فعلى السلطات املالية أن تتعاون مع هذه السي          
مثل العمل على زيادة النفقات أو خفض الضرائب، وإمنا على السلطات املالية العمل على انتـهاج                
سياسة مالية انكماشية تتماشى مع أهداف السياسة النقدية، والعكس صحيح وبالتايل البـد مـن               

اختاذ القـرارات الالزمـة ملعاجلـة    وجود تنسيق بني السلطات املالية والسلطات النقدية يف جانب  
  .اإلختالالت
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  عوامل نجاح السياستين النقدية والمالية: المطلب الثاني

  

إن جناح سياسة من السياسات االقتصادية يف أي دولة ويف ظل أي نظام اقتـصادي، إمنـا                 
  .يتوقف على جمموعة من العوامل والشروط

  
  عوامل نجاح السياسة النقدية: الفرع األول

  

  :تمثل عوامل جناح السياسة النقدية فيما يليت
  

  استقاللية البنك المركزي: أوال
  

عـن  تعين استقاللية البنك املركزي استقاللية هذا البنك يف إدارة السياسة النقدية بعيـدا              
تدخل السلطة التنفيذية ومبا ال يسمح بتسخري السياسة النقدية كأداة لتمويل العجـز يف امليزانيـة                

هو ما ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع التضخم، وترتبط استقاللية البنـك املركـزي بطبيعـة                العامة، و 
أهداف السياسة النقدية، فبقدر ما تكون ملتصقة هبدف استقرار األسعار بقدر ما تكون مـستقلة،               
وعندما تكون مكلفة بأهداف أخرى فإن ذلك حيد من استقالليتها ألن العمل على حتقيـق هـذه                 

  )1(.أن يعيق السلطة النقدية يف حتقيق اهلدف الرئيسياألهداف ميكن 
  

  توافر أسواق نقدية منظمة ومتطورة: ثانيا
  

يكتسب وجود سوق نقدية منظمة ومتطورة أمهية بالغة ال ميكن جتاهلها، حيث يتم مـن               
النقدية من رقابة فعالة علـى االئتمـان        خالهلا تأمني السيولة للقطاع املصريف، ومتكني السلطات        

لنقود يف االقتصاد، وتستخدم السلطات النقدية التغريات اليت حتدث يف السوق النقدي كمؤشـر              وا
. يستدل به على آثار السياسة النقدية اليت متارسها، ويسترشد به يف اختـاذ القـرارات املـستقبلية                

لـى  ويتوقف إتساع السوق النقدي على تنوع األصول اليت يتم التعامل هبا، كما تتوقف سيولتها ع              
  .مدى إمكانية حتويل تلك األصول إىل نقود عند الضرورة

  

                                                                                                                                                    
  .94ص ،  المرجع السابق،قدي عبد المجيد  ))11((
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  تقويم أدوات السياسة النقدية : ثالثا
  

إن التحول من التحكم املباشر إىل التحكم غري املباشر يف السياسة النقدية يـأيت مـسايرا                
ديدة تقـوم   ن إدخال أدوات ج   ملالجتاه العام حنو االعتماد املتزايد على قوى السوق، وعليه فالبد           

تطورات يف االحتياطي وامتصاص أو تـوفري       على السوق لتمكني البنك املركزي من توقع حدوث         
السيولة املصرفية بناء على مبادرة منه وبصورة مرنة، وتتمثل هذه اإلجراءات اجلديدة يف إدخـال               

 تسهيالت إعادة   أدونات اخلزانة، وإجراءات املزادات العلنية باإلضافة إىل تغيري قواعد احلصول على          
التمويل بالبنك املركزي لتسيري نظام املزادات العلنية، وهذا من أجل تسهيل عملية حتريـر سـعر                

  .الفائدة وتطوير أسواق رأس املال
  

وكما أشرنا سابقا، فإن السياسة النقدية تعترب جزءا من السياسة االقتصادية، فهي حتتاج إىل              
وكذلك كما حتتاج الـسياسة النقديـة   . اصة السياسة املاليةاجلزء اآلخر من السياسة االقتصادية خ     

لشروط ومعايري جديدة يف ظل التوجهات اجلديدة فإن السياسة املالية حتتاج لشروط ومعايري جديدة             
  .تتماشى مع هذه التغريات

  
  إصالح القطاع المصرفي: رابعا

  

نمو االقتصادي ويف ظل    من أجل إعادة الدور األساسي الذي يلعبه هذا القطاع يف تعزيز ال           
التحول إىل اقتصاد السوق يستوجب تنفيذ برامج إصالح متس هذا القطاع، ويتـضمن إصـالح               
املصارف يف إدخال تعديالت على األطر القانونية اليت حتكم أعمال املصارف، والعمل على فـتح               

 رأس مـال    هذا القطاع وإعادة رمسلته، وحترير النشاط املصريف وتقليص مـسامهة احلكومـة يف            
  .املصارف وتعزيز قواعدها الرأمسالية وتشجيع الدمج فيما بينها

  

ويتم تطبيق اإلصالحات املالية واملصرفية بإزالة كافة الضوابط اإلدارية على أسعار الفائـدة             
وهيكل األصول، باإلضافة إىل البدء يف التحول حنو أدوات التحكم النقدي اليت تستند على عوامل               

  : أجل تشجيع الوساطة املالية غري املصرفية وتتمثل هذه اإلصالحات يفآلية السوق من
  

  العمل على حترير أسعار الفائدة؛ )1
 االبتعاد على االئتمان املوجه؛ )2
 التوجه حنو عوامل السوق يف متويل اخلزينة؛ )3
  .العمل على حترير الصرف األجنيب )4
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  عوامل نجاح السياسة المالية: الفرع الثاني

 

 الدول إىل إحداث إصالحات تتماشى مع توجهات السياسة االقتـصادية    هتدف العديد من  
  .من خالل توفري شروط جديدة لضمان األحسن لسياستها االقتصادية

  
  االستقرار السياسي : أوال

  

إن االستقرار السياسي يعد من أهم الدعائم األساسية لنجاح أي برنامج تصحيحي، وعليه             
لى وقف الصراعات املسلحة والسياسية اليت هتدد إمكانية استمرارية         فعلى البلدان النامية أن تعمل ع     

ومن أجل حتسني الكفاءة االقتصادية الكلية يتطلب أن يسود مناخ الـسالم            . الربامج الرامية للنمو  
واألمن، والعمل على خلق اجملال أمام حرية التعبري ونبذ النظم الدكتاتورية وحتقيق أشكال احلكومة              

ملشاركة، وبالتايل فتح اجملال للدميقراطية ألن انتشار الصراعات ميكن أن يهدد اجلهود            القائمة على ا  
احلالية إلعادة اهليكلة االقتصادية وختفيف من حدة االختالفات يف عدد من البلـدان، وسـيؤدي               
استمرار أو تصاعد الصراعات إىل إحلاق الضرر بثقة املستثمرين والتعجيل هبروب رؤوس األمـوال              

ميثل خطرا جسيما على حتقيق إجناز سريع ومستدام للنمو، وباإلضافة إىل ذلك ال بد من تـوفري                 مما  
  .الثقة للمستثمرين من خالل توفري مناخ األمن والتقليص من تعاقب احلكومات

  
  االنفتاح االقتصادي والتعاون اإلقليمي : ثانيا

  

صاديتها أمام املنافـسة وتعميـق      يقتضي األمر أن تزيد البلدان النامية من سرعة انفتاح اقت         
الصرف األجنيب والتجارة أمرا أساسيا، كما      تكاملها مع االقتصاد العاملي، وتعترب زيادة حترير نظم         

ميكن أن يكون التعاون اإلقليمي مبثابة نقطة انطالق فعالة حنو حترير خارجي واسع النطاق، وهـو                
مية مشتركة، وأن تعمل على التنـسيق بـني         يوفر إطار مفيد ميكن فيه للدول أن تنشئ أطرا تنظي         

سياستها املالية العامة وختفيض الرسوم اجلمركية وحترير التجارة املتعددة األطراف، وكذلك التعاون            
وباإلضافة فإن االنفتاح يفـك القيـود علـى         . يف تنمية البنية األساسية ويف منع اخلالفات وحلها       

ال أمام عقود الشراكة لتغطي االحتياجات التمويلية احملليـة         االستثمار األجنيب مما يؤدي إىل فتح اجمل      
  .وخلق مناصب شغل جديدة
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  تركيز نشاط الحكومة على التوسيع في اإلنفاق على الخدمات الرئيسية: ثالثا
  

إن مهام الدولة اجلديدة العمل على توفري الرعاية الصحية األساسية والتعليم وحتسني نوعيتها             
ة األساسية االقتصادية وهي الناحية اليت مازالت الدول النامية متخلفة فيها عن باقي             وعلى إقامة البني  
  .األقاليم النامية

  

ويتفق اجلميع على أن التعليم هو أهم عنصر لتحقيق التنمية، باعتباره املكون لإلطارات يف              
ناء املطارات واملوانئ   املستقبل، أما فيما خيص البنية األساسية االقتصادية فإن عملية شق الطرقات وب           

وربط البلدان باألسواق اإلقليمية والدولية، فتوفري البنية التحتيـة هتـدف           ذات أمهية بالغة لتحقيق     
 وفق أسس وضوابط حمددة، مما يؤدي إىل جلـب          ب االستثمارات األجنبية  مبجملها تشجيع وجذ  

عم املؤسسات والتـشريعات    ويستدعي هذا د  . موارد جديدة ونقل اخلربة األجنبية إىل هذه البلدان       
العامة، مبا يف ذلك اإلطار اخلاص بوضع السياسة وتنفيذها، وإصالح اخلدمة املدنية لتعزيز املهنيـة               

  .وااللتزام
  

وعليه فعلى البلدان اليت متر مبرحلة االنتقال أن تعمل على ترشيد برامج االسـتثمار العـام                
طاعات اإلنتاج املباشر، وحتويلها إىل قطاعـات       ورفع إنتاجيتها من خالل تقليص االستثمارات يف ق       

البنية األساسية املادية واخلدمية مع االعتماد على استثمارات القطاع اخلاص بصفة خاصة يف جمـال               
  .اإلنتاج املباشر

  
  تعديل األنظمة الضريبية: رابعا

  

ق احلوافز  على الدول النامية إدخال تعديالت واسعة على األنظمة الضريبية املتبعة هبدف خل           
لتشجيع التعامل باألوراق املالية من ناحية، وجذب االستثمارات األجنبية مـن ناحيـة أخـرى،               
وباإلضافة إىل ذلك البد أن تعمل على تبسيط النظام الضرييب من أجل ضـمان أحـسن اإلدارة                 
والتحصيل، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وخفض معدالت الـضرائب وحتـسني كفـاءة              

رة من خالل تقليص نفقات التحصيل وحماربة التهرب الضرييب من خالل جـذب مـسؤولني               اإلدا
  .دارات الضرائبأكثر كفاءة يف إ
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  :خالصة
  

 قمنا هبا يف هذا الفصل توصلنا إىل مجلة من النتائج نلخصها فيما  اليتمن خالل الدراسة
  :يلي

واء كانت كل سياسـة     السياستني النقدية واملالية مهمتني يف النشاط االقتصادي س        •
على حدى أو أثناء التكامل بينهما، وتربز هذه األمهية من خالل األهـداف الـيت              

  .تصبوان إليهما
  

السياستني النقدية واملالية قادرتني على حتقيق أهدافهما، إالّ أن هذا يتوقف علـى              •
  .مدى توفري شروط عمل كل منهما

  

ؤدي يف معظـم األحيـان إىل       إن االعتماد على إحدى السياستني دون األخرى ي        •
الوقوع يف التناقض، وعليه فإن االعتماد على السياسة النقدية وحـدها ال جيـدي              
والسياسة املالية وحدها ال تنفع، أما االعتماد على كل من السياستني يف آن واحد              

  .أمر ضروري وذلك بالتنسيق بني أهدافهما
  

 النقدية واملالية باإلضافة إىل أهداف بعدما تناولنا بعض املفاهيم املتعلقة بالسياستني
واألدوات املستخدمة لتحقيقها وعوامل جناحهما، سنتطرق يف الفصل املوايل لدراسة ظاهرة 
التضخم من حيث مفهومها، أنواعها، أسباهبا وآثارها وكذا الطرق واألدوات املستخدمة يف احلد 

  . منها



  الفصل األولالفصل األول
  

  

  دراسة نظرية للتضخمدراسة نظرية للتضخم
  
  

  
  تمھيدتمھيد

  

  ماھية التضخمماھية التضخم  : : المبحث األولالمبحث األول

  النظريات المفسرة للتضخمالنظريات المفسرة للتضخم  : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  أسباب وآثار التضخمأسباب وآثار التضخم  : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  مكافحة التضخممكافحة التضخم  : : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  خالصةخالصة

 



  دراسة نظرية للتضخم: الفصل األول

   3030

 
  :متهيد

  
 ليت تعبث يف جسد االقتصاد القومي واالجتماعية اد األمراض االقتصاديةميثل التضخم أح

ول العامل، واشتدت ، وقد انتشر هذا املرض يف عدد كبري من دإختالالت سيئةوُتحدث فيه 
، حىت حتولت إىل ظاهرة عاملية جتندت  املاضي يف السبعينيات من القرن، خاصةميةاملوجات التضخ

 العقول االقتصادّية؛ بغية الوصول إىل حلول إليقاف هذا اخلطر الزاحف وتاليف آثاره لدراستها
 .السيئة
  

؛  الفكريةماختالف تياراهتني بي املفكرين االقتصادعلى اهتماموقد سيطرت مشكلة التضخم 
 الجحلول مناسبة لعأجل الوصول إىل   هذه األزمات التضخمية؛ مندراسة أسبابفَعكَفوا على 

  . ضارة باالقتصاد القومييترتب عليه من آثار هذا االرتفاع املستمر يف مستوى األسعار، وما
  

وهبدف اإلحاطة واحلصول على فكرة واضحة حول هذه املشكلة عمدنا إىل تقسيم 
  :إىل أربع مباحث بدراسة نظرية للتضخماملعنون والدراسة يف هذا الفصل 

  
   وأهم أنواعه وكذا طرق تقديره؛ يعىن بدراسة ماهية التضخماألول

  

   يبحث يف النظريات املفسرة للتضخم؛الثاين
  

   يتعرض لألسباب ولآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم؛الثالث
  

  . خصص لدراسة أهم الوسائل واإلجراءات املستخدمة للحد من التضخمالرابع
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  التضخمماھية: المبحث األول

رتفع بشكل مفاجئ مث تستقر، أما اآلن فيكاد مثن بعض الـسلع     كانت األسعار يف املاضي ت    
سببه من  ُتأهم املشاكل اليت تواجه معظم دول العامل، نظرا ملا          من   تيرتفع كل شهر، وبذلك أصبح    

آثار سلبية سواء على الفرد أو اجملتمع ككل، فأصبحنا كلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه،               
  .يف يتم تقديره؟؟ وكهفما هو؟ ما هي أنواع

  
 التضخم تعاريف: المطلب األول

  

 وتعدد الدراسات واألحبـاث املتعلقـة       لرغم من االهتمام املتزايد بدراسة ظاهرة التضخم      با
ال ، إذ   أوجد تباين يف حتديـد مفهومـه      استخدام هذا اللفظ    ، إالّ أن    ال معاجلته اشكأو،  امبضموهن

، ويعود هذا    يف الفكر االقتصادي    عاما يلقى قبوال يوجد اتفاق بني االقتصاديني حول تعريف موحد        
من  و ،االختالف يف األصل إىل تباين الضوابط االقتصادية واملعايري اليت اقتنع هبا كل مفكر من جهة              

  .إىل احلقبة الزمنية اليت انتشر فيها التضخم وعايشها كل مفكر اقتصاديجهة أخرى 
  

و االجتاه النقدي الذي يعترب التضخم ظاهرة       أهم االجتاهات املفسرة لظاهرة التضخم ه     ومن  
االجتاه الكينزي الـذي   باإلضافة إىل،  قام أنصار هذا املذهب بتعريفه من حيث أسبابه ، حيث نقدية

  .عرية فأتى أنصار هذا االجتاه بتعريفه من خالل آثارهيعترب التضخم ظاهرة س
  

  التضخم ظاھرة نقدية: الفرع األول
جتاه من خالل أسبابه على أنه تلك الزيادة يف النقود اليت تؤدي            يعرف التضخم وفق هذا اال    

إىل ارتفاع األسعار، سواء ظهرت تلك الزيادة يف عرض النقود، اإلصدار النقدي، التوسع يف خلق               
  .االئتمان أو من خالل الطلب على النقود

  

واليت ترى   ،للتضخم لنظرية الكمية للنقود  ا هذا التعريف مستمد من تفسري       أنويظهر جليا   
قرار بثبات املـتغريات    اإلتمثل يف كمية النقود وهذا مع       يأن املتغري الرئيسي احملدد ملستوى األسعار       

  .األخرى على األقل يف األجل القصري
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  )1(:لألسباب التاليةال خيلو من نقائص وذلك راجع   هذا التعريفإال أن

  وتغري البعض اآلخر؛يعترب تعريفا جزئيا ألنه يفترض ثبات بعض العناصر  )1
من خالل هذا التعريف توضع أهدافا مسبقة مث يفترض الظروف ويستنبط النتائج اليت توصـله                )2

 إىل األهداف املوضوعة سلفا؛
 نسيب ذلك لتوافقه والظروف التارخيية واالجتماعية اليت سـادت يف           أنهيتصف هذا التعريف ب    )3

لنقود قد أدت إىل ارتفاع املستوى العام       القرنني الثامن عشر والتاسع عشر من حيث أن كمية ا         
لألسعار إالّ أن األمر خيتلف يف العصر احلايل، حيث للدولة سياسة تتحكم يف كميـة النقـود                 

 .املصدرة، كما تؤثر يف سياسة االئتمان للبنوك التجارية
 

  التضخم ظاھرة سعرية: الفرع الثاني
، كظاهرة سعرية وذلك بـإقرار      ميكن أن يعرف التضخم يف هذا السياق من خالل نتائجه         

مـن   وعلى العكـس     ،ارتفاع األسعار  يف   وجود حالة تضخمية من خالل االجتاه املستمر واملؤكد       
  . اخنفاض مستمر لألسعار معربة عن حالة االنكماش، قد توجد حاالتذلك

  

وبناءا عليه، يعرف التضخم على أنه حركة مستمرة، تعرف من خالهلا مستويات األسعار             
  .عا مهما كان سعر االرتفاعارتفا

  

  :ال ميكن أن ينطبق هذا التعريف متاما على ظاهرة التضخم وذلك لالعتبارات التالية
ليس كل ارتفاع يف األسعار ميكن أن يوصف بأنه ظاهرة تضخمية، حيث أن زيادة يف املستوى                 )1

 وابط املبادلة بـني   ع، لن يغري من ر    العام لألسعار نتيجة ارتفاع كافة السلع واخلدمات يف اجملتم        
  السلع واخلدمات القائمة بالفعل، فيؤدي إىل اخنفاض قيمة النقود؛

ليس ارتفاع األسعار هو األثر الوحيد املتولد عن التضخم، فهناك آثار اجتماعية اليت تـنعكس                )2
 )∗(.على اجلهاز االنتاجي يف أمهيتها جمرد ارتفاع يف األسعار

  

 

                                                                                                                                                    
  .521، ص)1981دار الجامعة، بيروت، (، االقتصاد النقدي المصرفي، صطفى رشديم شيحة  ))11((
  . ھذا الفصلمن لثسوف نتطرق لھا بأكثر تفضيل في المبحث الثا  ))∗∗((
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  تضخمالتعريف العام لل: الفرع الثالث

 إىل تعريف شامال ودقيق يصف ظـاهرة        اجتاهاهتممل يتوصل أغلب االقتصاديني باختالف      
، رغـم ذلـك، فـبعض    التضخم، ويعود ذلك أساسا إىل كون الظاهرة معقدة ومتعددة األبعـاد      

االقتصاديني جيمعون على أن التضخم عموما، ميثل االرتفاع العام ملستوى األسعار، وبذلك فقـد              
 ،باعتباره األكثـر مالءمـة للتحليـل       وذلك   Emelejames""التعريف الذي قدمه    قمنا بترجيح   

 - Emelejames -هذا األخـري  يعرف  لى معيار االرتفاع يف األسعار حيث       عمستندين يف ذلك    
 حركة صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذايت تنتج عن فائض الطلب الزائد           " )1(بأنهالتضخم  

  )*(".عن قدرة العرض
  

يتضمن هذا التعريف اجلوهر واألسباب والنتائج يف آن واحد وبناءا على ذلك فأن التضخم              
  )2(:يتميز باخلصائص التالية

أي تعترب  ( تأخذ معها األسعار حنو االرتفاع، أما النقود فتعترب سببية           أن التضخم حركة مستمرة    )1
 )سببا يف ظهور التضخم

 ف باالستمرار أو الدوام الذايت؛أن حركة األسعار تتص )2
االستهالك والطلب علـى االسـتثمار،      يقصد بالطلب يف هذا التعريف كل من الطلب على           )3

 ؛يعرب عن اإلنفاق الكلي الذي يفوق العرض الكلي وذلك يف حلظة زمنية معينةوفائض الطلب 
 مل يقابلها زيادة     معينة إذا  ـةدرة العرض، إذ إن زيادة الطلب يف حلظ       ـإن هذا التعريف ذكر ق     )4

يف اإلنتاج يتعرض االقتصاد إىل التضخم، أما ارتفاع األسعار الذي يصاحب زيادة التشغيل قبل              
 .الوصول ملرحلة التشغيل الكامل، فال ميكن اعتباره ارتفاعا تضخميا

  

 والذي تبنيناه يف جمال هذا البحث فإنه ال يشري إىل أسباب أو آثـار               واستنادا هلذا التعريف  
 تلك احلالة اليت ترتفع فيها األسعار بشكل متقطـع          ضخم ولكنه يدل على أن التضخم ال يعترب       الت

وغري مستمر أو عندما يكون االرتفاع يف األسعار قليل أو غري حمسوس، أي جمرد انتقال السعر من                 
 كما أنه غري معين بالزيادة يف أسعار بعض السلع، بل           مستوى معني إىل مستوى أعلى منه فحسب،      

املستمر والعام، مبعىن الزيادة يف املستوى العام لألسعار، الذي ميثل املعـدل املـرجح              االرتفاع  هو  
  .جلميع أسعار السلع واخلدمات

                                                                                                                                                    
  .37ص، )2002دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، (، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم  الفتاح سليمانمجدي عبد  ))11((
الطلب الكلي ھو عبارة عن القيمة الكلية التي يطلبھا أفراد المجتمع من السلع والخدمات، بينما العرض الكلي ھو عبارة عن القيمة الكلية لما   ))**((

  .4تومي صالح، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، ص:  المؤسسات من سلع وخدمات في اقتصاد بلد ما، وللمزيد من التفصيل أنظرتعرضه كل
  ..38-37، ص ص  السابق نفسهالمرجع    ))22((
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  نواع التضخمأ: المطلب الثاني
عـدد  االعتماد على   ميكن التمييز بينها من خالل       )∗(لتضخملمتعددة  وأشكال  واع  نهناك أ 

بتدخل الدولة يف حتديـد  ومنها ما هي مرتبطة  ها ما هي مرتبطة حبدته، منكبري من املعايري واألسس 
  .مرتبطة مبصدره األسعار، ومنها ما هي

  

  معيار حدة الضغط التضخمي: الفرع األول
  .ومييز يف هذا اجملال بني نوعني من التضخم، التضخم الزاحف والتضخم اجلامح

  

  التضخم الزاحف: أوال
  

 سـنويا يف    %3 أو 2 أو 1ويقصد به االرتفـاع مبقـدار       العادي   التضخمويسمى أيضا ب  
على السلع واخلدمات ومن أهـم       )∗∗(وهو الناجم عن تزايد الطلب الفعال     املستوى العام لألسعار،    

  :أسباب حدوثه
أن يواكب ذلك زيادة يف عـرض الـسلع         الزيادة الطبيعية للسكان وتطور احتياجاهتم، دون        )1

  ؛واخلدمات لتلبية هذه االحتياجات
  ء من اإلنتاج أو املعادن الثمينة؛متويل قسم من اإلنفاق العام عن طريق إصدار النقود بدون غطا )2
  .تأخر استجابة اجلهاز اإلنتاجي للزيادة يف الطلب الفعال )3

 مستمر يف مستوى األسـعار،      ويتسم هذا النوع من التضخم حبدوث ارتفاع بطيء ولكنه        
  . كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إىل التضخم الشديد اجلامح

 
 

  )1( الجامحالتضخم: ثانيا
  

ر فيها القوة الشرائية للوحدة النقدية،      دَموهو حالة اقتصادية تُ   ويسمى أيضا التضخم املفرط     
سرعة دوران النقـود،    بذلك   وتزداد   )2(، سنويا أو أكثر   %50وقد تصل األسعار يف ارتفاعها إىل       

 ذلك ألن النقود مل يعد هلا       ،وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة، وتستخدم كوسيط للتبادل فقط        
وينشأ التضخم اجلامح كحالة خاصة شديدة التطرف عندما تؤدي الزيادة العاديـة يف             . قيمة تقريبا 

يف مرحلة االنتعاش أو    يف األسعار وحيدث هذا النوع من التضخم        إىل ارتفاع شديد    الطلب الفعال   
  .يف املراحل االنتقالية من نظام اقتصادي إىل نظام آخر، أو يف فترات احلرب وما يعقبها

  

                                                                                                                                                    
  :أكثر عد إلىلتفصيل ل  ))∗∗((

  .25ص ) مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، بدون تاريخ(، نظرية التضخم،  نبيلالروبي
ھو قيام الدولة بتطبيق مجموعة من اإلجراءات المرتبطة بالسياستين النقدية والمالية وذلك من أجل الزيادة في الطلب : الطلب الكلي الفعال  ))∗∗∗∗((

  .الكلي
  .221، ص)1992، الجزائر، دار الھدى(مروان عطوان، أسعار صرف العمالت، أزمات في العالقات النقدية الدولية،   ))11((
  .148ص  ،المرجع السابق بن على،بلغزوز   ))22((
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   الدولة على األسعار إشرافمعيار : نيالفرع الثا

 

  فطبقا هلذا املعيار ميكن التمييز بني التضخم املكبوت والتضخم املكشو
  

 التضخم المكبوت: أوال
  

التضخم املقيد أو املكبوت هو عبارة عن حالة يظل فيه املستوى العام لألسعار منخفـضا               
ـ بوسيلة أو بأخرى، لكن هذا الثبات يكون على حساب تراكم قوي ميكـن أن                سبب ارتفـاع   ت

االقتـصاد   ويسود هذا النوع من التضخم يف البلدان ذات          ؛ يف األسعار يف مرحلة الحقة     انفجاري
 وحيدث التضخم املكبوت يف حال زيادة الطلـب         ،املخطط واليت هتيمن الدولة فيها على االقتصاد      

الفعال عن العرض املتاح من السلع واخلدمات وخباصة عندما تصدر الدولـة نقـودا وتـضعها يف          
  .التداول دون غطاء من اإلنتاج أو من الذهب أو من العمالت األجنبية

  

أن ترتفع األسعار، لكن الدولة املسيطرة على االقتـصاد         التضخم املكبوت    املنطقي يف حالة  
تلجأ إىل التحديد اإلجباري ألسعار السلع واخلدمات بأقل من السعر الذي ميكن أن يسود يف حالة                

 وملواجهة زيادة الطلب تقـوم الدولـة        ،تفاعل العرض والطلب بشكل حر دون تدخل من الدولة        
وهذا ما يسمى بالتضخم املكبـوت،      . تلكل فرد من السلع واخلدما    بتحديد حصص استهالكية    

وعندما تلغي الدولة قرار التسعري اإلجباري للسلع واخلدمات، فإن القوة الشرائية املتاحة لألفـراد              
  .تتحول إىل طلب فعال حمموم يؤدي إىل حدوث تضخم كبري وارتفاع انفجاري لألسعار

  
  

  التضخم المكشوف: ثانيا
  

ألسعار دون أي قيد    واضح ل ارتفاع  بهذا النوع من التضخم     يتسم  ضا بالطليق و  ويسمى أي 
، وهذا النوع من التضخم يظهر أثره بصورة مباشرة         )احلكومية دون تدخل السلطات  (أو حد يوقفه    

فقـات الـيت    يف شكل االرتفاع يف األسعار، مث ينعكس يف شكل ارتفاع يف األجور وغريها من الن              
  .من املرونةبشيء حركتها تتمتع 
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 )1(معيار مصدر الضغط التضخمي: لثاثالفرع ال
  

  .يعزو األدب االقتصادي التضخم إىل مصدرين، جدب الطلب ودفع النفقة
 

  تضخم جدب الطلب: أوال
ترتفع فيه األسعار ألن هناك فائضا يف الطلب سواء يف سوق السلع أو يف سـوق عوامـل                  

األسعار للتغيري حبيث ترتفع مع الزيادة يف الطلب، فالتضخم         اإلنتاج، ويفترض يف هذه احلالة قابلية       
هنا هو ارتفاع األسعار نتيجة إفراط الطلب على السلع واخلدمات،سواء كان الطلب ناجتـا عـن                

  .الزيادة يف اإلنفاق االستهالكي أو االستثماري أو احلكومي
  

  تضخم دفع النفقة: ثانيا
األسعار نتيجة لزيادة نفقات اإلنتاج وبـصفة       ويف هذا املصدر من مصادر التضخم ترتفع        

خاصة زيادة األجور، ارتفاع أسعار الواردات، ارتفاع هوامش األرباح وزيادة أسعار مـستلزمات             
  .اإلنتاج

  
  

  قياس التضخم: المطلب الثالث
بعدما قمنا بتعريف التضخم الذي يعرب عنه باالرتفاع املستمر يف األسعار، وأهم أنواعه، من              

التضخم وذلك بالتطرق يف املقام األول إىل األرقـام القياسـية            التطرق إىل كيفية قياس      الضروري
يف ، مث نتطـرق      يف أي اقتصاد   امللموس للوضع التضخمي  التقليدي  ا املؤشر   باعتبارهلألسعار وذلك   

  .قياس التضخم عن طريق الفجوات التضخميةإىل املقام الثاين 
  
  

  ألسعار لاألرقام القياسية: الفرع األول
  

تستخدم األرقام القياسية يف أغراض متعددة منها قياس املستوى العام لألسـعار، وذلـك              
  .باختيار سنة معينة تكون هي سنة األساس وسنة املقارنة ملعرفة التغريات فيها بالنسبة لسنة األساس

  

نه نسبة القيمة املطلقة هلذا املتغري يف        بأ 1tويعرف الرقم القياسي ملتغري ما يف فترة زمنية معينة          
  . مائة مضروبة يف0t على قيمة نفس املتغري يف سنة األساس 1tالفترة 

  

                                                                                                                                                    
  .16المرجع السابق، صالروبي، نبيل   ))11((
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هي عبارة عن مؤشرات إحصائية، تستعمل لقياس تطور سعر         فاألرقام القياسية لألسعار    أما  
نيتني خمتلفتني، حيث تعترب األرقام القياسية لألسـعار مـن بـني            مادة أو عدة مواد بني فترتني زم      

  .املؤشرات اهلامة لسريورة االقتصاديات املتطورة، ملا هلا من آثار بليغة على النشاطات االقتصادية
  

100 :وتكتب العالقة اإلحصائية للرقم القياسي البسيط لألسعار بالشكل التايل
0
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أمهها الرقم القياسي ألسعار املستهلكني، الرقم      ك أنواع كثرية لألرقام القياسية      كما أنه هنا  
 و الرقم القياسي الضمين، وقد دلت التجارب أن هذه األرقام القياسية            القياسي عند أسعار اإلنتاج   

  )1(.وبصفة خاصة يف الفترات التضخمية غالبا ما تتحرك مع بعضها جنبا إىل جنب
 

 :CPI سي ألسعار المستهلكينالرقم القيا: أوال

التغريات اليت تطرأ على أسعار السلع واخلـدمات  الرقم القياسي ألسعار املستهلكني يعكس  
 . خمتلفتنياملستهلكة من قبل العائالت وذلك بني فترتني زمنيتني

  

)يقاس باستعمال مؤشر السبري      CPIنشري أن    )Lasperses       الذي يعطى وفـق العالقـة 
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i  :حيث
tP  سعر السلعةiك خالل السنة احلالية  عند االستهالt؛  
iP0  سعر السلعةi؛0ك خالل سنة األساس  عند االستهال  
iq0  كمية السلعةi0كة خالل سنة األساس  املستهل.  
  

 يفتـرض أن    ألسـعار املـستهلكني    الرقم القياسي    ميكن أن نستنتج أن    ]01[ العالقة   من
املستهلكني يستمرون يف استهالك نفس السلع اليت يستهلكوهنا يف سنة األسـاس وأن أذواقهـم ال                
تتغري، كما أنه يهدف إىل قياس متوسط تغري األسعار املدفوعة من طرف عينة من السكان مقابـل                 

  )2( .ة والنوعية الثابتة من حيث الكمياحلصول على نفس السلة من السلع واخلدمات
  

عمليا يتم حتديد االجتاه العام لألسعار بواسطة حتديد تغري أسعار سلة من السلع واخلدمات              
اليت هي عبارة عن عينة ممثلة لكافة السلع واخلدمات يف االقتصاد، هذه السلة من السلع واخلدمات                

  .اخل...الصحة والترفيه جمموعات متباينة مثل التغذية، األلبسة، النقل واملواصالت، يف مقسمة 

                                                                                                                                                    
  .22ص ، رجع السابقمال  ))11((
جامعة الجزائر، معھد العلوم االقتصادية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجزائر، (محددات األجر في الجزائر،  ، مولودحشمان  ))22((

  .108ص ، )2000
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 PPIالرقم القياسي عند أسعار اإلنتاج : ثانيا

  

 الثابتـة   نتاج السنة احلالية وسنة األساس لسلة من السلع       وهو املؤشر الذي يقارن تكلفة اإل     
دفوعـة يف    الكتلة النقدية امل    تعريفه بأنه عبارة عن النسبة بني      كما ميكن من حيث الكمية والنوعية،     

 )1(.السنة احلالية والكتلة النقدية املدفوعة يف سنة األساس القتناء نفس كمية السنة احلالية
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)وهو ما يعرف مبؤشر السبري  )Laspersesلألسعار.  
  

i  :حيث
tP  سعر تكلفة اإلنتاج للسلعةi خالل السنة احلالية t؛  
iP0  سعر تكلفة اإلنتاج للسلعةi ؛0 خالل سنة األساس  
iq0  كمية السلعةi ؛0 املنتجة خالل سنة األساس  

  
 

 DéflatorGDPالرقم القياسي الضمني: ثالثا

ويتم احلصول عليه من خالل قـسمة النـاتج         ويسمى أيضا مكمش الناتج الداخلي اخلام       
ثابتة لـنفس   الداخلي اخلام باألسعار اجلارية يف سنة معينة على الناتج الداخلي اإلمجايل باألسعار ال            

 )2(.السنة مضروبا يف مائة
  

  )3(:وبالتايل ميكن كتابة هذا املؤشر على النحو التايل

[ ]03100Λ×=
RGDP
NGDPGDPDef 

  

)وهو ما يعرف مبؤشر باش  )Paasche.  
   الناتج الداخلي اخلام باألسعار اجلارية؛NGDP  :حيث
    RGDPتة الناتج الداخلي اخلام باألسعار الثاب.  

  

سـواء كانـت    . يتضمن هذا املؤشر أسعار مجيع السلع واخلدمات املتاحة يف االقتـصاد          
. تجزئة علـى الـسواء  الملة وباجلكما يضم مجيع أنواع األسعار . استهالكية أو وسيطة أو إنتاجية  

) ويعرب عنه باملكمش )Déflateur.  

                                                                                                                                                    
))11((  Dornbush Rudiger, Fisher Stanley, Macroeconomics,(Sixth Edition, Mc Graw-Hill. LNC, 1994), P37  

  .46المرجع السابق، ص، عبد المجيد قدي  ))22((
))33((  Dornbush Rudiger, Op, cit, P52.  
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      :  بالشكل التايلوتعطى العالقة اإلحصائية ملكمش

  [ ]04100

1
0

1 Λ×=
∑

∑

=

=
n

t

i
t

i

n

i

i
t

i
t

Déf

qp

qp
GDP  

i  : حيث 
tP سعر السلعة i خالل السنة t؛  

    i
tq كمية السلعة i املنتجة خالل السنة t.  

  

  )1(: يف ثالث طرق رئيسية وهيDéfGDP عن مؤشرCPIوخيتلف مؤشر
 ؛CPI أسعار جمموعة واسعة من السلع تفوق تلك املقاسة بواسطة مؤشرDéfGDPيقيس مؤشر )1
ة وهي نفسها مـن سـنة ألخـرى         من السلع املعطا  ) سلة( تكلفة جمموعة    CPIيقيس مؤشر    )2

 معتمدة على ما أنتج يف االقتصاد يف كل سنة؛
 فقط على أسعار السلع     DéfGDP على أسعار السلع املستوردة، بينما حيتوي        CPIحيتوي مؤشر  )3

 .املنتجة داخل البلد
  

ون أمام مشكل أال وهو اختيار أفضل       بعدما تعرفنا على أهم األرقام القياسية املستخدمة، نك       
األرقام القياسية اليت ميكن استخدامها يف قياس املستوى العام لألسعار، فبالرغم من مزايـا صـيغة                

عبارة عن كميـات املباعـة أو       (السبري من الناحية العملية يف اعتمادها على استخدام أوزان ثابتة           
كثري من التكاليف والوقت الالزم جلمع بيانات عن        املستهلكة من السلع يف سنة األساس مما يوفر ال        
  ).الكمية املباعة أو املستهلكة من سنة إىل أخرى

  

 استخدام هذا املؤشر كونه ميكن أن يقدم صورة غري حقيقية ونتائج غـري              يفب  اعي هإالّ أن 
  :دقيقة وهذا راجع لعدة أسباب واعتبارات من بينها

تكون هذه السنة عاديـة أو حياديـة عـن كـل       سوء اختيار سنة األساس حيث يشترط أن         )1
التطورات والتغريات املفاجئة والعشوائية، كتغري مفاجئ لألسعار ناتج عن الندرة أو فائض يف             

 اإلنتاج؛
 إقالع املستهلكني عن استهالك بعض السلع اليت كانوا يستهلكوهنا يف سنة األساس؛ )2
 شكال آخر كبديل هلا يف السوق؛اختفاء بعض املواد من السوق وأعطاها التطور التقين  )3
وذلك ألكثر من عقـد     يف اجلزائر   عدم إحداث تغريات على مكونات سلة السلع واخلدمات          )4

 .ونصف

                                                                                                                                                    
  .64،ص )2004دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، ،صالح تومي  ))11((
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فيعد أكثر منطقية من سابقيه العتماده على       ) صيغة باش ( للرقم القياسي الضمين   أما بالنسبة 
جيـاد  إلحية العملية ألننا نـضطر      كميات سنة املقارنة، باملقابل يعاب عليه أنه يكلف أكثر من النا          

 لكل سنة مقارنة حنسب هلا الرقم القياسي، وهذا األمر مكلف ويستغرق وقت طويـل               nqالكمية  
  .إلجياد كميات الترجيح

  

يبقى يف األخري أنّ اهلدف النهائي هلذين املؤشرين هو إعطاء فكرة واضحة عن اإلجتاه العام               
هو األفضل من الناحية التطبيقية، نظرا لسهولته،        االستهالكالرقم القياسي ألسعار    نّ  لألسعار، إالّ أ  

  .يستغرق وقت قصري حلسابه، وتكلفته قليلة ألن هذا الرقم يستعمل أوزان سنة األساس
  

ميكـن  ) أسعار السلع اليت تدخل يف سلة الـسلع (بالتايل إذا عرفنا املستوى العام لألسعار      و
  ).ألوزان معروفة من قبلا(مباشرة حسابه 

  

 للتعبري عن التـضخم     CPIإذا من األجدر أن نستعمل الرقم القياسي ألسعار املستهلكني          
  :كميا، ولقياس معدل التضخم تستخدم الصيغة التالية
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  ؛رقم القياسي لألسعار احلالية:   nCPI  : حيث 
    1−nCPI:؛رقم القياسي لألسعار سنة املاضية  
    nπ  : معدل التضخم خالل السنةn.  
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  الفجوات التضخمية: الفرع الثاني

  

يعترب لفظ الفجوات التضخمية من االصطالحات اليت ابتدعها كينز وكان اهلدف الرئيسي            
خدامها هو قياس الضغط على املستوى العام لألسعار، حيـث اعتـرب كينـز الفجـوات                من است 

التضخمية مبثابة القوة الدافعة للتضخم تنشأ يف االقتصاد يف فترة معينة من الزمن إذا حدث إفراط يف                 
  .الطلب الكلي على السلع واخلدمات أو إفراط يف عرض النقود

  

  :عايري لقياس الفجوة التضخمية، خنتار منها معيارينوعلى العموم ميكن اإلعتماد على عدة م
  معيار فائض املعروض النقدي؛ )1
  . معيار فائض الطلب )2

 
 
  معيار فائض المعروض النقدي: أوال

الفجوة التضخمية وفقا ملعيار فائض املعروض، هي عبارة عن الفرق بني الزيـادة يف العـرض       
عنـد  (حيتفظوا به من دخل حقيقي يف شكل نقود         النقدي وبني الزيادة يف حجم ما يرغب األفراد أن          

 ويتم حساب حجم اإلفراط النقدي الزائد عن املستوى         )1(وذلك خالل فترة زمنية معينة،    ) تةأسعار ثاب 
  )2(:املالئم الضروري للمحافظة على استقرار األسعار على النحو التايل

[ ]06' Λtt MYM −= λ  
  ؛t حجم الناتج احمللي اخلام احلقيقي يف السنة :  tY ؛م اإلفراط النقديجح:   M'  : حيث

λ  :               متوسط نصيب الوحدة من الناتج احمللي اخلام احلقيقي من كتلة النقـود املتداولـة
  ؛رالسائدة يف سنة األساس عند مستوى معني من األسعا

  tM   : كمية النقود املتداولة بالفعل يف السنةt.  
 
 

 معيار فائض الطلب: ثانيا
  

ينطلق هذا املعيار من األطروحات الكينزية خبصوص الطلب الفعلي وحتديد املـستوى العـام              
ادة يف اإلنتاج فإهنا تدفع إىل زيادة النفقات        لألسعار، ذلك أن الزيادة يف الطلب الفعلي إذا مل تقابل بزي          

  .تنتج عنها زيادة يف حجم الطلب الفعلي، مما يولد حالة تضخم حقيقي
  

  

                                                                                                                                                    
  .241صالمرجع السابق، روبي، بيل ال    ))11((
  .49المرجع السابق، صقدي عبد المجيد،     ))22((
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  :يتم قياس فائض الطلب انطالقا من املعادلة التالية

  

[ ]07)( ΛYSIcgcpD −Δ+++=  
  :حيث

D: فائض الطلب اخلام؛    
cp :االستهالك اخلاص باألسعار اجلارية؛  
cg: ؛االستهالك العام باألسعار اجلارية  

I  :االستثمار يف األصول الثابتة باألسعار اجلارية؛  
SΔ:االستثمار يف املخزون السلعي باألسعار اجلارية؛   
Y  :الناتج احمللي اخلام باألسعار الثابتة  .  

  

  

ومن هنا فإذا زاد جمموع اإلنفاق القومي باألسعار اجلارية على الناتج احمللي اخلام باألسـعار               
الثابتة فإن ذلك يعرب عن فائض يف الطلب اخلام الذي يتجلى يف صـورة ارتفـاع أسـعار الـسلع                    

  .واخلدمات
  

 طرق قياس التـضخم   تضخم وكذا تعريف و   يم والتعريف وأنواع ال   بعدما تناولنا بعض املفاه   و
وجب علينا التطرق إىل دراسة نظرية لفهم آلية ارتفاع األسعار وذلك من خـالل تقـدمي خمتلـف                  

  . املوايلبحثويه امللظاهرة وهذا ما حيالنظريات املتعلقة هباته ا



  دراسة نظرية للتضخم: الفصل األول

   4343

 

  النظريات المفسرة للتضخم:المبحث الثاني
  

 منـها   عانـت ظاهرة التضخم الـيت     مفسرة ل نظريات  عدة  القتصادية على   حتتوي األدبيات ا  
بلدان العامل بفترات دورية أو متواصلة، وهذا دليل على عدم استقرار هذه النظريات وعدم              اقتصاديات  

كفايتها لتفسري هذه الظاهرة يف مجيع األحوال والفترات، وفيما يلي سوف نستعرض أهم النظريـات               
النظريـات التقليديـة     ،إىل قـسمني  وذلك بتقسيم هذه األخرية     دوث التضخم   اليت تفسر أسباب ح   
  .والنظريات احلديثة

  
0  

 

  النظريات التقليدية المفسرة للتضخم: المطلب األول
  

 النظرية املعتمدة من قبل االقتصاديني الكالسـيك يف تفـسري           )∗(كانت النظرية الكمية للنقود   
بـني  ار، حيث ركز الكالسيك اهتمامهم على العالقة اليت تربط          العوامل احملددة للمستوى العام لألسع    

كمية النقود من ناحية واملستوى العام لألسعار من ناحية أخرى، وانشغلوا عن حتليل خمتلف العوامـل                
، وكانت  ) التشغيل الكامل   حالة الفتراضهم(اليت تتحكم يف مستوى اإلنتاج والتشغيل والدخل الوطين         

يت هتدف إىل تفسري تقلبات مستوى األسعار مبثابة أداة تقليدية اليت اعتمـد عليهـا               دالت الكمية ال  اعامل
االقتصاديون يف هذا اجملال، ولكن يف خضم أزمة الكساد العاملي ظهرت النظرية العامة لكينز لتنتقـد                

سـست  أالكثري من املنطلقات واآلراء و    النظرية العامة لكينز    تقبلت  بذلك  قوانني وحتاليل الكالسيك، و   
  .جحا ألزمة الكساد حتليال اقتصاديا كان عالجا نابذلك

  

  
رى ضرورة معاجلة هذا املطلب يف النقطـتني        نلتحليل النظريات التقليدية يف الفكر االقتصادي       

  . الكمية للنقود والثانية هي النظرية العامة لكينزالنظريةاألوىل وهي 
 

                                                                                                                                                    
دي   ))∗∗(( اريخ النق ورة "فكرة نظرية الكمية للنقود قديمة فمن الممكن تتبع بعض عناصرھا من الكتاب الرومان؛ لكن صيغتھا تقدمت خالل ما يعرف في الت بث

سي خالل القرن السادس عشر، وفي نھاية القرن الث" األسعار ى االقتصادي الفرن ودان "امن العشر ظھرت لھا صياغة واضحة عل " 1596-1530جون ب
نتيجة توارد الكثير من المعادن من المستعمرات اإلسبانية مما أدى إلى زيادة كمية النقود المتداولة، أي زاد عرضھا وھذا ما جعلھا تخضع لقواعد العرض 

انترون"، كما عرض اإليرلندي 1752 عامفي مقالته عن النقود " يد ھيوم داف" والطلب التقليدي، واتبع التفسير نفسه  ام" ك داول 1755 ع رة سرعة الت  فك
 .1911عام اكتملت على أيدي فيشر في تفسيره للتضخم التحليل السابق ولكن الصيغة األساسية والنھائية" ريكاردو"وعمم 
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   -لنقودلكمية النظرية ال -النظرية النقدية الكالسيكية : الفرع األول

  

كانت النظرية الكمية للنقود معتمدة وسائدة يف تفسري التقلبات االقتـصادية مـن قبـل               
 أن كمية النقـود     يعتقد، حيث كان    القرن املاضي االقتصاديني الكالسيك إىل غاية الثالثينات من       

 الـتغري يف كميـة      ع ألن ذلك راج ذات عالقة وثيقة باملستوى العام لألسعار،       داولة يف االقتصاد    املت
حيث أنه يرجع ارتفاع األسـعار       النقود يؤدي إىل تغيري يف مستوى األسعار بنفس املعدل واالجتاه،         

 اخنفضت   النقود بالنسبة إىل الطلب عليها     إىل توسع اجلهاز املصريف يف خلق النقود، فإذا ازداد عرض         
لطلب على النقود بالنسبة إىل عرضـها       قيمتها، وبعبارة أخرى ارتفع مستوى األسعار، وإذا ازداد ا        

  )1(.ارتفعت قيمتها وبعبارة أخرى، اخنفض مستوى األسعار
  

)ولقد قام بوضع هذه النظرية وتطويرها كل من وليام بييت            )PettyWILLIAM   جون لوك 
( )LockJOHN         واالقتصادي اإلجنليـزي دافيـد يـوم ( )HumeDAVID  ريكـاردو   ، دافيـد 

( )RicardoDAVID  مونتسكيو  واالقتصادي الفرنسي  ( )MONTESKEW      غـري أن الـصيغة ،
 وهي صورة املبادالت اليت     األوىل تكاملت بعد األخذ هبا يف صورتني،        النهائية للنظرية الكمية للنقود   

)صاغها إرفنج فيشر     )FisherIRVING    وهي  الثانيةية عرض النقود، و    وقد وجهت اهتمامها ناح 
)صورة األرصدة النقدية اليت قدمها ألفريد مارشال         )MarshalALFRED     مث بيجـو ( )PIGOU 

مربدج، واهتمت بالطلب على النقود سواء عند اكتساهبا أو عنـد           امدرسة ك بنظرية  وتسمى أيضا   
  )2(.إنفاقها

 
) –فيشر  معادلة –صورة المبادالت : أوال )FisherIRVING  

  

 أشتهر به هو معادلـة فيـشر     يعترب فيشر أحد أبرز أعمدة الفكر الكالسيكي، ومن أهم ما           
ـ      وتعترب معادلته  1911وذلك من خالل كتابه الذي ألفه عام          سـلوك   م أشهر معادلة لتبسيط وفه

وتقوم النظرية   ، املستوى العام لألسعار وقيمة النقود     الظواهر النقدية فيما خيص تأثريها املتبادل على      
أساسا على أن النقود تطلب فقط للقيام بوظيفة التبادل، ومنه فإن قيمة النقود ختضع للقوى العامة                
اليت حتدد قيمة أي سلعة يف السوق، وذلك عند املستوى الذي يتكافأ عنده عرض النقود مع الطلب                 

  .عليها
  

                                                                                                                                                    
  .86-85ص ، ص المرجع السابقمجدي عبد الفتاح سليمان،   ))11((
  .49، صالمرجع السابقنبيل الروبي،   ))22((
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ر لشرح النظرية الكمية للنقود وذلك بإيضاح العالقة بـني كميـة            واستعملت معادلة فيش  
  :النقود واملستوى العام لألسعار، كما تقوم هذه النظرية على أساس الفرضيات التالية

 التعادل بني عرض وطلب النقود )1
[ ]08.....MMM od == 

 

للمبادالت، وهي بدورها تساوي حجم املعـامالت       الطلب على النقود يساوي القيمة النقدية        )2
 .احلقيقية مضروبة مبتوسط السعر

[ ]09.....TPM d .=  
  املستوى العام لألسعار؛:  P      الطلب على النقود؛: dM:حيث

T  :من السلع واخلدمات املختلفة يف حلظة زمنية معينةادالت احلقيقيةحجم املب .  
 

 .يساوي كمية النقود مضروبة بسرعة تداوهلا) عرض النقدي ال( إن التداول النقدي  )3
  

[ ]10.....VMM o .=  
  ؛) تستعمل فيها الوحدة النقدية يف املعاملةعدد املرات اليت (سرعة تداول النقود : V :حيث

  M  :املعروضة يف حلظة زمنية معينةكمية النقود .  
  

]وبعد تعويض املعادلتني  ] و09[ ] يف املعادلة 10[   )1(: حنصل على08[
[ ]11.....TPVM .. =  

  

النقدي، حبيث ميثل اجلانب    ببساطة هذه املعادلة تظهر التساوي بني اجلانب العيين واجلانب          
" P"مستوى األسعار (العيين يف معادلة فيشر اجلهة اليمىن منها، أي القيمة االمسية حلجم املعامالت             

يف سرعة  " M"، واجلانب النقدي يتمثل يف ضرب كمية النقود         )"T"مضروب يف حجم املعامالت   
  .وهو يظهر يف اجلانب األيسر من املعادلة" V"دوراهنا 

  

]يستعمل االقتصاديون يف العادة متغري الدخل كتعويض عن حجم املعامالت للمعادلة             ]11 ،
]تشري إىل حجم اإلنتاج بالوحدات فإنه ميكن صياغة املعادلـة            Yفإذا كانت      علـى النحـو    11[

  )2(:التايل

[ ]12ΛYPVM .. =  
  

                                                                                                                                                    
))11((  Jean Pierre Ptat, Monnaie, institution financière et politiques monétaires, (4ème édition, économica, Paris, 

1987), P P 281, 282.  
  .140ص ،، المرجع السابقتومي صالح  ))22((
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  :وميكن تلخيص الفكرة اليت قامت عليها املعادلة فيما يلي
  

كمية اإلنتـاج ثابتـة،      ( احلقيقي ناتجبات كل من سرعة دوران النقود وحجم ال       بفرض ث 
يتناسب طـردا مـع     متغري تابع   ، فإن املستوى العام لألسعار      )وهناك تشغيل كامل لعناصر اإلنتاج    

  .كمية النقود
  

]وبذلك فإن املعادلة    :  تصبح كما يلي 12[

[ ]13.....
Y
VMP .

=  

 والنتيجة اليت ميكن الوصول إليها من خالل معادلة األخرية هي أن الزيادة يف كمية النقـود               
أي (املتداولة ال يقابلها زيادة مماثلة يف اإلنتاج، وذلك باعتبار أن كل زيادة يف النقود تنفق بالكامل                 

يل الكامل، وعليه فإن معـدل التـضخم    يف ظل وجود االقتصاد يف وضعية التشغ       )زيادة يف الطلب  
  .)1(سوف يتناسب طردا بنفس مقدار الزيادة يف الطلب الكلي

  

من الواضح أن حتليل فيشر يفترض أن ما حيتفظ به األفراد من أرصدة حقيقية يكون مستقرا               
، وال يتغري إال يف الفترة الطويلة نتيجة تغري أذواق األفراد وهيكل وحجم كل من الدخل والثـروة                

   )∗(.وهذا يستبعد االحتفاظ بأي أرصدة ألغراض املضاربة
  

)وذلك على يد بيجو     معادلة فيشر   ر  يتواصل تطو  )PigouAC.   ومرشال MarshallA. 
  .وأصبحت تعرف مبعادلة كمربدج

 

   – معادلة كامبردج –صورة األرصدة النقدية : ثانيا
نطلق من افتراض مفـاده      ت الل مدخل األرصدة النقدية واليت    ن خ بالنسبة للنظرية الكمية وم   

أن األفراد يرغبون يف االحتفاظ بنسبة معينة من دخوهلم النقدية يف شكل أرصدة نقديـة، وهبـذا                 
ارتكز حتليل مدرسة كامربدج على العوامل اليت حتدد طلب األفراد على النقود لالحتفاظ هبا علـى                

وهو  )املعامالت(قابلة ما يقومون بشرائه من السلع واخلدمات        شكل أرصدة نقدية عاطلة، وذلك مل     
ما يطلق عليه مارشال بالتفضيل النقدي، وقد صيغت هذه املعادلة على شكل دالة للطلـب علـى                 

]      )2(:كما يلي النقود ]14.....yKM d .=  
  .الدخل النقدي: y      د؛الطلب على النقو: dMحيث

K :يعرب عن التفضيل النقدي للمجتمع والذي يكتب على الشكل
y

MK
d

=.  

                                                                                                                                                    
  .140 ص المرجع السابق،تومي صالح،  ))11((
 تعني التصرف بطريقة معينة الھدف منھا الحصول على ربح ينتج عن الفرق بين الثمن الحالي والثمن المستقبلي لسلعة معينة، المضاربة  ))∗∗((

  .ويحدد حجم الربح على قدرة المضارب على التنبؤ بأحوال السوق
  .86-85، ص ص )1993الجزائر،  دار الفكر،(ضياء مجيد الموسوي، االقتصاد النقدي،   ))22((
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)بقسمة كمية النقود املطلوبة     ) التفضيل النقدي (وتتحدد نسبة الرصيد     )dM   على الدخل 
)النقدي   )y       مرونة األسعار (التوظيف الكامل، املنافسة التامة     : ، يف حني إذا مت أخد الفروض التالية (

  :وأن النقود تطلب لغرض املعامالت فإن املعادلة تكتب على الشكل التايل

[ ]15.....yKM d .=  
  

QPy:ومبا أن QPKM  فإن=. d ..=  
  .مستوى األسعار: P      هي كمية السلع؛ : Qحيث

  

) :ومن خالل ذلك جند )( )QMKP VK: مع العلم أن، =1/./ /1=   
  

) فإن )QMVP   :وتكون الصيغة النهائية كما يلي =./
[ ]16.....QPVM .. =  

  

يتضح أن املعادلة هي معادلة فيشر نفسها، ومنه فإن أي تغيري يف كمية النقود وفق معادلـة                 
)كامربدج سيكون له أثر على األسعار وفق  )MFP =  

  

الت فإن النتيجـة    دباورغم أن صيغة كامربدج تعترب أكثر تطورا وقبوال من صيغة فيشر للم           
اليت وصلت إليها مدرسة كامربدج تتفق متاما مع النتيجة اليت وصلت إليها نظرية فيشر، حيث جند                
يف كلتا احلالتني أن األسعار تتغري بنفس التغيري يف كمية النقود ويف االجتاه نفسه حىت وإن اختلـف                  

  .أسلوب التحليل يف احلالتني
  

قتني أهنما تبحثان نفس الظـاهرة أي مـستوى األسـعار           يتضح من عرض املعادلتني الساب    
وعالقته بكمية النقود مع اختالف طريقة البحث، فبينما هتتم معادلة فيشر بفكرة اإلنفاق وسـرعة               

، وبالتايل فالطريقـة األوىل     هاملال احملتفظ به سائال أو عدم إنفاق      ب معادلة كامربدج     النقود هتتم  تداول
تفضل الثانية التركيز على العوامل     بينما  عرض النقود وتأثريها على كميتها،      هتتم بالعوامل اليت حتدد     

اليت يتوقف عليها طلب األشخاص للنقود، ولكن هذا االختالف يف منهج البحث ال مينع إمكـان                
حدوث التقابل بني املعادلتني، أو بصفة عامة التقابل بني العرض والطلب وارتباط ذلك بقيمتها أو               

  )1(.ستوى األسعارمبعىن أخر مب
  

رهم وصفوة القول فإنه ورغم الدراسات اليت أقيمت من طرف الكالسيك فإن النقود يف نظ             
  .تبقى وسيلة لتسهيل املبادالت

  

                                                                                                                                                    
  .52المرجع السابق، ص، يل الروبينب  ))11((
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ومنه تعد أفكار مدرسة كامربدج خطوة متقدمة يف التحليل النقدي، حيـث سـامهت يف               
  :التاليةتطوير وتبسيط الفهم للعالقات النقدية وقد جنحت يف اجملاالت 

 

اعترفت نظرية كامربدج بوجود منفعة ذاتية للنقود، وهي تتناقص أو تتزايد حسب حاجـات               )1
 األفراد وتطور تكاليف املعيشة؛

اهتمت بتوزيع الدخل على االستهالك واالدخار إستنادا إىل نفقات املعيـشة، وهـي بـذلك          )2
 جتاوزت مستوى األسعار واملبادالت؛

ليت حتدد املستوى العام لألسعار، ولكننا ننكر وجود هذه العالقة          تذهب النظرية أن النقود هي ا      )3
السببية، خاصة وأن هذه النظرية مل تستطيع الصمود إزاء الظروف االقتصادية اليت سادت العامل              

)إبان الكساد الكبري  )19291933  . حيث زادت كمية النقود زيادة كبرية ومل ترتفع األسعار−
  
  
  

لى حلول هذه األزمة وما صاحبها من صعوبات سياسية واجتماعية توسـع            وقد ترتب ع  
الفكر االقتصادي يف تفسري ظاهرة التضخم واالرتفاع األسعار، فأدخلت عوامل أخرى إىل العامل             
النقدي واملتمثلة يف العوامل اليت حتدد مستوى الدخل والناتج القومي وذلك يف إطار مـا يعـرف                 

 .النظرية العامة لكينزب
 

  -النظرية العامة لكينز  -النظرية الكينزية : الفرع الثاني
بداية، جيب أن نذكر أن ظهور الكينزية كـان مثـرة مـرة ألزمـة الكـساد الكـبري                   

( )19291933  فهي نتاج التناقض الذي نشأ بني الفكر الكالسيكي يف النظرية االقتصادية، وبني             ،−
كان املنطلق الفكري والنظري يف حتليـل    من أزمة طاحنة، وبذلك      الواقع الرأمسايل الذي كان يعاين    

املكـون مـن االسـتهالك،      (أسباب التضخم عن طريق الطلب، الذي يكون فيه الطلب الكلي           
  . يتجاوز العرض الكلي)االستثمار واإلنفاق احلكومي

  
  

رد كينز  جون ماينا اإلنكليزي  وقد كان الفضل يف تفسري هذا التحليل الفكري لالقتصادي          
( )KeynesMaynardJohn     النقـود والفائـدة   و للتوظيفالنظرية العامة   "، ويعد كتابه الشهري "

( )monnaiesladeérêtldeemploildegénéralethéorieLa int','      الذي صـدر سـنة
 حدثا اقتصاديا ونقطة حتول نوعية يف الفكر االقتصادي، إذ طلب كينز يف هذا الكتاب إعادة               1936

دخلها االقتصادي واالجتماعي من أجل تنمية القطاعات االقتصادية املتخلفـة          إحياء دور الدولة وت   
 ميكن أن يؤدي إىل إحداث سلسلة من التحريضات          الذي وتطويرها، وحتريض النمو يف قطاع معني     

  )1(.تنتهي بزيادة الدخل القومي وزيادة مستوى معدل النمو االقتصادي

                                                                                                                                                    
َّعمان، دار كنعان للدراسات والنشر(التاريخي،   ، النقد وتطورهم الرحي  عبد سنقر  ))11((   .111، ص)1998، َ
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، ليله باهلجوم الشديد على املدرسة الكالسـيكية      جتدر اإلشارة هنا، إىل أن كينز قد بدأ حت        
حيث استند يف حتليله للتضخم على التقلبات اليت حتدث يف العرض الكلي من ناحية وبني الطلـب                 

 من ناحية أخرى، وذلك بذال مـن التقلبـات       -االستهالك، االستثمار واإلنفاق احلكومي   -الكلي  
، كمـا ويف صـدد      كالسيك يف تفسريهم للتضخم   اليت حتدث يف كمية النقود اليت استند عليها ال        

 كينـز   كالمه عن أثر التفاعل بني قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي على األسعار يفتـرض              
  .حالة التشغيل غري الكامل وحالة التشغيل الكاملحالتني يف االقتصاد الوطين، 

  

  حالة التشغيل غير الكامل: أوال
تاج عاطلة عن العمل، فإذا زاد الطلب الكلـي عـن           تكون يف هذه احلالة بعض عوامل اإلن      

العرض الكلي، فإن هذه الزيادة ستنجح يف إحداث زيادة مناظرة يف حجم العرض الكلي من السلع                
واخلدمات، وبذلك ينتج عن زيادة الطلب الكلي الفعال زيادة يف حركة املبيعات ومـن مث زيـادة                 

ة تشغيل طاقتهم اإلنتاجية املعطلة، وهذا ما يدفعهم        األرباح أصحاب املشاريع مما يغريهم على زياد      
إىل زيادة الطلب على عوامل اإلنتاج، ومادام السوق ميلك من القوى العاملة ما ال يـزال بعـضها                  
عاطال عن العمل، وتتوافر كميات خمزنة من مواد أولية، فإن أسعار مجيع عناصر اإلنتاج لن تتجـه                 

ع أن يترتب على الزيادة يف الطلب الكلي زيادة يعتـد هبـا يف              فورا حنو االرتفاع، وبذلك ال يتوق     
األسعار ما دام اإلنتاج يتزايد بنفس نسبة زيادة كمية النقود، إال أنه من املتوقع أن تبدأ األسعار يف                  

  .االرتفاع وذلك قبل الوصول إىل حالة التشغيل الكامل ويقع ذلك غالبا يف فترات االنتعاش
  )1(:ذلك إىل األسباب التاليةألسعار وفق ارتفاع اوميكن إرجاع 

  ظهور بعض االختناقات يف عناصر اإلنتاج؛ 
  ضغط نقابات العمال لزيادة األجور على حنو أكرب من زيادة اإلنتاجية؛ 
 . وجود بعض امليول االحتكاري يف بض فروع االقتصاد القومي 

  

  حالة التشغيل الكامل: ثانيا
كل عوامل اإلنتاج، فـإذا زاد      كامل ل اد إىل حالة توظيف     وهي احلالة اليت يصل فيها االقتص     

حجم الطلب الكلي عن حجم العرض الكلي يؤدي إىل ارتفاع األسعار ويرجع ذلك لزيادة نفقـة                
اإلنتاج، ومعىن ذلك أن الزيادة يف حجم الطلب الكلي يف هذه احلالة سـيؤدي علـى التـضخم                  

ومي دون أية زيادة يف الكمية املنتجة، فهـي زيـادة           احلقيقي نظرا لزيادة القيمة النقدية للدخل الق      
  )2(.نقدية ال حقيقية

                                                                                                                                                    
  .39، ص)1996، القاھرةدار المستقبل العربي للنشر والتوزيع، ( في الدول النامية رمزي زكي، التضخم والتكيف الھيكلي  ))11((
  .63 صلمرجع السابق، انبيل الروبي،  ))22((
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ويف هذه احلالة ينصح كينز بعدم زيادة املعروض النقدي ألهنا تؤدي إىل اخنفـاض سـعر                
الفائدة، وتشجع املستثمرين على التنافس وذلك بتوسيع منشآهتم وزيادة اإلنتاج، ومبا أن اإلنتاج قد              

عليا، والعمال يف حالة تشغيل كامل، فإن توسع املنشآت أو إقامـة منـشآت              وصل إىل املرحلة ال   
جديدة يكون على حساب منشآت أخرى، فيزداد التنافس وبذلك ترتفع األسعار دون زيادة تذكر              

  .يف اإلنتاج
  

ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن كينز قد انتهى إىل نتيجة هامة، مفادها، أنه يف حالة وجـود                  
توازن وتظهر مالمح البطالة والركود والكساد، وللخروج من هذه الـصورة غـري             مشاكل عدم ال  

التوازنية، قد دعى كينز إىل ختفيض أسعار الفائدة وزيـادة اإلنفـاق احلكـومي واالسـتهالكي                
 بالعكس حينما يصل االقتـصاد إىل       ىواالستثماري مما يؤدي إىل رفع حجم الطلب الفعال، وناد        

  .تلوح يف األفق خماطر التضخممرحلة التوظيف الكامل و
  

وصفوة القول، وكنتيجة للتحليلني السابقني املبنيني على مستوى التـشغيل يف االقتـصاد،             
ميكن القول بأن األسعار يف النموذج الكينزي تعكس تكاليف احلصول على عوامل اإلنتاج، فـإذا               

 القصري ثابت ومنه تبقـى      كان هناك فائض يف املوارد فإن تكاليف احلصول عليها يكون يف األجل           
  .األسعار ثابتة

  

املوجـودة  العكسية  ومما ساعد على ترسيخ اإلميان بالسياسة الكينزية وفعاليتها تلك العالقة           
وعلـى   ومن هذا التحليل  ،   واليت كشف عنها من طرف فيليبس      معدل التضخم ومعدل البطالة   بني  

 اسـتخالص النتيجـة     متتغري األسعار،   األساس فإن هناك عالقة طردية بني نسبة التوظيف ومعدل          
ن حتقيق االستخدام التام يعين حدوث تضخم، لذلك ال بد من القبول بنسبة معينـة مـن                 مفادها أ 

  .األسعارمستوى البطالة مقابل استقرار 
  

لكن مع بداية حقبة السبعينيات اهنارت العالقة الكينزية بني معدل التضخم والبطالة، فقـد              
 لألسعار حنو االرتفاع ومن أجل احلد من ذلك مت تقييد منـو الطلـب الكلـي                 اجته املستوى العام  

غري أن النتـائج    . باألساليب الكينزية بواسطة تقليل حجم النقود واالئتمان املصريف واإلنفاق العام         
كانت عكسية متاما ملا كان متوقعا وبشكل يناقض الفكرة األساسية اليت قام عليها منحىن فليـبس،                

 هذه األزمة ودميومتها ومع نشوء الورطة اليت وقعت فيها الكينزية، كان اجلو قد هتيـأ                ومع تعاظم 
  . لرواج املدرسة النقدية أو ما تعرف مبدرسة شيكاغو
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  النظريات الحديثة المفسرة للتضخم: المطلب الثاني
 ظل الفكر الكينزي يلعب دورا هاما يف احلياة االقتصادية خاصة بعد أزمة الكـساد الـيت               

، ولكن يف الفترة اليت تلت احلرب العامليـة         1933 و 1929عرفها العامل خالل الفترة املمتدة ما بني        
متثلت باخلصوص يف معايشة التضخم مع الكساد جنبـا         الثانية ومع بوادر ظهور األزمة االقتصادية       

بدأت النظريات التقليدية تعرف إضافات هتدف يف جمملها         بدأ احنسار األفكار الكينزية، و     إىل جنب 
بذلك انقسم االقتصاديون يف الدراسـات احلديثـة إىل         التخفيف من حدة أزمة ووطأة التضخم، و      

  .، وفريق آخر يعرف بالتيار الكينزي)النقدوي(يقان، فريق يعرف بالتيار النيوكالسيكي فر
  

 مبثابة اجلبهة املعارضة للمفـاهيم الكينزيـة         أعترب – النيوكالسيك   –وعموما التيار األول    
  :للتضخم، وميكن تصنيف هذا التيار يف ثالثة نظريات فكرية متمايزة وهي

  

 النظرية احلديثة لكمية النقود؛ .1
 ؛ واملكيفةنظرية التوقعات الرشيدة .2
 .نظرية اقتصاديات جانب العرض .3

  

رق إىل أهم نظرياته وموقف كـل        سنتناوله وذلك بالتط   -التيار الكينزي –أما التيار الثاين    
  :من

)الكينزيون احملدثون  .1 )KeynesiansNeo؛ 
)كينزيون اجلدد ال .2 )KeynesiansNew  

  

 
  تيار الكالسيكيين الجددنظريات : الفرع األول

  

  
  – مدرسة شيكاغو –الحديثة لكمية النقود النظرية : أوال

  

ـ            األمريكـي ملتـون فريـدمان     رسويعد االجتـاه النقـدي احلـديث بزعامـة الربوفي
( )FridmanMILLTON     من جامعة شيكاغو ( )Chicago      ،مبثابة نقيض ألنصار املذهب الكينزي

 أنه ال توجد على املدى      – فريدمان   –حيث بدأ مبخالفة منطق منحىن فيلبس الكينزي، حيث رأى          
مو املرتفع يف العرض النقدي هو املصدر الرئيسي        الطويل عالقة بني التضخم والبطالة، وأن معدل الن       
  )1(.للتغريات يف األسعار، ومن مث يف حدوث التضخم

  

  
  

                                                                                                                                                    
))11((  Besbakh Pirre, Inflation et désinflation, (édition la découverte, Paris, 1996), P 36.  
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 عن ظـاهرة ارتفـاع      ةوهي املسؤول –يرى النقديون، أن ظاهرة اإلفراط يف عرض النقود         
 مـستوى العـام    ال جيب أن تبحث فقط من خالل العالقة القائمة بني كمية النقـود و             –األسعار
دلـة  عاامل يـه كما تنص عل  عار يف تفسري التغري يف مستويات األسعار مث تفسري ظاهرة التضخم            لألس

من خالل حتليل أو تعميق العالقة بني املستوى العام لألسعار           وإمنا   الكمية عند أسالفهم الكالسيك   
  )1(.من ناحية وعرض وطلب النقد من ناحية أخرى

  

 يف كمية النقود  املستمرة   ناجتة عن الزيادة      حبتة ظاهرة نقدية أن التضخم    النقديني   ىركما ي 
، ومبا أن عرض النقود تـتحكم فيـه الـسلطات      بشكل يفوق حجم الطلب على النقود     ة  املعروض

وقد . النقدية، فقد اهتموا بدراسة دالة الطلب على النقود ملعرفة تأثريها على املستوى العام لألسعار             
ما يتغري يف اآلجل القصري، وأنه يف اآلجل الطويـل يتوقـف            انتهى إىل أن الطلب على النقود نادرا        

        )2(:على عاملني مها
 املستوى احلقيقي لدخل وثروة الفرد؛ .1
 .كلفة االحتفاظ بالنقود .2

  

  :ومنه فإن دالة الطلب على النقود كما يلخصها فريدمان فهي
  

[ ]17.....( )iYPfM d ,,=  
  

  مستوى األسعار؛  :P    حجم الطلب على النقود؛  :dM   :حيث
Y:  مستوى الدخل احلقيقي؛      i:  سعر الفائدة.  

  

] املعادلة ةباكتميكن  هومن   : وفق الصورة اآلتية17[
  

[ ]18.....cbd iaPYM +=  
  

cbaحيث    عبارة عن الثوابت اليت حتدد بواسطتها حتليل االحندار، وبفرض أن االقتصاد            ,,
  :توائم بسرعة عند حدوث اختالل بني الطلب وعرض النقود أيي

  

[ ]19.....sd MM =  
  

                                                                                                                                                    
  .392، ص )1999َّدار زھران للنشر والتوزيع، عمان، (ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية،   ))11((
  .47رمزي زكي، المرجع السابق، ص  ))22((
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] يف dMوبتعويض  ] مبا يساويها يف 19[   : فإننا نتحصل على18[

  

[ ]20.....cbiaPYM =  
  

]وبقسمة طريف املعادلة    : حنصلP على 20[
  

[ ]21.....
cbiaY

P
M

=
  

  

]نالحظ أن الطرف األيسر من املعادلة         هو األرصدة النقدية احلقيقية، ومبعاملة األرصدة       21[
  :النقدية احلقيقية كمتغرية واحدة فإننا نستطيع أخد لوغاريتم طريف املعادلة للحصول على

  

[ ]22.....( ) ( ) ( )icLogYbLogaLog
P
MLog ++=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

  

  

]واملعادلة    هي الصيغة األساسية املستخدمة يف الدراسات امليدانية اخلاصـة بدراسـة            22[
  .الطلب على النقود بواسطة أصحاب النظرية الكمية

  

ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن الطلب على النقود لدى فريدمان يعرب عن عالقة سلوكية جتد                
 قواعد السلوك الرشيد، الذي مفاده، أنه يف حالة وجود زيادة غري مرغوب فيها لعرض               تفسريها يف 

 للتخلص من العرض الزائد الذي يفوق طلبهم عن طريق زيادة اإلنفاق،            نالنقود فإن األفراد يلجأو   
يترتب "والنتيجة اليت خلص إليها النقديون هي       وهو األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع مستوى األسعار،         

  )1(."ى النمو السريع يف العرض النقدي زيادة املستوى العام لألسعار باستمرار ومبعدل مرتفععل
  

 تنحصر يف التناقض الذي ينشأ بـني         التضخم شكلةوهلذا ينتهي النقديون إىل القول، بأن م      
عرض النقود والطلب عليها، تناقض يقوم بسبب زيادة عرض النقود من جراء أخطاء الـسلطات               

لى حنو ما يريد األفراد االحتفاظ به، ومن أجل مكافحة التضخم وحتقيق االستقرار النقدي              النقدية ع 
  )2(.ينادي النقديون بسياسة نقدية يكون فيها معدل الزيادة يف عرض النقود منخفضا وثابتا

  

                                                                                                                                                    
 .1382، ص)1994،الكتاب الثاني، الكويت(نظريات االقتصاد الكلي الحديثة : ، نظرية االقتصاد الكليسامي خليل  ))11((
 .24تومي صالح، المرجع السابق، ص  ))22((
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  نظرية التوقعات الرشيدة والمكيفة: ثانيا

  

نزية بشأن تفسري ظاهرة ارتفاع األسعار،      يف خضم اجلدل الدائر بني املدرستني النقدية والكي       
) لوكاس   ار الكالسيكيني اجلدد وأهم رواده    ظهر تيار فكري جديد عرف بت      )LucasR.   بـارو ،

( )BarroR. سارجو ، ( )entST arg.   والس ،( )Wallace       وينتمي أنصار هذه املدرسة إىل التيار ،
ي ينادي حبرية األفراد وسعيهم حنو حتقيق منافعهم، وحصر وظائف الدولة يف تأدية الوظـائف               الذ

  :التقليدية وباإلضافة إىل ذلك فهم يستندوا يف نظريتهم على الركائز األساسية التالية
  

  التوازن الدائم يف السوق؛ 
 النقود حيادية يف األمد القصري؛ 
 .وجود معلومات كافية على حالة السوق 

 

هيكـل  استخدام املعلومات املتوفرة عن     فإنه ب  ،دي اجلد ي الكالسيك ووفق النموذج وبذلك  
ـ  فإن األعوان االقتصاديني ميكنهم احلصول علـى معـدالت           االقتصاد ضخم سـليمة وذلـك     ت

  .باستخدامهم لكل املعلومات املتوفرة يف املاضي
  

  :نظرية التوقعات المتكيفة 
)اذج االقتصاد إىل أعمال     ترجع بداية استعمال التوقعات يف من      )Koyck    ،عن االسـتثمار 

)و )Friedman    عن الدخل الدائم، و ( )Cagan          عن الطلب عن النقـود والتـضخم، وكـذلك 
( )Nerlove          عن الطلب والعرض الكلي واملعروف بنموذج نسيج العنكبوت ( )ModelsCobweb 

 واستمر خمطط التوقع املتكيف الذي تستند عليه هذه الدراسات إىل غايـة أوائـل               ،يف اخلمسينات 
  .السبعينات

  

خالل اخلمسينات والستينات من القرن املاضي نظر االقتصاديون للتوقعات على أساس أهنا            
، "ت املكيفـة توقعا"متوسط املعدالت السابقة، وتسمى وجهة النظر هذه عن تكوين التوقعات بـ        

  )1(:وميكن أن نعرب عن فرضية التوقع املكيف بواسطة املعادلة التالية
[ ]23.....( )e

tt
e
t

e
t 111 −−− −=− ππθππ  

10: حيث 〈〈 θ  
  

  
  
  

                                                                                                                                                    
للتخطيط،  المعھد العربي - عماد اإلمام وآخرون، مسح التطورات في منھجية بناء وقياس النماذج واستخدامھا في تقويم السياسات والتنبؤ،   ))11((
  .197، ص) نشرتاريخدار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، بدون (
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]املعادلة    املتوقعة   تعين أن القوى االقتصادية تعدل تطلعاهتا بشكل متناسب مع األخطاء          23[
 واخلطـأ   األحـداث الـسابقة   تأخذ بعني االعتبار كل من       )1(السابقة، مبعىن أن التوقعات املكيفة    

، باالضافة العتمادها على فكرة مفادها أن األفراد يعدلون توقعـاهتم           املرتكب على الفترة السابقة   
] وإذا عدلنا املعادلة )2(ببطء وتدرجييا eعرب عن  ميكن أن ن23[

tπبـ :  
  

[ ]24.....( )∑
∞

=
−

−−=
1

11
j

jt
je

t πθθπ  
  

]توحي املعادلة     ميكن أن تكتب على شكل متوسط متحرك مـرجح          tπ بأن توقعات    24[
  .هندسيا للقيمة املاضية

  

 ظهر فكر جديد بعد أن حامت الشكوك بنظرية التوقعـات املكيفـة             1972إالّ أنه يف سنة   
)ووجه هلا عدة انتقادات، ويعرف هذا األخري بنقد لوكاس  )CritiqueLucas.  

  

 :نظرية التوقعات الرشيدة 
 تؤكد نقص النماذج السابقة لكوهنا ال       ،على نقيض املدرسة السابقة، كانت املدرسة الثانية      

وك العقالين بعني االعتبار، وألخذ العقالنية بعني االعتبار، تفتـرض هـذه النظريـة أن               تأخذ السل 
املتعاملني االقتصاديني يعرفون املتغريات اليت تعترب أساس سلوكهم واليت تؤثر يف عملية إختاذ قرارهتم              

  .وأن هلم قدرة عالية على التعلم من التجارب واملالحظات املاضية
  

لالقتصادي " التوقعات الرشيدة "ملفهوم وحتت هذا املصطلح     استخدام  كانت البداية ال  كما  
)موث  . األمريكي ج  )MuthJ  والـيت   1961 يف املقالة اليت كتبها يف جملة األيكونوميتريكا يف عام           .

شيدة خلقت ثورة   حاول أن يفسر حتركات األسعار من خالل التوقعات، إال أن نظرية التوقعات الر            
)  لوكاس يف جمال االقتصاد، ويرجع الفضل األول ملدرسة التوقعات الرشيدة، اليت قادها           )LucasR. 

) سارجنتو )entST arg..  
  

والفكرة وراء   وتلعب التوقعات لدى أنصار هذه املدرسة دورا مهما يف النشاط االقتصادي،          
، وآنيـة لكـل      يتكيفون بسرعة فائقة، وبطريقة فوريـة      املتعاملنيي أن   نظرية التوقعات الرشيدة ه   

وطبقـا لتومـاس سـارجنت       )3(معلومة جديدة وال يعتمدون فقط علـى التجربـة املاضـية،          
( )entST arg.    ونل والس ( )WallaceN.          تكون التوقعات رشيدة إذا قامت على الفروض الـيت 

  :ليميكن تلخيصها فيما ي

                                                                                                                                                    
))11((  Gilbert Abraham-Frois, Dynamique économique, (7ème édition,,  édition Dalloz, Paris, 1991), P339.  

  .، بالتصرف410تومي صالح، المرجع السابق، ص  ))22((
  .409المرجع السابق، ص  ))33((
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للتوقعات تأثري مهم على السلوك االقتصادي لإلنسان سواء كان ذلك يف جمال االسـتهالك أو                )1
تهالك  فقرار املستهلك يف توزيع دخله املتاح بني االدخار واالس         ،اإلنتاج أو العمل أو االستثمار    

 ما يتوقعـه   وقرار املستثمر الدخول يف مشروع استثماري يعتمد على          يتأثر بتوقعاته املستقبلية،  
 والعامل الذي يترك عمله احلايل البد وأن يتوقع احلـصول  من عوائد مستقبلية لذلك املشروع،  

 .على عمل أفضل أو أجر أعلى يف املستقبل
 

مرونة التغري يف األسعار واألجور اليت افترضتها النظرية الكالسيكية، وقادت إىل إمكانية توازن              )2
ومن هذا املنطلق فإن    .  تلقائي مبا يف ذلك سوق العمل      العرض والطلب يف مجيع األسواق بشكل     

ألن العمال يتوقعـون حتـسن      ) إحتكاكية(أية بطالة حتصل يف سوق العمل هي بطالة إرادية          
أجورهم بانتقال من عمل إىل آخر ولكنهم يفاجئون بعدم وجود فرص عمل توفر هلم األجـر                

  .احلقيقي الذي يتوقعونه
  

دة فإن كل االحنرافات يف مستوى التضخم عن القيمة املتوقعة          ووفق مفهوم التوقعات الرشي   
  .tUل باحلد العشوائي برشادة ُتمثَ
  

eو) الفعلـي ( معدل التضخم املالحظ     tπ−1دلة االحندارية التالية، أين يكون      لنعترب املعا 
t 1−π 

  )1(: يتوقعه املتعاملون يف الفترة السابقةميثل معدل التضخم الذي 
  

[ ]25....t
e
tt Uaa ++= −121 ππ  

  
  :ضية التوقعات الرشيدة تكون حمترمة إذانقول بأن فر

  
01كان احلد الثابت معدوما، معناه   =a؛  
12كان ميل املعادلة له قيمة تساوي الواحد، معناه   =a؛ 
 . له قيمة عشوائية كلية أو غري مالحظةtUكان حد أخطاء التنبؤ  

  

                                                                                                                                                    
  ..410لسابق، صالمرجع ا  ))11((
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أنه لو توافرت    أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة      االفتراضات الكالسيكية يعتقد  وعلى ضوء   

 النقـود   ن الزيادة اليت تطرأ علـى عـرض       فإاملعلومات واحلرية االقتصادية ونظام املنافسة الكاملة       
ينصرف تأثريها فقط على مستوى األسعار، أما خطط اإلنتاج واملتغريات احلقيقية األخرى فتظـل              

وبناء عليه، لو أدرك األفراد مسبقا، أن احلكومة سوف تزيد مـن عـرض              . بعيدة عن تأثري النقود   
رفة لكي  النقود يف املستقبل، فإن كل املشاركني يف النشاط االقتصادي سوف يستخدمون هذه املع            

 سلوكهم االقتصادي مع الزيادة اليت ستحدث يف املستوى العام لألسعار، ولن تكون هناك              ايوائمو
، ومنه ميكـن    ، إالّ أن املشكلة تظهر لو أهنم فوجئوا خبطة احلكومة لزيادة عرض النقود            أية مشكلة 

  )1(.عةالقول أن التوقعات الرشيدة ليست سوى السلوكيات املتوائمة مع األسعار املتوق
 

  

ومنه يرى أنصار هذه املدرسة ضرورة وجود سياسات مستقرة ومعلومات لعالج مـشكلة         
التضخم، مبعىن أن السياسة الضريبية، والسياسة النقدية وسياسة اإلنفاق العام كلها جيب أن تكون              

  .واضحة ومعلنة لفترات قادمة حىت تأيت التوقعات سليمة وتكون سلوكات األفراد رشيدة
  

ميكن الفرق بني التوقعات املتكيفة والرشيدة كون أن يف التوقعات املتكيفة املتعاملون            ومنه  
 باحلسبان كل من التضخم احلايل والتضخم املالحظ خالل الفترة الـسابقة            يأخذوناالقتصاديون  

  )2(.ومات اجلديدةبينما يف حالة التوقعات الرشيدة يتكيف املتعاملون بسرعة مع املعل
 

 
  ية اقتصاديات جانب العرضنظر: ثالثا

  

 بشكل واضح يف أواخر السبعينات من القرن املاضـي حينمـا            النظريةراجت أفكار هذه    
أن يقفوا وراء صياغة الربنامج االقتصادي للرئيس رجيـن  اقتصاديات جانب العرض    استطاع أنصار   

 يف بريطانيا قبل ذلك، كما أن هـذه          وملرجريت تاتشر  1979يف الواليات املتحدة األمريكية عام      
املدرسة اكتسبت الشهرة من خالل ركوهبا ملوجة النقد الشديد اليت وجهت لكينز وكتيار يتفـق               

ذهب إليه النقديون من ضرورة ضبط معدالت منو عرض النقود وحتجيم دور الدولة يف              ا  متاما إىل م  
  . النشاط االقتصادي وإطالق العنان لقوى السوق

  

                                                                                                                                                    
  .33 ص،)1986دار الشباب للنشر، بيروت، (، التضخم في العالم العربي، وآخرونرمزي زكي  ))11((
 .412صالح، المرجع السابق، ص  تومي  ))22((
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أهم ما ميز أنصار اقتصاديات جانب العرض هو أهنم يرون أن املشكلة الرئيسية اليت              ولكن  

 تواجه الرأمسالية املعاصرة هي كيفية إنعاش العرض الكلي وليس الطلب الكلي، باإلضافة إىل أهنـم              
يعتقدون أنه توجد دائما مساواة بني العرض الكلي الطلب الكلي وذلك حبكم إميـاهنم الـشديد                

)اي  سبقانون   )Say              لألسواق، الذي ينص على أن العرض الكلي خيلق يف كل احلاالت الطلـب 
كما أن تباطؤ معدالت النمو االقتصادي       ،املساوي له وبالتايل حتقيق التوازن مهما كانت الظروف       

  .وضعف منو العرض احلقيقي للسلع واخلدمات تعد من األسباب القوية احملدثة للتضخم
  

رى منظري أنصار تيار اقتصاديات العرض أن زيادة اإلنتاج الكلي يتم من خالل احلرية              وي
ذلك لكي يقوم بدوره على أكمل      حلوافز واألموال للقطاع اخلاص، و    املطلقة والضمانات الالزمة وا   

كما يعترب أنصار هذه املدرسة أن التضخم ما هو إالّ ظاهرة نقدية وهـو              وجه بدون تدخل الدولة،     
النقطة الزاوية يف طرحهم هي مسألة الضرائب، فالضرائب        تفق إىل ما ذهب إليه النقديني إالّ أن         ما ي 

يف رأيهم، جيب النظر إليها على أهنا تكاليف، وعندما ترتفع هذه التكـاليف تتنـاقص األربـاح،                 
ويصاب املوردون احلديون بالفشل، ويهبط اإلنتاج لكن الطلب يستمر، فترتفـع أسـعار الـسلع               

  .باقيةال
  

كما يزعم أنصار هذا التيار أن التخفيض يف الضرائب ال يشكل أي تأثري سليب على حجم                
إيرادات الضريبة ومن مث عجز املوازنة العامة، بل على العكس من ذلك، فهم يعتقدون أن ختفـيض        

جم معدالت الضرائب سوف يزيد من التحصيل الضرييب للدولة، وذلك نظرا لآلثار التوسعية اليت تن             
  .عن هذا التخفيض واملتمثلة يف زيادة االدخار واالستثمار

  

كما يرى أنصار اقتصاديات العرض أن خري وسيلة جملاهبة التضخم هـي زيـادة اإلنتـاج                
والعرض احلقيقي من السلع واخلدمات، حيث أعطوا للسياسة املالية أمهية أكرب من السياسة النقدية              

  :اإلنكماشية ويرجع ذلك إىل أن
  

ياسة املالية وبالذات السياسة الضريبية تأثري كبري على حوافز العمل واإلنتاج، حيث يقترح             للس )1
أنصار هذه املدرسة ضرورة ختفيض الضرائب حىت ميكن التأثري على زيادة العـرض وتكمـن               
منافعه اخلفض الضرييب يف مكافحة التضخم عن طريق ختفيض الضرائب علـى االسـتثمارات              

ختفض الضرائب على الدخول، ذلك أم أكثر األسباب املؤديـة للتـضخم            واألرباح أكثر مما    
 خفض الضرائب على الدخول وزيادهتا على االستثمار؛
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لسياسة النقود الرخيصة بدال من السياسة النقدية االنكماشية الوسيلة األمثل جملاهبة التـضخم،              )2
 أن يؤدي إىل احلوافز الدافعة لزيـادة        حيث أن االئتمان امليسر وذي الكلفة املنخفضة من شأنه        
  .اإلنتاج واإلنتاجية يف القطاع اخلاص وبالتايل زيادة العرض

  

 

  التيار الكينزينظريات : الفرع الثاني
  

 الكينزيون المحدثون: أوال
  

 MITمن جامعـة     ModiglianiFRANCOمن أهم زعماء هذه املدرسة جند األستاذين        
، حيث يرى أصحاب هذه املدرسة أن النظام االقتصادي يتجه          Yale من جامعة    TobinJAMESو

حنو عدم االستقرار ومن مث فإن التدخل احلكومي كثريا ما يكون ضروريا، ويلقبون بالناشـطني أو                
والتضخم يف املدى القصري وإمنا     املاليني حيث يرون أنه ليست هناك عالقة وطيدة بني النمو النقدي            

 وأهم ما يشغل بـال هـذه        ،حد العوامل املؤثرة يف الطلب الكلي     أزيادة مقدار عرض النقود هي      
املدرسة هو البطالة فهم يقترحون السياسة النقدية التوسعية والسياسة املالية التوسعية حلـل هـذه               

  :ن الفرضيات منها وتعتمد وجهات نظر أنصار هذه املدرسة على عدد م،املشكلة
  

 فإن اإلنفـاق مـن      ،أن الثقة بني رجال األعمال وبني املستهلكني من املمكن أن تكون متغرية            )1
 املتوقع أن يكون متذبذبا والذي شكل أحد أهم مصادر عدم االستقرار؛

 

تؤدي العقود والتوقعات املتكيفة إىل أبعاد سرعة تعديل األسعار واألجور، حيـث أن بـطء                )2
 ار يقوي من جتاوب الناتج والتشغيل للسياسات والصدمات اخلارجية؛تعديل األسع

 

 .لتضخماتعترب البطالة مشكلة أخطر من  )3
  

ولقد جنحت أفكار هذه املدرسة يف اخنفاض معدالت البطالة يف الواليات املتحدة خـالل              
بح أكـرب   عقد الستينات، ومل يكن التضخم خالل هذه الفترة ميثل أية إشكالية، إال أن التضخم أص              

مشكلة تواجهها اقتصاديات الدول الغربية مع هناية عقد الستينات، فأدت حماولة اسـتخدام إدارة              
  .الطلب لتخفيض التضخم يف عقد السبعينات إىل حدوث ركود اقتصادي
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   – نظرية مقاربة العقود – ون الجدديالكينز: ثانيا
اب العديد من الدول الغربية يف       الذي أص  )∗(يرى أنصار هذه املدرسة أن التضخم الركودي      

ـ                 ىنعقد السبعينات مل يكن نتاج سياسة نقدية توسعية، وإمنا كان نتيجة زيادة تكاليف اإلنتاج، مبع
أن التضخم جيد جذوره يف صدمات العرض السالبة اليت تؤدي إىل ارتفاع نفقات اإلنتاج أكثر مما                

  .هو موجود يف جانب الطلب على السلع واخلدمات
  

 على فكرة مقاربة العقود، واليت تفترض أن األجور االمسيـة       ة النظرية الكينزية اجلديد   تعتمد
 على املدى الطويل واليت ال تسمح بالتعديل السريع هلذه األجـور            االتفاقياتتكون مثبتة يف إطار     

كن احمليط االقتصادي، كما تفترض هذه النظرية أن أسعار السلع ميكنها أن تتغري، وبذلك مي         لتغريات  
  )1(:استخالص مما سبق النتائج التالية

  

ملا يكون األجر االمسي جامدا، فإن ارتفاع مستوى األسعار يقلص من األجر احلقيقي، والذي               )1
 يقلص بدوره من تكلفة العمل؛

 

 يشجع هذا االخنفاض يف األجر احلقيقي املؤسسات على التوسع يف التوظيف؛ )2
 

  .يرفع العمال اإلضافيون من حجم اإلنتاج )3
  

كما يرى أنصار هذه املدرسة بأن سياسة تقييد االئتمان املقترحة من طرف النقديني هـي               
سياسة غري حكيمة وتؤدي إىل ختفيض سرعة منو االستثمار واإلنتاج، وبالتـايل الوقـوع يف فـخ                 
البطالة، حبيث يكون معدالت تزايد البطالة كبرية مقارنة مع التقليص يف معدالت التضخم، وبالتايل              

سوف تكون هلا   ) التضخم الركودي (فإن السياسة النقدية التقييدية ملواجهة هذا النوع من التضخم          
  .نتائج اجتماعية وخيمة من ناحية البطالة والتقليص من مستوى الطلب الكلي

  
   

                                                                                                                                                    
ة (Stagflation)يظھر التضخم الركودي     ))∗∗(( نخفض الكفاي ل لالستھالك وت   عندما يزداد الدخل القومي ويزداد الميل لالدخار ويتناقص المي

ال و ة في صفوف العم شكلة البطال تثمار وتظھر م ة االحدية لرأس المال، فينقص االس ى جانب التضخم نتيجة حال ود إل وارد ويظھر الرك لم
  .التشغيل الكامل

  .429صالمرجع السابق، تومي صالح،     ))11((
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  التضخموآثار أسباب : المبحث الثالث

  
 التـضخم، نـستطيع اآلن    بعدما تطرقنا إىل ذكر أهم النظريات االقتصادية اخلاصة بظاهرة          

استخراج األسباب واآلثار النامجة عن هذه الظاهرة، حيث يف املقام األول سوف نتعـرف علـى                
أما . أسباب حدوثه واليت حصرناها يف ارتفاع الطلب، ارتفاع تكاليف اإلنتاج، واألسباب اهليكلية           

ـ              يت حـصرناها يف اآلثـار      يف املقام الثاين سوف نتعرف على اآلثار املترتبة عن هذه الظـاهرة وال
  .االجتماعية واآلثار االقتصادية

  

  أسباب التضخم: المطلب األول
  

ليس للتضخم سببا وحيدا، فالتضخم يظهر لعدة أسباب، منها ما يرجع للطلب أو العرض،              
ميكننـا حتديـد أهـم      ومنه  ومنها ما يرجع إىل اإلختالالت اهليكلية املوجودة باقتصاديات الدول؛          

  : تؤدي إىل ارتفاع األسعار وحدوث التضخم وفقا ملا يلياألسباب اليت
  

  اع الطلبارتف: الفرع األول
  

 يعزى االرتفاع يف املـستوى      ويسمى أيضا سحب الطلب أو املشترين، ووفق هذا السبب        
العام لألسعار إىل وجود فائض يف الطلب الكلي على السلع واخلدمات الذي ال يقابلـه زيـادة يف            

  )2(: لألسباب التالية ذلكرجعوي )1(،العرض
  

 زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري؛ )1
 التوسع يف فتح االعتمادات من قبل املصارف؛ )2
 العجز املايل مليزانية الدولة؛ )3
 متويل العمليات احلربية، )4
 . التوقعات واألوضاع النفسية )5

 

                                                                                                                                                    
َّقافة للنشر والتوزيع، عمان، مكتبة دار الث (وآخرون، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي والجزئي،محمد مروان السمان   ))11((   .320 ص ،)1998َ
  .149، ص المرجع السابقبلغزوز بن علي،   ))22((
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  اإلنفاق االستھالكي واالستثماريزيادة: أوال

وازن، وخاصة بالعرض والطلب الكلي وجهاز األمثـان تفتـرض          إن النظريات اخلاصة بالت   
اقتران اخللل يف التوازن بالزيادة يف اإلنفاق الكلي عن مستوى التشغيل الكامل، ويتمثل يف زيـادة                

 وعند هذا املستوى حيدث التضخم، واملتمثـل يف الزيـادة يف            )1(الطلب الكلي عن العرض الكلي،    
 زيادة مماثلة يف املنتجات والسلع املعروضة، مع فرض الوصـول إىل            اإلنفاق الكلي الذي ال تقابلها    

  .حجم التشغيل الكامل، وبالتايل فإن حجم اإلنفاق الكلي هو احلاسم كسبب من أسباب التضخم
 

 ي فتح االعتمادات من قبل المصارفلتوسع فا: ثانيا
 مهمـا يف تزويـد      إن توسع البنوك التجارية يف فتح االئتمان واالعتمادات، يعترب عـامال          

األسواق مببالغ نقدية كبرية، فقد ترغب الدولة يف تنشيط األعمال العامة وزيادة اإلنتاج، فتـشجع               
 االئتمان بوسائلها املعروفة كتخفيض سعر الفائدة، فيزداد بذلك إقبال          تاملصارف على فتح عمليا   

به على املنتجات احلقيقية     فيصبح هذا االستثمار زائدا من حيث طل       رجال األعمال على االستثمار،   
 وهذا بدوره يؤدي إىل ارتفاع األسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية كان سـببها              املوجودة يف اجملتمع  

  .األول االعتمادات اليت فتحتها املصرف للمنتجني
  

 ةالعجز المالي لميزانية الدول: ثالثا
ا يؤدي بالدولـة    ويكون سبب ذلك عندما يفوق اإلنفاق احلكومي اإليرادات احلكومية، مم         

إىل طبع املزيد من العملة عن طريق البنك املركزي، إذ تعترب هذه الطريقـة سـهلة تلجـأ إليهـا                    
احلكومات والدول من أجل متويل مشروعاهتا اإلنتاجية وتشغيل العناصـر اإلنتاجيـة املعطلـة يف               

  .اجملتمع
  

 قبيل االفتراض أن ذلك      وذلك من  ات عجز امليزانية وسيلة متعمدة تلجأ إليها احلكوم       يعترب
نعاش احلركة االقتصادية، وتوفري رواج األشغال وتنفيذ براجمها امليدانية والعسكرية هذا يف            إلسبيل  

حال ما قبل التشغيل الكامل، أما إذا كانت مجيع العناصر اإلنتاجية مشغلة، فإن النفقات العامة يف                
الة سببا يف ارتفاع األسعار، والـيت كانـت         هذه احلالة ال جتد هلا منفذ سليما وتكون يف هذه احل          

   .كنتيجة لعدم التوازن ما بني فائض النقود املتداولة املتمثلة بازدياد اإلنفاق العام واملعروض السلعي
  

                                                                                                                                                    
 .9، ص)2000مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، (، التضخم المالي،  غازي حسينعناية  ))11((
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 ويل العمليات الحربيةمت: رابعا

أة للتضخم ملا يتخللها من نفقات عامة كبرية، ففي هـذه           ب من األسباب املنشِ   روتعترب احل 
ة إذا ما رأت الدولة أن قدرهتا املالية قد ضعفت، تلجأ إىل أقرب املوارد وهي آلـة اإلصـدار                   احلال

 احلرب لالستعداد هلا، وأثنـاء      اندالعلتمدها باملال الالزم، واحلقيقية أن احلاجة إىل املال تبدأ قبل           
مها ظنصب مع احلرب لتسري أمور البلد وكذلك ما بعد احلرب ملعاجلة ما خلفته احلرب من ويالت ت              

  .على االقتصاد
  

  التوقعات واألوضاع النفسية: خامسا
قد يرجع االرتفاع يف الطلب الكلي الفعال إىل عوامل نفسية وتقديرية أكثر مـن عوامـل                

 الكـبري يف نـشوء بعـض الظـواهر          األثراالقتصادية، فكثريا ما يكون للحاالت النفسية لألفراد        
االت اليت يكون فيها للظروف النفسية أثرها الفعالة هـي          ولعل أفضل احل   )1(االقتصادية كالتضخم، 

ة لتقبل األقاويل والتنبؤات بارتفاع األسـعار مـستقبال         يأفترات احلروب حيث تكون الظروف مه     
 يترتب علـى التنبـؤ بارتفـاع        يفي قطاع االستثمار  فالذي يزيد من حركة النشاط واالنتعاش،       

للحصول على معدالت   والتوسع يف حركة اإلنتاج     الية  م امل ام املنتجني على جتنيد أصوهل    األسعار، إقد 
 أكرب من األرباح فترتفع الكفاية احلدية لرأس املال املستثمر مما يزيد من حدة الطلب الكلي الفعايل               

  .عن مستوى االستخدام الكامل فترتفع األسعار
 

 
  ارتفاع تكاليف اإلنتاج: الفرع الثاني

وفق هذا املنظور يكون االرتفاع يف األسعار ناجتا عن         ئعني،  ويسمى أيضا دفع النفقة أو البا     
ويقصد بارتفاع تكاليف اإلنتاج    زيادة نفقات عناصر اإلنتاج دون أن يكون هناك تغريا يف الطلب،            

وعادة ما يرتبط تـضخم     نسبة أكرب من إنتاجيتها احلدية،      بهو زيادة أمثان خدمات عوامل اإلنتاج       
  )2(:واهر التاليةبالظ) دفع النفقة(التكلفة 

  

 ارتفاع تكاليف األجور؛ )1
 ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج؛ )2
 ارتفاع أسعار الواردات؛ )3
 ارتفاع أسعار الفائدة؛ )4
 .قيام املشاريع االحتكارية برفع هوامش األرباح )5
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  ارتفاع تكاليف األجور: أوال
ة، أو بعبارة أخـرى     حيث أن األجور متثل العنصر األكثر تأثريا يف ارتفاع النفقات اإلنتاجي          

أن الزيادة يف نفقات اإلنتاج ترجع يف الغالب إىل زيادة معدالت األجور، أي رغبة العمال يف زيادة                 
دخوهلم، إذ يف ظل وجود تنظيمات نقابية قوية يف سوق العمل، وحبكم قوهتا التفاوضـية، وقـوة                 

  . األجورضغطها املنظم، فإهنا تستطيع أن تقنع الدولة وأصحاب املشاريع برفع
  

واستجابة لرغبة العمال املتقدمة، تقوم الدولة وأصحاب املشاريع بزيادة أجورهم، دون أن            
تتحمل بالفعل عبء هذه الزيادة، فبدال من جلوءها إىل حتميل هذه الزيادة على نفقـات اإلنتـاج                 

لكني عـن    تقوم بنقل عبء الزيادة يف األجور إىل املسته        )1(األخرى أو بإنقاص معدالت األرباح،    
طريق رفع األسعار، وبذلك حتقق هدفا مركبا، االستجابة ملطالب العمال، وامتصاص القوة الشرائية             
الزائدة عن طريق الزيادة يف األسعار، ويضاف إىل ذلك أن الزيادة يف األجور تكون يف الغالب أقل                 

   )2(.سبقه بفترة زمنيةمن زيادة إنتاجية العمل، كما أن ارتفاع األسعار يتجاوز ارتفاع األجور وي
  

على أية حال، إن احلجة اليت راجت كثريا يف األدبيات االقتصادية الرأمساليـة حـول دور                
        زيادة األجور يف ارتفاع املستوى العام لألسعار تستند على الفكـرة الـشهرية املـسماة بلولـب                

ا هلا مـن قـوة يف الـدول         هو أن النقابات العمالية، مل    " وفحوى هذه الفكرة     ،األسعار/ األجور  
 أجور العمال، فيؤدي ذلك إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج مما          بارتفاعالصناعية الرأمسالية تطالب دائما     

 وهـذا   ،جيعل املنتجني ينقلون عبء الزيادة يف األجور إىل عاتق املستهلك النهائي برفع األسـعار             
زيادة جديدة يف األجور، فترتفع تكـاليف        يف األسعار ما يلبث أن جيعل النقابات تنادي ب         االرتفاع

اإلنتاج، ومن مت األسعار وهكذا دواليك، فالتضخم حسب هذه الفكرة هو سباق مـستمر بـني                
  )3(".األجور واألسعار

  

 فاع أسعار مستلزمات اإلنتاجارت: ثانيا
 قد يكون ارتفاع تكاليف اإلنتاج ناشئة عن نقص احملاصيل الزراعية اليت تدخل يف اإلنتـاج              
الصناعي، أو عن طريق ارتفاع أسعار املواد األولية، أو عن طريق ارتفاع تكاليف نقلها أو التأمني                
عليها، أو عن طريق ارتفاع تكلفة رأس املال أو عن طريـق ارتفـاع تكـاليف صـيانة اآلالت                   

ا يؤدي  املستخدمة يف اإلنتاج، إضافة إىل ارتفاع أسعار اآلالت احلديثة أو قصر عمرها اإلنتاجي، مم             
إىل ارتفاع نفقة استهالكها، ويدفع هذا كله إىل زيادة أسعار املنتجات ليتسىن للمشروعات تعويض              

  .التكاليف املرتفعة
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  أسعار الوارداتارتفاع : ثالثا 
متثل أسعار الواردات إحدى القنوات اليت تؤثر على ارتفاع تكاليف الـسلع واخلـدمات              

ـ نت السلع واخلدمات املستوردة داخلة يف عملية إنتـاج  املعروضة يف السوق احمللية، فإذا كا  سلع ال
لية فإن تكلفة اإلنتاج تزيد وبالتايل ينخفض العرض املنتج حمليا، وهذا ما يـؤدي إىل               احملدمات  اخلو

  .ةارتفاع املستوى العام لألسعار احمللي
  

  أسعار الفائدةارتفاع : رابعا
 عناصر تكـاليف    عن األموال املقتَرضة أحد   دة  ُتَعّد التكلفة النامجة عن احتساب سعر الفائ      

 على هذا السعر يكون هلا تأثريها على سعر املنتج َوفقا لألمهيـة             اليت تطرأ اإلنتاج؛ لذا فإن التقلبات     
حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة املَِدينة إىل إضافة عنـصر   العنصر يف هيكل التكاليف، النسبية هلذا

  .ليفيالتكا جديد إىل عناصر التضّخم
  

  ريع االحتكارية برفع ھوامش الربحقيام المشا: خامسا
مبعىن أن أرباب األعمال حيتجزون جزءا كبريا من األرباح مبا ال يتناسب مـع الزيـادة يف                 
الكفاية اإلنتاجية، وخاصة إذا كانت السلع يف وضع احتكاري وكانت سلعا أساسية، فعندما يقرر              

  . إىل النفقات فإن األسعار ترتفع تبعا لذلكرجال األعمال إضافة هوامش ربح أكرب
  

  لھيكل االقتصاديا: الفرع الثالث
ينظر اهليكليون للتضخم على اعتباره أنه ظاهرة تنطوي على، وتعرب عن، وجود اختالالت             
هيكلية، اقتصادية واجتماعية، نابعة من طبيعة االقتصاد املتخلف نفسه، ومـن تبعيتـه لالقتـصاد               

أما العوامل النقدية فهـي ال      . ، ومن طبيعة التغريات البيانية املصاحبة لعملية التنمية       الرأمسايل العاملي 
وتفسر القوى التـضخمية     )1(،تلعب إال دورا ثانويا، ويف النهاية ليست إالّ نتيجة هلذه اإلختالالت          

  :  تشملمبجموعة من اإلختالالت
  التخصص يف إنتاج املواد األولية؛ )1
  مجود النظام الضرييب؛ )2
  آلة عرض املنتجات الغذائية؛ض )3
  طبيعة التنمية؛ )4
 .اهليكل السكاين )5
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  التخصص في إنتاج المواد األولية: أوال

األولية يترتب عليه تعاظم أمهية قطاع الصادرات  ات يف إنتاج املوادإن ختصص االقتصادي
ستقرار  متجددة من عدم االات دائما ملوجاتهذه االقتصادي ضيف االقتصاد القومي، وهو ما يعر

ففي حالة ارتفاع أسعار . األسواق الدوليةهذه املنتجات للتذبذب يف   عند تعرض أسعارالنقدي
 األولية اليت تنتجها هذه البالد مبعدالت أعلى من معدالت ارتفاع أسعار وارداهتا، فإن املواّد اخلام

فها وذلك حوبا مبوجات تضخمية يصعب إيقا يكون مصا التحسن يف شروط التبادل الدويلهذ
نتيجة الزيادة يف الدخول اليت ال توجه إىل زيادة االدخار، بل توجه إىل زيادة االستهالك، مبعىن أهنا 

  .تنعكس يف زيادة الطلب على السلع االستهالكية يف الوقت الذي ال يستطيع العرض تلبيته
  

 آثار سـلبية    أما عندما تنخفض أسعار املواد األولية املصدرة، فإن ذلك من شأنه أن حيدث            
على امليزانية العامة وذلك لنقص حصيلة الضرائب املفروضة على قطاع الصادرات، مما يدفع بزيادة              
اإلصدار واالقتراض من اجلهاز املصريف لسد العجز يف امليزانية، وهذا بـالطبع يـؤدي إىل حـدة                 

  )1(.الضغوط التضخمية
  

  جمود النظام الضريبي: ثانيا
 عنـه يف    مود، وهو ما يعـرب    دول املتخلفة اقتصاديا بالتخلف واجل    تتسم النظم الضريبية لل   
رائبية إىل إمجـايل  األنصبة الض ؛ حيث جند أن متوسطاجلهد الضرييب الكتابات احلديثة بضآلة حجم

ايل ا من إمج نسبيعلى الدخول نصيبا ضئيال ، بينما متثل الضرائب%15 يتذبذب حولالناتج القومي
 أما عدد السكان الذين      للضرائب غري املباشرة،   النسيبقورنت بالنصيب   تحصالت الضريبية إذا ما     امل

   )2(. من إمجايل السكان%5تزيد نسبتهم يف املتوسط عن فال يدفعون الضرائب
وعـدم  ُيرجع االقتصاديون مجود اجلهاز املايل إىل ختلف األجهزة اإلدارية للنظام الضرييب،            

كفايتها، فضال عن سيطرة أصحاب املصاحل اخلاصة على املؤسسات التشريعية، ووقوفهم حجـر             
  .هذا النظام عثرة أمام كل حماولة لتطوير

  

الدخل تزيد من مشكلة مجود اجلهاز  جتاه التغري يف حجم إن ضآلة مرونة احلصيلة الضريبية
  مبا يتناسب وحجمعدم منو احلصيلة الضريبية،األمر ب م هذاايل وآثاره على االقتصاد؛ حيث يترجامل

التنمية املطلوبة، ويؤدي بالتايل إىل زيادة العجز يف املوازنة العامـة   اإلنفاق الالزم لتحقيق معدالت
 ما يسهم يف زيادة عرض النقود يف االقتصاد القومي بسبب جلوء الدولة إىل اجلهـاز  للدولة، وهو

  .املصريف لتمويل هذا العجز
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 كسبب مهم وراء زيادة عـرض  -احلصيلة الضريبية رب اهليكليون أن التخلص من مجودويعت
كفاءة النظام الضرييب يف رفع نسبة الضرائب إىل الدخل   يكون عن طريق زيادة-النقود التضخمية

فعالة تؤدي إىل تشجيع االدخار وزيادة االستثمار، وتـنعكس يف   القومي، وعن طريق سياسة مالية
  .لعجالت التنمية لألمام  قوة دفعهاالنهاية يف

  

  ضآلة عرض المنتجات الغذائية: ثالثا
أما فيما خيص ضآلة عرض املنتجات الغذائية، فقد يعزى ذلك لتخلف قطاعات اإلنتاج من              
جهة، والنمو املتسارع يف استهالك الغذاء من جهة أخرى، حيث شهدت اقتصاديات الدول النامية              

  .ذائي متثلت يف تفاقم العجز الغذائي، وحصول فجوة غذائية حادةأزمة هائلة يف اجملال الغ
  

واملقصود بالفجوة الغذائية هو عدم قدرة البلدان النامية على تأمني املواد الغذائية الالزمـة              
لسكان بشكل يليب االحتياجات الضرورية واألساسية للنمو السكان، وقد أدى هذا الظرف            التغذية  

  .ى استرياد املواد الغذائية من املصادر األجنبية بنسب متصاعدةإىل ازدياد اإلعتماد عل
  

كما أن العرض غري املرن ناتج عن اهلياكل اإلنتاجية وخاصة امللكية وعن حمدودية الطاقـة               
االستريادية املنجرة من الصعوبات اليت تفرضها مدخرات الصرف، فكل هذه العوامل تـربز طلبـا               

  .يف اجتاه ارتفاع املستوى العام لألسعارمتزايدا احتماليا وتظهر ضغوطا 
  

  طبيعة التنمية: رابعا
 االقتصاديات اآلخذة يف النمو وُتعرِّضها لـضغوط        ين منها اتعمن االختالالت اهليكلّية اليت     

 يرجع حدوث التـضخم     ا،تضخمية، تلك اليت تصاحب البدء يف العملية التنموية، وُتعتَبر لصيقة هب          
لتغريات اليت تطرأ على مستوى القطاعات أو األنشطة املكونـة لعمليـة            اهليكلي بصفة خاصة إىل ا    

التنمية، فما مل يبلغ معدل النمو يف القطاعات املعدل املطلوب لالنسجام مع املعدالت األخرى، فإن               
عدم التوازن القطاعي أو الوظيفي تصبح عديدة ومتنوعة، األمر الذي يؤدي إىل زيادة األسـعار يف                

من االقتصاد القومي نتيجة للتحول احلاد يف بنيان الطلب الذي يكـون مـصحوبا              قطاعات معينة   
  :يف  وهذا االختالل جيد مصدره،باختناقات يف االقتصاد القومي

 

 اإلنتاجية اجلديدة ذات طبيعة متخصصة، بينما       يعة املزدوجة لالستثمار؛ حيث تكون الطاقة     الطب )1
اإلنـشاء   طلب فعال أكثر عمومية، طول فتـرة         تؤدي الدخول النقدية اليت توزعها إىل توليد      

حالة الصناعات الثقيلة، يف حني تقـوم بتوزيـع     اإلنشائية اجلديدة، وخاصة يفللمشروعات
 .السلع اليت مل َيِزْد عرضها بعد دخول نقدية متثل طلبا متزايدا على
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صناعية احملليـة مبعـدل     ملكوِّن األجنيبِّ الالزم لصناعة السلع ال     استرياد ا عدم تزايد املقدرة على      )2
أسرع من معدل منوِّ اإلنتاج، وبصفة خاصة بالنسبة للصناعات اليت تنتج إنتاجا َيحـل حمـل                

 .الواردات
حتوالت بنيان العرض والطلب لبعض منتجات قطاعات خاصة، يف الوقت الذي تنخفض فيـه               )3

 .املنتجات املرونة السعرية هلذه
اليت تصاحب عملية التنمية؛ حيث تـستحوذ قلـة   الدخول  وأخريا، قضية التفاوت يف توزيع )4

الغنية على معظم مثار التنمية، وتتسم هذه القلة بسلوكها  صغرية من بعض الشرائح االجتماعية
 .والبذخي التريف، اإلنفاق

  

  الھيكل السكاني: خامسا
فبالنسبة للهيكل السكاين يعترب من أهم عناصر البناء االقتصادي اليت تـسبب ضـغوطات              

، وتدفع مبستويات األسعار حنو االرتفاع باستمرار، ووفق هذا السبب يعزى االرتفاع يف             يةتضخم
األسعار إىل التزايد يف عدد السكان مبعدل يزيد عن معدل الزيادة يف املواد املتاحـة لالسـتهالك،                 
 وذلك لوجود عالقة ترابطية بني عدد السكان وحجم الطلب الكلي من جهة وحجم املوارد املتاحة              

وأي ضغوط تؤدي إىل زيادة حجم الطلـب الكلـي علـى     لالستهالك والعرض الكلي من جهة،      
  .مستوى الغرض الكلي تترجم يف شكل يف شكل ضغوط تضخمية تدفع باألسعار حنو االرتفاع

  
  

إن العوامل السابقة ال تعمل منفردة بل إن كل عامل منها يعمل بتفاعـل مـع العوامـل                  
النفقة والعامل اهليكلي تعمل معا ويف نفس الظروف وتـؤدي إىل           األخرى، فجذب الطلب ودفع     

  .رفع املستوى العام األسعار
  

  آثار التضخم: المطلب الثاني
التضخم ظاهرة غري مرغوب فيها، ألنه ميثل أحد األمراض االقتصادية واالجتماعيـة الـيت              

ه أمـام العـامل     صـورت ا سلبية واختالالت سيئة وهتـز       تبعث باالقتصاد القومي، وحتدث فيه آثار     
  .اخلارجي
  

ولعل أسوء اآلثار االجتماعية هو ذلك األثر الذي يباشره يف توزيع الدخل احلقيقي والثروة              
بني أفراد اجملتمع بطريقة عشوائية، حيث يصادر جزء من ثروة اجملتمع ملصلحة بعض أفراده، فضال               

ضـافة إىل كـل مـن االدخـار         عن كونه يؤثر على هيكل اإلنتاج وتوازن ميزان املدفوعات باإل         
  .واالستثمار القوميني
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  :التضخم فيما يليآثار مما سبق ميكن حتديد 
  

  اآلثار االجتماعية للتضخم: الفرع األول
إن مجيع أفراد اجملتمع يتأثرون بظاهرة التضخم، ولكن درجة تـأثريهم ختتلـف حبـسب               

يف القوة الشرائية للنقود بالرغم مـن       اختالف شرائح اجملتمع، فالتضخم ال يعين يف حقيقته اخنفاضا          
النقـود  علـى   لحائزين  لأن ذلك يتحقق فعال، بقدر ما يعين يف الواقع اخنفاضا يف القدرة الشرائية              

  )1(.بدرجات متفاوتة
  أثر التضخم على توزيع الدخل: أوال

بني أفـراد اجملتمـع بطريقـة        )∗(من أهم آثار التضخم أنه يؤدي إىل توزيع الدخل القومي         
شوائية، حيث هناك طائفة معينة من اجملتمع تتسم دخوهلم بالسرعة يف التغري عندما تتجه األسعار               ع

ولـذلك  . حنو االرتفاع، وطائفة أخرى ترتفع األسعار مبعدالت وسرعة أعلى من استجابة دخوهلم           
ؤدي فإن يف أوقات التضخم يتركز االهتمام حول الدخل احلقيقي، ألن ارتفاع األسعار باستمرار ي             

إىل تدهور القوة الشرائية للنقود ومن مث يتحول االهتمام من كمية النقود اليت حيصل عليها الفـرد                 
كدخل له إىل حماولة التعرف على الكمية اليت يستطيع الفرد أن حيصل عليها من السلع واخلدمات                

  .مقابل دخله النقدي
  

ننا أن ندرس كيـف تـؤثر       وعندما نرغب بتوضيح آثار التضخم والتغري يف األسعار، ميك        
  :التغريات يف األسعار على فئات اجملتمع وفق ما يلي

  فئة أصحاب الدخول الثابتة؛ 
 فئة كاسيب األجور واملرتبات؛ 
  .فئة رجال األعمال واملنظمني 

  فئة أصحاب الدخول الثابتة 
تشمل هذه الفئة األفراد الذين يتحصلون على دخوهلم من ملكية األراضـي والعقـارات              

نية والفوائد على االستثمارات واملعاشات التعاقدية واإلعانات االجتماعية وغريهـا، ونظـرا            السك
للثبات النسيب الذي تتمتع به هذه الدخول فإن ارتفاع األسعار يؤدي إىل تناقص الدخول احلقيقية               

  .هلذه الفئة
  

                                                                                                                                                    
  .، بتصرف612صالمرجع السابق، ، مصطفى رشدي شيحة  ))11((
 لدخول، الدخل الوطني النقدي الذي يمثل مجموع عوائد عناصر اإلنتاج التي يتحصل عليھا المشاركون فييمكن التمييز بين نوعين من ا  ))∗∗((

عملية اإلنتاج وذلك خالل فترة زمنية معينة عادة تكون سنة واحدة، أما الدخل الحقيقي فھو يتألف من مجموع السلع والخدمات التي يمكن 
  .الحصول عليھا فعال بھذه الدخول النقدية
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  فئة كاسبي األجور والمرتبات 
ء عملها باألجور واملرتبات، حيث تتمتـع       وهي عبارة عن الفئة اليت حتصل على دخلها لقا        

دخول هذه الفئة بثبات أقل مقارنة مع الفئة األوىل، ألن االرتفاع يف األسعار يـؤدي إىل تنـاقص                  
الدخول احلقيقية هلذه الفئة ولكن عادة ما حتصل زيادات يف الدخول النقدية مما يؤدي إىل ختفيـف                 

  .قيةآثار ارتفاع األسعار على تناقص الدخول احلقي
  

  فئة رجال األعمال والمنظمين 
خيتلف الوضع متاما بالنسبة هلذه الفئة مقارنة مع الفئتني السابقتني، ألن أصحاب هذه الفئة              
غالبا ما حيققون زيادات يف مداخيلهم احلقيقية خالل فترات التضخم، وميكن تفسري ذلك بارتفاع              

الرتفاع، ألن األجور واملرتبات مثال تكون      أسعار منتجاهتم وثبات تكاليف إنتاجهم أو ختلفها يف ا        
  .حمددة باتفاقيات ال ميكن أن تعدل فورا، وكذلك هو الشأن بالنسبة ملصاريف اإلجيار والفوائد

  

وهكذا فإن التضخم يتسبب يف إعادة توزيع الدخل احلقيقي بصفة عشوائية بـني أفـراد               
  .نقدية اليت يتحصل عليها أفراد اجملتمعاجملتمع وذلك نظرا الختالف معدالت الزيادة يف الدخول ال

 

  أثر التضخم على توزيع الثروة: ثانيا
إن التغري يف ملكية الثروة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغريات يف الدخول احلقيقـي حيـث أن                
الفئات اليت ازدادت الدخول احلقيقية عندها كرجال األعمال واملنظمني، بسبب ارتفـاع أسـعار              

ثر قدرة من غريهم على زيادة ثروهتم فهوالء يشترون أصوال حقيقيـة مـن              األسعار يصبحون أك  
أولئك الذين تناقصت دخوهلم احلقيقية والذين حياولون احملافظة على أمناط استهالكهم اليت اعتادوا             

  .عليها
  

كما يستفيد من التضخم أصحاب الثروة الذين حيتفظون بأمواهلم على صـورة عقـارات              
ون بـأمواهلم   ظتفاع أسعار هذه األصول، ويتضرر أصحاب الثروة الذين حيتف        واستثمارات نظرا الر  

  .يف شكل نقود سائلة أو مدخرات سائلة
  

الية كالودائع طويلة األجـل بـالبنوك،       املألصول  لن  يميكننا أن نقول بوجه عام بأن املدخر      
تآكل سنة بعد أخرى    غالبا ما يتعرضون خلسائر كبرية، ذلك أن القيمة احلقيقية ملدخراهتم تتعرض لل           

مع ارتفاع األسعار، أما من ُيجسد مدخراته يف أشكال عينية كاألراضي واملعدن النفيـسة، فهـو                
  .املنتفع من ارتفاع األسعار على هذا النحو
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كما أن األثر الذي يتركه التضخم يف سياق توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع على كل مـن                 
له عند مناقشة التضخم وارتفاع يف املستوى العام لألسعار، ويتضح          الدائنون واملدينون ال ميكن إغفا    

  :أثر التغري يف األسعار على املدينني والدائنني وفقا ملا يلي
  

عندما ترتفع األسعار، يستفيد من ذلك املدينون ألن الديون تسدد عن طريق بيع الـسلع               
قل من انتاجه لتسديد مبلغ معـني       ويف حال كون املدين منتجا، فإنه يتنازل عن كمية أ         . واخلدمات

من الدين، ويف حال كون املدين عامال، فإن كمية العمل الالزمة لتسديد دين معني ستكون أقـل                 
  .من حال ارتفاع األسعار

  

أما عندما يقرض شخص ما مبلغا من النقود لشخص آخر، وحيدث ارتفاع يف املـستوى               
 تنخفض ويؤدي ذلك إىل خـسارة الطـرف األول          العام لألسعار، فإن القوة الشرائية هلذه النقود      

، أي أن اخلسارة احلقيقية للدائن تساوي متاما املكـسب          )املدين(قوة شرائية للطرف الثاين     ) الدائن(
  .احلقيقي للمدين

 
  اآلثار االقتصادية للتضخم: الفرع الثاني

رتبطة بالنشاط  هنا نتعرض لآلثار الكلية للتضخم على عناصر البناء االقتصادي األساسية امل          
النقدي، وهذه اآلثار تتعدد وختتلف تبعا لنوعية التضخم وإن كانت مجيعها تـؤدي إىل إحـداث                

  .تغيريات يف اهليكل االقتصادي
  

  أثر التضخم على ميزان المدفوعات: أوال
  

ميارس التضخم وارتفاع أسعار السلع احمللية تأثريا ضارا على ميزان املدفوعات، فبالنـسبة             
ت واليت متثل جانب املتحصالت من ميزان املدفوعات جند أن التضخم يؤدي إىل اخنفـاض           للصادرا

صادرات البالد، بل ويعمل على تدهورها، ومن ناحية أخرى جند أن التضخم يعمل على زيـادة                
الواردات واليت تدخل يف جانب املدفوعات من ميزان املدفوعات، ومن هنا ينشأ عجز يف ميـزان                

  .املدفوعات
  

  :كن تفسري العجز مبيزان املدفوعات بالتحليل التايلومي
  

  أثر التضخم على الصادرات 
يزاول التضخم تأثريه السليب على الصادرات من خالل ما يباشره من زيـادة يف نفقـات                
اإلنتاج، وهو األمر الذي يضعف القوة التنافسية لصادرات الدولة يف األسواق اخلارجية، كمـا أن               

رائية داخلية متزايدة تدفع األفراد لزيادة طلبهم على الـسلع احملليـة القابلـة              التضخم يعين قوة ش   
  . إنقاص الفائض املخصص للتصديرللتصدير، وهذا يؤدي إىل
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  أثر التضخم على الواردات 
يؤثر التضخم على الواردات تأثريا واضحا، ففي أوقات التضخم تكون الواردات يف زيادة             

رتفاع األسعار بداخل البالد فإن املنتجات األجنبية املناظرة تكتسب         مستمرة، ألنه يف ظل موجات ا     
ميزة سعرية معينة، ألهنا ستصبح أرخص نسبيا من السعر السائد للمنتجات احمللية، وهذا يؤدي إىل               

  .زيادة الطلب عليها ومن مث زيادة الواردات منها
  

  .ميزان املدفوعاتزيادة حجم الواردات واخنفاض حجم الصادرات يؤدي إىل عجز يف 
وصفوة القول، أنه عندما ُيصاب اقتصاد ما بالتضخم فإن ميزان مدفوعاته يتميـز بعـدم               

  .وغالبا ما يكون هذا سببه ارتفاع املستوى العام لألسعار يف الداخل) حالة عجز(التوازن 
  

  أثر التضخم على ھيكل اإلنتاج: ثانيا
 األسـعار واألجـور يف القطاعـات        فالتضخم وما يترتب عليه من ارتفاع يف مستويات       

اإلنتاجية املخصصة لالستهالك سوف يؤدي إىل اجنـذاب رؤوس األمـوال والعمالـة إىل تلـك                
القطاعات على حساب األنشطة اإلنتاجية واالستثمارية والـيت هـي أساسـية لتحقيـق النمـو                

  . االقتصادي
  

من عجز يف الطاقـة     وينجم عن ذلك أن بعض القطاعات الصناعية اإلنتاجية سوف تعاين           
اإلنتاجية، وسوف يعمل مبعدالت تشغيل متواضعة يف حني أن القطاعات الصناعية االسـتهالكية             
وقطاعات اخلدمات سوف تعاين من الطاقة الزائدة، وحتتاج ألن تعمل مبعدالت تشغيل مرتفعـة،              

ادية، وبالتايل  وهبذا حيدث اختناق يف اجلهاز اإلنتاجي الذي سينعكس على كافة القطاعات االقتص           
  .تبطء معدالت النمو االقتصادي

  

  أثر التضخم على االدخار واالستثمار : ثالثا
يعرب التضخم عن فشل النقود يف تأديتها لوظائفها األساسية كوسيط للمبـادالت، خمـزن              

مقياس للقيمة، فأول وظيفة تفقدها هي قدرهتا على القيام بدور خمزن القيمـة، فـاألفراد                و للقيمة
ون أن ينفقوا دخلهم بدال من ادخاره عندما يعلمون بأن األسعار سترتفع فيما بعد، عندئـذ                يفضل

  .تفقد النقود وظيفتها كأداة لالدخار أو حفظ للقيم
  

كما أن التضخم حيدث أجواء تشاؤمية جتعل رجال األعمال يقلعون عن املشاريع اإلنتاجية             
 طويلة من الزمن مما يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج، كما أنه           املستقبلية اليت ال يبدأ إنتاجها إالّ بعد فترة       

حيفز قيام املشروعات القصرية األجل اليت ال يتطلب احلصول على إيراداهتا االنتظار وقتا طـويال،               
  .لذلك فإن التضخم يرجح االستهالك على االستثمار واالدخار
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  مكافحة التضخم: المبحث الرابع
  

وليس هناك عالج واحد شاف ملكافحته، وملواجهته حيتـاج         التضخم ظاهرة معقدة للغاية،     
هيكلية، وكل هذه اإلجراءات هلا هـدف        و األمر الختاذ إجراءات على عدة جبهات، نقدية، مالية       

واحد أال وهو القضاء على هذه الظاهرة الغري مرغوبة فيها، وبوجه عام ميكن أن نـصنف هـذه                  
  : يليإىل مااإلجراءات 

  اإلجراءات النقدية؛ -1
 اإلجراءات املالية؛ -2
 .اإلجراءات اهليكلية -3

 
  اإلجراءات النقدية: المطلب األول

  

يرجع أنصار املذهب النقدي يف تفسريهم لظاهرة التضخم إىل إفراط السلطات النقديـة يف              
إصدار النقود داخل االقتصاد القومي، األمر الذي ينجم عنه طلبا نقديا فائضا يفوق قدرة العـرض                

للسلع واخلدمات يف اجملتمع، ومن مث يؤدي ذلك إىل ظهور ضغوط تضخمية الـيت              احمللي احلقيقي   
 االرتفاع، وللحد من آثاره السلبية يرى النقديون أنه البد من اختاذ العديد مـن               حنواألسعار  بتدفع  

لكتلة النقدية وتقليل عرض النقـود      اإلجراءات النقدية اليت هتدف إىل امتصاص ذلك الفائض من ا         
  .ا لتحقيق االستقرار ملستويات األسعاروذلك ضمان

  

جمموعة  فعندما حيدث التضخم يستخدم البنك املركزي بصفته القائم على السياسة النقدية          
من األدوات بشكل مباشر أو غري مباشر، ويكون ذلك بشكل كمي أو كيفـي واهلـدف هـو                  

ار الفائـدة وسـقوف     وأكثر األدوات املباشرة شيوعا هي ضوابط أسع      امتصاص السيولة الزائدة،    
أي االقتراض الذي يتم بناء على توصية من السلطات وليس ألسـباب            (االئتمان واإلقراض املباشر    

، واألنواع الثالثة لألدوات غري املباشرة هي السوق املفتوحـة واشـتراطات االحتيـاطي              )جتارية
مد البنك املركـزي     ومن أجل حتقيق ذلك يعت     )1(،وتسهيالت اإلقراض اليت يوفرها البنك املركزي     

  :على جمموعة من األدوات ميكن حصرها يف

                                                                                                                                                    
، ص 1996، مارس 01، العدد 33 وليام وآخرون، استخدام أدوات غير المباشرة في السياسة النقدية، التمويل والتنمية، المجلد ألكسندر  ))11((

  .15، 14ص 
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  )األدوات الكمية(األدوات غري املباشرة  •

  زيادة معدل إعادة اخلصم؛ 
 عمليات السوق املفتوحة؛ 
 .رفع نسبة االحتياطي النقدي 

  )الكيفية األدوات(املباشرة األدوات  •

  تنظيم القروض االستهالكية؛ 
 .اإلقناع األديب 

 
  نقدية غير المباشرةاإلجراءات ال: لالفرع األو

ئتمـان  بنك املركزي حتديد احلجم األمثل للنقـد واال       بواسطة هذه اإلجراءات يستطيع ال    
املمنوحة من قبل البنوك التجارية خالل فترة معينة، حيث يف فترات التـضخم يـستخدم البنـك                 

  :أمههاوالتدابري من إلجراءات اد على مجلة من ااملركزي السياسة النقدية االنكماشية وذلك باالعتم
  زيادة معدل إعادة اخلصم؛ -
 عمليات السوق املفتوحة؛ -
 .سياسة معدل االحتياطي اإلجباري -

  

  زيادة معدل إعادة الخصم: أوال
تعترب هذه األداة من أوىل األدوات استعماال يف التأثري على حجم السيولة واالئتمان، حيث              

السعر الذي يفرضه البنك    "وميكن تعريف معدل إعادة اخلصم على أنه         )1(،1839استعملت يف سنة    
، "املركزي مقابل تقدميه للقرض أو إعادة خصمه لألوراق التجارية أو املالية يف األجـل القـصري               

وتعترب عملية إعادة اخلصم شكال من أشكال إعادة التمويل اليت يقوم هبا البنك املركـزي لتزويـد                 
  .رية بالسيولةالبنوك التجا

  

وتتمثل سياسة معدل إعادة اخلصم بقيام البنك املركزي برفع معدل إعادة اخلصم وذلك من             
أجل الرقابة على االئتمان والتأثري يف حجم اإلنفاق الكلي، حيث تقوم السلطات النقدية بذلك بغية               

 جهة، ومن جهة    إغراء املدخرين على االدخار بشكل موجودات مالية كودائع لدى البنوك هذا من           
أخرى برفع معدل إعادة اخلصم ترتفع تكلفة حصول البنوك التجارية على القروض مـن البنـك                

  )2(. البنوك التجاريةصول األفراد على النقد والقرض مناملركزي، وبالتايل ترتفع تكلفة ح

                                                                                                                                                    
  .122ص  ، المرجع السابقعلي، بلعزوز بن  ))11((
  .166، صالمرجع السابق، حسين  عناية غازي  ))22((
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ماله هـذه   غري أننا نشري يف هذا الصدد أن اآللية امليكانيكية اليت يفرضها هذا النظام باستع             

األداة قد ال تكون فعالة يف مواجهة التضخم، حيث أنه من املفروض أن رفع سعر إعادة اخلـصم                  
يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة وبالتايل اخنفاض مستويات األسعار الداخلية، إالّ أن الواقع العملي              

هناك مصادر أخرى   يدل على عكس ذلك، إذ مل تعد البنوك التجارية املصدر الوحيد للسيولة، بل              
 )1(،كدخول رؤوس األموال األجنبية من اخلارج لغرض التوظيف واحلصول على عوائد مرتفعـة            

ضف إىل ذلك أن سعر الفائدة ال ميثل يف الكثري من املشاريع إالّ جزءا ضئيال من تكاليف اإلنتـاج                   
  .وهذا لوجود مصادر التمويل الذايت

  

سيلة توجيه للتأثري على أسـعار الفائـدة ويف         وخالصة القول أن سعر إعادة اخلصم هو و       
إالّ أهنا وسيلة غري كافية حتتاج إىل عدة أساليب          حجم االئتمان ومن مت يف حجم املعروض النقدي،       

  .ة أكثرعاليمكملة لتحقيق ف
  

  

  عمليات السوق المفتوحة: ثانيا
  

وق املالية مـن    أو الس /تعين سياسة السوق املفتوحة دخول البنك املركزي للسوق النقدية و         
أجل تقليص أو زيادة الكتلة النقدية عن طريق شراء أو بيع األوراق املالية والتجارية وكذا الذهب                
والعمالت األجنبية والسندات العمومية وأدونات اخلزينة رغبة منه يف ضخ السيولة أو امتـصاصها،              

 وذلك لنجاعتها وفعاليتـها يف      وتعترب هذه األداة األكثر شيوعا واستعماال خاصة يف الدول املتقدمة         
  .التأثري على املعروض النقدي

  

يتدخل البنك املركزي يف الـسوق باعتبـاره        ) حالة التضخم (ففي حالة ارتفاع األسعار     
عارضا لألوراق املالية مسببا بذلك امتصاص للسيولة نتيجة لشراء البنوك التجارة لبـدائل النقـود               

 إىل اخنفاض قدرة هذه البنوك على منح االئتمان، ونظـرا           وتقليص حجم السيولة لديهم، مما يؤدي     
للعالقة القائمة بني الكتلة النقدية املتداولة ومستوى األسعار فإن هذا اإلجراء من شأنه أن يساهم يف              

  .ختفيض التضخم
  

                                                                                                                                                    
  .244ص ، مرجع السابق، المصطفى رشدي  شيحة  ))11((
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هتدف عملية السوق املفتوحة يف حالة التضخم إىل امتصاص فائض السيولة املوجـودة يف              

 اآللية امليكانيكية لعمليات السوق املفتوحة ال حتصل دوما بالسهولة املـصورة، ألن             السوق، غري أن  
االنكماش يف عمليات االئتمان ال حتكمها املتغريات النقدية فقط، بل تدخل اعتبارات أخرى مثـل               
العامل النفسي واملتمثل يف رغبة املستثمرين وكذا مدى إرادة البنوك التجارية يف التعاون، وعليـه               
فنجاح أداة السوق املفتوحة تتوقف أساسا على مدى تطور سوق الـسندات احلكوميـة وأذون               

  .اخلزينة الشيء الذي ال جنده يف الكثري من الدول النامية
  

  

  سياسة معدل االحتياطي اإلجباري : ثالثا
  

 إن تدخل البنك املركزي بسياسة االحتياطي النقدي اإلجباري يقضي بإلزام البنوك التجارية           
باالحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها يف شكل سائل لديه، وهذا االحتفاظ خيتلف عن الرصيد السائل               

الغرض من  كان  الذي تبقيه البنوك التجارية ملواجهة طلبات السحب احملتملة من طرف املودعني، و           
االئتمـان  يستخدم للتأثري يف حجـم      بعد ذلك   هذا التنظيم يف البداية هو محاية املودعني، مث أصبح          

الذي تقدمه البنوك التجارية وذلك حسب أغراض السياسة النقدية ومقتضيات الوضع االقتـصادي   
  . السائد

  

يستعمل البنك املركزي هذه السياسة إلحداث التوازن النقدي احمللي، ففي حالة التـضخم             
لتجارية على منح   يرفع البنك املركزي نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري، مما حيد من قدرة البنوك ا            

االئتمان، فهو يعترب إجراء انكماشيا املقصود منه اإلقالل من سيولة البنوك التجارية مما يـؤدي إىل                
اخنفاض االستثمارات ومعدالت التوظيف ومنه اخنفاض الطلب الكلي، مما يـؤدي إىل اخنفـاض              

  .األسعار مبا يسمح بكبح مجاح التضخم
  

باري أكثر فعالية من الـسياسات األخـرى ملكافحـة          تعترب سياسة معدل االحتياطي اإلج    
أثري فعال علـى حجـم      التضخم خاصة يف الدول النامية، حيث أن لسياسة االحتياطي اإلجباري ت          

 على حجم العرض النقدي، حيث أن تغيري صغري يف االحتياطي اإلجباري ينتج عنه              االئتمان ومن مث  
، كون أنه يستحيل استخدام عمليا الـسوق        تغري يف عرض النقود هذا من جهة، ومن جهة أخرى         

املفتوحة لضيق أو انعدام أسواق النقد واملال، كما أن تغيري سعر إعادة اخلصم حمدود األثر لـضيق                 
  .أسواق اخلصم يف هذه الدول
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  نقدية المباشرةاإلجراءات ال: الفرع الثاني

  

 األدوات الكمية جمموعة    للتأثري وضبط مجاح التضخم يستخدم البنك املركزي باإلضافة إىل        
، وذلك هبـدف    انتقائيةمن أدوات السياسة النقدية يف التأثري على البنوك التجارية بطريقة مباشرة و           

التأثري على استعماالت املعروض النقدي كتشجيع القروض االستثمارية على القروض االستهالكية،           
طاعات أخرى تعرف توسـعا     وتوجيه البنوك مبنح القروض لقطاعات تعرف ركودا على حساب ق         

الكلي وتوظيـف   غري مرغوب فيه، وبذلك فإن األدوات الكيفية تؤثر مباشرة على حجم التمويل             
  :األموال واستعماهلا، من أهم هذه األدوات

 تنظيم القروض االستهالكية؛ -
  .اإلقناع األديب -

  
  تنظيم القروض االستھالكية: أوال

ية لسياسة الرقابة على القروض االستهالكية، ففي       تعترب هذه الوسيلة من أهم األدوات النوع      
حالة التضخم يتدخل البنك املركزي ليحدث التوازن إما عن طريق سعر الفائدة، حيث يقوم برفع               
هذه األخرية على القروض االستهالكية للحد منها، أو يقوم بفرض حـدود قـصوى للمبيعـات                

  . من مدة املبيعات بالتقسيطاملؤجلة واالعتماد على رفع احلصة األوىل والتقليص
  

  اإلقناع األدبي: ثانيا
هو أداة يقوم من خالهلا البنك املركزي بتوجيه االقتراحات واإلجراءات املتعلقـة بكيفيـة              

 وودائعها دون احلاجة إىل إصدار تعليمات رمسية أو اسـتخدام           اتصرف البنوك التجارية باحتياطياهت   
لتضخم يقوم البنك املركزي بتوجيه البنوك التجارية إىل تقييـد          أدوات الرقابة القانونية، ففي حالة ا     

االئتمان بغض النظر عن الغرض الذي مينح ألجله االئتمان أو التحذير بعدم خصم بعـض األوراق                
التجارية، إالّ أن جناح هذه الوسيلة يتوقف على عوامل خمتلفة أمهها املركز األديب للبنك املركـزي                

  .ن بني البنوك التجارية والبنك املركزيومدى سيادة روح التعاو
   

 يف مواجهة الضغوطات التضخمية عن طريـق إجـراءات          البنك املركزي نجح  يعندما ال   
تكون ملزمة باستخدام جمموعة من الوسائل واإلجراءات ومن أمهها          احلكومات   السياسة النقدية فإن  
  .اإلجراءات املالية
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  اإلجراءات المالية: المطلب الثاني

  

بط كينز يف حتليله للتضخم بني السياسة املالية احلكومية وبني الدخول، حبيث تؤثر تلـك               ر
السياسة يف مستويات النشاط االقتصادي بتأثريها على مستوى الطلب الفّعال، كما أنـه حـسب               
كينز ليس من الضروري حتقيق التوازن يف امليزانية وحصر اإليرادات العامـة يف تغطيـة النفقـات                 

، وبدال من ذلك جيب تكييف سياسات اإليرادات والنفقات مبا حيقق منو متوازن واسـتقرارا               العامة
  .لألسعار

  

 حتقيق فائض يف امليزانيـة بتخفـيض        حماربة التضخم عن طريق اإلجراءات املالية،     وتتطلب  
حجم اإلنفاق الكلي أو الطلب الفعلي وذلك بصفة مباشرة عن طريق ختفيض نفقاهتا، وبصفة غري               

االستهالكي ورفعهـا ملعـدالت     اشرة برفع معدالت الضرائب على االستهالك إلنقاص اإلنفاق         مب
  :األرباح، إلنقاص اإلنفاق االستثماري، وميكن حصر اإلجراءات املالية يف النقاط التالية

  

 اإلجراءات املالية غري املباشرة •
 خفض اإلنفاق احلكومي؛ 
 زيادة الضرائب؛ 
 .إدارة الدين العام 

 

 اءات املالية املباشرةاإلجر •
 الرقابة على األجور؛ 
 الرقابة على األسعار؛ 
 .تشجيع اإلدخار 

 

 
  اإلجراءات المالية غير المباشرة: الفرع األول

  

ويقصد هبا إحداث تغيريات معتمدة يف اإلنفاق احلكومي أو اإليراد الضرييب هبدف التـأثري              
 الكلي مما جعل البعض يعـرف هـذه         على مستوى األسعار من خالل التأثري على مستوى الطلب        

  )1(.السياسة بسياسة إدارة الطلب

                                                                                                                                                    
  .264 ص؛ المرجع السابقنزار سعد الدين العيسي،    ))11((
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  خفض اإلنفاق الحكومي: أوال

  

تباشر السياسة املالية تأثريها على التضخم وذلك من خالل اإلنفـاق احلكـومي سـواء               
، وهذا ما يؤدي إىل كبح الطلب الكلي    وذلك من خالل ختفيض معدله     االستهالكي أو االستثماري  

يل التخفيف من حدة التضخم، كما أنه ميكن أن نشري إىل أن التقليل من حجـم اإلنفـاق                  وبالتا
  .االستهالكي أقوى أثرا وأكثر مفعوال من التأثري على حجم اإلنفاق االستثماري

  

إالّ أنه ميكن القول أن سياسة تقييد اإلنفاق احلكومي يف معاجلة التضخم تتعارض يف الغالب               
  .يف الدول الناميةياسة التنموية سمع ال

  
  زيادة الضرائب: اثاني

  

تعترب فكرة زيادة الضرائب جزء من السياسات املالية اليت تسهم يف ضبط التضخم وذلـك               
  .بالتأثري على عوامل اإلنفاق

  

ففي حالة وجود مجوح يف اإلنفاق اخلاص تقضي سياسة زيادة الضرائب بفرض ضـرائب              
ة وذلك من شأنه أن يقلل الدخول الصافية لألفراد، ومنه          جديدة أو زيادة معدالت الضرائب القدمي     

سحب جزء من القوة الشرائية املتوفرة لديهم، فيحجمون عن اإلنفاق الخنفاض دخوهلم مما يلطف              
  .من حدة الطلب ويف نفس الوقت يزيد من حمصالت الضريبة

  
  إدارة الدين العام: اثالث

  

ت املالية وتوجيه اإلنفاق اإلنتاجي بتجميد القوة       تساهم إدارة الدين العام يف إدارة التحويال      
الشرائية يف األسواق واستخدامها يف متويل امليزانية، فالسياسة املالية يف رقابتها على الـدين العـام                

ل على سد العجز يف منابع التمويل، فهي بذلك تقوم بتحويل املوارد املالية أو القوة الـشرائية                 تعم
 للعام، وبالقدر الكايف لتثبيت االستقرار للطلب الكلـي الفعـال عنـد             الزائدة من القطاع اخلاص   
  .مستوى التوظيف الكامل

  

تستخدم سياسة متويل العجز املنظم بالقروض كثريا يف البلدان النامية، وذلك نظرا لضعف             
فاع معدالت اإلنتاج فيها أو عدم التوظيف الكامل للعناصر اإلنتاجية إالّ أنه ميكن أن يؤدي إىل ارت               

  .األسعار خاصة إذا كان التمويل باإلصدار النقدي
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  اإلجراءات المالية المباشرة: الفرع الثاني
 

، أصبح من الـضروري أيـضا    غري املباشرةاملاليةاإلجراءات بعيدا عن اإلجراءات النقدية و    
جراءات اللجوء إىل بعض اإلجراءات ذات طبيعة خمتلفة، حيث تعترب هذه األخرية أقل سهولة من اإل              

، وتكمن هذه اإلجراءات يف التحكم يف األجور النقدية إلبقاء التكاليف منخفـضة             السالفة الذكر 
  .االدخار إىل تقنني والرقابة على األسعار وكذا تشجيع باإلضافة

 

 
  الرقابة على األجور: أوال

  

 يقضي هذا اإلجراء بضرورة تدخل الفوري للحكومات إليقاف تيار االرتفاعات اخلاصـة           
بلولب األسعار واألجور، بفرض رقابة مباشرة على تضخمات األجور، باإلضافة إىل حتقيق نـوع              
من الربط التوازين ما بني معدالت األجور وبني مستويات اإلنتاجية احملققة، ومن مث التأثري يف قوى                

  .العرض والطلب إلبقاء مستويات اإلنتاجية فوق نفقاهتا
 

بىن عليه سياسة الرقابة على األجور تعمل على وجوب اإلبقـاء           أما املعيار األساسي الذي تُ    
مستويات اإلنتاجية فوق احلد األعلى ملعدالت األجور، كما تعمل على اقتطاع الزيادة من الدخول              

  .املباشرة ضمانا ملنع االرتفاع يف أسعار احلاجيات االستهالكية الرئيسية
 

 
  الرقابة على األسعار: ثانيا

  

 على األسعار إحدى الطرق حملاولة كبح التضخم أكثر منه يف حماولة الـسيطرة              تعترب الرقابة 
عليه بالفعل، حيث أن القوى األساسية املسببة له تظل كما هي، والشيء الوحيد الذي حيدث هو                

  أن الضغوط لن يسمح هلا بالتعبري عن نفسها يف شكل ارتفاع األسعار
 
  تشجيع االدخار: ثالثا

  

راءات اختيارية أو إجراءات إجبارية وذلك من خالل تشجيع األفـراد           ويتم ذلك إما بإج   
  .على رفع مدخراهتم وتقليل إنفاقهم االستهالكي

 

يعترب أثر وسائل االدخار االختياري حمدودا جدا يف معاجلة التضخم، لذلك جند احلكومـة              
أجـور،  (العمـال   جمربة إىل اإلقتداء بطريقة االدخار اإلجباري وذلك باقتطاع جزء من مداخيل            

  )1(. هبا يف حساب خاص بادخارات العمالظواالحتفا) رواتب
 

                                                                                                                                                    
  .157ص  بن علي، المرجع السابق، بلعزوز  ))11((
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وكخالصة للسياسة املالية ميكن القول أن يف حالة التضخم تلجأ السلطات املالية بانتـهاج              
وبالتايل . سياسة مالية انكماشية هتدف لتكميش مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية يف اجملتمع           

نكماشية تسعى يف األساس إىل كبح مستوى اإلنفاق يف اجملتمع والسيطرة علـى             السياسة املالية اال  
  .مستويات الطلب الكلي وتزايد األسعار

 

يصعب تطبيق السياسة املالية يف حتقيقها الستقرار األسعار يف الدول النامية وذلك نظرا ملـا               
  .يتها من ختلف ومجود اجلهاز املايلتتسم به اقتصاد

  
 

   اإلجراءات الھيكلية:المطلب الثالث
  

 اهليكليني أسباب التضخم إىل اختالالت اقتصادية للدول املتخلفة، كما          يرجع االقتصاديني 
أن العوامل النقدية واملالية ال تلعب إالّ دورا ثانويا، وبذلك يعتقد اهليكليون أن عالج التـضخم ال                 

ىل ضرورة إحداث تغيريات جوهرية يف      ، وإمنا تستند معاجلته إ    يتم عن طريق السياسة النقدية واملالية     
  :كن تلخيصها يف اجلوانب التاليةاهلياكل والقطاعات االقتصادية واالجتماعية مي

 

 
  حل مشكلة القطاع الزراعي: أوال

  

يؤدي عدم تطوير اإلنتاج الزراعي إىل قصوره يف مواجهة الطلـب والسـيما يف الـسلع                
حدهتا يف الدول املتخلفة البد مـن تنفيـذ بـرامج           الغذائية، وللقضاء أو على األقل التخفيف من        

اإلصالح الزراعي وفقا لألساليب احلديثة وتغري األساليب التقليدية اليت تسود القطاع الزراعـي يف              
هذه الدول، مع توجيه جزء من االستثمارات اجلديدة إىل صناعات االستهالك حىت نضمن قدرا من         

الزيادة يف الطلب على السلع الغذائية اليت تنشأ يف هـذه           مرونة عرض السلع االستهالكية ملواجهة      
  . الدول

 
  إنشاء الصناعات المحلية:ثانيا

  

يستحوذ القطاع الصناعي على اجلانب الثاين من سياسة عالج التـضخم، فقـد اقتـرح               
اهليكليون ضرورة إنشاء الصناعات احمللية وذلك بغية إشباع حاجات األفراد من الـسلع املـصنعة               

فة، وكلما اجتهت هذه السياسة إىل إنتاج السلع واملنتجات الغذائية والسلع الـضرورية الـيت    املختل
يطلبها املستهلك فإهنا تكون أقرب من الصواب والصحيح وذلك ما يسمح هلا بزيادة العرض لتلبية               

  .فائض الطلب املوجود يف السوق
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  تغيير وتنويع الھيكل اإلنتاجي: ثالثا
  

 االقتصاد من التبعية االقتصادية واالجتماعية لالقتـصاديات املتقدمـة،      وميكن ذلك بتحرير  
وذلك ما جينبه من اخلضوع إىل تصدير سلعة واحدة أو عدد حمدود من السلع، وهـو مـا جينبـه                    

  .التقلبات الدورية اليت يتعرض هلا الطلب الدويل واالقتصاديات املتقدمة
  

  توجيه توزيع الدخل: رابعا
  

 الدولة أن تلجأ إىل سياسة تعيد فيها توزيع الدخل القومي مبا يقلل مـن               يتطلب األمر من  
سوء التوزيع ويزيد امليل إىل االدخار ويقلل من منو قوى االستهالك ومبا يتفق مع متطلبات التنميـة                 

  .االقتصادية ويقلل من حدة التضخم
  

خم تتصل بالعرض   ومنه ميكن أن خنلص أن االقتصاديني اهليكليني يعتربون أن مشكلة التض          
أكثر من اتصاهلا جبانب الطلب، ومن أجل القضاء عليها جيب إحداث تغيريات مستمرة يف هيكـل                

  .االستثمار واالستهالك واإلنتاج والتوزيع
  

وصفوة القول، إذا أردنا حماربة ظاهرة التضخم البد من معرفة نوع التـضخم املوجـود               
 ما مت ذلك ميكن حتديد السياسة االقتصادية اليت نريد من           ودراسته وحتليله إىل عوامله املختلفة، وإذا     

  .أجلها حماربة التضخم
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  :خالصة
  

من خالل الدراسة النظرية للتضخم اليت قمنا هبا يف هذا الفصل توصلنا إىل مجلة من النتائج 
  :نلخصها فيما يلي

  

 ومن هماهية التضخم، أنواعه وطرق تقديراستهدف حبثنا يف املبحث األول الكشف عن 
حركة "أجل ذلك قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، فكانت خالصتنا بأن التضخم 
، أما "صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذايت تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض

م  منها ما هي مرتبطة بنظامعايريأنواع التضخم فيمكن التمييز بينها من خالل االعتماد على عدة 
، كما أنه ميكن قياس معدالت مرتبطة مبصدرهاألسعار، ومنها ما هي مرتبطة حبدته ومنها ما هي 

التضخم إما من خالل تغري املستوى العام لألسعار وذلك باستعمال مجلة من املؤشرات أمهها الرقم 
لنقدي  فائض املعروض ايالقياسي لألسعار أو من خالل الفجوات التضخمية باالعتماد على معيار

  .و فائض الطلب
  

 كانت هدف املبحث الثاين الذي حددنا فيه التطور النظريات املفسرة للتضخمموضوع 
النظري للتضخم عرب تاريخ الفكر االقتصادي وحسب التسلسل التارخيي هلا، بدءا بالفكر 

ني اجلدد الكالسيكي مث الفكر الكينزي عند املدارس التقليدية، وانتهاءا بنظريات تيار الكالسيكي
  .ونظريات التيار الكينزي عند املدارس احلديثة

  

 عدة منها ما يرجع للطلب أو للتضخم أسبابأما نتيجة املبحث الثالث متثلت يف أن 
العرض ومنها ما يرجع لإلختالالت اهليكلية يف االقتصاد، كما بينا الدور اهلام الذي تلعبه أسباب 

 من خالل تأثريه على األوضاع االجتماعية ركها التضخماآلثار اليت يتتتجلى يف واليت التضخم 
ألفراد اجملتمع من حيث توزيع الدخل والثروة بني أفراد اجملتمع باستفادة أصحاب املشاريع 
املستثمرين وتضرر أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب األجور والرواتب،  أو من خالل تأثريه على 

يزان املدفوعات باإلضافة إىل كل من االدخار االقتصاد من حيث هيكل اإلنتاج وتوازن م
  .واالستثمار

  

 مكافحة التضخم النظريات وتعدد األسباب واآلثار إالّ أن هدف اختالفلكن رغم 
دائما واحد ينصب يف كيفية ضبط ارتفاع األسعار، والذي كان موضوع دراستنا يف املبحث الرابع 

ألمر مجلة من اإلجراءات والتدابري صنفناها إىل ومن أجل حتقيق ذلك يتطلب اوكانت خالصتنا أنه 
  .اإلجراءات النقدية، اإلجراءات املالية واإلجراءات اهليكلية



  الفصل الثانيالفصل الثاني
  

  

  السياسات االقتصادية الكلية في الجزائرالسياسات االقتصادية الكلية في الجزائر
  
  

  
  تمھيدتمھيد

  

  السياسة السعرية في الجزائرالسياسة السعرية في الجزائر  : : المبحث األولالمبحث األول

  السياسة النقدية في الجزائرالسياسة النقدية في الجزائر  : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  السياسة المالية في الجزائرالسياسة المالية في الجزائر  : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  
  

  خالصةخالصة
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  :متهيد

  
تعرضنا يف الفصل السابق لدراسة ظاهرة التضخم من حيث ماهيتها، أنواعهـا، أسـباهبا،              
آثارها وكذا السياسات املستعملة ملواجهتها، النقدية واملالية، وباعتبار دراستنا هذه هتدف إىل معرفة             

 علينا التطـرق إىل     أثر املتغريات النقدية واملالية على ظاهرة التضخم يف االقتصاد اجلزائري، أوجب          
أهم األنظمة والقوانني احملددة لألسعار وكذا السياسات النقدية واملالية املعمول هبا منذ الـسبعينات              

  .من القرن املاضي وإىل غاية وقتنا احلايل
  

وحىت نضع هذه الدراسة يف إطارها املناسب وبغيت إلقاء نظرة شاملة على أنظمة األسعار              
نقدية واملالية يف اجلزائر رأينا أنه من الضروري التعرض بالدراسة، الوصف           وكذا تطور السياستني ال   

، وقد ارتأينا مناقـشة ذلـك        في الجزائرالسياسات والمتغيرات االقتصادية الكليةوالتحليل لبعض   
  :بالتعرض لثالث مباحث هتتم كل منها مبا يلي

  
ر املعمول هبا يف اجلزائر مسار أنظمة األسعا يهتم بالسياسة السعرية وذلك بتتبع األول

   املستوى العام لألسعار؛وكذا التطورات احلادثة يف
  

 يعىن بالسياسة النقدية وذلك بالتطرق ملختلف اإلصالحات النقدية، كما يهتم بتطور الثاين
 الكتلة النقدية ومقابالهتا يف حماولة لتقييم اإلصالحات املنتهجة من طرف السلطات النقدية

  ؛تغريات النقديةوأثرها على امل
  

 نتناول فيه السياسات املالية يف حماولة إلبراز مراحل تطور السياسات واملتغريات الثالث
املالية وذلك بدراسة كل من اإليرادات والنفقات العامة باإلضافة إىل األرصدة املوازنية 

  .وطرق متويلها خالل املراحل املختلفة لتطور االقتصاد اجلزائري
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   في الجزائرالسياسة السعرية: ولالمبحث األ
  

من خالل دراستنا النظرية للتضخم يف الفصل السابق، عرفنا التضخم بأنه حركة صـعودية              
 2002 و 1970لألسعار، وبغية تفسري هذه الظاهرة يف االقتصاد اجلزائري وللفترة املمتدة ما بـني              

والـذي يتطلـب مطلـبني      "  يف اجلزائر  السياسة السعرية " عنوان   ذي أخ خصصنا هذا املبحث الذ   
املطلـب   يعرض خمتلف أنظمة األسعار اليت اختذهتا السلطات اجلزائرية، أما           املطلب األول مستقلني،  

فيهتم بتحركات األسعار وذلك للوقوف على اجتاهاهتا، فإذا اتضحت احلركـة الـصعودية             الثاين  
ذلك على وجود القوى التضخمية، ويف هذا اجملال جتدر اإلشارة إىل أننـا             ل  ذباملعىن الذي عرفناه    

  .سنتخذ من األرقام القياسية ألسعار االستهالك مترمجا الجتاهات هذه القوى
  

   في الجزائر األسعارسياسة مسار: المطلب األول
  

روري كما سبق الذكر، تعترب األسعار من أهم أعراض التضخم، وهلذا ارتئينا أنه من الـض              
إعطاء حملة عن املراحل اليت مرت هبا أنظمة األسعار، واليت تعترب من نقاط الـضعف يف الـسياسة                  

حىت اآلن ما هو إال ذليـل علـى         واالقتصادية اجلزائرية، فعدد األنظمة املعمول هبا منذ االستقالل         
  . مثلى تتوافق مع معطيات االقتصاد اجلزائري)∗(صعوبة إجياد سياسة أسعار

  

ذا املطلب سوف نتطرق إىل خمتلف األنظمة اليت خصت األسعار وهذا منذ االستقالل     ويف ه 
 1966 واملمتد مـن     مرحلة االقتصاد املوجه   وميكن تقسيم ذلك إىل مرحلتني،        وقنا احلال  وإىل غاية 
دد من طرف جهاز التخطيط، أما      ، وكما تدل عليه التسمية فإن األسعار كانت حت        1988إىل غاية   
حتدد األسعار فيه وفـق      والذي    إىل غاية يومنا   1989 من سنة    الثانية مرحلة اقتصاد السوق   املرحلة  

قانون العرض والطلب، وبصفة عامة ميكن تقسيم كل فترة من الفترات السابقة إىل مراحل أساسية               
  :وفق ما يلي

 )مرحلة االقتصاد املوجه (−19661988الفترة األوىل  )1
 ؛السياسة السعرية االستقاللية 
 ؛سياسة األسعار املخططة 
 .السياسة السعرية اجلديدة 

 )مرحلة اقتصاد السوق( إىل غاية يومنا هذا 1989الفترة الثانية  )2
 ؛السياسة السعرية يف عهد اإلصالحات 
 .سياسة حترير األسعار 

                                                                                                                                                    
عن مجموعة من اإلجراءات تتخذھا السلطات العمومية للتأثير على المستوى العام لألسعار على أسس وقواعد سياسة األسعار عبارة     ))∗∗((

  .تسمح بتحقيق أھداف اقتصادية واجتماعية مسطرة
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  مرحلة االقتصاد الموجه: رع األول الف

يتم حتديد األسعار يف االقتصاد املوجه عن طريق جهاز التخطيط الذي يلعب دورا أساسيا              
  :يف تنظيم النشاط االقتصادي، ولقد مر نظام األسعار خالل هذه املرحلة باملراحل التالية

  
  

 السياسة السعرية االستقاللية: أوال
  

 اليت حتدد    )∗(األسعار كانت تسري أساساً عن طريق ثالثة مراسيم       خالل هذه املرحلة سياسة     
الشروط العامة لألسعار وكذا هوامش الربح على مستوى جتار التوزيع باجلملة والتجزئة، باإلضافة             

 لنظام املصادقة على األسعار لبعض املواد والسلع ذات االسـتهالك الواسـع             التنفيذإىل وضع حيز    
، وكانت هذه املراسيم هتـدف      )، األحذية، املواد الكهرومنزلية واملواد الغذائية     مواد البناء، النسيج  (
  :إىل
 سد الفراغ التنظيمي الذي يتعلق باألسعار؛ )1
 .السماح باستقرار األسعار والتحكم فيها من أجل تفادي الضغوط التضخمية )2

  

ـ          مت إصدار مر   1968 فيفري   02ويف   م سوم آخر لدعم املراسيم السابقة وذلك من أجل دع
راقبة اإلدارية لألسعار، حيث مجدت األسعار عند اإلنتاج جلميع السلع واخلدمات عند املـستوى              ال

، واهلدف من ذلك هو حتقيق االستقرار لألسعار عند اإلنتـاج،           1968الذي كانت عليه يف جانفي      
 وبالتايل ميكـن أن     )1(ر املواد الفالحية والصيد البحري، واملواد املستوردة،      خص هذا التثبيت أسعا   

  .نستنتج أن ارتفاع األسعار يف هذه املرحلة كان ناجم عن التضخم بالسياسة اجلبائية
 

)سياسة األسعار المخططة: ثانيا )19701982− 
  

)باملوازاة مع املخطط الرباعي األول        عوضت سياسـة تثبيـت األسـعار        −19701973(
بالسياسة االنتقائية لألسعار، ومت االعتماد على هذا النظام اجلديد وذلك جبعله يتماشى مع آفـاق               

لـسياسة  ا  لتنفيـذ  خمططي الرباعي األول والثاين، واستعمال مستوى األسعار كآليـة ضـرورية          
ومحاية القدرة الشرائية للمستهلك    خم  احلد من آثار التض    للدولة من جهة و    االقتصادية واالجتماعية 

  .من جهة ثانية
  

                                                                                                                                                    
  .1966 ماي 12 المؤرخ في 112-66مرسوم     ))∗∗((

  .1966 ماي 12 المؤرخ في 113- 66 مرسوم     
  .1966  ماي12 المؤرخ في 114- 66 مرسوم     

))11((    BALI Hamid, inflation et mal développement en Algérie, (Alger, OPU, 1993), P92.  
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7537على املرسوم رقم     املصادقة   متلتجسيد هذه السياسة      1975 أفريـل    29يف   املؤرخ   −

، وتتـضمن سياسـة     1982واملتضمن سياسة األسعار املخططة اليت دام العمل هبا إىل غاية أكتوبر          
  )1(:األسعار املخططة أربعة أنظمة سعرية هي

  

) األسعار الثابتة نظام   )1 )fixesprixdesrégimeLe:        ختص املواد األساسـية ذات االسـتهالك 
الواسع وهتدف إىل خلق استقرار ملدة طويلة يف مستوى األسعار، فأسعار هذه املواد كانت حتدد               

 .املركزية خالل فترات حمددة بصورة مماثلة على مستوى كامل التراب الوطينمن طرف اإلدارة 
 

) األسعار اخلاصة نظام   )2 )spéciauxprixdesrégimeLe :      ويطبق هذا النوع خاصة على بعض
املنتجات اليت تريد الدولة تشجيعها مثل املنتجات الزراعية واملنتجات الصناعية اليت تـستعمل يف              

انت تستعمل إعانات الدولة من أجل تغطية الفرق بني السعر اخلـاص            اإلنتاج الزراعي، حيث ك   
  .وسعر التكلفة

 

)ستقرةاألسعار امل نظام   )3 )stabilisésprixdesrégimeLe:        طبق هذا النوع من أجـل جتـسيد
 وذلك طبقا للتقديرات املدرجة يف املخطط، وختص هـذه          تهدف التحكم يف تكلفة االستثمارا    

عدنية ومواد البناء، واهلدف من هذا النظـام هـو احلـد مـن              األسعار الصناعات احلديدية وامل   
  .التذبذبات يف األسعار النامجة عن ارتفاع أسعار املواد املستوردة

   

) األسعار املراقبة نظام   )4 )contrôlésprixdesprixLe :      وهي ختص كل املنتجات غري اخلاضعة
يق التسعري أو عن طريـق حتديـد    ألنظمة األسعار الثالثة السابقة، كما تكمن املراقبة إما عن طر         

 .هوامش الربح
 

  

) السياسة السعرية الجديدة: ثالثا )19831989 − 
  

عند بداية املخطط اخلماسي األول مل يكن هناك استبدال لنظام األسعار، وإمنا جاء يف هذا               
وختفـيض هـذه    األخري مجلة من التوجيهات هتدف إىل رفع العالقة بني األسعار وتكاليف اإلنتاج             

تستجيب ملتطلبات التسيري االقتصادي، ومحاية وتطوير القدرة        جلعلها   األخرية إىل مستويات مقبولة   
  .الشرائية جملموع السكان وإنعاش النشاطات االستراتيجية

                                                                                                                                                    
))11((  DEBBOUB Youcef, Le nouveau mécanisme économique en Algérie, (Alger, OPU, 1995), PP 85-86.  
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طبق وفق مقتـضيات املرحلـة،      ت جديد لألسعار    سياسة مت وضع    1983إال أنه يف أكتوبر     

  )1(: هذه السياسة يف تطبيق نظامني لألسعارتتجلىو
 

 تشمل السلع واخلدمات االستراتيجية األساسية وذات االسـتهالك  : مركزيانظام األسعار احملددة   )1
 .الواسع يف نفس الوقت، وقائمة هذه املنتجات تدرج ضمن املخططات السنوية

 

 للنظام السابق واليت أسـعارها       وهي تشمل السلع واخلدمات اليت ال ختضع       :نظام األسعار املراقبة   )2
ين، ومن أجـل    ليس هلا أثر اقتصادي واجتماعي من شأنه اإلخالل باألهداف الكربى لالقتصاد الوط           

تمثل ذلك بفرض نوعني     مت تكملته مبكانزمات التعويض وتعديل األسعار، وي       ضمان سري هذا النظام   
 :من التسعرية

  

 جمموعة سلعية مبـا     22مة، وهو يشتمل على      خيص املواد ذات األسعار املدع     النوع األول  
 .فيها السلع ذات االستهالك الواسع كاحلبوب، احلليب ومشتقاته

 
  

جمموعـة سـلعية     55 فهو خيص املواد ذات األسعار غري املدعمة ويشمل          النوع الثاين أما  
ا فيها بعض املواد األولية وسلع التجهيز الضرورية لعملية         مستوردة ونوعني من السلع منتجة حمليا مب      

االستثمار، حيث كانت تفرض رسوما على النوع الثاين من املنتجات حتول لتـسديد الفـارق يف                
  .السعر بني السعر احلقيقي والسعر املدعم وبالتايل ختفيف عبء التكلفة االجتماعية على الدولة

  
   

نات كان يهدف إىل ممارسة الرقابة واملتابعة ملنحنيات التضخم،         إن نظام األسعار لعقد الثماني    
والعمل على تطابق األسعار واألجور ومن مت حتقيق الربط بني األسعار واألجور واإلنتاجية، ولكن              

 إىل تـدهور القـدرة      نتيجة تذكر يف هذا اخلصوص ممـا أدى       كل اجملهودات املبذولة مل حتقق أية       
 الباب ألزمات اقتصادية واجتماعية عدة، ومنه تعددت االحتماالت الـيت         الشرائية للمواطنني وفتح    

تؤكد على أن وضعية األسعار أفلتت من القواعد اليت وضعها النظام املعمول به الذي كان يهدف                
  .إىل التحكم فيها وتوجيهها ومراقبتها

  

                                                                                                                                                    
))11((  BALI Hamid, Op, cit, PP 100-101..  



  السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاينالفصل 

    9090

 
  مرحلة اقتصاد السوق: الفرع الثاني

  

سة السعرية يف عهد اإلصـالحات وسياسـة حتريـر          السيا:  إىل املرحلةميكن تقسيم هذه    
  .األسعار

  

  اإلصالحاتالسياسة السعرية في عهد: أوال
  

لتحول من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق كان        اهلادفة ل يف أطار اإلصالحات االقتصادية     
من الضروري وضع سياسة أسعار مطابقة مع اخلصوصيات اجلديدة هلذا األخري، حيـث أن هـذا                

 كان مبين على حترير أسعار أغلب املنتجات واخلدمات ورفع الدولـة دعـم األسـعار                )1(نظامال
تدرجييا، كما كان يسعى إىل التحكم يف األسعار، حبيث تكون كل أسـعار الـسلع واخلـدمات                 

  .مربوطة بإحدى النظامني، نظام األسعار املقننة أو نظام األسعار احلرة
  

)األسعار املقننة نظام   )1 )sréglementéprixdesrégimeLe:)∗(         نظـام األسـعار املقننـة يتبـع
  )2(:طريقتني

  :يطبق نظام األسعار املقننة عن طريق" 
  ضمان األسعار عند اإلنتاج؛ )1
 ".أو اهلوامش/ أو حتديد احلد األعلى و / و  )2

 

)األسعار املضمونة عند اإلنتاج    • )productionlaàgarantisprixLes :   وهي حمددة على
ج السلع واخلدمات اليت يتطلب إنتاجها التشجيع واحلماية        مستوى املنتج، وهي ختص إنتا    

 أو التحفيز كوهنا تندرج ضمن املخططات االقتصادية واالجتماعية؛
 

) واهلوامش املسقفة األسعار   • )esmdesetprixdesntplafonnemeLe arg :   حيث أنه يف
ظل نظام األسعار املسقفة مت إخضاع العديد من املنتجات إىل أسعار قصوى ال ميكـن                

اخل، أمـا بالنـسبة   ... ا يف إطار محاية القدرة الشرائية لألفراد، مثل اخلبز والزيت       جتاوزه
للنظام الثاين وهو نظام اهلوامش املسقفة جند أن الدولة ال تتدخل يف حتديد السعر بشكل               

 .مباشر وإمنا تتدخل على مستوى اهلوامش بالنسبة للمنتج
  

                                                                                                                                                    
 .1 المادة 1989ية  جويل05 المؤرخ في 12- 89قانون   ))11((

  

  : للتفصيل أكثر عد إلى      ))∗∗((
Harchaoui Abdelkrim, La Réforme du Système des Prix et des Subventions, une journée d’information 
gouvernement opérateurs sur l’accord Stand Bay, (Alger, Présidence de l’état, 1994) P59-62.  

  .12ادة  الم12- 89قانون   ))22((
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)األسعار احلرة نظام   )2 )libresprixdesregimeLe:         عدا السلع واملنتجات اليت يـنص القـانون
خلضوعها لنظام األسعار املقننة، فتخضع أسعار بقية السلع واخلدمات، والـيت ال تكـون هلـا                
خصوصية أساسية لالقتصاد والعائالت للنظام احلر هذا األخري يطبق لتجـسيد جمموعـة مـن               

 :االعتبارات
وجيه االقتصاد حنو املنتجات اليت هلا قـدرة        حرية األسعار تعترب وسيلة فعالة لتنشيط وحتفيز وت        )1

  منافسة معتربة يف السوق؛
األسعار احلرة متكن آليات السوق من التفاعل فيما بينها دون قيد، األمر الذي يكون له نتائج                 )2

 إجيابية على مستوى االستثمار؛
  .يسمح هذا النظام مبعرفة الوضعية احلقيقية للسوق )3

  

  تحرير األسعارسياسة: ثانيا
  

تعتمد سياسة حترير األسعار على إلغاء الدعم وكافة أشـكال التـدخل اإلداري يف األداء               
السعري قصد إزالة التشوهات السعرية وحترير قيمتها وحركتها، بغية املسامهة يف قيـام وتطـوير               

وترشيد استخدام املوارد وتصويب توجيهها وتوظيفهـا       اقتصاد السوق وإىل ضغط الطلب الكلي       
ة اإلنتاج احمللي والصادرات وتقليص الواردات مبا يؤثر إجيابا على ميزان املدفوعات، وإىل             وإىل زياد 

تعبئة املوارد املالية للدولة خلفض العجز املوازين وزيادة خمصصات التنمية وصـوال يف النهايـة إىل                
  )1(.السيطرة على التضخم

  

 هـي   األمـر  هلذا   األساسية املتعلق باملنافسة اخلاصية     25/01/95  املؤرخ يف  95/06 األمروفق   )3
 كل املواد واخلدمات حتدد بصفة      فأسعار احلرة،   األسعاراحتواؤه على نظام يدعى اقتصاديا بنظام       

الطلب، ومن خالل هذا املنظور     والعرض  قانون   على   املبنيةحرة وفقا لقواعد املنافسة يف السوق       
أن تقيـد املبـدأ   للدولة  ميكن حيث ،ولة يقتصر فقط يف احلاالت القصوى   اجلديد فان تدخل الد   

العام حلرية األسعار وذلك بتقنني أسعار السلع واخلدمات الـيت تعتربهـا الدولـة ذات طـابع                 
استراتيجي، كما ميكن أن تأخذ تدابري للحد من ارتفاع األسعار أو حتديد األسـعار يف حالـة                 

االت القصوى، كما تتخذ هذه التدابري االستثنائية مبوجب مرسوم         ارتفاعها املفرط وذلك يف احل    
)ملدة أقصاه ستة    )∗(.أشهر بعد أخد برأي جملس املنافسة 06(

  
 

                                                                                                                                                    
  .247، ص المرجع السابققدي عبد المجيد،   ))11((
  .5 و4، المادة 2003 يوليو 19 المؤرخ في 03 – 03األمر رقم       ))∗∗((
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  في الجزائريلمستوى العام لألسعار تطور ا: المطلب الثاني

  

ـ   وذلك  ألسعار  احتركات  يف  بحث  سنقوم فيما يلي بال    مـا  ا، فـإذا    للوقوف على اجتاهاهت
ل ذلك على وجود قوى تضخمية يف االقتصاد،        ذصعودية باملعىن الذي عرفناه     الركة  احلاتضحت لنا   
ستخدم سن التضخم هو ارتفاع األسعار، ويف هذا اجملال جتدر اإلشارة إىل أننا             مظاهرمن  باعتبار أن   

الفترة موضع الدراسـة    مؤشرا ومترمجا الجتاهاهتا، وسنراعي أن تكون       كاألرقام القياسية لألسعار    
طويلة نسبيا، نظرا لطبيعة احلكم على الظاهرة تتطلب ذلك، ومن مث فإننا سنختار الفترة املمتدة من                

  . وهي املرحلة اليت توفرت لنا حوهلا املعطيات الالزمة للدراسة2002 إىل غاية 1970
  

لسياسة الرقابة على أسعار السلع االستهالكية، وميكن توضيح        مالزم  إن التضخم يف اجلزائر     
]ذلك أكثر باالعتماد على الشكل      الذي يوضح تطور األرقام القياسية ألسعار االسـتهالك         01/02[

  )∗(.وذلك باعتبارها الوسيلة العلمية الوحيدة اليت تترجم اجتاهات املستوى العام لألسعار
    

] الشكل رقم )المستوى العام لألسعار في الجزائر   مؤشرتطور: 01/02[ )19702000 −  
  

0
20
40
60
80

100
120
140
160

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

السنوات

ار
سع
لأل

ام 
الع

ى 
تو
مس
ال

  
   Office National des Statistiques بناءا على إحصائياتالطالب  من إعداد :املصدر

  
  
  

 سجل ارتفاعا مـستمرا   قد  يتضح من املنحىن السابق أن الرقم القياسي ألسعار االستهالك          
 نقطة يف   11 مبعدل زيادة سنوية قدرها      2002 إىل غاية    1970خالل كل فترة الدراسة واملمتدة من       

صـبح الرتفـاع    ، حيث أ  1990املتوسط تقريبا، حيث أنه سجل معدل ارتفاع ثابت إالّ بعد سنة            
  .األسعار وترية متزايدة وميكن إرجاع ذلك إىل إلغاء لدعم وحترير نظام حتديد األسعار

  
  

                                                                                                                                                    
  . وما بعدھا8األول ص أنظر الفصل   ))∗∗((
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واملمتـدة مـن    املرحلة األوىل   ومن هذا املنطلق إرتئينا أن نقسم جمال دراستنا إىل مرحلتني           
 إىل  1990فتمتد من   املرحلة الثانية   تضخم املكبوت، أما     واليت تعرف مبرحلة ال    1989 إىل غاية    1970
  . واليت تعرف مبرحلة التضخم الصريح2002غاية 

  

) مرحلة التضخم المكبوت: ولالفرع األ )19701989 − 
  

] رقمجدولال )عار في الجزائر  العام لألسى المستو مؤشرتطور :01/02[ )19701989 −  
1001995 =  

  

  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات
املؤشرات 
  السنوية

2,5  3,5  5,5  8,5  1,6  6,6  3,7  1,8  5,9  6,10  

  58,11 28,17 96,10  61,10  20,8  17,5  45,5  77,3  92,1  12,6  %التغري 
  

  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنوات
املؤشرات 
  السنوية

6,11  3,13  2,14  1,15  3,16  0,18  2,20  7,21  0,23  2,25  

  57,9  99,5  43,7 22,12 43,10  95,7  34,6  77,6 66,14  43,9  %التغري 
  Office National des Statistiques بناءا على إحصائياتالطالب  من إعداد :املصدر

ـ         1990خالل السنوات العشرين حىت عام       ان ، عندما بدأ تنفيذ تدابري حترير األسـعار، ك
 ومل ترتفـع معـدالت   )1(، يف املائة يف املتوسـط 9معدل التضخم السنوي يف اجلزائر يبلغ حوايل   

، كما أن استقرار األسعار كـان       1986التضخم إال مرة واحدة بعد األزمة النفطية األوىل يف عام           
ضوابط واسعة االنتشار على السلع، حيث      واضحا، حيث جرى كبت الضغوط التضخمية بفرض        

 يف املائة من البنود اليت تشكل الرقم القياسي ألسعار املـستهلك            50 كان أكثر من     1990يف عام   
  )2(.خاضعة إما حلدود قصوى سعرية أو حلدود على هوامش األرباح

  

)التخطيط املركزي   من إستعرضنا ملعدل التضخم يف مرحلة        )19701989  وجدنا أن الرقم    −
 سنويا يف املتوسط، إالّ     %9شري إىل أن معدل الزيادة يف األسعار بلغ         يالقياسي ألسعار االستهالك    

 ميكن تفسري هـذا االرتفـاع يف      وأن األرقام القياسية مل تأخذ يف اعتبارها أسعار السوق املوازية،           
  :األسعار بـ

 التضخم املستورد؛ )1
 االنتعاش النقدي املرتبط بتمويل القروض للمؤسسات؛ )2
 .سك النقود من أجل ختفيض عجز امليزانية )3

                                                                                                                                                    
  .69 ص ،)1998صندوق النقد الدولي، واشنطن، (تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، : ، الجزائركريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
  .69 ص المرجع السابق،  ))22((
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ومنه ميكن القول أنه، إذا أخذ بعني االعتبار أسعار السوق السوداء بالنسبة للسلع املختلفة              
ابنا الرغبة يف اإلنفاق املكبـوت،      عند حساب الرقم القياسي لألسعار، وإذا أخذنا كذلك يف حس         

فكان البد أن يرتفع هذا الرقم بصورة أكرب استجابة للقوى االقتصادية املتعلقة بالعرض والطلـب،               
  .ذلك أن الرقابة املباشرة على األسعار واإلعانات قد كبتت األسعار ومنعتها من االرتفاع

  

الك مل تعرب تعبريا كامال عن القـوى        مما سبق ميكننا القول أن األرقام القياسية عند االسته        
التضخمية يف االقتصاد اجلزائري حيث أهنا َعربة عن التضخم الظـاهر فحـسب دون التـضخم                
املكبوت، وذلك نظرا لتدخل الدولة وإشرافها على جهاز األسعار، وبـذلك مل تـتح للعوامـل                

  )∗(.كبوتم يف هذه احلالة بالتضخم املاالقتصادية أن تعمل حبرية، ويسمى التضخ
  

) مرحلة التضخم الصريح: ثانيالفرع ال )19902002 − 
  

]جدول رقمال ) العام لألسعار في الجزائر ى المستو مؤشرتطور :02/02[ )19902002 −  
1001995 =  

  

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات
املؤشرات 
  2,135  7,131  3,126  6,121  100  7,75  6,58  6,48  9,36  3,29  السنوية

  66,2  28,4  87,3 60,21 10,32 18,29 58,20 71,31 94,25 27,16  %التغري 
  

  2002  2001  2000  السنوات
املؤشرات 
  4,143  4,141  6,135  السنوية

  41,1  28,4  30,0  %التغري 
  Office National des Statistiques ا على إحصائيات بناء الطالب  من إعداد:املصدر

  

]من اجلدول   يتبني لنا بأن مؤشر أسعار السلع االستهالكية ارتفع بنسبة كبرية جدا            02/02[
19902002 الفترة   خالل ، مبعدل زيادة   2002 سنة   %4,143 إىل   1990 سنة   %3,29نسبة  ال من   −

خـالل  الكبري   األسعار   استمرار ارتفاع  يف املتوسط، وكثريا ما كان يرجع        %94,14سنوية قدرها   
هذه املرحلة إىل رفع دعم احلكومة وإىل حترير األسعار بالنسبة جملموع السلع واخلدمات وذلك بغية               

ألسعار ترتفع بصورة مستمرة وحبرية استجابة للعرض والطلب دون تدخل غري طبيعي مـن              جعل ا 
  .السلطات

  

  

                                                                                                                                                    
  .07األول ص أنظر الفصل   ))∗∗((
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، وبعـد   %71,31 بـ   1992لقد بلغ التضخم مبؤشر أسعار االستهالك أعلى معدل له عام           

 1994 خالل عـامي     %10,32 و %18,29االخنفاض عاود االرتفاع خالل السنتني التاليتني ليصل        
 وميكن إرجاع ذلك لرفع الدعم عن السلع احملددة يف إطار اتفاق االستعداد االئتماين الثالث               1995و
 من إمجايل السلع املدرجـة يف مؤشـر   %84لتصل نسبة السلع احملرر أسعارها إىل      ) 1994أفريل  (

، اخنفض هـذا    %96,18 واملقدر بـ    1996 إالّ أنه وبعد املعدل املرتفع لعام        )1(.أسعار املستهلك 
، %87,3املعدل وهذا منذ مدة طويلة يف تشكيله ألرقام ثنائية إىل تضخم برقم واحـد بنـسب                 

 إىل غاية عام    1997 خالل الفترة املمتدة من عام       41,1%،  28,4%،  30,0%،  66,2%،  28,4%
ارب يف األسعار مع أسعار السوق احلرة وهو ما أدى إىل اخنفاض             وهذا ما يترجم عملية التق     2002

  .شدة الضغط الصعودى من هذا املصدر على األسعار
  

)من خالل ما سبق نستخلص أن التضخم مرتبط بتقنني           )ntrationneme     أسـعار الـسلع 
حـدث يف   االستهالكية، وأن التضخم قد ال يصاحبه يف كل األحيان ارتفاع األسـعار، حيـث               

االقتصاد اجلزائري ضغوط تضخمية ومع ذلك فإن األسعار مل ترتفع ارتفاعا يعكس كل القـوى               
 واليت ميكن تعريفها مبرحلة التـضخم املكبـوت،         1989التضخمية وهذا ما ميز الفترة ما قبل عام         

 إلغاء الرقابة على    وبعد ذلك مت حتويل التضخم من تضخم مكبوت إىل تضخم جامح وذلك نتيجة            
 1996معظم أسعار السلع االستهالكية لتبلغ معدالت التضخم أرقام ثنائية وذلك إىل غايـة عـام                

واليت اتسمت باجلموح، ليصل بذلك إىل مرحلة التضخم املكشوف أو الصريح والذي اخنفـضت              
  .2002 إىل غاية عام 1997فيه معدالت التضخم لتشكل بذلك أرقام أحادية وذلك من عام 

  

                                                                                                                                                    
  .209، ص)1994لجزائر، دار ھومة، ( المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ،الھادي خالدي  ))11((



  السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاينالفصل 

    9696

 

   في الجزائرالسياسة النقدية: المبحث الثاني
  

  :تنقسم الدراسة يف هذا املبحث والذي يعين بالسياسة النقدية يف اجلزائر إىل مطلبني
  

الـسياسة النقديـة     يهتم مبسار السياسة النقدية وذلك بالتطرق ملختلف إصالحات          املطلب األول 
  ؛2002 وإىل غاية سنة1970املنتهجة من طرف السلطات النقدية ابتداءا من سنة

  

  .هجةتتطور املتغريات النقدية وذلك يف حماولة لتقييم أثر السياسة النقدية املنيتناول املطلب الثاين 
  

   في الجزائر النقديةة السياسمسار: ولالمطلب األ
  

 التنمية اليت تبنتها حكومة اجلزائرية بعد االسـتقالل والـيت ترتكـز علـى               إستراتيجيةإن  
التخطيط، وأمام السيطرة الشاملة للدولة على النشاطات االقتصادية، جعلت وزارة املاليـة هـي              

، إال أنه ومن أجل مراقبة    1966املسؤولة على تسيري النقد والقرض، وذلك مبوجب قانون املالية لسنة         
 والـيت   1970أكثر صرامة للتدفقات النقدية قررت السلطات اجلزائرية إجراء إصالحات ابتداء من            

  :ميكن متثيلها فيما يلي
  

  إصالحات السبعينات : الفرع األول
  

إصالح يهدف إىل مراقبة التدفقات النقدية       إجراء   1970قررت السلطات اجلزائرية ابتداء من    
)والعمليات املالية للمؤسسات العمومية، مما انبثق عنه إنشاء اجمللس الوطين للقرض           )SNC   واللجنـة 

)التقنية للمؤسسات املصرفية )CTIF7147 وذلك مبوجب األمر   .1971 جوان 30 املؤرخ يف−
  

لقد كان هدف احلكومة يف فترة السبعينات حتقيق النمو االقتصادي والتوظيـف الكامـل              
فطبقت سياسة نقدية توسعية كان فيها النظام املصريف هو أسـاس تـوفري األمـوال الـضرورية                 

هو أساس التمويل فـإن البنـك        ولكون النظام املصريف     ،للمؤسسات وهذا ما يسمح خبلق النقود     
املركزي كان جمربا على إعادة التمويل وتوفري السيولة الالزمة للبنوك التجارية مع العلم أن معـدل                

  .%75,2 مبقدار1961اخلصم بقي ثابتا منذ
  

، فـإن االسـتثمارات     ومنوذج التخطيط املركزي املتبع    "القروض القابلة للتسديد  "ومع مبدأ   
كانت مرتبطة أساسا بإحدى احللقات أحيانا ومبجاميعها أحيانا أخرى وهي املـداخيل البتروليـة،              
موارد امليزانية العامة، املديونية اخلارجية وهذا أدى إىل إمهال دور البنوك، حيث حتولت إىل جمـرد                

سات االقتصادية العمومية مما أثـر      تلعب دور الوسيط بني اخلزينة العامة واملؤس       )1(شبابيك حماسبية 
  .سلبا على نوعية اخلدمات

                                                                                                                                                    
))11((    GOUMIRI Mourad, L'offre de la monnaie en Algérie (Edition ENAG, Alger, 1993), P103.  
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  إصالحات الثمانينات : الفرع الثاني
  

دفعت املشاكل اليت طرحتها إصالحات السبعينات إىل صدور قانون يف هناية العقد حتـت              
7909رقم ، ولقد أدخل هذا القـانون      1980 املتضمن قانون املالية لعام    1979ديسمرب 31 بتاريخ −

عاملني يتعلقان بسياسة التمويل امليزاين لالقتصاد عن طريق إعانات اخلزينة وإتاحة إمكانية التمويل             
  )2(.الذايت للمؤسسات العمومية

  

يف وسائل الدفع اخلارجيـة     إال أنه يف هذه الفترة عرف االقتصاد اجلزائري تدهورا السيما           
، باإلضافة إىل سوء وضعية املؤسسات العموميـة الـيت          1986بسبب اخنفاض أسعار النفط يف سنة     

تراكمت عليها الديون الضخمة بسبب خضوعها ألهداف احلكومة يف جمال األسعار والتوظيـف،             
دولة، وبذلك كان لزاما علـى الـسلطات        مما أدى إىل ضرورة إعادة النظر يف الدور االقتصادي لل         

اجلزائرية اإلسراع يف إجراء إصالحات على مستوى السياسة النقدية جتـسدت يف أرض الواقـع               
اهلدف منهم هو التحول بالنظام االقتصادي مبادئه ومؤسساته حنو اقتصاد يقـوم      )*(بصدور قانونني 

  .على أسس وقواعد السوق
 
  1986قانون القرض والبنك لسنة : أوال

  

حتت ضغط أزمة النفط اخلانقة، فأول إجراء قامت به احلكومة اجلزائرية ضمن سلسلة مـن               
اإلجراءات النقدية هو إصدارها لقانون بنكي جديد هدفه األساسي إصالح املنظومـة املـصرفية،              

تضيه قواعد ومبادئ   مبوجبه مت توضيح بوضوح مهام ودور البنك املركزي والبنوك التجارية كما تق           
النظام املصريف، مع إعادة االعتبار لدور وأمهية السياسة النقدية وتنظيمها حلجم الكتلـة النقديـة               
املتداولة، ومراقبتها متاشيا وحتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية، معتمدا على املخطط الوطين            

  . نكماش املطلوبللقرض، مستعملة آليات وأدوات نقدية إلحداث التوسع أو اال
  

وهكذا أصبحت سياسة االئتمان املصريف ختضع ملتطلبات وحاجات االقتصاد الكلي وليس           
الحتياجات املؤسسات، األمر الذي نتج عنه نوع من االستقاللية واملرونة يف تعديل أسعار الفائدة              

فيما تتعلـق   االمسي املطبقة من طرف املصارف، مع ضبط وتعديل إجراءات التعامل مع املؤسسات             
  .بشروط منح االئتمان

  

                                                                                                                                                    
رسالة ماجستير غير منشورة،  (- دراسة حالة بنك الجزائر-ثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية حسينة، أشملول   ))22((

  .34ص ، )2001جامعة الجزائر، 
  .، المتعلق بنظام البنوك والقروض1986 أوت 19 المؤرخ في 12-86قانون رقم   ))**((

  . المتعلق بالبنك والقرض12- 86دل والمتمم للقانون ، المع1988 جانفي 12 المؤرخ في 06- 88قانون رقم    
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  )1(:ومنه ميكن إجياز أهم املبادئ والقواعد األساسية اليت تضمنها القانون يف النقاط التالية
  

 اجلهاز املصريف يف تـوفري املـوارد        وإشراكتقليص دور اخلزينة املتعاظم يف متويل االستثمارات         )1
 املالية الضرورية للتنمية االقتصادية؛

 ن للبنك املركزي وظائفه التقليدية ودوره كبنك البنوك؛أعاد القانو )2
 مت الفصل بني البنك املركزي كمقرض أخري وبني نشاطات البنوك التجارية؛ )3
أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورها يف تعبئة االدخار وتوزيع القرض يف إطـار               )4

هما كان شكلها ومدهتا، وأصبح  املخطط الوطين للقرض، كما مسح هلا بإمكانية تسلم الودائع م         
ه أو لألشكال اليت يأخـذها، كمـا        تأيضا بإمكاهنا أن تقوم بإحداث االئتمان دون حتديد ملد        

استعادت املصارف حق متابعة استخدام القرض وكيفية استرجاعه، واحلد من خماطر القـرض             
 .خاصة عدم السداد

 
 

  1988قانون استقالل البنوك لسنة : ثانيا
 

 بإصـدار قـانون   1988 جـانفي  12ولقد مت تعديل القانون السابق بقانون تكميلـي يف     
8806 فجعلها مؤسسات عمومية اقتصادية مستقلة، كمـا       " استقاللية املؤسسات " واخلاص بـ    −

بنوك التجارية مسبقاً من طـرف املخطـط الـوطين          نص على حتديد القروض املقدمة من طرف ال       
للقرض وعلى ضرورة ختلي اخلزينة العمومية عن متويل االستثمارات العمومية، وعلى تعزيـز دور              

  .البنك املركزي اجلزائري
  

ويف هذا اإلطار ميكن حتديد املبادئ والقواعد اليت قام عليهـا هـذا القـانون يف النقـاط                  
  )1(:التالية

  اللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد واملؤسسات؛إعطاء االستق )1
دعم دور البنك املركزي يف ضبط وتسيري السياسة النقدية ألجل إحداث التوازن يف االقتـصاد        )2

 الكلي؛
ضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، وهذا يعـين         خييعترب البنك شخصية معنوية جتارية       )3

 ابتداءا من هذا التاريخ إىل قواعد التجارة وجيب أن يأخذ أثناء نـشاطه              أن نشاط البنك خيضع   
 ؛ واآلماناملردوديةرحبية، مببدأ ال

                                                                                                                                                    
  .183 ص  بن على، المرجع السابق،بلعزوز  ))11((
  .184 المرجع السابق،  ))11((
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ميكن ملؤسسات املالية غري املصرفية أن تقوم بتوظيف نسبة من أصوهلا املالية يف اقتناء أسهم أو                 )4
  صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطين أو خارجه؛تسندا

سات القرض أن تلجأ إىل اجلمهور من أجل االقتراض على املدى الطويـل، كمـا               ميكن ملؤس  )5
 .ميكنها أن تلجأ إىل طلب ديون خارجية

  

من أهم نتائج إصالحات الثمانينات هو استعادة البنك املركزي لصالحياته فيما خيص على             
ملؤسسات القـرض،   األقل تطبيق السياسة النقدية مبا يف ذلك حتديد سقوف إعادة اخلصم املمنوحة             

إضافة إىل ذلك أعيد النظر يف العالقات اليت تربط مؤسسة اإلصدار باخلزينة إذ أصبحت التسبيقات               
  .املمنوحة للخزينة تنحصر يف حدود يرمسها مسبقا املخطط الوطين للقرض

  

ومنه ميكن اعتبار فترة الثمانينات مرحلة متهيدية ومرحلة تقنني ملرحلة قادمة للتنفيذ، ومـع              
الظروف الصعبة اليت عرفتها البالد يف أواخر هذه الفترة، تداخلت الوظائف وكان الفـصل بـني                
السياستني النقدية واملالية ظاهريا فقط، حيث كان مستوى السيولة يتحدد بوضع امليزانية العامـة              

ـ                 اس منـو   للدولة، أما متويل النفقات العامة فيتم غالبا من خالل موارد بيع البترول اليت تعتـرب أس
  .السيولة النقدية، وكثريا ما وجدت السلطات النقدية صعوبة يف التحكم يف اجتاه الكتلة النقدية

  
  

  )1989ماي (قانون االستعداد االئتماني األول : ثالثا
  

أحدث هذا االتفاق تغريا جذريا على مستوى املنظومة التشريعية يف اجملال النقدي، إذ بعـد               
قريبا من تاريخ االتفاق مت صدور قانون جيعل من إعادة االعتبار للجهاز املصريف بصفته مشرفا               سنة ت 

على السياسة النقدية وعالقة السلطة النقدية مع اخلزينة ومواضع نقدية أساسية أخرى جماال له، وقد               
9010متثل هذا القانون يف رقم     ، إذ قبل هـذا     1990 أفريل   14يف املتعلق بالنقد والقرض والصادر      −

اإلصالح املشار إليه مل يكن ميكن احلديث عن وجود سياسة نقدية واضحة وذلك للتـداخل بـني                 
  )1(.اخلزينة العامة والبنك املركزي هذا من جهة وضعف الوساطة املالية من جهة أخرى

  
  

قوانني ضبط السياسة النقدية وفق متطلبات مرحلـة حتـول          فعلى إثر هذا القانون وضعت      
االقتصاد اجلزائري إىل ميكانيزمات السوق، ولتمكني السلطة النقدية من حتقيق أهدافها عمل هـذا              

  )1(:القانون على فصل السياسة النقدية عن السياسة املالية من خالل

                                                                                                                                                    
 -1995-1988دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة - التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية فعاليةقدي عبد المجيد،  ))11((
  .277، ص )1995  جامعة الجزائر، غير منشورة،أطروحة دكتوراه دولة(
  .305، 304، ص ص المرجع السابق ،علي توفيق الصادق وآخرون  ))11((
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ديد مدة االسترجاع إجباريـا     وضع سقف لتسليف البنك املركزي لتمويل عجز امليزانية مع حت          )1
  يف كل سنة؛

 

 وفـق   1990 أفريـل  19إرجاع ديون اخلزينة العمومية جتاه البنك املركزي املتراكمة إىل غاية            )2
  سنة؛15جدول ميتد على 

 

عريف بأن عملية االئتمان بأنه عملية مـن        إبعاد اخلزينة العمومية عن دائرة االئتمان، وذلك بت        )3
 العمليات البنكية؛

 

 .إزالة االكتتاب اإلجباري من طرف املصارف التجارية لسندات اخلزينة )4
  

وبذلك أصبح البنك املركزي مبوجب قانون النقد والقرض املسؤول الوحيد عـن تـسيري              
ىل فصل السياسة النقديـة عـن       السياسة النقدية ويف ظل استقاللية تامة، فكان اهلدف باإلضافة إ         

  :السياسة املالية التحكم يف الكتلة النقدية عن طريق
  

  حماربة التضخم وخمتلف أشكال التسربات؛ )1
 

 وضع نظام مصريف عصري وفعال يف مستوى تعبئة توحيد املوارد؛ )2
 

 احلد من توسع القرض الداخلي؛ )3
 

سعار الفائـدة وجلـب املـوارد       احلد من اللجوء إىل اإلصدار النقدي حيث يتم التأثري على أ           )4
 املدخرة؛

 

 .عدم التمييز بني األعوان االقتصاديني خبصوص منح القرض، باإلضافة إىل إنشاء سوق نقدي )5
 

وأخريا ميكن القول أن قانون النقد والقرض قد وضع وبشكل تام املنظومة املصرفية والنظام              
  .اد موجه بآليات السوقالنقدي يف مسار االنتقال من اقتصاد مسري مركزيا إىل اقتص
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  إصالحات التسعينيات: الفرع الثالث
  

نتيجة لعدم وجود سياسة نقدية فعالة والتداخل املوجود بني اخلزينة العامة والبنك املركزي             
قررت السلطات اجلزائرية اختاذ إصالحات جذرية يف ميدان السياسة النقدية هتدف مـن خالهلـا               

زي واالنتقال إىل اقتصاد السوق، ولقد توجت هذه اإلصـالحات          التخلي على منط التخطيط املرك    
بانتهاج جمموعة من اإلجراءات واملتمثلة يف سياسة تصحيحية كانت اهليئات املالية الدولية طرفـا              

  .فيها
  

دخلت اجلزائر يف مفاوضات مع مؤسسات النقد الدوليـة للحـصول علـى القـروض               
، قـصد  1991 والثانية يف جوان1989تني األوىل يف ماي   واملساعدات فوقعت على اتفاقيتني استعدادي    

حتقيق االستقرار االقتصادي مبا يسمح بفتح اجملال النطالق التنمية االقتصادية، إال أن الـصعوبات              
 فشل االتفاقيتني السابقتني مع     ، أدى إىل  1993االقتصادية واالجتماعية وتزايد الصعوبات خاصة سنة     

مؤسسات النقد الدولية، مما أوجب على السلطات اجلزائرية اللجوء مرة ثالثة إىل صـندوق النقـد                
الدويل والبنك العاملي إلبرام اتفاقية يف إطار برنامج االتفاق املوسع أو ما يسمى بربنامج التعـديل                

  .اهليكلي
  

م ما أجنز من سياسات نقدية وذلك يف كـل          وعلى ضوء ما تقدم، سوف نقوم بدراسة أه       
  .اتفاق من االتفاقات املذكورة سابقا

  

  )1991جوان(االتفاق االستعداد االئتماني الثاني : أوال
  

تعداد ثـان    مت االتفاق بني اجلزائر وصندوق النقد الدويل على االس         1991 جوان   03بتاريخ  
من نوع استعداد ائتماين، لكن تنفيذ هذا االستعداد عرف بعض الظروف غري املالئمة، مما جعلـها                

  )1(.عائقا أمام تطبيق بنوده املتفق عليها
  

  : يف اجلانب النقدي ما يليدوقد استهدف هذا االستعدا
  

  يل الدينار؛حترير التجارة اخلارجية والداخلية من خالل العمل على حتقيق قابلية حتو )1
ترشيد االستهالك واالدخار عن طريق الضبط اإلداري ألسعار السلع واخلـدمات وكـذلك              )2

 .أسعار الصرف وتكلفة النقود
  

                                                                                                                                                    
))11((  BENISSAD Hocine, Algérie: Restructuration et reformes économique 1979-1993 (Alger, OPU, 1994), 

PP 140-141.  
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  :وقد وضعت احلكومة لتحقيق هذه األهداف جمموعة من اإلجراءات النقدية
 

  مليار؛41 جبعلها يف حدود 2Mالعمل على احلد من الكتلة النقدية  )1
ختفيض الدينار قصد تقليص من الفرق املوجود بني أسعار الصرف الرمسية وأسعار الصرف يف               )2

 ؛%25السوق املوازي على أن ال يتجاوز الفرق 
 %5,11 إىل   1991تعديل املعدالت املطبقة يف إعادة التمويل، إذ مت رفع معدل اخلصم يف أكتوبر             )3

 ؛%17 وحتديد سعر تدخل بنك اجلزائر على مستوى السوق النقدية بـ %5,10بدال من 
 تأطري تدفقات القروض للمؤسسات املختلة غري املستقلة؛ )4

لفترة وقد يعود سبب ذلـك      إن أداء الساسة النقدية بشكل عام كان غري فعال خالل هذه ا           
  )2(.إىل الكثري من العوامل منها االقتصادية وكذا غري اقتصادية

 
 
 
 

  -برنامج التثبيت–) 1994أفريل(االتفاق االستعداد االئتماني الثالث : انيثا
تفق لقد عملت السلطات اجلزائرية من خالل هذا االتفاق على تطبيق اإلجراءات والتدابري امل            

عليها مع صندوق النقد الدويل بصرامة حىت ال تتعثر معه مرة أخرى كما حدث يف السابق، والبنود                 
 :اليت استهدفها االتفاق

 حتقيق منو مستقر ومقبول؛ )1
 ختفيض حدة التضخم؛ )2
 حترير التجارة اخلارجية؛ )3

  

 وقد استهدفت السياسة النقدية دعم سعر صرف الدينار باحلد من الضغط التضخمي عـن             
 1993 يف   %21 لفترة الربنامج مقارنة بــ       %14 إىل   2Mطريق ختفيض معدل التوسع النقدي      

  :وكذا
 ؛%15رفع معدل إعادة اخلصم إىل  )1
 ؛%20دية عند مستوى جعل معدل تدخل البنك املركزي يف السوق النق )2
التخلي عن استعمال الوسائل املباشرة ملراقبة قروض االقتصاد إلحالل مكاهنا الوسـائل غـري               )3

 .املباشرة
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
رسالة ماجستير  (- دراسة حالة الجزائر– النقدية ضمن برامج التكييف للصندوق النقدي الدولي بن عبد الفتاح دحمان، محاولة تقييم السياسة  ))22((

  .182 -181، ص ص ) 1997جامعة الجزائر، غير منشورة، 
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  -برنامج التعديل الھيكلي–) 1998 ماي - 1995ماي(اتفاق القرض الموسع : ثالثا

  

دوق النقد الدويل على اتفاق القرض املوسع مع اجلزائر املمتـد خـالل الفتـرة               وافق صن 
19951998 ، وذلك بعد هناية تنفيذ اتفاقية االستعداد االئتماين الثالث، ومن أهم أهداف االتفاق             −

ليف، هو العمل على إعادة االستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إىل اقتصاد السوق بأقل التكـا              
  )1(:وللوصول إىل ذلك، فإن أهداف االتفاق هي

 

 حتقيق منو اقتصادي يف إطار االستقرار املايل، وكذا ضبط سلوك ميزان املدفوعات؛ )1
العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، املرفق بإنشاء سوق ما بني البنوك مـع إحـداث                 )2

 مكاتب للصرف؛
 رجي؛التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلا )3
، بإنشاء جلنة تنظيم ومراقبـة للبورصـة        )القيم املنقولة (التحضري إلنشاء سوق لألوراق املالية       )4

 .وشركة تسيري سوق القيم
  
  

ولبلوغ األهداف املسطرة يف برنامج االتفاق املوسع جلأت السلطات اجلزائرية إىل استعمال            
 الكتلة النقدية، ومن مث العمـل علـى         أدوات السياسة النقدية غري املباشرة للحد من التوسع يف منو         

ختفيض معدل التضخم إىل املستوى الذي يسمح باستقرار األسعار، وهذا ما يفسر رفع معـدالت               
الفائدة خالل هذه الفترة، وإلغاء السقوف على الفوائد املدينة، والسقوف على الفائدة يف الـسوق               

 كاحتياطي نقدي قانوين على كافة الودائع       %25النقدية، فيما بني البنوك، كما قامت بفرض نسبة         
  .%5,16بالعملة الوطنية، ويف نفس الوقت باشرت اخلزينة بإصدار سندات بأسعار فائدة بلغت 

  

                                                                                                                                                    
  .196ص   بن على، المرجع السابق،بلعزوز ))11((
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  تطور المتغيرات النقدية في الجزائر: المطلب الثاني

  

تأثري املعترب على املستوى العام لألسعار،      رغبة يف الوقوف على أهم املتغريات النقدي ذات ال        
 وذلك للوقوف على أمهيتها ودورها يف حتديد األسعار، ومن بني           اسنتناول املتغريات املتوفرة بياناهت   

  :يهاملتغريات اليت سيتم دراسة تطورها 
  

 الكتلة النقدية؛ )1
 مقابالت الكتلة النقدية؛ )2
 .السيولة )3

  
  تطور الكتلة النقدية: الفرع األول

  

إن تناولنا لتطور الكتلة النقدية يف اجلزائر إمنا هو حملاولة التعرف على طبيعة اإلصدار النقدي               
يف اجلزائر وحقيقته، ذلك أن للكتلة النقدية عالقة وطيدة مبؤشرات االختالل املسجلة على مستوى              

اعد الرتفاع   حيث تكمن أمهية دراسة تطور الكتلة النقدية كون أهنا عبارة عن عامل مس             االقتصاد،
األسعار، وذلك عندما يكون إنشاءها يعمل على زيادة الطلب اإلضايف الغري املغطى بزيادة املعروض              

  .من السلع واخلدمات
  

وعليه سنحاول فيما يلي التوقف على حجم اإلصدار النقدي من خالل تتبع تطور الكتلـة            
 من جهة أخرى وذلك بتقسيم فتـرة        النقدية ومنوها من جهة وعالقتهما بالسياسة النقدية املنتهجة       

  :الدراسة إىل ثالث مراحل جزئية وفقا ملا يلي
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 )1979 و1970الفترة الممتدة ما بين (مرحلة السبعينات : أوال
  

عرض النقود غري مستقل عن نوع تسيري وطبيعة التنمية االقتصادية املعتمدة، ومبـا أن              كان  
 التسيري االقتـصادي    تانتهج) مرحلة املخططات الرباعية  (سلطات اجلزائرية خالل هذه املرحلة      ال

الذي يرتكز على التخطيط املركزي يف حماولة القيام بتنمية اقتصادية شـاملة وسـريعة يف كـل                 
دار القطاعات، أدى هبا يف كثري من األحيان إىل االعتماد يف متويل االستثمارات إىل املزيد من اإلص               

النقدي، وعليه فإن عرض النقود خالل هذه املرحلة كانت ترجع أساسا إىل تقدير كمية النقـود                
  .الواجب إصداره حىت تسمح لتمويل وتسيري االقتصاد وفقا لألهداف املخططة

  

]من خالل الشكل    الذي يوضح تطور مكونات الكتلة النقدية للفترة املمتدة ما بني           02/02[
، إذ وصلت الكتلـة      يالحظ االرتفاع الشديد للمعروض النقدي خالل هذه الفترة        1979 و 1970

 مليار دينار جزائـري     08,13 مليار دينار جزائري بعدما كانت       69,79إىل   1979النقدية يف سنة    
19701979 مرة خالل الفترة 1,6 ، أي أن الكتلة النقدية تضاعفت بـ 1970نة س −.  

  

، 1977 و 1970 مرة ما بـني      48,7كان بزيادة نسبتها    ) الورقية(فتداول النقود القانونية    
 مرة خالل نفس الفترة، أما أشباه النقـود         34,5بينما تداول النقود الكتابية كان بزيادة تقدر بـ         

  . مرة يف الفترة نفسها15,5فقد سجلت زيادة قدرها 
  

  :ميكن توضيح ما سبق ذكره يف الشكل التايل
  

] الشكل رقم ) في الجزائر  مكونات الكتلة النقديةتطور: 02/02[ )19701979 −  
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   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر
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وعليه ميكن توضيح تطور هيكل الكتلة النقدية والزيادة املتوسطة السنوية هلا خالل الفتـرة              

19701979   : يف اجلدول التايل−
  

]جدول رقمال ) في الجزائر  مكونات الكتلة النقديةتطور :03/02[ )19701979 −  
      

  1979هيكل الكتلة النقدية سنة   1970هيكل الكتلة النقدية سنة 
  مكونات الكتلة النقدية

  %بـ   باملليار دج  %بـ   باملليار دج
الزيادة املتوسطة 

  %السنوية بـ 

  34,22  42,44  40,35  24,36  74,4  )القانونية(النقود الورقية 
  00,19  19,46  81,36  68,52  89,6  النقود الكتابية
  08,24  39,9  48,7  08,11  45,1  أشباه النقود

  07,21  100  95,51  100  08,13  جمموع الكتلة النقدية
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر

  
  :لخيصها يف النقاط التاليةاملالحظات املستخرجة من اجلدول ميكن ت

  

 وتطور هذه   %42,44 إىل   %24,36ارتفاع نسبة النقود الورقية يف الكتلة النقدية من          -
 ؛%34,22األخرية مبقدار زيادة سنوية متوسطة قدرها 

 

 وتطـور   %19,46 إىل   %68,52اخنفاض نسبة النقود الكتابية يف الكتلة النقدية من          -
 ؛%19هذه األخرية مبقدار زيادة سنوية متوسطة قدرها 

 

 وتطور هـذه    %39,9 إىل   %08,11اخنفاض نسبة أشباه النقود يف الكتلة النقدية من          -
 .%08,24ية متوسطة قدرها األخرية مبقدار زيادة سنو

  

ضعف اجلهاز املصريف بالقيام بدوره يف اسـتقطاب        لميكن تفسري املالحظات املتوصل إليها      
ثروات األفراد باإلضافة إىل تقسم االقتصاد اجلزائري إىل اقتصاد يعتمد على السوق االسـتهالكية              

عامالت، واقتصاد يعتمد على السوق اإلنتاجية تتم       تشكل النقود الورقية الوسيلة الوحيدة لتسوية امل      
خمتلف تعامالته عن طريق النقود الكتابية، ومما يؤكد طرحنا هذا تكليف اجلهاز البنكي منذ سـنة                

  . بعملية متويل االستثمارات وكذا توفري السيولة الالزمة للبنوك التجارية1970
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  )1989 و1980لفترة الممتدة ما بين ا(مرحلة الثمانينات : ثانيا
  

مرحلـة املخططـات اخلماسـية      (وتعرف هذه املرحلة باملرحلة الثانية مـن التخطـيط          
19801984 −  ،19851989 7909وأهم ما ميزها هو صدور قانون رقـم         ) −  31 بتـاريخ    −

 والذي أدخلت فيه سياسة التمويل امليزاين لالقتصاد عن         1980 املتضمن قانون املالية     1979ديسمرب  
طريق إعانات اخلزينة، مما أدى إىل تكوين نظام مصريف غري فعال بسبب إعادة التمويل املفروضـة                

  .وق نقدية ومالية نشطةعليه نتيجة غياب س
  

ومن أجل معرفة سلوك السلطات النقدية خالل هذه املرحلة سنقوم بدراسة تطور مكونات             
]الكتلة وكذا حتليل ملعطياهتا، حيث يالحظ من الشكل        على عكس النقود الورقيـة، فـإن       03/02[

ظتها من خـالل مقاربـة النمـو        النقود الكتابية وأشباه النقود عرفت تذبذبات كثرية ميكن مالح        
  :السنوي لكليهما حيث

 حيث %63,2 قدره1986سجل معدل الزيادة السنوي ألشباه النقود منو منخفض سنة -
  مليار دينار فقط سنة20,22 ليصل إىل1985 مليار دينار سنة63,21انتقل حجمها من

1986. 
 1986 سنة   %07,8سجل معدل النمو للنقود الكتابية معدل زيادة سنوي سالب قدره            -

 ليصل حجمها   1985 مليار دينار سنة     59,125وذلك باخنفاض حجم النقود الكتابية من       
 . مليار دينار46,115 إىل 1985سنة 

 %64,8 مبقـدار    1989سجل معدل منو النقود الكتابية معدل زيادة سنوي سالب سنة            -
 يقـدر   1988ار بعدما كان سـنة       مليار دين  14,130وذلك ليصل حجم النقود الكتابية      

 . مليار دينار45,142حجمها بـ 
  :ميكن توضيح كل ما سبق ذكره يف الشكل التايل

  

] الشكل رقم ) في الجزائر  مكونات الكتلة النقديةتطور : 03/02[ )19801989 −  
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19801989أما عند إجراء مقارنة هليكل الكتلة النقدية وكذا لنسبة منوها خالل الفترة              −  
 : نتحصل على اجلدول التايل

  
]جدول رقمال )  في الجزائر مكونات الكتلة النقديةتطور :04/02[ )19801989 −  

  1989هيكل الكتلة النقدية سنة   1980هيكل الكتلة النقدية سنة 
  مكونات الكتلة النقدية

  %بـ   باملليار دج  %بـ   باملليار دج
الزيادة املتوسطة 

  %السنوية بـ 

  10,13  90,38  87,119  26,45  34,42  )القانونية(النقود الورقية 
  57,14  23,42  14,130  00,45  09,42  النقود الكتابية
  99,23  87,18  13,58  74,9  11,9  أشباه النقود

  68,14  100  15,308  100  54,93  جمموع الكتلة النقدية
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر

  
ومن هنا فإن النتيجة املستخرجة من كل سبق ذكره هو أن النقود الكتابية معرضة أكثـر                

 واليت عرفت خالهلـا اجلزائـر       1986سنة  للتقلبات االقتصادية والسياسية من قبيل األزمة النفطية ل       
مثل صـدور قـانون     اخنفاض يف املداخيل من العملة الصعبة أو من قبيل اإلصالحات االقتصادية            

 والذي تضمن تقليص دور اخلزينة يف متويل االسـتثمارات وصـدور قـانون              1986القرض لسنة   
 والذي نص على ضرورة ختلي اخلزينة عن متويل االستثمارات العمومية           1988استقالل البنوك لسنة    

 .باإلضافة إىل إعادة هيكلة املؤسسات العمومية
  
  

  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا
  

 تغريات مؤسساتية وهيكليـة علـى       2002 إىل   1990لقد عرفت املرحلة اليت امتدت من       
مستويات عدة نتيجة اإلصالحات املوسعة اليت أبرمتها احلكومات اجلزائرية مع مؤسسات النقـد             

، لالنتقال من اقتصاد مركـزي  1986الدولية بغية تعميق اإلصالحات اليت انطلقت فيها ابتداءا من      
ك بغية العودة إىل التوزنات االقتصادية الكلية، من خالل التحكم أكثر يف            إىل اقتصاد السوق، وذل   

منو الكتلة النقدية واستقرار األسعار وأسعار الصرف ورفع احتياطات الدولة من الصرف األجـنيب              
  )1(.ملواجهة متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

  

 

                                                                                                                                                    
  .200ص بن علي، المرجع السابق، بلعزوز  ))11((
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، دخلت اجلزائر يف أربعة اتفاقيات مع صندوق النقد الدويل          1989نذكر انه ابتداءا من سنة      

 الذي اهتم خاصة    1991، مث بعده جاء اتفاق استعداد االئتماين الثاين سنة          1989أوهلا كانت سنة    
أخريا اتفاق التمويل املوسـع الـيت       ، و 1994بتصحيحات اجلهاز املصريف، مث إبرام اتفاق ثالث يف         

، حيث كانت مـن أهـم أهـداف االتفـاقيتني           1998 إىل   1995دامت مدته ثالثة سنوات من      
 هو التحكم يف منو التوسع النقدي مبـا خيـدم التوازنـات             −19841998األخريتني خالل الفترة    

ة من خالل رفع أسعار الفائدة االمسية، هبدف حتقيق ختفيض معدل منـو الكتلـة               االقتصادية الكلي 
  . خالل فترة الربنامج%14 إىل %21النقدية من 

  

وللوقوف على مدى أثر اإلصالحات على التوازنات النقدية الداخلية سنقوم بتحليل أهـم             
كتلة النقدية وعناصر مكوناهتا باالستناد إىل املعطيات السنوية املمثلة يف          التغريات اليت حصلت يف ال    

  :الشكل التايل
] الشكل رقم ) في الجزائر مكونات الكتلة النقديةتطور : 04/02[ )19902002 −  

  

  اجلزائر من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك :املصدر
  

لقد كانت السياسة النقدية يف صميم اإلصالحات لربامج صندوق النقد الدويل القاضـية             
] لحقية انكماشية، حيث يالحظ من امل     بانتهاج سياسة نقد   )ر الكتلة النقدية    و تط 01[ )2M   بـني 

 يف حني ارتفع التسرب النقدي خـارج البنـوك بنـسبة            %32,11 بنسبة   1990 و 1989سنيت  
57,12%.  

  

] من امللحق   يالحظ التزام السلطات اجلزائرية ببنود االتفاق، حيث بلغ متوسـط منـو             01[
19941998 خالل الفترة %9,14الكتلة النقدية    .2000 سنة %13 لتنخفض هذه النسبة إىل −
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)أما ارتفاع حجم الكتلة النقدية       )2M    مليـار دينـار مث إىل       8,2067 إىل   2001 يف سنة 

، أي منو للكتلة النقدية     2000 مليار دينار سنة     3,1659 مقابل   2002 مليار دينار سنة     53,2901
 ع إىل عاملني أساسيني مهـا،     منا يرج  إ 2002 و 2001 خالل سنيت    %32,40 و %63,24بنسبة  

الزيادة يف األرصدة النقدية الصافية اخلارجية واالنطالق يف تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي             
حـوايل  ( ماليـري دوالر     7، حيث خصص له مبلغ حبوايل       2001اقره رئيس اجلمهورية يف أفريل      

  .2004 إىل أفريل 2001ملدة متوسطة متتد إىل ثالثة سنوات، ابتداءا من أفريل )  مليار دينار520
  

]  كما يوضح امللحق  و ،ل الكتلة النقدية  من هيك  نالحظ أن هناك تغريات جد هامـة       ،  01[
 2002 و 2001 سنيت   %19,51 و %24,40دائع ألجل حيث بلغت     يف أشباه النقود واليت متثل و     

، تفسري ذلك ال يرجع إىل جناعة اجلهاز        1990 سنة   %26,21على التوايل، يف حني كانت النسبة       
 للسلوك االقتصادي لألفراد واملؤسسات بزيادة ميلهم لالدخار بقدر ما يرجـع إىل             املصريف أو تغري  

زيادة حسابات العملة الصعبة يف البنوك من جهة وحترير التجارة اخلارجية مـن جهـة أخـرى،                 
  .باإلضافة إىل اإلجراءات اإلدارية والقانونية

  

 من إمجايل الكتلة    %91,25فعرفت تراجع، حيث    ) ودائع حتت الطلب  (أما النقود الكتابية    
، يف حني عرفت النقود الورقية شـبه        1990 سنة   %40,39 بعدما كانت متثل     2002النقدية سنة   

)استقرار خالل الفترة     )19902000  إذ مل تعد متثل سـوى       2001، لتسجل اخنفاضا طفيفا سنة      −
 حيث أصـبحت ال متثـل سـوى         2002 من جموع الكتلة النقدية واخنفاض أخر سنة         92,27%
  : من جمموع الكتلة النقدية، ميكن تلخيص ما سبق ذكره يف اجلدول التايل91,22%

  

]جدول رقمال ) في الجزائر  مكونات الكتلة النقديةتطور :05/02[ )19902002 − 
 2002هيكل الكتلة النقدية سنة   1990هيكل الكتلة النقدية سنة 

  مكونات الكتلة النقدية
  %بـ   باملليار دج  %بـ   جباملليار د

الزيادة املتوسطة 
  %السنوية بـ 

  14,14  91,22  69,664  34,39  94,134  )القانونية(النقود الورقية 
  73,14  91,25  65,751  40,39  14,135  النقود الكتابية
  59,29  19,51  19,1485  26,21  92,72  أشباه النقود

  06,19  100  53,2901  100  01,343  جمموع الكتلة النقدية
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر
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  تطور مقابالت الكتلة النقدية : الفرع الثاني

عة السياسة النقدية املنتهجة من جهة وحجم       إن حجم اإلصدار يف اجلزائر يتوقف على طبي       
النشاط االقتصادي من جهة أخرى، إذ تتم تغطية كل إصدار نقدي يف اجلزائر وفقا ملا أشارت إليه                 

ال جيوز أن يصدر النقد من قبل البنك املركـزي إال ضـمن             : " من قانون النقد والقرض    59املادة  
  . أعاله44من املادة " أ"م يوضع وفقا ألحكام الفقرة شروط التغطية حتدد بنظا

  :ال ميكن أن تتضمن تغطية النقد إال العناصر التالية
 سبائك وعمالت ذهب؛ )1
 عمالت أجنبية حرة التداول؛ )2
 سندات مصدرة من اخلزينة اجلزائرية؛ )3
 ".سندات مقبولة حتت نظام األمانة أو حمسومة أو مرهونة )4
فإن التغريات اليت وقفنا عليها عند دراسة الكتلة النقدية جند هلـا األجـزاء املكونـة                ومنه  

والغطاء املقابل هلا بتغرياهتا ارتفاعا واخنفاضا، ومن امليزانية املختصرة لإلصدار النقدي يف اجلزائـر              
كـن  ميكن لنا أن نكشف عن أمهية خمتلف العناصر اليت تعتمد كغطاء لإلصدار النقدي والـيت مي               

، قروض ممنوحة لالقتصاد وقروض     )الذهب والعمالت الصعبة  (حصرها يف صايف األصول األجنبية      
  .ممنوحة للخزينة العامة

  

 وهي جمموع األصول األجنبية من العمـالت الـصعبة والـذهب            :صايف األصول األجنبية    .أ 
 )1(.منقوصا منها اخلصوم األجنبية للبنوك التجارية والبنك املركزي

  

القتصاد اجلزائري الذهب والعمالت الصعبة تأيت من إيرادات الـصادرات مـن            وبالنسبة ل 
السلع واخلدمات، ودخول صايف رؤوس األموال وحتويالت أحادية للقطاع اخلاص والعام، أضـف      

  .إىل ذلك ما متلكه الدولة من سبائك وعمالت ذهب، وعمالت أجنبية حرة التداول
 

ب من مكونات الغطاء النقـدي، وهـو االئتمـان           ومتثل جان  :القروض املمنوحة لالقتصاد    .ب 
 .املمنوح من قبل البنك املركزي والبنوك التجارية للقطاع االقتصادي العام واخلاص

  
  

 وهو عبارة عن االئتمان املمنوح من قبل البنك املركزي والبنوك           :القروض املمنوحة للخزينة    .ج 
الة عجز لتغطية نفقاهتا فتجد نفـسها       التجارية لصاحل احلكومة، حيث عندما تكون اخلزينة أمام ح        

جمربة على إصدار سندات اخلزينة وتفرض بذلك على البنوك التجارية االكتتاب أو تلجـأ للبنـك                
  . املركزي ليمنحها التسبيقات

                                                                                                                                                    
  .68 ، صالقتصادية الكلية، المرجع السابق عبد المجيد، المدخل إلى السياسات اقدي  ))11((



  السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاينالفصل 

    112112

 من بني العناصر الثالثة اليت متثل خطرا        – القروض املمنوحة للخزينة     –يعترب العنصر األخري    
 واستقرار األسعار خاصة وأن هذه الديون توجه بالدرجة األوىل علـى            حقيقيا للتوازن االقتصادي  

  .شكل نفقات االستهالك أو على االستثمار الذي ال ينتج سلعا وخدمات مباعة
  

وفيما يلي سنقوم بدراسة وحتليل تطور مقابالت الكتلة النقدية السابقة الـذكر معتمـدين       
]على امللحق رقم  ين أن مستوى منو الكتلة النقدية خيتلف حسب كل فترة ومرحلة من مؤكدو 01[

ـ  جهة ومن جهة أخرى بسبب مضمون مقابالت هذه الكتلة، ومنه سنقوم   تنا بتقسيم جمـال دراس
  :إىل ثالثة فترات وفقا ملا يلي) 2002 - 1970(

  

  )1979 و1970دة ما بين الفترة الممت(مرحلة السبعينات : أوال
  

] ما نستخلصه من قراءتنا للملحق رقم   : بالنسبة هلذه الفترة ميكن تلخيصه فيما يلي01[
  

  :بالنسبة ملكانة األصول األجنبية يف تكوين الكتلة النقدية •
 مـن   %98ئدات بيع البترول اليت تقـارب       إن اجلزائر وبسبب اعتماد اقتصادها على عا      

ط، حيث يف السبعينيات    خلارجية مرتبط ومتعلق بأسعار النف    جمموع اإليرادات فإن حجم األصول ا     
 مرات ما بـني     8كانت أسعار النفط مرتفعة، وعليه فقد ارتفع حجم األصول اخلارجية بأكثر من             

  . مليار دينار يف هناية الفترة36,12 مليار دينار إىل 51,1، أي من 1979 و1970سنيت 
  

أما بالنسبة ملقدار تغطية الكتلة النقدية بالذهب والعملة الصعبة يبدوا ضعيفا رغم أسـعار              
  . وذلك خالل نفس الفترة%06,14ة تغطيتها النفط املواتية حيث يقدر نسب

  

 :بالنسبة ملكانة القروض املوجهة لالقتصاد يف تكوين الكتلة النقدية •
حتليل هيكل وتطور هذا البند من املقابالت تفيد بأهنا يف تزايد مستمر وأن زيادهتا أكرب من                

 مليار دج سنة 60 إىل  1970 مليار دج سنة     931,6بقية املقابالت األخرى، إذ ارتفعت قيمتها من        
  . مرات تقريبا9، أي أهنا تضاعفت بـ 1979

  

 :القروض املوجهة للدولة يف تكوين الكتلة النقدية بالنسبة ملكانة •
ت الكتلة النقدية يبني بأهنا تؤدي عمال هامـا         إن حتليل هيكل وتطور هذا النوع من مقابال       

فتـرة  (يف مسار خلق النقود وهي ختتلف من فترة إىل أخرى، حيث أنه ما ميـز هـذه الفتـرة                    
هو التزايد القوي يف هذا النوع من املقابالت، حيث أن تزايد تسبيقات اخلزينة             ) املخططات الرباعية 

 يفسر ببداية تطبيق سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تكلفت          1970العامة ابتداءا من سنة     
هبا السلطات العامة وعهدت إىل اخلزينة العامة مهمة متويلها، حيث أن اإلحصائيات تبني أن نـسبة         

  .1967 فقط سنة %19 بعد أن كانت 1975 سنة %89تسليفات اخلزينة بلغت 
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قروض لالقتـصاد،   (والديون  ) الذهب والعمالت الصعبة  (أما عن أمهية كل من األصول       

  :واليت تقابل الكتلة النقدية املوجودة يف السوق ميكن توضيحها يف الشكل التايل) قروض للدولة
  

] الشكل رقم ) في الجزائرت الكتلة النقديةقابال متطور : 05/02[ )19701979 −  
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   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر

  
  )1989 و1980الفترة الممتدة ما بين (مرحلة الثمانينات : ثانيا

  
] الشكل رقم ) في الجزائر مقابالت الكتلة النقديةتطور : 06/02[ )19801989 −  
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  معطيات بنك اجلزائربناءا على الطالب  من إعداد :املصدر

  
]يصور الشكل  19801989 الكتلة النقديـة خـالل الفتـرة         ت تطور مقابال  06/02[ − 

  : فيما يلياميكن تلخيصهنستخلص منه جمموعة من املالحظات و
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  :بالنسبة ملكانة األصول األجنبية يف تكوين الكتلة النقدية •
أن لعنصر األصول األجنبية دورا هامشيا مقارنة بالعناصر األخرى، حيث أن مقـدار             نرى  

سجل  يف املتوسط، كما     %4,6تغطية الكتلة النقدية بالعملة الصعبة بقي ضعيفا ومل يتجاوز نسبة           
 أين بدأت تتدهور بسبب     1986نذ بداية فترة الثمانينات اخنفاضا وذلك إىل غاية عام          ماألصل  هذا  

قـدار تغطيـة مل      ومب  مليار دج  5,6 ما يقارب    1990االخنفاض الكبري يف أسعار النفط لتسجل يف        
  . يف بداية الفترة%14 بعدما كان يشكل نسبة %55,1يتجاوز 

  

 :بالنسبة ملكانة القروض املوجهة للدولة يف تكوين الكتلة النقدية •
)عرفت الفترة    )19791982  اخنفاضا يف حجم القروض املقدمة إىل اخلزينـة، لتعـرف           −

  . بسبب اختاذ قرار إعادة هيكلة املؤسسات العمومية1982تفاعا من جديد ابتداءا من سنة ار
  

 :بالنسبة ملكانة القروض املوجهة لالقتصاد يف تكوين الكتلة النقدية •
  .%6,62سجل هذا املكون أعلى معدالت تغطية حيث بقي عند معدل وسطي قدره 

  
  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا

]ما نستخلصه من قراءتنا للملحق رقم      ]والشكل01[  بالنسبة هلـذه الفتـرة ميكـن        07/02[
   :تلخيصه فيما يلي

  
] الشكل رقم ) في الجزائر مقابالت الكتلة النقديةتطور : 07/02[ )19902002 −  
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  معطيات بنك اجلزائربناءا على الطالب  من إعداد :املصدر
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  :بالنسبة ملكانة األصول األجنبية يف تكوين الكتلة النقدية •

إن مقدار تغطية الكتلة النقدية بالعمالت الصعبة يبدو ضعيفا إذ مل يتعد هذا املكون نـسبة                
 أن  إالّ،  1995 و 1990 من إمجايل الكتلة النقدية وذلك خالل الفترة املمتدة ما بني سنة             24,7%

 النسب التاليـة     مسجالت 2002 و 2001،  2000مقدار تغطية هذا األصل ارتفع خالل سنوات        
 على الترتيب ويرجع سبب ذلك إىل ارتفاع متوسـط سـعر            78,48%،  51,51%،  69,37%

  .برميل البترول يف األسواق العاملية
  

وإذا ما عدنا إىل الدراسة معدالت النمو نالحظ أن األصول األجنبية كثرية التذبذب وذلك              
سجيلها معدالت منو سالبة تارة ومعدالت منو موجبة تارة أخرى، وميكن تعبري عن كل ما سـبق   بت

ذكره هبشاشة ميزان املدفوعات اجلزائري وعدم قدرته على الصمود يف خلق العمالت الصعبة رغم              
 على افتراض اخنفاض العملة يؤدي إىل حتسن وضـع          –االخنفاضات احملسوسة يف الدينار اجلزائري      

  .–ان املدفوعات ميز
  

 مقارنة بالعناصر األخرى، مما يدفع إىل       كثري التذبذب عنصر األصول األجنبية    إذن نرى أن    
وجوب إعادة النظر يف السياسات االقتصادية املنتهجة سواء يف جمال التجارة اخلارجية أو يف جمـال                

  .النقد
 

 :ةبالنسبة ملكانة القروض املوجهة للدولة يف تكوين الكتلة النقدي •
نسبة ملحوظة، إذ بقيت عند مستوى      ) الديون على اخلزينة  (لقروض املوجهة للدولة    اتشهد  

19901992 خالل الفترة    %35متوسطي    لتسجل معـدل    1993 لتشهد ارتفاعا حساسا سنة      −
 مليار دينار الذي ميثل ديون الشركات العموميـة لـدى           275 نتيجة مبلغ    %76,68تغطية قدره   

  .%59,132املصارف واليت مت شراءها من قبل اخلزينة وهو انعكس يف تغري هذا املكون بنسبة 
  

 حيـث   1994كما نالحظ أن الديون على اخلزينة بدأت يف االخنفاض ابتداءا من سـنة              
و %29,14،  %23,11 مقدار   1996 و 1995،  1994سجلت معدالت منو سالبة خالل السنوات       

املتفق عليها مع صندوق     على التوايل، وهذا نتيجة القواعد الصارمة يف السياسة امليزانية           14,30%
النقد الدويل، وهو ما يوحي كذلك ببداية ختلي الدولة عن التمويل التضخمي عن طريق اإلصـدار              

  .النقدي
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 : بالنسبة ملكانة القروض املوجهة لالقتصاد يف تكوين الكتلة النقدية •
  

] نالحظ من امللحق    النقدية أن القـروض املقدمـة        والذي يبني تطور مقابالت الكتلة     01[
 مليار دينار جزائري، مث بدأت      8,776 حيث بلغت    1996لالقتصاد كانت يف ارتفاع إىل غاية سنة        

 جديـد سـنة      مليار دينار، وارتفعت من    3,741 وقدرت بـ    1997يف االخنفاض ابتداءا من سنة      
  . مليار دينار204 مبقدار 1999

  

هذا التطور يف القروض املقدمة لالقتصاد والديون على اخلزينة يفسره التغري يف تسيري املالية              
العامة وسياسة القرض لالقتصاد كإعادة تطهري املايل للمؤسسات وهذا التطور الحظنا أنه خيتلـف              

 فترة ألخرى والنتيجة هي أن التوسع يف خلق النقود يعود إىل سياسـة االئتمـان والقـروض                  من
املمنوحة لالقتصاد واملستحقات الناجتة على اخلزينة العامة واليت لعبت دورا كبريا يف انتشار وتوسع              

  .القوى التضخمية يف االقتصاد الوطين
  

  : النقاط التاليةاستخالص دراسة تطور املتغريات النقدية ميكنخالل ومنه من 
  

اإلصدار النقدي يف اجلزائر ذو صبغة تضخمية إىل حد ما، حيـث أن التوسـع يف الـسيولة                   )1
 مما يعين أن نسبة كبرية مـن الـسيولة          – ضعف االدخار الفردي     –الينشيء الودائع الزمنية    

فعاليـة  تتسرب إىل خارج النظام املصريف؛ مما يوحي بوجود جهاز مصريف غري رمسي ينشط ب             
  .الشيء الذي قد يؤدي إىل تفاقم االختالالت 

  

تعد تغطية النقد اجلزائري هشة ، وقد يعود ذلك إىل ضعف امليزان التجاري ؛ األمر الذي جيعل              )2
من عملية جعل الدينار عملة قابلة للتحويل غري متوفرة الشروط إىل حد ما، السيما يف عـدم                 

  .ه يف السوق العاملية غري البترولية قدرة االقتصاد اجلزائري على خلق مكان ل
  

كّن االقتصاد اجلزائري من التحكم يف معدالت التضخم بعد سنوات التعاقد مع الـصندوق              مت )3
مرار أو جناعـة الـسياسات      تالنقدي الدويل يف إطار برنامج التكييف،  لكن األمر الينىبء باس          

 إال أهنا يف الوقت ذاته قد تكون أداة االقتصادية املتبعة؛ إذ أن سياسات التكييف قد تقدم حلوالً        
  .غري لتأجيل املشكلة االقتصادية فقط ال
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من خالل تتبعنا لتطور مكونات الكتلة النقدية ومقابالهتا، متكنا من التعرف على أولويات             

ة لتطور االقتصاد اجلزائري، ويف هذا الـشأن ميكننـا          فالسياسة النقدية يف اجلزائر يف املراحل املختل      
 يف ظل اقتصاد مركزي خمطط هيمنت سياسة        تقول أنه خالل فترة سنوات السبعينات والثمانينا      ال

ترقية االستثمارات الصناعية على اختيارات أصحاب القرار وأمهلت شيئا من متطلبات الـسياسة             
النقدية يف حصر معدالت التضخم اليت استفحلت بسبب تكفل اخلزينة العامة بتمويل االستثمارات             

  .عجزها الدائمعرب 
  

أما خالل سنوات التسعينيات وما بعدها برزت شروط دولية جديدة أجربت الـسلطات             
اجلزائرية على مراجعة سياستها االقتصادية وباألخص النقدية، فتحولـت أولوياهتـا مـن ترقيـة               

ن حـد  االستثمارات الصناعية ضمن خطة التصنيع االئتمانية إىل حتقيق االستقرار النقدي مبا يعنيه م 
  .ملعدالت التضخم

 
  تطور السيولة: الفرع الثالث

  

التدفقات (يشمل النشاط االقتصادي يف أي دولة على نوعني من األنشطة، أحدمها مادي             
، وعلى هذا األساس يتحقق ثبات واستقرار أسـعار إىل          )التدفقات النقدية (واآلخر نقدي   ) السلعية

سلعية مع التدفقات النقدية، وهذا يعين أن الطلب        حد ما عند حدوث توازن بني تياري التدفقات ال        
  ).التيار السلعي(يتعادل أو يتوافق مع العرض الكلي ) التيار النقدي(الكلي على السلع واخلدمات 

  

إالّ أن هذا االجتاه ناذر احلدوث وعلى هذا األساس تتفاوت املوائمة بني هذين التيـارين،               
سعار وذلك عندما تزداد كمية النقود بقدر يتجاوز معـدل          اليت ميكن ترمجتها يف صورة ارتفاع األ      

الزيادة يف الدخل القومي احلقيقي، أو بعبارة أخرى إن ارتفاع الكتلة النقدية له آثـار تـضخمية                 
خاصة ملا ال يقابل هذا االرتفاع نفس النمو يف مستوى اإلنتاج، وهذا ما يؤدي إىل خلق وضـعية                  

  .عدم التوازن يف السوق

  

منا للوقوف على الوضع املترابط بني السوق النقدي والعيين يف االقتصاد اجلزائري            وحماولة  
القيام بدراسة تطور التغريات يف الكتلة النقدية والتغريات يف الناتج الداخلي اخلام            أنه البد من    رأينا  

ـ للفترة موضع الدراسة، وكذا دراسة سيولة االقتصاد اجلزائري باعتبار معدل السيولة يعرب              : عنه ب

PIBM /2  
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  )1979 و1970الفترة الممتدة ما بين (مرحلة السبعينات : أوال

  

]تبني اإلحصائيات املدرجة يف اجلدول     ن معامل  أ 1979و 1970وللفترة املمتدة بني  06/02[
 1972و 1971،  1970 عرف تدبدبا بني االرتفاع واالخنفاض، فماعدا السنوات      النقدي  االستقرار  

ـ      ويساوي معدالت أصغر النقدي  أين عرف خالهلا معدل االستقرار       ، −08,0  الواحد تقـدر بـ
على الترتيب نالحظ أن باقي السنوات عرف خالهلا معدل االسـتقرار انتعاشـا              08,1 و −56,0

ناتج احمللي اإلمجايل باألسـعار     ملحوظا، مبعىن أنه هناك تزايدا متسارعا يف الكتلة النقدية مقارنة بال          
اجلدول يف  ضيح ما سبق ذكره أكثر       وهذا ما ساعد على خلق الضغوط التضخمية، وميكن تو         الثابتة
  :التايل

  
]جدول رقمال )في الجزائر النقدي   السيولة واالستقرار معاملتطور :06/02[ )19701979 − 

 مليار دينار

  السنوات
2M  22 MMΔ  PIB  PIBPIBΔ معامل اإلستقرار  معامل السيولة  

1970  08,13  89,7  82,1  -  18,7  08,0−  
1971 93,13  49,6  61,1  62,11−  65,8  56,0−  
1972 14,18  26,30  06,2  92,27  81,8  08,1  
1973 93,22  41,26  13,2  57,3  75,10  40,7  
1974 77,25  39,12  30,2  06,8  18,11  54,1  
1975 75,33  95,30  41,2  63,4  00,14  68,6  
1976 60,43  20,29  61,2  54,8  66,16  42,3  
1977 95,51  14,19  75,2  22,5  87,18  67,3  
1978 46,67  85,29  00,3  16,9  44,22  26,3  
1979 69,79  13,18  22,3  3.7  71,24  48,2  

  89,2  32,14  98,6  -  07,21  - متوسط الفترة
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر

  

  
  )1989 و1980الفترة الممتدة ما بين (مرحلة الثمانينات : ثانيا

  

]تبني اإلحصائيات املدرجة يف اجلدول        1989 و 1980وللفترة املمتدة مـا بـني        07/02[

 54,93 مـن    2Mانتعاشا سريعا وخطريا لوسائل الدفع يف االقتصاد اجلزائري، حيث انتقلت الكتلة          
ـ   1979 مليار دينار سنة     15,308  إىل 1970 مليار دينار سنة    مرة، باملقابـل    3,3، أي تضاعفت ب

منخفض، حبيث مل يتـضاعف     احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة     لتطور الكتلة النقدية جند تطور الناتج       
  .1989مليار دينار سنة220,4إىل  1980 مليار دينار سنة 247,3 مرة بانتقاله من 3,1سوى بـ 
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دولة على النشاط االقتـصادي     ميكن إرجاع هذه النتائج، باإلضافة إىل السيطرة الكاملة لل        

وعلى مجيع وسائل التمويل، إىل النمط التنموي املنتهج والذي أعطى األولوية للصناعات الثقيلـة              
واالستثمارات وهو ما تطلب سيولة كبرية، باإلضافة إىل ذلك هو أنه البنك املركزي مل تعطى لـه                 

ابع للخزينة العمومية مما جعلته عبارة عن       االستقاللية اليت حيدد من خالهلا السياسة النقدية، فكان ت        
أداة لتنفيذ التنمية اليت تترجم يف شكل خمططات، وهذا ما جعل عرض النقود متغرية ال يتحكم فيه                 
البنك املركزي وإمنا حجم االستثمارات اليت كانت حتدد حجم القروض والتـسبيقات للخزينـة              

  .العمومية
  

  
]جدول رقمال )في الجزائر النقدي   معامل السيولة واالستقرارتطور :07/02[ )19801989 − 

 مليار دينار

  السنوات
2M  22 MMΔ  PIB  PIBPIBΔ PIBM   معامل اإلستقرار  2

1980  54,93  38,17  25,3  70,0  80,28  98,24  
1981 15,109  69,16  35,3  04,3  62,32  50,5  
1982 89,137  33,26  56,3  34,6  75,38  16,4  
1983 93,165  33,20  75,3  44,5  22,44  73,3  
1984 72,194  35,17  91,3  10,4  85,49  23,4  
1985 86,223  97,14  11,4  28,5  44,54  84,2  
1986 02,227  41,1  08,4  69,0−  59,55  04,2−  
1987 90,257  60,13  96,3  12,3−  18,65  36,4−  
1988 96,292  60,13  03,4  96,1  62,72  95,6  
1989 15,308  18,5  22,4  62,4  01,73  12,1  

  71,4  51,51  77,2  -  68,14  - متوسط الفترة
  داد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر من إع:املصدر

  

]كما يتضح من اجلدول    : ما يلي07/02[
  

)عدم التوافق بني كالً من التغريات يف الكتلة النقدية           • )22 MMΔ      والـتغريات يف النـاتج 
)الداخلي اخلام    )PIBPIBΔ      68,14يد حمسوس بواقـع     ، حيث جند الكتلة النقدية يف تزا% 

يف املتوسط، إالّ أن هذه الزيادة ال جتد ما يقابلها يف سوق اإلنتاج الذي كان ينمو بـوترية                  
 .1989  إىل1980 وذلك خالل نفس الفترة واملمتدة من %77,2 أقل مبعدل متوسط قدره
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 %44,54   إىل  1980 عـام    %80,28  مبعىن السيولة قد ارتفعت من     2MPIBأن النسبة    •

 %01,73 وهو ما يوضح االرتفاع يف درجة السيولة حيث وصلت النـسبة إىل              1985عام  
 .1989م عا

  

، فـبخالف سـنة     1980 باإلضافة إىل ذلك نالحظ تذبذب يف اجتاه معامل االستقرار منذ          •
 1986والسنوات 12,1 اليت سجل خالهلا حالة استقرار سجل خالهلا معامل االستقرار         1989

  النقـدي  ، واليت سجل خالهلا حاالت الكساد حيث سجل معامـل االسـتقرار           1987و
جند أن باقي السنوات عرف خالهلا الوضع االقتصادي حالـة           −36,4،  −04,2 املعدالت

 98,24 و 84,2 ا بـني  التضخم وذلك بتسجيل معامل االستقرار النقدي ملعدالت تتراوح م        
 .خالل باقي السنوات

 
 

  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا
  

املرحلة اليت تتمثل بانتقال االقتـصاد       (2002  إىل غاية  1990بالنسبة للمرحلة املمتدة من     
، فتبني اإلحصائيات املدرجة يف اجلـدول       )اجلزائري من اقتصاد خمطط مركزيا إىل اقتصاد السوق       

[ ) عدم التوافق بني كال من التغريات يف الكتلة النقدية         08/02[ )22 MMΔ      والـتغريات يف النـاتج 
) احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة    )PIBPIBΔ       1992 إىل  سـنة      1990، ففي الفترة املمتدة من سنة 

يف  1992 سـنة    %95,23 إىل   1990 سنة   %31,11جند الكتلة النقدية يف تزايد حمسوس، أي من         
) حمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة   احني تغري الناتج     )PIBPIBΔ فقط، وهو ما يـبني      %40,1 مبعدل 

وجود تباعد بني املؤشرات النقدية واملؤشرات العينية، إالّ أنه بدأت املؤشرات النقدية يف االخنفاض              
نقدية الصارمة اليت طبقتها اجلزائر بإيعاز من صندوق        ، وهذا يعود للسياسة ال    1993ابتداءا من سنة    

  .النقد الدويل يف إطار اتفاق االستعداد االئتماين، الذي يقضي بتقليص اإلصدار النقدي
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]جدول رقمال )في الجزائر النقدي   معامل السيولة واالستقرارتطور :08/02[ )19902002 − 

 مليار دينار

  نواتالس
2M  22 MMΔ  PIB  PIBPIBΔ PIBM   معامل اإلستقرار  2

1990  00,343  31,11  26,4  85,0  59,80  37,13  
1991 21,416  34,21  30,4  12,1  71,96  04,19  
1992 90,515  95,23  40,4  24,2  25,117  72,10  
1993 43,627  62,21  29,4  57,2−  36,146  41,8−  
1994 51,723  31,15  15,4  14,3−  25,174  87,4−  
1995 56,799  51,10  35,4  84,4  67,183  17,2  
1996 06,915  45,14  51,4  56,3  97,202  05,4  
1997 52,0811  19,18  58,4  71,1  86,235  65,10  
1998 87,2871  08,19  83,4  32,5  68,266  59,3  
1999 36,4681  01,14  00,5  58,3  54,293  91,3  

2000  24,6591  00,13  12,5  39,2  95,323  43,5  

2001  83,0672  63,24  19,5  35,1  36,398  29,18  

2002  53,9012  32,40  40,5  95,3  74,537  22,10  
  78,6  23,235  94,1  -  06,19  - متوسط الفترة

  
أن االقتصاد اجلزائري عاىن من ضغوط تضخمية يف أغلـب           خالل كل ما تقدم يتضح       من

قة النمو بني معدل النمو السنوي لكمية النقود ومعـدل          سنوات تطوره وذلك بفضل اختالل عال     
  .النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيق
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   المالية في الجزائرةسالسيا:  الثالثحثبمال

  

صاحب انتقال اجلزائر من اقتصاد خمطط مركزيا إىل اقتصاد السوق القيام بعملية ضـخمة              
 إطار نظام التخطيط املركزي، كانت السياسة املالية تركـز          ، ففي عادة توجيه سياسة املالية العامة    إل

أساسا على ختصيص العائد احملقق من صادرات املنتجات اهليدروكربونية من أجل االحتفاظ خبدمة             
مدنية ذات حجم كبري وتوفري التحويالت واإلعانات العامة، لكل من االستهالك واإلنتاج، والقيام             

ومع ظهور اقتـصاد الـسوق، سـعت        . العامة غري ذات األولوية   بربنامج ضخم من االستثمارات     
احلكومة إىل حصر دورها يف تقدمي السلع واخلدمات العامة، وباإلضافة إىل ذلك، لعبـت امليزانيـة                
دورا رئيسيا يف عملية حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي وإطالق املوارد للقطاع اخلاص، من خالل              

  )1(.ختفيض عجز امليزانية
  

يما يلي سنقوم ومن خالل املطلبني التاليني بدراسة مسار السياسة املالية وتطور املـتغريات              ف
  .املالية يف االقتصاد اجلزائري وذلك خالل املراحل املختلفة لتطور هذا االقتصاد

  
  مسار السياسة المالية في الجزائر: المطلب األول

  

  

املالية باجلزائر، وذلك خالل املراحـل       إبراز مراحل تطور السياسة      طلبسنحاول يف هذا امل   
 واليت تعـرف    1989 إىل غاية    1967املختلفة اليت عرفها االقتصاد الوطين، ومها املرحلة املمتدة من          

لتوجه مبرحلة التخطيط املركزي، مث تليها املرحلة الثانية واملمتدة إىل غاية يومنا هذا وتعرف مبرحلة ا              
  .حنو اقتصاد السوق

  

19671989السياسات المالية خالل الفترة : الفرع األول −   
  

، وميكن تقـسيم    1989تعرف هذه الفترة باملرحلة اليت سبقت اإلصالحات االقتصادية لعام          
 ينتسبان إىل مرحلة اعتمـاد       وإن كانا يشتركان يف كوهنما     هذه املرحلة بدورها إىل فترتني متميزتني     

  .الدولة على التخطيط الشامل كوسيلة لتحقيق التنمية، إال أن لكل واحدة منهما خصوصيتها
  

                                                                                                                                                    
  .28 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
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19671979الفترة األولى : أوال − 

  

وأهم ما ميز هذه املرحلة هو إعطاء األولوية للقطاع الصناعي على حساب باقي القطاعات              
، وذلك باالعتماد على القطاع اخلاص بإنتاج وسائل اإلنتـاج          ) غري متوازنة  سياسة تنموية (األخرى  

على حساب قطاع إنتاج السلع االستهالكية، هذه اإلستراتيجية نتج عنها معدل استثمار مرتفـع              
حيث أن إعطاء األمهية    )1(العام باملتوسط،  يف   %7ونسبة منو متسارعة بلغت     ) 1979 عام   50%(

لإلنفاق االستثماري على حساب اإلنفاق االستهالكي أدى إىل إحداث فائض الطلب الكلي نتيجة             
لعدم ارتباط القوة الشرائية املتزايدة من جراء سياسة التصنيع مع اإلنتـاج الـوطين مـن الـسلع                  

  .واخلدمات الشيء الذي أدى إىل ظهور السوق السوداء
  

إن متويل هذه االستثمارات كانت تتحمله اخلزينة بطريقة أو بأخرى، حيث كانـت هـذه         
افقتها لكافة القروض االستثمارية، ويف حالة عدم قدرة املؤسسات العمومية          واألخرية تعطي ضمنيا م   

ـ   بعلى االلتزام مبستحقاهتا تقوم البنوك التجارية اليت سامهت يف عملية التمويل             ة طلب خزينة الدول
  .بتسديد هذه املبالغ

  

أما مصادر هذه األموال، وحبكم أن اخلزينة هي املمثلة للحكومة يف امليدان املايل، فكانـت               
تقوم بتعبئة كل األموال املتاحة عن طريق حتصيل الضرائب وخمصصات إهتالك املؤسسات العمومية             

وهذا بعد إلزام   ... واالدخارأو الفائض املايل للصناديق كالضمان االجتماعي، الشيخوخة، التأمني         
  )2(.هذه اهليئات واملؤسسات بتوطني حساباهتا بالبنوك واالكتتاب يف سندات اخلزينة

  

إن اخلزينة كانت تتكفل بالديون وهذا لتخفيف الضغط على قدرات البنوك اليت كان دورها              
اللجـوء إىل البنـك     ال يتعدى مهزة وصل بني اخلزينة واملؤسسات العمومية، مما أجرب اخلزينـة إىل              

املركزي وهذا بإعادة خصم القروض، مما أدى إىل االستدانة املستمرة واملتزايدة للخزينة العامة اجتاه              
  .مؤسسة اإلصدار

  

سـنة  (ولكن انطالقا من املخطط الرباعي الثاين الذي صادف االرتفاع يف أسعار البتـرول              
مد أكثر على االدخار امليزاين يف متويل االستثمارات وتـسوية           سياسة ميزانية تعت   تانتهج) 1973

  .وضعية اخلزينة اجتاه البنك املركزي
  

 

                                                                                                                                                    
))11((  BENISSAD Mourad, Op, cit, P64.  
))22((   TEMMAR Hamid, "Les explications théoriques de l’inflation", (Office des Publications Universitaires, 

Alger, 1984), PP 16-48.  
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19801989الفترة الثانية : ثانيا −  

  

)تعرف هذه الفترة مبرحلة املخططات اخلماسية        )1980198419851989 −− أهم مـا   , ،
اء األمهية لإلنفاق االستهالكي على حساب اإلنفـاق  ميزها على العكس من الفترة السابقة هو إعط   

االستثماري، وهذا العتقاد أن اجلزائر قد استثمرت كثريا يف القطاع الصناعي لدى جيب ختفـيض               
  )1(. وهذا انطالقا من فكرة إعادة التوازنات الكربى وانتهاج سياسة تنموية متوازنة،وترية االستثمار

  

أدت إىل هتميش مـن جهـة       " إعادة التوازنات الكربى  "دة  إن هذه املرحلة بفلسفتها اجلدي    
للقطاع املنتج خاصة القطاع الصناعي مما تسبب يف اخنفاض معدل االستثمارات، وإعطـاء تلـك               

  .األولوية اليت كان يتربع عليها للقطاع الفالحي والبين التحتية
  

بل خلفها اهنيار أسـعار     إال أن امليزانية العامة للدولة عرفت تقلبات عنيفة مل تشهدها من ق           
 واليت تعتمد عليه امليزانية كمصدر أساسي إليراداهتا، وهبـذا          1986البترول يف األسواق العاملية عام      

  .نظام التخطيطلدخلت اجلزائر مرحلة جديدة وهي التوجه حنو آليات اقتصاد السوق كبديل 
  

 
19902002ترة السياسات المالية خالل الف: الفرع الثاني −  

  

عرفت امليزانية العامة خالل مراحل التنمية االقتصادية املخططة عجوزات ماليـة مـستمرة             
راجعت أساسا إلعانات التمويل اليت كانت تقدمها اخلزينة العمومية يف شكل قـروض اسـتثمار               

ذا من ناحية، وباملقابل    للمؤسسات العمومية ما أسفر عن حتقيق تزايد يف حجم اإلنفاق العمومي ه           
ضعف مردودية النظام التحصيلي نتيجة اعتماده الكبري على حصيلة اجلباية البترولية اليت كانت متثل              
حصة األسد من إمجايل اإليرادات العامة، ما أسفر عن حساسية كبرية لتلك اإليـرادات لتقلبـات                

  .1986فطية لسنة ه األزمة النيف األسواق العاملية وهذا ما أكدتأسعار النفط 
  

وأمام االستمرار يف العجوزات املالية، جلأت السلطات اجلزائرية يف تنفيذ نوعا جديدا مـن              
)  البنك العـاملي   -صندوق النقد الدويل  (اإلصالحات املالية، حيث شكلت املؤسسات املالية الدولية        

  .تصادي وسياسة التصحيح اهليكليطرفا فيها، واملمثلة خاصة يف سياسة االستقرار االق
  

                                                                                                                                                    
))11((  BENISSAD Mourad, Op, cit, P08.  
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  برنامج االستقرار االقتصادي: أوال

  

ويسمى أيضا برنامج التثبيت االقتصادي، يهدف هذا الربنامج اليت شرعت اجلزائر يف تنفيذه             
)بدعم من صندوق النقد الدويل        إىل استعادة التوازن يف االقتصاديات الكليـة مـن          ،19891991(

 الطلب احمللي وتقييد عجز املوازنة العامة، أي العمل على إحداث توازن وذلك بتنفيذ              خالل ترشيد 
سياسة مالية صارمة لتقييد الطلب، وعليه فإن اهلدف املسطر يتمثل يف تقليل نسبة العجز من املوازنة                

  .العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل مما يؤثر على التضخم
  

 متثلت أساسا يف حماولـة      املوازنيةاليت اختذت يف السياسة     ومن ضمن اإلجراءات التصحيحية     
احلد من العجز ورفع الدعم يف املواد الغذائية العامة، وختلي اخلزينة عن متويل االستثمارات العمومية               

ذلك للمؤسسات العمومية، باإلضافة إىل اختاذ إجراءات لزيادة اإليرادات احلكومة وترشيد النفقات و         
  :ا يليمل افقو
  

 : زيادة اإليرادات العامةتإجراءا
 

  ؛ق ضريبة عامة على االستهالكتطبيق أو توسيع يف تطبي )1
 ؛فرض ضرائب جديدة )2
 ؛يف ضريبة الدخل) تصاعدية(إحداث تعديالت  )3
 .رفع أسعار بعض السلع واخلدمات العامة، احلكومة وفرض رسوم خاص على اخلدمات اجملانية )4

  
  

  :إجراءات خفض النفقات العامة
 األجور، أو جعل معدل الزيادة يف األجور أقل من معدل التضخم حبيث ينخفض معدل               تثبيت )1

 ؛األجر احلقيقي، كما ميكن ضغط التكاليف من خالل ختفيض عدد العاملني
 ؛إجراء ختفيض يف بند النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماعي )2
 ؛عالية والتصديريةالتركيز على املشروعات االستثمارية ذات الكفاءة اإلنتاجية ال )3
 ؛خفض اإلنفاق العسكري )4
 .إلغاء الدعم )5
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  برنامج التصحيح الھيكلي: ثانيا

  

بعد انقضاء برنامج االستقرار تبنت السلطات اجلزائرية برنامج التصحيح اهليكلي مبـساعدة            
الية للجزائـر عـن      ، هذا الربنامج من شأنه حتسني الوضعية امل       1995صندوق النقد الدويل يف ماي      

طريق إتباع سياسة مالية صارمة اهلادفة إىل حتسني وضع امليزانية العامة عن طريق ختفيض النفقـات                
امليزانية من جهة وزيادة اإليرادات العامة من جهة ثانية، ولتحقيق ذلك مت إعادة توجيه اإلنفاق العام                

يادة فرص العمل، وكذلك بإعادة النظر يف       لتوفري الدعامة الضرورية للنمو بقيادة القطاع اخلاص وز       
  .سياسة األجور وإلغاء أساليب الدعم املتعمدة

  

أما بالنسبة لزيادة إيرادات امليزانية فتم تقومي النظام الضرييب بتوسيع القاعدة الـضريبية مـن               
يبية خالل حتسني اإلدارة وتوسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة املضافة، وختليص جمال اإلعفاءات الضر            

  )1(.وإصالح هيكل الضرائب اجلمركية، إي إتباع نظام ضرييب فعال ومرن
  

ومن هنا جيب التطرق إىل العالقة اليت تربط سياسات التثبيت بسياسة التعـديل اهليكلـي،               
فاألوىل تعد للقضاء عن االختالالت الظرفية عن طريق انتهاج جمموعة من السياسات االقتـصادية،              

ى احلد من العجز املوازين بتقليص من حجم اإلنفاق وتعظيم حجم التحـصيل         سياسة مالية تعمل عل   
بينما سياسة التعديل اهليكلي فهي جمموعة من الربامج الـيت هتـدف إىل معاجلـة               .اجلبائي باألخص 

االختالالت اهليكلية عن طريق الشروع يف إصالحات اقتصادية جذرية ختص أساسا نظام األسعار،             
ؤسسات العمومية وتشجيع القطاع اخلاص من خالل إزالة القيـود البريوقراطيـة            النظام املصريف، امل  

  .والقانونية على االستثمارات واألنشطة االقتصادية
  

                                                                                                                                                    
  .27، ص 1998، أفريل 1997 للسداسي الثاني  إ، مشروع التقرير التمھيدي حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية.إ.و.م  ))11((
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   المالية في الجزائرمتغيراتتطور ال: المطلب الثاني

ليـة  إن تناول تطور املتغريات املالية يف هذا املطلب إمنا هو إال حماولة لتقيم أثر السياسة املا               
للحكومة على املستوى العام لألسعار، وقد اعتمدنا من أجل الوصول إىل ذلك على تطـور كـل                

  :من
 ؛)الفّعال(وذلك باعتبارها عن عامل يساعد على ختفيض الطلب الكلي : اإليرادات العامة -
 على عكس اإليرادات العامة تؤدي إىل تعاظم حجم الطلب الفّعال،: النفقات العمومية -
حيث أن متويل العجز املوازين يؤدي إىل رفع حجم الطلب الكلي وال يؤدي      : ازينالعجز املو  -

  .إىل خفضه خاصة إذا كان مصدر متويل العجز املوازين اإلصدار النقدي
  

وفيما يلي سنقوم بدراسة تطور كل من اإليرادات والنفقات العامة باإلضافة إىل األرصـدة    
من حيث قيمتها اإلمجالية ومن حيـث        وذلك   2001 إىل   1970املوازنية خالل الفترة املمتدة من      

، وذلك كون أن هذا النوع من املقارنة ذو مصداقية كبرية، حيـث             نسبتها إىل إمجايل الناتج احمللي    
االقتطاع من  يبني لنا مدى تطور نسبة مسامهة اإليرادات العامة يف الناتج احمللي اإلمجايل وكذا نسبة               

  .الناتج احمللي اإلمجايل لتمويل اإلنفاق احلكومي
  

 وكذا مكوناهتا يف الفترة      لتطور متغريات امليزانية العامة    وفيما يلي سنقوم بدراسة إحصائية    
19702002ما بني    ، حيث ارتأينا أن من الضروري جتزئة مدة الدراسة إىل ثالث فترات نـرى              −

  . تعترب طويلة نوعا ما) عاما33(عا ما وذلك هبدف تسهيل الدراسة ولكون الفترة أهنا متجانسة نو
  
  تطور النفقات العامة: ولالفرع األ

تستطيع السلطات احلكومية أن تأثر بالسياسة امليزانية يف التضخم مـن خـالل اإلنفـاق               
ك واالستثمار، فعندما تريد الـسلطات      احلكومي، حيث أن هذا األخري متكون أساسا من االستهال        

 وذلـك   ااحلكومية التأثري على امليزانية ترفع من معدالت االستهالك أو االستثمار أو ختفيـضيهم            
حسب األحوال االقتصادية السائدة يف البلد، وذلك باعتبار أن استخدام اإلنفاق العام يعترب كأداة              

  .ى العام لألسعارللتأثري على حجم الطلب العام ومن مث يف املستو
  

ومنه تعمل الدولة بالتأثري على األسعار باستخدام أداة اإلنفاق العام ختفيـضا أو تثبيتـا أو                
ؤدي إىل ختفيض أسعارها،    ي  كالصحة والتعليم  ةرفعا، فقيام الدولة بتأمني بعض اخلدمات االجتماعي      

 يؤدي إىل خفض أسعارها     كما تتدخل الدولة عادة عن طريق دعم أسعار املنتجات أو اخلدمات مما           
  .وبالتايل كبح التضخم



  السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاينالفصل 

    128128

  

إال أن النفقات العامة ميكن أن تؤدي إىل ارتفاع األسعار، فالتمويل عن طريق القروض أو               
اإلصدار النقدي يؤدي إىل رفع الكتلة النقدية ومنه يزداد الطلب مقارنة مبستوى العرض مما يـؤدي       

  .إىل ارتفاع األسعار
  

لعامة للدولة املعرب عن الطلب على السلع واخلدمات العمومية وميكـن           تعترب النفقات ا   هومن
  :تقسيمها إىل

 

قوى تدفع الطلب   وبذلك تشكل   النفقات لألعوان االقتصاديني    وتعطى هذه   : نفقات التسيري   .أ 
التضخمية الناجتة عن زيادة الطلـب،      حنو االرتفاع وهو ما يؤثر على نفقاهتم وتفاقم الفجوة          

  :منسيري تشتمل نفقات التو
ومتثل مجيع الدخول اليت يتم توزيعها على عمال الوظيف العمومي          : الدخول املوزعة  •

 ...).املنح، التقاعد، (باإلضافة إىل التحويالت االجتماعية 
 .عبارة عن النفقات اخلاصة بتدعيم األسعاروهي : النفقات األخرى •

  

ملمولة من طرف الدولة، وهـي      وهي تتعلق مبجوعة االستثمارات املنجزة وا     : نفقات التجهيز   .ب 
تتميز بعدم مردوديتـها    ) أي هي نفقات قاعدية هيكلية    (تتكون من االستمارات غري املنتجة      

 .وإنتاجها يكون غري مباشر
   

وجتدر اإلشارة إىل أن نفقات التجهيز أيضا قد تكون ذات آثار تضخمية ويظهر ذلك من               
 :خالل تقسيمها إىل نوعني

وختـص مـشاريع هياكـل      :  عن طريق اإلعتمادات النهائية    نفقات التجهيز املمولة   •
القاعدية االقتصادية واالجتماعية، حيث يتم ختصيص هذه اإلعتمادات من املـوارد           

 .الضريبية وهو ما جيعلها ذات قوى تضخمية كبرية
وختص املشاريع ذات املردودية    : نفقات التجهيز املمولة عن طريق اإلعتمادات املؤقتة       •

وختصص هذه اإلعتمادات سواء من طرف اخلزينة العامة        ) شاريع اإلنتاجية امل(املالية  
أو القطاع املصريف الداخلي أو اخلارجي وهذا حسب درجة مردودية كل مشروع،            
مع اإلشارة إىل أنه نادرا ما جند املؤسسات حققت فائضا ماليا تـستطيع تـسديد               

وض اليت من شـأهنا زيـادة       ديوهنا، وتظهر اآلثار التضخمية إذا من متويل هذه القر        
 .املعروض النقدي الذي ختلقه البنوك التجارية
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من وكذا مكوناهتا   تطور النفقات العامة    إحصائية ل بعد هذه اللمحة سنقوم فيما يلي بدراسة        
19702002خالل ميزانية الدولة يف الفترة ما بني         حيث ارتأينا أن من الضروري جتزئة مـدة         .−

  .إىل ثالث فترات وذلك هبدف تسهيلالدراسة 
  

  )1979 و1970الفترة الممتدة ما بين (مرحلة السبعينات : أوال
 تطورا كبريا بنسبة سنوية متوسـطة قـدرها         1979 و 1970عرفت النفقات العامة ما بني      

]، وكما بيني الشكل     79,21%  رجوح كفة نفقات التسيري على حساب نفقات التجهيز،         08/02[
فالنفقات األوىل واملكونة أساسا من أجور العمال حازت على حصة كبرية مبا ال تقل يف املتوسـط        

 أيـن   1976ل أي توقف إال يف سنة        من إمجايل النفقات، كما أن منوها املطرد مل يسج         %65عن  
، ويف الطرف اآلخر سجلت نفقات التجهيز معدل منو متوسط قـدره            %56,3سجل تراجعا بـ    

و 1970ر وذلك بني سـنيت       مليار دينا  42,13 مليار دينار إىل     62,1 منتقلة بذلك من     09,27%
1979.  

] الشكل رقم ) في الجزائر النفقات العامةتطور : 08/02[ )19701979 −  
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 1979 و 1970إما إذا نظرنا إىل نسبة النفقات العامة إىل الناتج الداخلي اخلام مـا بـني                

 شكلت نفقات   %44,27 وذلك بنسبة متوسطة قدرها      %30 إىل   %25فنجدها تتراوح ما بني     
لك مـن   ذ لنفقات التجهيز، وميكن توضيح تطور       %53,9 و   %91,17التسيري اجلزء األكرب بواقع     

  :داخلي اخلام يف الشكل التايلنفقات التسيري والتجهيز إىل الناتج ال
  



  السياسات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاينالفصل 

    130130

  
] الشكل رقم )في الجزائرإلى إجمالي الناتج الداخلي   نسبة النفقات العامةتطور : 09/02[ )19701979 −  
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  )1989 و1980الفترة الممتدة ما بين (مرحلة الثمانينات : ثانيا
 هو انطالق املخططـات املخططـات       1989 و 1980أهم ما ميز الفترة املمتدة بني عامي        

19801984املخطط اخلماسي األول    -اخلماسية   19851989، املخطط اخلماسـي الثـاين     − −- 
باإلضافة إىل إصدار برنامج تقشف صارم فيما خيص النفقات سواء كانت اجلارية أو تلك اخلاصة               

  .بالتجهيز
  

 1980 مليار دينار سنة     01,44ارتفعت قيمة إمجايل النفقات من      خالل هذه الفترة    
حيـث   سـنويا،    %53,14 وذلك مبعدل منو متوسط      1989 مليار دينار سنة     5,124إىل  

 مليار دينـار سـنة      2,80 إىل   1980 مليار دينار عام     79,26ن  ارتفعت نفقات التسيري م   
 1981 و 1980 حيث عرفت نسبة منوها السنوي ارتفاعا مستمرا، خاصة بني سنيت            1989

  . على التوايل1988 و1983 سنيت %51,19 و%83,16، و%68,27ملا بلغت 
فخالل نفس الفترة عرفت ارتفاعا واضحا فبعـدما        أما فيما خيص نفقات التجهيز      

 حـوايل   1989 دينار يف بداية الفترة فقد بلغت عـام           مليار 3,17كانت قيمتها ال تتجاوز     
  .أي تضاعفت حبوايل ثالثة مرات مليار دينار 3,44

  

 1982 و 1981 بني عامي    %9,46أيضا توضح نسبة النمو هذا االرتفاع ملا بلغت         
 على الترتيب، يف حني مت تـسجيل        1983 و 1981 عامي   %37,17 و %12,36وبنسبيت  

  .1987 و1986 يف سنيت %1,1 و %10نسبتني ملعدل منو سالبة وذلك بواقع 
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] الشكل رقم ) في الجزائر النفقات العامةتطور : 10/02[ )19801989 −  

  

نفقات التجھيز

نفقات التسيير

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

السنوات

ر)
ينا
 د
ار
ملي

ت (
فقا
 الن
مة
قي

  
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات :املصدر

CCoolllleeccttiioonnss  SSttaattiissttiiqquueess  NN°°  111111,,  RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  ccoommpptteess  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  11996633  àà  22000011..  
((OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  SSttaattiissttiiqquueess,,  AAllggeerr,,  22000033)).. 

  

 اخلام فإن نـسبتها سـجلت يف      أما إذا نظرنا إىل تطور إمجايل النفقات إىل الناتج الداخلي           
 ميكن تفسريه    والذي 1989 أدىن مستوى هلا يف عام        مسجلة %88,32قدره  متوسط  معدل سنوي   

بشروع السلطات يف تنفيذ برنامج بدعم من صندوق النقد الدويل والذي انطوى على تنفيذ سياسة               
مالية صارمة إلدارة الطلب وذلك عن طريق ضبط اإلنفاق احلكومي، حيث طبقت احلكومة سياسة              

ىل النـاتج   مالية متشددة كانت هي احلافز حلدوث هبوط ملحوظ يف نسبة إمجايل النفقات العامة إ             
  .1990 و1989 بني سنيت %89,29الداخلي اخلام بنسبة 

  

 %14,19 نسبة سنوية متوسطة قـدرها       من الناتج الداخلي اخلام   سجلت نفقات التسيري    
بــ  ) بداية الفترة  (1980 مقابل أدىن نسبة هلا عام       %91,21 بـ   1988مسجلة أعلى نسبة عام     

، كما نسجل أيضا جتاوز نسبة نفقات التسيري إىل إمجايل النفقات العامة خالل كامـل               48,16%
انة اهلامة هلذا النوع من اإلنفاق العام اليت ، وهو ما يعترب داللة واضحة على املك       %58الفترة حاجز   

  .%42,64 بواقع 1989حيتلها من جممل النفقات العامة للدولة والذي بلغ معدل قياسي يف عام 
  

إىل الناتج الداخلي اخلام فقـد      ) النفقات االستثمارية (أما فيما يتعلق بنسبة نفقات التجهيز       
 بـ  1989 ويف املقابل مت تسجيل أدىن نسبة عام         ،%3,17 بـ   1983أعلى مستوى هلا عام     بلغت  

ــال                 5,10% ــصرت يف اجملــ ــد احنــ ــوام فقــ ــت األعــ ــا بقيــ ، أمــ
]60,1060,16[ ، أما فيما يتعلق بنسبة نفقات التجهيز إىل إمجايل النفقات العامة فبلغت حـوايل              −

   : يف املتوسط وهذا ما يوضحه الشكل التايل59,41%
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] الشكل رقم )في الجزائرإلى إجمالي الناتج الداخلي  لعامة نسبة النفقات اتطور : 11/02[ )19801989 −  
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  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا
أهم ما ميز هذه الفترة بكوهنا فترة اإلصالحات االقتصادية وتوجه اجلزائر حنـو اقتـصاد               
السوق، وهذا ما استوجب عليها إعادة النظر يف سياستها اإلنفاقية، حيث خالل الفترة املمتدة مـا                

19901994بني    متيزت بتدعيم الدولة للعديد من السلع واخلدمات، باإلضافة إىل اخلدمات الـيت             −
تقدمها باجملان يف خمتلف اجملاالت كالتعليم والصحة، فضال عن ذلك فإن الدولة تقدم منح وإعانات               

بة كبرية من   لبعض األفراد أو الفئات بغية حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، كما أهنا ختصص نس            
  .نفقاهتا التحويلية خلدمة الدين العام واستهالكه

   

 1990سجلت قيمة إمجايل النفقات ارتفاعا هاما خالل الفترة املمتدة مـا بـني سـنيت                
 2001 مليـار دينـار عـام      0,3211 إىل   1990 مليار دينار عام     5,136، ملا انتقلت من     2001و

، إالّ أنه أهم ما ميز هذه الفترة هو إمضاء اتفـاق            %13,24ومبعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها      
هلدف منها  ، وانطالق اجلزائر يف تطبيق سياسة اقتصادية ا       استعداد االئتماين مع صندوق النقد الدويل     

إعادة التوازنات املالية حيث اخنفض حجم اإلنفاق مما يوحي بالشروع يف تطبيق سياسـة ماليـة                
  .1995انكماشية، إالّ أن هذا االخنفاض مل يستمر ليعود ارتفاع النفقات مباشرة بعد سنة

  

انتقال قيمتها مـن    كما أن نفقات التسيري متنحنا فكرة واضحة عن هذا االرتفاع وذلك ب           
 ومبعـدل زيـادة سـنوية       2001 و 1990 مليار دينار ما بني عامي       6,963مليار دينار إىل     8,88

 1990يت  ، ومسجلة بشكل عام أعلى مستويات منو هلـا بـني سـن            %15,25متوسطة قدرة بـ    
  .%54,79 بواقع 1992 و1991 وبني سنيت %20,73 بواقع 1991و
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 7,47أما فيما خيص نفقات التجهيز عرفت هي األخرى ارتفاعا بينا حيث انتقلت مـن               

 ومبعدل زيادة سنوية يف املتوسط قـدر        2001 مليار دينار عام     4,357 إىل   1990مليار دينار عام    
 أي أن   %147 بـ   1992 و 1991، وقد سجلت أكرب نسبة منو سنوي بني عامي          %61,25بـ  

قيمة نفقات التجهيز تضاعفت مبرة ونصف تقريبا خالل عام واحد فقط، مث تليها النسبة املـسجلة                
 كل من  ، يف حني مت تسجيل معدالت منو سالبة وذلك يف         %14,72 بـ   2000 و 1999بني عامي   

  . على الترتيب%75,11 و%14,39 ومبعدل 1999 وسنة 1996سنة 
  

] الشكل رقم )تطور النفقات العامة في الجزائر : 12/02[ )19902001− 
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عالقة إمجايل النفقات بالناتج الداخلي اخلام فقد عرفت نـسبتها تذبـذبات            ا فيما خيص    مأ
]06,4060,24[رية تراوحت يف حدود اجملال      كب ، وقـد   %96,31 وبنسبة متوسطة قدرة بــ       −

 حيث أن هذه األخرية عرفت استقرارا       %12,22النسبة األكرب منها مبعدل     سجلت نفقات التسيري    
]49,2484,17[يف حدود اجملال      %69,25 و %02,16 ملا بلغت    1992 و 1990 باستثناء عامي    −

  .على الترتيب
  

كما أن نسبة نفقات التجهيز من الناتج الداخلي اخلام ظلت منخفضة يف املتوسـط بــ                
 1994 املسجلة عام    %86,15و) أدىن نسبة  (1999سجلة عام    امل %77,5 ويف احلدود    83,9%

  ).أعلى نسبة(
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] الشكل رقم )تطور نسبة النفقات العامة إلى إجمالي الناتج الداخلي في الجزائر : 13/02[ )19902001− 
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 نقاط مئوية من إمجايل النـاتج   هبطت بأكثر من ثالث    −19932001النفقات خالل الفترة    
الداخلي اخلام بفضل التدابري اليت مت اختاذها من أجل خفض النفقات، حيث فرض سقف حمكـم                
على معظم بنود اإلنفاق، باإلضافة إىل حتسني ترتيب األولويات ملشاريع االستثمار العامـة األمـر               

امة يف بند التحويالت اجلاريـة      الذي نتج عنه اخنفاض يف اإلنفاق على األجور، وحتقيق وفرات ه          
  .نتيجة إلغاء الدعم على السلع الغذائية واملنتوجات البترولية

 
  تطور اإليرادات العامة: الفرع الثاني

إن للموارد أو لإليرادات العامة آثار تضخمية تظهر يف االقتصاد الوطين، وأهم مـورد يف               
ضريبية، حيث أهنا متثل النسبة العظمى مـن جممـوع          امليزانية العامة املنتجة هلذا اآلثار هي املوارد ال       

 :اإليرادات وتتمثل فيما يلي
  

وهي عبارة عن اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة نتيجة استغالل          : اجلباية البترولية إيرادات    .ج 
آثار تضخمية معتربة علـى     إليرادات اجلباية البترولية    وتصدير املواد اهليدروكاربونية ويكون     

أنه يتم خلق كتلة نقدية انطالقا من موارد العملة الصعبة من أجل التمويـل              يث  ح االقتصاد
  .الداخلي وهي بطبيعتها طريقة تضخمية إذا مل يقابلها أساس مادي طبعا

  

باإلضافة إىل املورد السابق الرئيسي يوجد أنواع كثرية مـن الـضرائب            : لعادية ا اإليرادات  .د 
 :ميكن حصرها فيما يلي
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ر يف زيادة   بالنسبة لألجراء فإن الضرائب على الدخل ال تؤث       : دخولالضرائب على ال   •

، لكن الضريبة على الدخل لغري األجراء تزيد من تكلفة اإلنتاج ومنـه             تكلفة اإلنتاج 
 .حتمل على سعر البيع وهذا ما يؤدي إىل ارتفاعها وبالتايل التضخم

يعتها، حيث يـتم    تعترب الضرائب ذات آثار تضخمية من طب      : نفاقالضرائب على اإل   •
)حتميلها مباشرة على األسعار  )TVA. 

هي تلك الضرائب املسددة على امـتالك الثـروة،         : الضرائب على رؤوس األموال    •
 .وتعترب أقل أثر على تكوين الفرق التضخمية مقارنة باألنواع السابقة

  

ل التطرق إىل كيفية تطور     بعد هذه اللمحة القصرية عن أهم أنواع اإليرادات، سوف حناو         
19702002اإليرادات من خالل ميزانية الدولة يف الفترة ما بني           ، واالهتمـام أكثـر باجلبايـة       −

البترولية كوهنا متول امليزانية العمومية بإيرادات كبرية باإلضافة إىل أن إنتاج قطاع احملروقات ميثـل               
  .نسبة معتربة من إمجايل الناتج احمللي

  

  )1979 و1970الفترة الممتدة ما بين (مرحلة السبعينات : أوال
 306,6 حيث ارتفعت من     1979 و 1970سجلت قيمة اإليرادات ارتفاعا هاما بني عامي        

 متوسط معدل النمو السنوي خالل هذه الفترة        وهذا ما يعكسه   مليار دج،    429,46مليار دج إىل    
 بــ   1974 و 1973، وقد سجلت أكرب نسبة منو سنوية بني عـامي           %8,27حوايل  والذي بلغ   

  : التايل، وميكن توضيح ذلك أكثر يف الشكل78,111%
  

] الشكل رقم )تطور اإليرادات العامة في الجزائر : 14/02[ )19701979− 
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 عرفـت ارتفاعـا خـالل       إيرادات اجلباية البترولية إىل إمجايل اإليرادات العامة      نسبة  ما  ك
 إىل  1970النصف األول من هذه الفترة، إذا سجلت نسبة هذه احلصيلة خالل الفترة املمتدة مـن                

، )أعلى نسبة خالل هـذه الفتـرة       (%17,57 إىل %41,21 ارتفاعا مستمرا بانتقاهلا من      1974
 أين انتقل   1973وميكن إرجاع هذا األخري إىل االرتفاع الكبري ألسعار النفط بسبب حرب أكتوبر             

 ، أي قرابة أربعة أضعاف    1974 دوالر سنة    14 إىل   1973 دوالر سنة    25,3سعر برميل اخلام من     
  :  يوضح ذلكالشكل التايلو

  
] الشكل رقم   تطور نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي اإليرادات العامة : 15/02[

)في الجزائر )19701979− 
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 والذي يعترب – العامة إىل الناتج الداخلي اخلام اإليراداتأما فيما يتعلق بنسبة 
 فقد عرفت هذه النسبة ارتفاعات ملحوظة خالل النصف األول من –مقياسا حقيقيا للثروة 

، %18,30، %76,27 إىل 1970 عام %20,26عقد السبعينات وذلك بانتقاهلا من 
، لتبدأ بعد ذلك 1974 إىل 1971 خالل السنوات املمتدة من 18,42%، 05,32%

، %38,38، %39,35 ولتبلغ %69,40 ملا سجلت 1975باالخنفاض بداية من عام 
   . على التوايل1979 و1978، 1977، 1976 أعوام %21,36 و09,35%
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] الشكل رقم    إلى إجمالي الناتج الداخلي الخاملعامة اإليرادات اتطور نسبة: 16/02[

)في الجزائر )19701979−  
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  )1989 و1980الفترة الممتدة ما بين (مرحلة الثمانينات : ثانيا

، وقد سجلت أكـرب     %73,10معدل النمو السنوي خالل هذه الفترة حوايل        بلغ متوسط   
 1983 بـني سـنيت      %69,25، ونسبة   %21,33 بـ   1981 و 1980نسبة منو سنوية بني عامي      

 وبلغـت   1986 و 1982، يف حني سجلت معدالت منو سنوية سالبة يف كل مـن سـنة               1984و
جيد تفسريه يف اخنفاض اإليرادات النفطية الناجتة عـن          على التوايل وهذا ما      %27,15 و 47,6%

  .1986األزمة البترولية لسنة 
  

] الشكل رقم )تطور اإليرادات العامة في الجزائر: 17/02[ )19801989−  
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 هناية الفترة فهو ناتج عن      يفمة  أما عن ارتفاع حصيلة اجلباية البترولية وكذا اإليرادات العا        
االنتعاش الذي عرفته أسعار احملروقات يف األسواق العاملية نتيجة أزمة اخلليج، حيث ارتفع سـعر               

 24 ويف النهاية    1989 دوالر للربوميل سنة     18 ليصل   1988 دوالر للربوميل سنة     15البترول من   
  .1990دوالر للربوميل سنة 

  
] الشكل رقم   تطور نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي اإليرادات العامة: 18/02[

)في الجزائر )19801989−  
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ىل الناتج الداخلي فقد عرفت هـذه النـسبة هـي           أما فيما يتعلق بنسبة اإليرادات العامة إ      
 عـام  %46,41 إىل 1980 عـام  %67,36ارتفاعا ملحوظا يف بداية الفترة بانتقاهلا من األخرى  

 أنـه   ، كمـا  1988عام   %89,26 لتسجل أدىن مستوى هلا      االخنفاض، لتبدأ بعد ذلك يف      1981
]ميكن مالحظة من الشكل     أن حصيلة اإليرادات العادية عرفت تقلصا يف حجمها، فبعدما          19/02[

 فقد اخنفضت لتـصبح     %96,19 بقيمة   1988كانت تقدر نسبتها إىل إمجايل الناتج احمللي يف سنة          
، وميكن إرجاع هذا التقلص يف حصيلة اإليـرادات العاديـة إىل            1989نة   س %80,16تقدر بـ   

  .اإلصالحات الذاتية اليت قامت هبا السلطات اجلزائرية يف هذه املرحلة
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] الشكل رقم   تطور نسبة اإليرادات العامة إلى إجمالي الناتج الداخلي الخام: 19/02[
)في الجزائر )19801989−  
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  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا
]الشكل  نالحظ من     أن  2001 إىل   1990 والذي يبني تطور إيرادات الدولة مـن         20/02[

تطور اإليرادات خالل هذه املرحلة مل يكن بصورة منتظمة خاصة اجلباية البترولية إلرتباطها بأسعار              
 على املستوى الدويل وذلك ألهنا متثل النسبة األكرب جملموع اإليرادات الكلية، فنالحظ أهنا              البترول

 حيث بلغ متوسط نسبة النمـو الـسنوي إلمجـايل           1997 إىل غاية    1990ظلت يف ارتفاع من     
 وذلك راجع الخنفاض أسعار البترول يف السوق        يدممل   إال أن هذا االرتفاع      ،%95,30اإليرادات  

 مليار دينار بعد أن     6,774إىل  وذلك لتراجع إمجايل اإليرادات      1998 وسنة   1997الدويل بني سنة    
 176 أي مبقدار     مليار دينار  6,950 إىل   1999 لترتفع سنة    1997 مليار دينار سنة     6,926كانت  

 .1998 مقارنة مع سنة مليار دينار
 

] الشكل رقم )تطور اإليرادات العامة في الجزائر: 20/02[ )19902001− 
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 %60دل تغطية متوسط مبقدار عرفت نسبة اجلباية البترولية إىل إمجايل اإليرادات مع

، وهذا ما يعكس سيطرة اجلباية البترولية 2001 وسنة 1990خالل الفترة املمتدة بني سنة 
 مبقدار 1991 و1990على جمموع اإليرادات، كما أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا بني سنيت 

، وميكن إرجاع ذلك إىل التحسن يف أسعار النفط يف األسواق العاملية نتيجة ألزمة 92,14%
يف سنة للجباية البترولية على إمجايل إيرادات الدولة اخلليج، كما أنه مت تسجيل أكرب نسبة 

  .%87,76 مبقدار 2000
  

] الشكل رقم   تطور نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي اإليرادات العامة: 21/02[
)في الجزائر )19902001−  
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فقد بقيت حمصورة يف اجملال     أما فيما خيص نسبة اإليرادات العامة إىل الناتج الداخلي اخلام           
 يف  %68,18 شكلت منـها النـسبة       %88,30 وبنسبة متوسطة قدرها     %5,38 و   39,26%

املتوسط إيرادات اجلباية البترولية إىل الناتج الداخلي اخلام وميكن توضيح ذلك أكثـر يف الـشكل                
  :التايل
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] الشكل رقم   تطور نسبة اإليرادات العامة إلى إجمالي الناتج الداخلي الخام: 22/02[

)رفي الجزائ )19902001−  

الجباية البترولية / 
الناتج الداخلي الخام

الجباية العادية / الناتج 
الداخلي الخام

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 السنوات2001

سبة
الن

  

   من إعداد الطالب بناءا على معطيات:املصدر
CCoolllleeccttiioonnss  SSttaattiissttiiqquueess  NN°°  111111,,  RRééttrroossppeeccttiivvee  ddeess  ccoommpptteess  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  11996633  àà  22000011..  
((OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  SSttaattiissttiiqquueess,,  AAllggeerr,,  22000033)).. 

 

  
شكل نسبة كـبرية  تإليرادات الدولة نالحظ أن اجلباية البترولية   من خالل الدراسة السابقة     

من جمموع اإليرادات العامة مقارنة مع اإليرادات العادية األخرى، وهذا ما يعكس تزايد مسامهتها              
 متثل اجلبايـة البتروليـة إىل       ، حيث كانت  2001 و 1970 بني سنيت    %11,45يف اإليرادات بـ    

  .%51,66 متثل النسبة 2001 لتصبح يف سنة 1970 سنة %40,21جمموع اإليرادات نسبة 
  

 ضرورة االعتماد على عائـدات      اومن كل ما سبق البد أن تدرج الدولة ضمن انشغاالهت         
ة ومستدمية وليس بعائدات مرتبطة بتغريات مستمرة مما يسمح بالتأكيد على حتصيل اجلبايـة              مستقر

   .العادية بشكل أفضل ويقلل يف نفس الوقت من تباعية الدولة جلباية ترتبط مبعطيات خارجية
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  تطور األرصدة الموازنية : ثالثالفرع ال

  

قدار اإليرادات العامة والنفقات العامـة،      إن املقصود برصيد املوازنة العامة هو الفرق بني م        
فنكون يف حالة توازن املوازنة العامة عندما يتساوى مقدار اإليرادات العامة مع مقـدار النفقـات                

عندما ال تتـساوى    ) فائض أو عجز  (العامة، وبالعكس تكون املوازنة العامة يف حالة عدم التوازن          
كان حجم األوىل أكرب نكون أمام حالة فائض، أمـا إذا           اإليرادات العامة مع النفقات العامة، فإذا       

  .حدث العكس نكون أمام حالة فائض
  

تظهر أمهية دراسة تطور الرصيد اإلمجايل للميزانية سواء حقق عجزا أو فائضا يف حماولـة               
  .إجياد العالقة بني الرصيد والنتائج االقتصادية احملققة

    

  )1979 و1970 ما بين الفترة الممتدة(مرحلة السبعينات : أوال
  

متيزت ميزانية الدولة خالل فترة السبعينات بفائض متواصل طيلة هذه السنوات إال عجـز              
] مثلما يوضحه اجلـدول      1971واحد وضعيف يف أقل مستوياته عام        وكـأن الـسياسة     09/02[

  .ة خالل هذه الفترة كانت تصر على احترام مبدأ توازن امليزانيةاملنتهج
  

 وهذا ما جعلنا نفـرق بـني        1974إال أن هذه األرصدة شهدت قفزة نوعية خالل سنة          
فترتني، فترة كان الرصيد فيها يتدحرج بني الفائض والعجز ولكن يف حدود جد ضيقة، ملا متثـل                 

 ضعيفة من الناتج الداخلي اخلام، حيث كان اهلدف هو احملافظة علـى             هذه األرصدة سوى نسب   
  :توازن امليزانية وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت

  
]جدول رقمال ) في الجزائر تطور رصيد الميزانية :09/02[ )19701979 −  

  ..مليار دجمليار دج: : الوحدةالوحدة
  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات
  43,46  78,36  48,33  22,26  05,25  44,23  07,11  18,9  92,6  31,6 اإليرادات
  52,33  11,30  47,25  12,20  07,19  41,13  99,9  20,8  94,6  88,5  النفقات
رصيد 
  91,12  68,6  01,8  10,6  98,5  03,10  08,1  98,0  −02.0  43,0  اخلزينة

PIB  21,21  63,21  52,26  81,30  56,55  57,61  08,74  24,87  83,104  22,128  
نسبة الرصيد 

 إىل 

PIB  

03,2  10,0−  70,3  50,3  05,18  72,9  23,8  18,9  37,6  07,10  

  RRééttrroossppeeccttiivvee  SSttaattiissttaaiiqquuee  11997700--11999966  OONNSS  ءا علىءا علىمن تنظيم الطالب بنامن تنظيم الطالب بنا: : املصدراملصدر
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، سنة التحول اجلدري يف إيرادات الدولة وهذا بعد االرتفاع الكـبري            1973أما بعد سنة    

مـن ذلـك    ، حيث بعد سنة      مما أدى لتحقيق فوائض كبرية     ألسعار البترول بسبب حرب أكتوبر    
 للفتـرة   %27,10 إىل غاية    −19701973للفترة   %33,2ود  انتقلت نسبة هذه األرصدة من حد     

  .1979 و1974املمتدة ما بني 
  

  )1989 و1980الفترة الممتدة ما بين (مرحلة الثمانينات : ثانيا
عرفت املالية العامة طيلة هذه الفترة وخبالف للفترة السابقة عجوزات مستمرة، حيث أنـه              

 وبالرغم من أسعار النفط املواتية، تعرضت امليزانية لعجوزات مالية كـبرية ترتبـة              1986قبل عام   
مية باإلضافة إىل ضـعف     أساسا على ارتفاع اإلقراض الصايف لتمويل استثمارات املؤسسات العمو        

  .اجلهد واهليكل الضرييب للميزانية
  

 ازدادت مظاهر الضعف املايل بدرجة أكرب عنـدما اخنفـضت إيـرادات             1986ويف عام   
صادرات احملروقات اليت قدمت أكثر من نصف إيرادات امليزانية الكلية بسبب هبوط أسعار الـنفط    

يرادات على هذا النحو، والذي مل تتمكن السلطات تعويضه إال جزئيا من            العاملية، أمام انكماش اإل   
 مـن   %88,9خالل خفض اإلنفاق الرأمسايل واالقتراض الصايف فقد جنم عنه تفاقم العجز مـن              

  .1988 عام %7,13 الذي وصل إىل 1985إمجايل الناتج احمللي يف عام 
  

 من إمجايل الناتج احمللـي يف عـام   %7,13وصول العجز يف امليزانية إىل رقم قياسي بنسبة         
 وهذا عندما عجزت ختفيضات اإلنفاق احلكومي عن تعويض اخنفاض اإليـرادات العامـة              1988

حيث العمومية إىل وسيلة اإلصدار لتغطية العجز املوازين        السلطات  ولعدم وجود سوق مالية جلأت      
 عام  %85,12 بعدما كانت    1987 عام   %54,70للعجز يف امليزانية    وصلت نسبة التمويل البنكي     

لقروض اخلارجية حيث بلغت نـسبة      باية  ، كما جلأت احلكومة أيضا لتمويل العجوزات املال       1985
 بعـدما كانـت   1987 عام %27,10التمويل عن طريق القروض األجنبية نسبة قياسية تقدر بـ         

  : وميكن توضيح ما سبق ذكره أكثر يف اجلدول التايل1985 عام 78,2%
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]ل رقمجدوال ) في الجزائر طرق تمويل العجز الموازنيتطور  :10/02[ )19801989 −  
  

  )نسبة مئوية: الوحدة(متويل العجز املوازين   )مليار دينار: الوحدة(متويل العجز املوازين    الناتج/الرصيد   رصيد اخلزينة  السنوات
  قروض أجنبية  غري البنكي  البنكي  قروض أجنبية  غري البنكي  البنكي  (%)  )مليار دينار(  

1980 23,14− 76,8−  58,5  15,9  17,0− 22,39  27,64  20,1−  

1981 08,3−  61,1−  54,9− 79,11  11,0− 94,309−  17,383 51,3−  

1982 55,24− 83,11−  82,5  28,18  11,0− 69,23  46,74  45,0−  

1983 76,33− 44,14− 51,15  38,15  04,0  94,45  56,45  12,0  

1984 30,24− 21,9−  70,11  80,12  20,0− 15,48  67,52  82,0−  

1985 80,28− 88,9−  70,3  30,24 80,0  85,12  38,84  78,2  

1986 20,35− 87,11− 40,24 60,10  20,0  32,69  11,30  57,0  

1987 40,22− 16,7−  80,15  30,4  30,2  54,70  20,19  27,10  

1988 30,43− 45,12− 70,23  30,20 70,0− 73,54  88,46  62,1−  

1989 40,7−  75,1−  00,6  90,0  50,0  08,81  16,12  76,6  
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر

  

املتزايد لسد عجز املوازنة عن طريق االستدانة من        أدى العجز احلكومي إىل اعتماد احلكومة       
اجلهاز املصريف، والشاهد أنه طوال الفترة املدروسة مل تكن هناك سياسة نقدية مـستقلة الـرؤى،                
مبعىن أن حتديد معدل التغري يف عرض النقود الكلي مل خيضع خلطة أو هدف متعارف عليه، ولكنـه         

ومة املالية، فقد كان العجز املتزايد يف املوازنة احلكومية من          كان سلبيا ومستسلما متاما لسياسة احلك     
  .أهم العوامل اليت أدت إىل ارتفاع معدل عرض النقود

  
  ) وما بعدھا1990(فترة التسعينات : ثالثا

أهم ما ميز هذه الفترة كوهنا فترة اإلصالحات االقتصادية وتوجه اجلزائـر حنـو اقتـصاد                
، حيث بدأ رصيد امليزانية يتحـسن سـنيت         تبااالدولة عرفت عدة اضطر   ميزانية  هلا  السوق، خال 

 على الترتيـب، وميكـن      %17,2 و %66,3 وذلك بتسجيلها فوائض قدرة بـ       1991 و 1990
 الذي أبرمتـه    BYSTANDمست هذه الفترة بدأ باتفاق      إرجاع ذلك إىل التغريات اإلجيابية اليت       

اجلزائر مع املؤسسات املالية الدولية وانتهاء بزيادة إيرادات اجلباية البترولية مع خالل انتعاش أسعار              
  .النفط
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19921995أما عن الفترة     ي سـنة    فتميزت بعودة العجز للموازنة العامة مرة أخرى، فف        −
 مليار دينار، وذلك من جراء      5,105أي بـ    %87,8 سجل رصيد املوازنة عجزا قدر بـ        1993

ارتفاع حجم النفقات العامة يف هذه السنة وهذا راجع لعملية التطهري املايل للمؤسسات العمومية،              
  . العامة مل ترتفع إال مبعدل ضعيف خالل هذه املرحلةوباملقابل جند أن اإليرادات

  

19961997أما فيما خيص الفترة       فقد متيزت بعودة حتسن الرصيد بفائض قـدر بــ           −
معـدل منوهـا بــ      ، وهذا راجع للزيادة اليت مست اإليرادات العامة للبالد حث قدر            93,2%
، وذلك النتعاش أسعار النفط وكذا بداية تطبيق قـانون اخلوصـصة يف             1995 عن سنة    9,34%

 وإن كانت يف احلدود املقبولـة       %82,3 والبالغ   1998أما عن العجز املسجل سنة      ،  1996أفريل  
  .ة الدولة املفرطة للتغريات احلاصلة يف املوارد اجلبائية النفطيةفإنه يشري إىل حساسية خزين

  

أما يف السنوات األخرية تقلبت موازنة الدولة بني فوائض قليلة والعجز القليل، فقد أعقب              
 فـوائض   1999 و 1998 باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل سـنيت         51,0 و 82,3عجوزات مقدارها   

  .2001 و2000 باملئة سنيت 03,4 و72,9مقدراها 
  

  :ميكن توضيح ما سبق ذكره من خالل اجلدول التايل
  

]جدول رقمال ) في الجزائر رق تمويل العجز الموازنيطتطور  :11/02[ )19902001−  
  

  )نسبة مئوية: الوحدة(متويل العجز املوازين   )مليار دينار: الوحدة(متويل العجز املوازين  الناتج /الرصيد  رصيد اخلزينة   السنوات
  جنبيةقروض أ  غري البنكي  البنكي  قروض أجنبية  غري البنكي  البنكي  (%)  )مليار دينار(  

1990  3,20  66,3  50,16−  10,4−  30,0  28,81  20,20  48,1−  

1991  7,18  17,2  00,14−  20,1  90,5−  87,74  42,6−  55,31  

1992  2,12−  14,1−  50,11  70,12−  40,13  26,94  10,104−  84,109 

1993  5,105−  87,8−  80,72  10,13  60,19  00,69  42,12  58,18  

1994  36,65−  39,4−  90,110−  07,29  38,141  67,169−  47,44  30,216 

1995  80,28−  41,1−  19,129−  98,22−  16,172  43,457−  35,81−  56,609 

1996  26,75  93,2  40,127−  36,7−  45,104−  29,169  77,9  79,138  

1997 13,66  38,2  03,60−  15,23−  45,69−  78,90  00,35  03,105  

1998  13,108−  82,3−  40,4  60,15  53,83  07,4  43,14  24,77  

1999  49,16−  51,0−  19,10−  66,24  02,2  80,61−  54,149  25,12  

2000 50,398  72,9  48,407−  68,105  06,97−  25,102  52,26−  35,24  

2001 01,171  03,4  78,145−  02,88  26,113−  24,85  47,51−  23,66  
   من إعداد الطالب بناءا على معطيات بنك اجلزائر:املصدر
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واليت توضح   خالل كل ما تقدم يتضح وكما تشري األرقام الواردة يف اجلداول السابقة              من

أغلـب سـنوات    عاىن من ضغوط تضخمية يف      أن االقتصاد اجلزائري     مصادر متويل عجز املوازنة   
تطوره وذلك بفضل اعتماد السلطات احلكومية يف اجلزائر على االقتراض من البنـك املركـزي،               
والذي مت تغطيته غالبا عن طريق اإلصدارات النقدية اجلديدة، ومنه ميكن الوصول إىل نتيجة مفادها               

 حقيقية سـاهم يف     أن اعتماد السلطات احلكومية يف متويل عجز املوازنة من املصادر التضخمية غري           
  .تغذية الضغوط التضخمية يف االقتصاد اجلزائري مما دفع مبستويات األسعار حنو االرتفاع
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  خالصة
  

استهدف الفصل الثاين من هذه الدراسة معرفة مسار السياسات االقتـصادية الكليـة يف              
عرية، النقديـة   اجلزائر، لدى فإنه كان من األمهية تسليط الضوء على دراسة مكانة السياسات الس            

كـشف مـدى فعاليـة      هو  واملالية كل على حدى وتقييمها وذلك بغية حتقيق اهلدف املسطر و          
  .السياسات النقدية واملالية يف ضبط التضخم

  

وهبدف حتقيق ذلك استخدمنا األسلوب االستقرائي بغيت تقدمي تفـسري للـتغريات الـيت      
 واملالية من جهة أخرى، ومن أجل ذلك        حدثت يف مؤشرات التضخم من جهة، واملتغريات النقدية       

ىل مجلة من النتائج نلخص أمهها يف النقاط        إقسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث توصلنا من خالهلا          
  :التالية

  

 مـرة  السياسات الـسعرية يف اجلزائـر       خلصنا إىل أنّ   يف املبحث األول من هذا الفصل     
  :مرحلتني
ام األسعار املطبق خالل العشريتني السابقتني       كان نظ  :مرحلة التخطيط اإلداري لألسعار    •

 جرى تقلـيص     خالهلا يهدف إىل التحكم ومراقبة وضعية األسعار، حيث       1990لسنة  
الضغوط التضخمية بفرض ضوابط سعرية واسعة بلغت خالهلـا معـدالت التـضخم             

تـضخم مرتفعـة إالّ مـرة واحـدة         يف املتوسط ومل تظهر معـدالت ال      %9السنوية
  .1986وذلك بعد األزمة النفطية لعام%22,12مبعدل

 دخلت خالهلا اجلزائر يف برامج اإلصالحات اهليكليـة         :مرحلة املرور إىل اقتصاد السوق     •
ـ             دويل يف  مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، وكانت البداية مع صندوق النقد ال

 أين مت تغيري نظام تطبيق األسعار وظهرت عملية التحرير التـدرجيي لـبعض              1989سنة
 الذي دام   1995 أما النهاية فكانت بآخر اتفاق هو اتفاق التمويلي املوسع يف سنة           ،السلع

املدعمـة، يف ظـل هـذه       ثالث سنوات وجاء هذا االتفاق ليقوم بإلغاء التام لألسعار          
اإلصالحات أدت عملية حترير األسعار إىل ارتفاع متواصل يف مستواها السيما منذ اختاذ             

، األمر الذي أدى لظهور ضـغوط       1992تدابري إلغاء الدعم ملعظم املواد األساسية لسنة        
19901994توسط للفترة معدل التضخم امل   (%25 تضخمية كبرية حبوايل    إالّ أنـه    ،)−

 سجلت مؤشرات أسعار االستهالك تراجعا تدرجييا وهو        1996وبعد املعدل املرتفع لعام   
 .ما ترجم عملية التقارب يف األسعار مع أسعار السوق احلرة
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ملبحث الثـاين مـن هـذا        وتقييمها كانت حمور الدراسة يف ا      السياسة النقدية يف اجلزائر   
  .الفصل

  

املطلب األول منه خصص لتحديد مسار السياسة النقدية من خالل سرد ألهم اإلصالحات             
  النقدية وحتديد السلطات املشرفة عليها واهليئات اليت هلا عالقة مباشرة برسم السياسة النقدية

تقييم فعاليـة الـسياسة     أما املطلب الثاين وبعد التعريف مبكونات الكتلة ومقابالهتا قمنا ب         
النقدية من خالل دراسة تطور املتغريات النقدية املمثلة بالكتلة النقدية، مقابالت الكتلـة النقديـة               

  .والسيولة
  

، تطرقنا يف املطلـب األول      ية يف اجلزائر  السياسة امل للملبحث الثالث    يف ا  من خالل دراستنا  
ة يف اجلزائر الذاتية واملدعومة من طرف اهليئات        منه إىل خمتلف اإلصالحات اليت مست السياسة املالي       

 فاعلة يف القـضاء     كانت وخلصنا إىل نتيجة مفادها أن مسامهة اهليئات املالية الدولية        املالية الدولية،   
 من جهة بتعزيز امليزانية بتقوية اإليرادات وذلك بإعادة تشكيل النظام الضرييب            ؛على العجز املوازين  

العتماد على إيرادات احملروقات، ومن جهة أخرى بترشيد توجيه النفقات حنو           واالجتاه حنو ختفيض ا   
  .اجملاالت اليت تعمل على النهوض باالقتصاد

  

أما املطلب الثاين وهبدف تقييم اإلصالحات املالية وبعد التعريف ببنود النفقات واإليرادات            
ت العامة، النفقات العامة، العجـز      قمنا باستعمال جمموعة من الوسائل واألدوات املتمثلة باإليرادا       

  .مجالية وبنسبها إىل الناتج الداخلي اخلامإلاملوازين وطرق متويله بالقيم ا
  

أهم خالصة توصلنا إليها من خالل دراسة السياسة النقدية واملالية أن توفر البنك املركزي              
ياسة املاليـة، ألن مقـدرة      على استقاللية كبرية يعطي فعالية أكرب للسياسة النقدية وحيسن أداء الس          

البنك املركزي على رفض أوامر احلكومة اليت يراها غري مناسبة، يفرض عليها العمل على الـتفكري                
إلجياد مصادر إيرادية جديدة والتسيري الكفء للنفقات مما يضمن هلا توازن امليزانية وبالتايل عـدم               

  .اللجوء إىل البنك املركزي
  



  الفصل الثالثالفصل الثالث
  

  

  التضخم في االقتصاد الجزائريالتضخم في االقتصاد الجزائري
  
  

  
  تمھيدتمھيد

  

  مظاھر التضخم في الجزائرمظاھر التضخم في الجزائر  ::المبحث األولالمبحث األول

  أسباب التضخم في الجزائرأسباب التضخم في الجزائر  : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  آثار التضخم في الجزائرآثار التضخم في الجزائر  : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  مكافحة التضخم في الجزائرمكافحة التضخم في الجزائر  : : المبحث الرابعالمبحث الرابع
  
  

  خالصةخالصة
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  :متهيد

  
بعدما قمنا يف الفصل األول بدراسة نظرية لظاهرة التضخم اتضح لنا أن الـتغريات الـيت                
حتدث يف املستوى العام لألسعار ومن مث يف التضخم ميكن أن حتدث إما عن طريق متغريات نقدية                 

  .أو متغريات مالية وهيكلية
  

 التـضخم يف االقتـصاد      السياسات النقدية واملاليـة ومـشكلة     "ومبا أن موضوع دراستنا     
لدراسة تطـور الـسياسات واملـتغريات       من هذا البحث    فقد تطرقنا يف الفصل الثاين      " اجلزائري

 السعرية، النقدية واملالية يف حماولة لسرد ألهم اإلصالحات، السلطات          ،االقتصادية الكلية يف اجلزائر   
 القرن املاضي وإىل غايـة سـنة        املشرفة وكذا التغريات اليت حدثت فيها منذ بداية السبعينات من         

2002.  
  

ريدراسة مشكلة   لالذي هندف من وراءه     ويف فصلنا هذا    أما   صاد الجزائ  التضخم في االقت
  :سنتطرق من خالله إىل أربعة مباحث يعاجل كل منها ما يلي

  

مؤشراته،  يهدف إىل التعرف على مظاهر التضخم يف اجلزائر من خالل التطرق إىل األول
  أنواعه وتطوره يف اجلزائر؛

  

  سنعاجل فيه أهم األسباب احملدثة للتضخم يف اجلزائر؛الثاين 
  

   سنستعرض فيه آثار التضخم االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر؛الثالث
  

سنتطرق من خالله إىل كيفيات عالج التضخم يف اجلزائر يف ظل كل من السياسات الرابع 
  .النقدية واملالية
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  يالجزائراالقتصاد خم في  التضؤشراتم: المبحث األول
  

من بني مظاهر التضخم جند توسع وسائل الدفع، عجز ميزانية الدولـة، اخـتالل ميـزان                
املدفوعات، لكن ما هو شائع باإلضافة إىل املظاهر السابقة الذكر هو االرتفاع املستمر يف املستوى               

حركة صعودية لألسـعار وظـاهرة تتـصف        "ضخم بأنه   العام لألسعار، حيث سبق أن عرفنا الت      
  )∗(."باالستمرار تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض

  

  
  :إن طبيعة الدراسة حتتم علينا تقسيم هذا املبحث إىل موضوعني

 
من خالل تطـور األرقـام القياسـية        حتركات األسعار   يف   بحثي األولاملوضوع  يتناول  

صعودية بـاملعىن الـذي     الركة  احلف على اجتاهاهتا، فإذا اتضحت لنا       لوقولألسعار وذلك هبدف ا   
ل ذلك على وجود قوى تضخمية يف االقتصاد، باعتبار أن مظهر التضخم هـو ارتفـاع                ذعرفناه  

نستخدم من األرقام القياسـية لألسـعار مؤشـرا    ساألسعار، ويف هذا اجملال جتدر اإلشارة إىل أننا   
 أن تكون الفترة موضع الدراسة طويلة نسبيا، نظرا لطبيعة احلكم على            ومترمجا الجتاهاهتا، وسنراعي  

 وهي املرحلة   2002 إىل غاية    1970الظاهرة تتطلب ذلك، ومن مث فإننا سنختار الفترة املمتدة من           
  .اليت توفرت لنا حوهلا املعطيات الالزمة للدراسة

  
 معامـل    مؤشر  الفجوات التضخمية من خالل استخدام      سيعىن بدراسة  املوضوع الثاين أما  
 وذلك بغيت اإلقرار عما إذا كانت األرقام القياسية لألسعار تعد تعبريا صحيحا              النقدي االستقرار

  .أم ال عن القوى التضخمية اليت الزمت املراحل املختلفة لتطور االقتصاد اجلزائري

                                                                                                                                                    
  .أنظر الفصل األول  ))∗∗((
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   في الجزائراتجاھات األسعار: المطلب األول

  

  

قبل دراسة العوامل واألسباب اليت سامهت يف ارتفاع معـدالت التـضخم يف االقتـصاد               
اجلزائري، البد من التعرض ألهم األرقام القياسية اليت تعكس االرتفاعات اليت شهدهتا مـستويات              

  : على كل منباالعتماداألسعار احمللية وذلك 
  الرقم القياسي ألسعار االستهالك؛ -
 .القياسي الضمينالرقم  -

 
  الرقم القياسي ألسعار االستھالك: الفرع األول

  

19702002عرفت اجلزائر خالل الفترة املمتدة ما بني          ثالثة مراحل خاصة بالتـضخم      −
وذلك حسب خمتلف السياسات املالية والنقدية املتخذة، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلـدول              

  :التايل
  

]  رقمجدولال ) في الجزائر مراحل التضخم والسياسات المالية والنقدية المتخذة: 01/03[ )19702002 −  

  نوع التضخم  السياسة النقدية  السياسة املالية  الفترة  املراحل

  املرحلة األوىل 
مرحلة التخطيط (

  )املركزي
19701979 − 

إعطاء األولوية لإلنفاق 
  مارياالستث

وزارة املالية املسؤولة عن تسيري  -
 النقد

القروض حتدد وفق الحتياجات  -
  املؤسسات

تضخم أسعار 
  مكبوت

  املرحلة الثانية 
مرحلة التخطيط (

  )املركزي
19801989− 

إعطاء األولوية لإلنفاق 
  االستهالكي

  مستوى السيولة حتدد بوضع امليزانية -
 تعزيز دور البنك املركزي -
روض حتدد من طرف الق -

CNC)∗(  

تضخم أسعار 
  مكبوت

  املرحلة الثالثة 
مرحلة اقتصاد (

  )السوق
19902002− 

تقييد الطلب عن طريق 
  خفض عجز امليزانية

البنك املركزي املسؤول الوحيد  -
  عن تسيري السياسة النقدية

  تضخم صريح

   من إعداد الطالب:املصدر

، يالحظ أن التضخم مالزم لسياسة الرقابة على أسـعار الـسلع             السابق  اجلدول اءباستقر
]االستهالكية، وميكن توضيح ذلك أكثر باالعتماد على الشكل           الذي يوضح تطور األرقام     01/03[

  . الوقوف على حتركاهتادفهب وذلك االستهالكالقياسية ألسعار 

                                                                                                                                                    
))∗∗((  CNC    المجلس الوطني للقرض  
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] الشكل رقم )المستوى العام لألسعار في الجزائر  مؤشر تطور: 01/03[ )19702002− 
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  Office National des Statistiques  من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات:املصدر

  
  مـستمرا  سجل ارتفاعا يتضح من املنحىن السابق أن الرقم القياسي ألسعار االستهالك قد           

 نقطة يف 11 مبعدل زيادة سنوية قدرها 2002 إىل غاية 1970خالل كل فترة الدراسة واملمتدة من       
 إالّ بعـد سـنة      ويف البداية متيز بزيادات دائمة ومتتالية ومبعدالت بسيطة       املتوسط تقريبا، حيث أنه     

لدعم وحترير نظـام  ا أصبح الرتفاع األسعار وترية متزايدة وميكن إرجاع ذلك إىل إلغاء        إذ،  1990
  .حتديد األسعار

  

ومنه إذا كان علينا أن نضع تفسرياً الجتاهات الزيادة يف الرقم القياسي لألسعار، فإنه يكفي               
سعار يف كل مرحلة، وهذا يقودنا إىل       يف هذه املرحلة أن نالحظ االجتاه العام يعكس طبيعة نظام األ          

تفسري أويل ومرحلي مفاده أن زيادة وترية ارتفاع األسعار ميكن ارجاعه إىل إلغاء الدعم وحتريـر                
  .نظام حتديد األسعار

  

 واملمتـدة مـن     املرحلة األوىل ومن هذا املنطلق إرتئينا أن نقسم جمال دراستنا إىل مرحلتني           
 1990 فتمتد مـن     املرحلة الثانية  واليت تعرف مبرحلة التضخم املكبوت، أما        1989 غاية    إىل 1970

  . واليت تعرف مبرحلة التضخم الصريح2002إىل غاية 
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) التضخم المكبوتمرحلة : أوال )19701989−  

  
]  رقمجدولال )الجزائرفي  تطور مؤشر أسعار االستھالك: 02/03[ )19701989−  

1001995 =  
  1979  1978  1977  1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

املؤشرات 
  السنوية

2,5  3,5  5,5  8,5  1,6  6,6  3,7  1,8  5,9  6,10  

 58,11 28,17 96,10 61,10  20,8  17,5  45,5  77,3  92,1  12,6  %التغري 
  

 1989 1988 1987  1986  1985 1984 1983 1982  1981 1980 السنوات
املؤشرات 
  السنوية

6,11  3,13  2,14  1,15  3,16  0,18  2,20  7,21  0,23  2,25  

  57,9  99,5  43,7 22,12 43,10  95,7  34,6  77,6 66,14  43,9  %التغري 
  Office National des Statistiques  من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات:املصدر

  

 عندما بدأ تنفيذ تدابري حترير األسـعار، كـان          ،1990خالل السنوات العشرين حىت عام      
كما أن استقرار األسعار     )1(، يف املائة يف املتوسط    9معدل التضخم السنوي يف اجلزائر يبلغ حوايل        

أسـعار  كان واضحا، حيث جرى كبت الضغوط التضخمية بفرض ضوابط واسعة االنتشار على             
 يف املائة من البنود اليت تشكل الرقم القياسي ألسعار  50 كان أكثر من     1990السلع، حيث يف عام     

  )2(.املستهلك خاضعة إما حلدود قصوى سعرية أو حلدود على هوامش األرباح
  

)من إستعرضنا ملعدل التضخم يف مرحلة التخطيط املركـزي           )19701989  وجـدنا أن    −
 سـنويا يف    %9لرقم القياسي ألسعار االستهالك تشري إىل أن معدل الزيادة يف األسـعار بلـغ               ا

املتوسط، إالّ أن األرقام القياسية مل تأخذ يف اعتبارها أسعار السوق املوازية، إالّ أنه ميكن تفسري هذا                 
  :االرتفاع يف األسعار بـ

  

 التضخم املستورد؛ )1
 نقدي املرتبط بتمويل القروض للمؤسسات؛االنتعاش ال )2
 .سك النقود من أجل ختفيض عجز امليزانية )3

  

                                                                                                                                                    
  .69 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
  .69 ص المرجع السابق،  ))22((
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 بعني االعتبار أسعار السوق السوداء بالنسبة للسلع املختلفة         ناومنه ميكن القول أنه، إذا أخذ     

عند حساب الرقم القياسي لألسعار، وإذا أخذنا كذلك يف حسابنا الرغبة يف اإلنفاق املكبـوت،               
بد أن يرتفع هذا الرقم بصورة أكرب استجابة للقوى االقتصادية املتعلقة بالعرض والطلـب،              فكان ال 

  .ذلك أن الرقابة املباشرة على األسعار واإلعانات قد كبتت األسعار ومنعتها من االرتفاع
  

مما سبق ميكننا القول أن األرقام القياسية عند االستهالك مل تعرب تعبريا كامال عن القـوى                
خمية يف االقتصاد اجلزائري حيث أهنا َعربة عن التضخم الظـاهر فحـسب دون التـضخم                التض

املكبوت، وذلك نظرا لتدخل الدولة وإشرافها على جهاز األسعار، وبـذلك مل تـتح للعوامـل                
  )∗(.االقتصادية أن تعمل حبرية، ويسمى التضخم يف هذه احلالة بالتضخم املكبوت

  
  

)التضخم الصريح مرحلة : اثاني )19902002−  
  

]  رقمجدولال )الجزائرفي  تطور مؤشر أسعار االستھالك: 03/03[ )19902002−  
1001995 =  

 1999 1998 1997  1996 1995 1994  1993 1992  1991  1990 السنوات
املؤشرات 
 2,135 7,131 3,126 6,121  100  7,75  6,58  6,48  9,36  3,29  السنوية

التغري 

%  
27,16 94,25 71,31 58,20 18,29 10,32 60,21 87,3  28,4  66,2  

  

  2002  2001  2000  السنوات
املؤشرات 
  4,143  4,141  6,135  السنوية

      41,1  28,4  30,0 %التغري 

  Office National des Statistiques  من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات:املصدر
  

                                                                                                                                                    
  .أنظر الفصل األول  ))∗∗((
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]من اجلدول     يتبني لنا بأن مؤشر أسعار السلع االستهالكية ارتفع بنسبة كبرية جدا            03/03[

، مبعدل زيـادة سـنوية قـدرها        %4,143 إىل   %3,29 من نسبة    2002 إىل   1990من الفترة   
 يف املتوسط، وكثريا ما كان يرجع عدم استقرار األسعار خالل هذه املرحلة إىل رفـع                94,14%

دعم احلكومة وإىل حترير األسعار بالنسبة جملموع السلع واخلدمات وذلك بغية جعل األسعار ترتفع              
  .بصورة مستمرة وحبرية استجابة للعرض والطلب دون تدخل غري طبيعي من السلطات

  

، وبعد  %71,31 بـ   1992 بلغ التضخم مبؤشر أسعار االستهالك أعلى معدل له عام           لقد
 1994 خالل عامي    %10,32 و %18,29االخنفاض عاود االرتفاع خالل السنتني التاليتني ليصل        

 وميكن إرجاع ذلك لرفع الدعم عن السلع احملددة يف إطار اتفاق االسـتعداد االئتمـاين                1995و
 من إمجايل السلع املدرجـة يف       %84لتصل نسبة السلع احملرر أسعارها إىل       ) 1994أفريل  (الثالث  

، اخنفض  %96,18 واملقدر بـ    1996دل املرتفع لعام     إالّ أنه وبعد املع    )1(،مؤشر أسعار املستهلك  
، %87,3هذا املعدل وهذا منذ مدة طويلة يف تشكيله ألرقام ثنائية إىل تضخم برقم واحد بنسب                

 إىل غاية   1997 خالل الفترة املمتدة من عام       41,1%،  28,4%،  30,0%،  66,2%،  28,4%
  .2002عام 

  
)مرتبط بتقنني   يف اجلزائر   من خالل ما سبق نستخلص أن التضخم         )ntrationneme  أسعار 

خم قد ال يصاحبه يف كل األحيان ارتفاع األسعار، حيث حدث يف            السلع االستهالكية، وأن التض   
االقتصاد اجلزائري ضغوط تضخمية ومع ذلك فإن األسعار مل ترتفع ارتفاعا يعكس كـل القـوى        

 واليت ميكن تعريفها مبرحلة التـضخم املكبـوت،         1989التضخمية وهذا ما ميز الفترة ما قبل عام         
ويل التضخم من تضخم مكبوت إىل تضخم جامح وذلك نتيجة إلغاء الرقابة على             وبعد ذلك مت حت   

لتبلـغ معـدالت     )2() من األسعار إىل النظام احلـر %85انتقال (معظم أسعار السلع االستهالكية
ليصل بذلك إىل مرحلـة      واليت اتسمت باجلموح،     1996التضخم أرقام ثنائية وذلك إىل غاية عام        

التضخم املكشوف أو الصريح والذي اخنفضت فيه معدالت التضخم لتشكل بذلك أرقام أحاديـة              
  .2002 إىل غاية عام 1997وذلك من عام 

  

                                                                                                                                                    
  .209، صالمرجع السابقالھادي خالدي،   ))11((

))22((   BENBITOUR A. l’Algérie an troisième millénaire, (Mainoor, Alger, 1998), P74.  
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  الرقم القياسي الضمني: الفرع الثاني

  

قتصادية اليت تعكس التغريات اليت حتدث يف       يعد الرقم القياسي الضمين من أهم املؤشرات اال       
املستوى العام لألسعار، وميتاز الرقم القياسي الضمين يف أنه يتضمن أسعار مجيع السلع واخلـدمات               
املتاحة يف االقتصاد الوطين، سواء كانت سلع استهالكية أو وسيطية أو إنتاجية، ويتم حساب هذا               

ايل باألسعار اجلارية لسنة ما على الناتج احمللـي اإلمجـايل         الرقم عن طريق قسمة الناتج احمللي اإلمج      
باألسعار الثابتة لنفس السنة مضروبا يف مائة، ويتحدد مدى وجود ضغوط تضخمية يف االقتـصاد               

 فإن ذلك يعرب عن االستقرار يف األسعار، أما         100بناء على ناتج القسمة، فإذا كان الناتج يساوي         
 100اد الناتج عن مائة فإن ذلك يعرب عن وجود ضغوط تضخمية، إما إذا اخنفض الناتج عـن                  إذا ز 

  .فإنه يعرب عن اخنفاض مستويات األسعار
  

]ويف االقتصاد اجلزائري وبدراسة األرقام الواردة يف امللحق          ارتفاع الرقم القياسي    يتبني   05[
 مجيع سنوات الدراسة األمر الذي يشري ويؤكد حـدوث ارتفاعـات متواليـة يف               الضمين خالل 

  2002 إىل غاية سنة 1970مستويات األسعار خالل كامل فترة الدراسة املمتدة من 
  

] الشكل رقم )في الجزائر الرقم القياسي الضمني تطور : 02/03[ )19702002− 
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  إحصائيات بنك اجلزائر من إعداد الطالب بناءا على :املصدر
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   في الجزائرمعامل االستقرار النقدي: المطلب الثاني

  

مادامت العربة ليست بالزيادة املطلقة يف حجم وسائل الدفع أو االئتمان البنكي للحكـم              
ظهر من نتيجة العالقة بـني هـذين املـتغريين          على وجود التضخم أو االنكماش، وإمنا العربة مبا ي        

واملتغريات االقتصادية األخرى ملعرفة درجة اخللل اليت يعاين منها االقتصاد الوطين، وقصد الوصول             
سنعتمد ومن أجل احلكم على وجود القوى التضخمية على مؤشر معامل االستقرار            إىل هذا اهلدف    

  .لتطور االقتصاد اجلزائرييف اجلزائر خالل املراحل املختلفة النقدي 
 

  مؤشر معامل االستقرارمفھوم : الفرع األول
  

من املعلوم أن دراسة تطور الكتلة النقدية اليت متت يف الفصل الـسابق ال تعطينـا داللـة                  
واضحة لالجتاهات التضخمية أو االنكماشية إالّ بربطها مبعدالت الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي،            

رنة بني معدل الزيادة يف عرض النقود ومعدل منو الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي             لذلك وبغيت املقا  
بدراسة  نقوم    ارتئينا أن  على افتراض أن التضخم ينتج عن اتساع الفجوة بني االثنني، وهلذا الغرض           

  .معامل االستقرار النقدياجتاهات 
  

) :  معامل االستقرار النقدي )
( )PIBPIB

MMB
/
/

Δ
Δ

=  

  ؛2M هو حجم وسائل الدفع مبفهومها الواسع M  حبيث 
Yهو الناتج الداخلي اخلام باألسعار احلقيقية .  

  

 مبعىن أننا أمام حالـة      ومنه إذا كان هذا املعامل مساويا للواحد يكون هناك استقرار نقدي          
ناتج الـوطين   يساوي معدل التغري يف ال    ) اإلنفاق(عىن أن جانب الطلب الكلي      استقرار يف األسعار مب   

أما إذا كان خمتلفا عن الواحد باملوجب أو السالب فيدل ذلـك علـى              والذي هو جانب العرض،     
وختتلف درجة الضغوط التضخمية أو االنكماشية مبعـدل        . وجود تضخم أو انكماش على الترتيب     

  . بالسالب على التوايلحد باملوجب أوابتعاد هذا املؤشر عن الوا
  

يستند هذا املعيار يف جوهره على النظرية الكمية للنقود، واملنطق الكامن وراء هذا املعيار،              
هو أنه إذا زادت كمية النقود املتداولة بنسبة أكرب من الزيادة اليت تتالءم مع زيادة اإلنتاج الداخلي                 

 اختالل حقيقي بني الـسوق النقديـة والـسوق          احلقيقي يتحول ذلك يف شكل فائض، فيحدث      
  .السلعية، مما يدفع باألسعار حنو االرتفاع
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ومن جهة أخرى جيدر التنبيه إىل أن التغريات يف كمية النقود قد ال تكفي وحدها للداللـة                 
على االجتاهات التضخمية أو االنكماشية، إذ أن كمية معينة من النقود تدور بسرعة قد حتدث آثارا             

سرعة أقل، إالّ أنين اعتربت يف حتليلي أن        مية تزيد عما ينتج عن دوران كمية أكرب من السلع ب          تضخ
  .2002 وإىل غاية 1970سرعة النقود راكدة خالل جمال دراسيت ابتداء من 

  

  تطور مؤشر معامل االستقرار: الفرع الثاني
  

] الشكل رقم ) في الجزائر  مؤشر معامل االستقرارتطور: 03/03[ )19702002−  
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  معطيات بنك اجلزائربناءا على الطالب  من إعداد :املصدر
  

]امللحق رقم   من خالل    ] وعلى النحو الذي يشري إليه الشكل      05[  يتبني لنا نتـائج     03/03[
 تفسري النتائج املتوصل إليهـا      دفعيار البسيط على معطيات االقتصاد اجلزائري، وهب      تطبيق هذا امل  

  :ارتئينا تقسيم جمال الدراسة إىل الفترات التالية
  

  فترة السبعينات : أوال
 

دي معـدل   االستقرار النق  إذ بلغ معامل     انكماشية باجتاهات   1971 و 1970سنتني  متيزت ال 
 بواقـع   اخنفاض منو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتـة       سبب   على الترتيب    −56,0 و −08,0
91,98% −  ،62,11%  08,1حيث بلغ املعامـل        اتسمت باالستقرار النقدي     1972إالّ أن سنة     −

وقد متيزت هذه السنة بتحقيق منو كبري يف الناتج الداخلي وذلك مقابل زيادة منـاظرة تقريبـا يف                  
  . حجم الكتلة النقدية

  

 باجتاهات تضخمية وهو ما     1979 إىل غاية سنة     1973متيزت باقي الفترة املمتدة من سنة       
 68,6 و 4,7ه على منحىن معامل االستقرار النقدي حيث بلغ هذا املعامل القيمة أقصاه بواقع              نالحظ
 على الترتيب وهو ما يعين أن االقتصاد اجلزائري عاين من ضغوط تـضخمية              1973 و 1973سنيت  

 .دور الكبري الذي مارسته الزيادة الكبرية يف حجم وسائل الدفعكبرية نتيجة لل
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)فترة الثمانينات : ثانيا )19801989 − 
  

نالحظ أن النصف األول من عقد الثمانينات متيز باجتاهات تضخمية حمسوسة حيث سجل             
 ،73,3 ،16,4،  50,5،  98,24 القـيم    1985 إىل   1980معامل االستقرار للسنوات املمتدة مـن       

  .ى الترتيب عل84,2و23,4
  

شا نقديا متبوعا   فقد ظهر انكما   1987 و 1986 نصف الثاين من الثمانينات ويف سنيت      ال أما
 فقـد مت اعتمـاد      1989، أما يف سنة     95,6 بتسجيل معامل االستقرار     1988باجتاه تضخمي سنة  

مـن مت فقـد     سياسة انكماشية وذلك لالتفاق مع صندوق النقد الدويل باالرتباط هبذه السياسة، و           
 وذلك نتيجـة لتقييـد العـرض        12,1 النقدي فسجل معامل االستقرار      االستقراراتسم هذا العام ب   

  .1988 سنة %60,13 بعدما كان  فقط%18,5النقدي حيث بلغ مقدار زيادة الكتلة النقدية 
  

)ة التسعينات وما بعدھافتر: ثالثا )19902002 − 
  

 ارتفاع معدل النمو السنوي لكمية وسائل الـدفع بلـغ           −19902002شهدت السنوات   
 عن معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والذي بلغ           %06,19متوسطه خالل الفترة    

، كما بلغ متوسط معامل االستقرار النقدي خالل نفس الفترة          %94,1ة  متوسطه خالل نفس الفتر   
 مما يشري على الدور الذي متارسه الزيادة يف كمية وسائل الدفع  عن قيمة النـاتج احمللـي    78,6%

  .اإلمجايل احلقيقي يف تغذية الضغوط التضخمية
  

 وهو ما نالحظه على مـستوى       تضخمية باجتاهات   1992 و 1991،  1990متيزت السنوات   
 04,19،  37,13:  هلذه السنوات حيث سجل وعلى الترتيب القيم التاليـة          النقدي معامل االستقرار 

 سجلت  1994و1993 تنير اإلشارة وكما يوضح معامل االستقرار إىل أن السن        ، كما جتد  72,10و
 واليت تعترب   01,8 و −87,4،  −41,8 حيث بلغ معامل االستقرار وعلى الترتيب        انكماشيةاجتاهات  

  . خالل كامل جمال الدراسةاالجتاه االنكماشيالسنتني ذات 
  

]كما يتضح من خالل الشكل        سجلت اجتاها تضخميا بدرجة جد      2001 أن سنة    03/03[
 وهو ما يعكس تنفيذ برنامج اإلنعاش       29,18عالية حيث بلغ مؤشر معامل االستقرار النقدي القيمة         

  2001القتصادي الذي أقره رئيس اجلمهورية يف أفريل ا
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من خالل كل ما تقدم يتضح وطبقا ملعيار معامل االستقرار النقدي أن االقتصاد اجلزائري              
عاىن من ضغوط تضخمية يف أغلب سنوات تطوره وذل بفضل اختالل عالقة النمو بـني معـدل                 

ل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقـي، حبيـث ومـع            النمو السنوي لكمية النقود ومعد    
استمرار النقود بالزيادة بطريقة سريعة وغري طبيعية ومبعدالت تفوق الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل              
احلقيقي، ارتفعت قوى الطلب الكلي على السلع واخلدمات يف ظل عجز اجلهاز اإلنتاجي احمللي يف               

  . حجم الطلب احمللي مما ساهم يف دفع مستويات األسعار احمللية حنو االرتفاعمقابلة الزيادة يف
   

 

 أسباب التضخم في الجزائر: المبحث الثاني
  

بعد أن تتبعنا مالمح ظاهرة التضخم من خالل تتبع مسارها ومسار املستوى العام لألسعار              
يف أواخر   بات حادة يف األسعار   وكذا مؤشرات التضخم، وجدنا أن االقتصاد اجلزائري عاىن من تقل         

 الناتج عن اإلفـراط     ارتفاع الطلب ، وكثريا ما كان يعزى ذلك إىل        العقد الثامن من القرن املاضي      
يف اإلصدار النقدي، النمط االستهالكي املفرط وارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف، باإلضـافة إىل             

مؤسسات العمومية وانـسياب التـضخم       الراجع إىل عدم كفاءة اجلهاز اإلداري لل       نقص العرض 
 االختالالت اهليكليـة  الشديد الذي تعاين منه البلدان الرأمسالية إىل االقتصاد الوطين، باإلضافة إىل            

  .اإلنتاجياالقتصاد اجلزائري املتخلف من حيث طبيعة بنيانه عن ظروف الناجتة 
  

 خصوصية معينة ينفرد    يراجلزائاالقتصاد  لتضخم يف   ألسباب ا وعلى ضوء هذه اخللفية فإن      
 هـام   ستوجب علينا الفهم السليم هلذه األسباب وهو أمر       الدول الرأمسالية، مما ي   اقتصاديات  هبا عن   

نتائج تتعلق مبقتضيات وأدوات    لألسباب  ته، ذلك أن لكل تفسري      الكتشاف احللول املناسبة ملكافح   
  . املسببة لهاجلذورالسياسة املالئمة لكبح التضخم واقتالع 

  

لتضخم يف االقتصاد اجلزائري يف ثالثـة       العوامل املسببة ل  أهم  حبصر  فيما يلي    سنقوم   عليهو
  :يعاجل كل منها ما يليمطالب 

  

  ارتفاع الطلب؛ : املطلب األول

  ارتفاع تكاليف اإلنتاج؛: املطلب الثاين

  .األسباب اهليكلية: املطلب الثالث
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 ارتفاع الطلب: المطلب األول
وارتفاع منو النقد املعـروض     ي يف اجلزائر نتيجة لإلعانات االستهالكية الضمنية        زاد الطلب الكل  

املؤسسات العامة بواسطة البنوك التجارية وسـد العجـوزات املاليـة            الذين جاءا أساسا بسبب متويل    و
وبصفة عامة ميكن إرجاع ارتفـاع       )1(،نقدية، أي إىل زيادة إصدار النقد     اللول  احلالضخمة باللجوء إىل    

  :الطلب يف االقتصاد اجلزائري للعوامل التالية
  

 اإلصدار النقدي؛طبيعة  )1
  األجور؛مستوى األجور )2
  . النمو الدميوغرايف )3

  
  اإلصدار النقدي طبيعة: الفرع األول

  

يعترب الطلب الكلي املتزايد املنجر عن السياسة النقدية التوسعية من أهم العوامـل احملـددة               
االختالل بني منو النقود ومنو الناتج الوطين يترجم يف صـورة           للتضخم، وحسب هذا السبب فإن      

  .فائض يف الطلب يساهم يف زيادة حدة التضخم
  

 إلصالح النظام املصريف    1970ويف االقتصاد اجلزائري جند أن اإلجراءات املوضوعة يف عام          
نقدية وعدم انضباط األعـوان     كانت احملرض الرئيسي لقوى التضخم وذلك بسبب توسع الكتلة ال         

كما أن التوجهات االقتصادية اهلادفة إىل رفع معـدالت         االقتصاديني بالتقيد بقواعد التسيري املايل،      
النمو ومستوى التشغيل يف االقتصاد الوطين كثريا ما كانت حتتاج إىل متويالت نقديـة ضـخمة،                

ر أن خلق النقود الوسـيلة الوحيـدة        فلجأت السلطات العمومية إىل اإلصدار النقدي وذلك باعتبا       
لدفع عجلة التنمية خاصة أمام عجز االدخار احمللي يف تلبيـة االحتياجـات الـضرورية لتمويـل                 

  .االستثمارات الالزمة لتحقيق ذلك
  

، أن ارتفاع الكتلة النقدية مل يواكبه نفـس   يف الفصل السابق   ا سبق دراسته  ممومن املالحظ   
جنـد أن الكتلـة     دى إىل خلق وضعية ال توازن يف االقتصاد الوطين، حيث           النمو يف اإلنتاجية، مما أ    

 مقارنة مبستوى الناتج الوطين اخلام      1990 و 1966 مرة بني    70النقدية يف اجلزائر تضاعفت حبوايل      
  )2(. مرة فقط وذلك خالل نفس الفترة27الذي مل يتضاعف إال حبوايل 

  

                                                                                                                                                    
  .08 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((

))22((   BENACHENHOU Mourad, "Inflation, dévaluation, marginalisation", (dar-Echierifa, Alger, 1993),P10.  
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 هو غياب سياسة نقديـة واضـحة        عقد الثمانينات من القرن املاضي     أهم ما ميز     نكما أ 

املعامل، حيث أنه مل تعطى للبنك املركزي أي استقاللية حيدد من خالهلا سياسته النقدية، واألهم من                
 احملروقات وليس باالدخار، وعليـه جنـد        هذا أن تكوين االحتياطي النقدي كان مرتبط بصادرات       

كما أن عرض النقـود   غياب كلي ألية عالقة بني االدخار واالستثمار يف دواليب السياسة النقدية،            
كان متغري خارجي تتحكم فيه اخلطة املادية حيث أن متويل االستثمارات العمومية كانت متول عن               

وميكننا مالحظة ذلك أكثر من خالل الـشكل        ات املقدمة من طرف البنك املركزي،       طريق التسبيق 
  :التايل

  
] الشكل رقم          ) في الجزائر  معدل السيولة ونسبة رصيد الخزينةتطور: 04/03[ )19801989− 

  نسبة مئوية: الوحدة

تطور معدل السيولة ونسبة رصيد الخزينة في الجزائر (1989-1980)
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   اجلزائر والديوان الوطين لإلحصائياتمعطيات بنكبناءا على الطالب  من إعداد :املصدر

  

]من الشكل نالحظ   أن معدل السيولة له وترية لالرتفاع حتت آثار سك النقود من            04/03[
سبب ارتفاع األسعار بالرغم من نظام األسعار املسري القـائم          ل متويل عجز اخلزينة الشيء الذي       أج

  .آنذاك
  

19911992خالل الفترة   أما   ، ونتيجة النعدام االنضباط املايل وما صاحبه مـن تـراخ           −
]أنظر امللحق   (مرات تقريبا   حلكومة ثالث   عن ا املستحقة  نقدي، تضاعف رصيد االئتمانات      ]05(، 

ويف الوقت ذاته، زاد االئتمان يف االقتصاد بصورة ملحوظة استجابة الرتفاع الطلب من املؤسـسة               
ـ             الع ضخمة والتبـاطؤ العـام يف      امة اليت كان وضعها املايل قد تدهور نتيجة لزيـادة األجـور ال

 يف املائة علـى مـدى الفتـرة         22زاد حجم النقد مبفهومه الواسع بنسبة       ونتيجة لذلك   االقتصاد،
كانت االحتياطات الدوليـة    – ، مما يعكس التوسع يف االئتمان احمللي بصفة أساسية        −19921993

  . –مستقرة طوال تلك الفترة ولذلك لعبت دورا حمدودا 
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وهكذا أدى التوسع املايل وزيادة األجور، باإلضافة إىل نقص املواد االستهالكية بـسبب             
ضغط الواردات، إىل زيادة السيولة والتوسع النقدي املفرط كما يظهر يف زيادة السيولة بأكثر مـن         

  . 1993 لنهاية 1991 مئوية من هناية أربعة نقاط

  

ومنه ميكن أن نصل يف األخري أن التمويل بالتضخم هو الصفة السائدة يف عمليـة متويـل                 
19801989خالل الفترة     مبعىن أن الدولة كانت تستطيع خلق كمية من النقود يف سبيل متويـل              −

  . العامةنفقاهتا
  
  

  مستوى األجور: الفرع الثاني
  

إن تزايد األجور مبعدالت عالية دون أن يصاحبها زيادة مماثلة يف اإلنتاجية تنعكس علـى               
الطلب على السلع االستهالكية نظرا ملا هو معروف من زيادة امليل احلـدي لالسـتهالك عنـد                 

  .أصحاب األجور
  

عترب من فئة املستهلكني للسلع واخلدمات، إذ أن        ويف اجلزائر ميثل األجراء وعائالهتم جزء م      
طلبهم على السلع واخلدمات حمدد بدخوهلم اليت يتحصلون عليها، وأن كل زيادة يف أجورهم تؤثر               

 النهائي الذي   االستهالكعلى مستوى األسعار، ألن كل زيادة يف األجر تؤدي بالضرورة إىل زيادة             
، وميكن توضيح ذلك أكثر من خـالل        على جانب الطلب  يعترب من أهم العوامل اليت متارس ضغطا        

19801996اجلدول التايل والذي يوضح تطور الكتلة األجرية يف اجلزائر خالل الفترة  −.  
  
  
  

]  رقمجدولال )تطور الكتلة األجرية في الجزائر: 04/03[ )19801996−  

  مليار دينار : الوحدة

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980  واتالسن
 5,137 7,125 1,120 0,103 2,94 6,88 9,76 8,65 1,57  الكتلة األجرية

  
  
  

  1996 1995 1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات
 5,666 5,568 9,469 5,412 3,341 5,255 0,180 2,152  الكتلة األجرية

Source: Rétrospective statistique 1970-1996, édition ONS, P30.  
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 يف 14 طبق جدول جديد لألجور فأحدث زيادة يف األجور االمسية حبـوايل  1986يف عام   
 جرى بعد ذلك تشديد سياسة األجور احلكومية وخصوصا يف سياق برنامج التـصحيح              كمااملائة  

، غري أن متوسط األجور احلكومية ارتفع مرة أخرى مبـا           1989مبساندة صندوق النقد الدويل لعام      
 الزيادة العامة يف األجور والعالوات اجلديـدة للعمـال مـن ذوي              يف املائة بسبب   10يزيد على   

 يف ظل اتفاق لألجـور      1992 و 1991املهارات اخلاصة، واستمر تراخي سياسة الدخول يف عامي         
 يف املائة سـنويا     30 حبوايل   ، ونتيجة لذلك، زادت األجور احلكومية يف املتوسط       1991يف ديسمرب   

 وبالرغم من التجميد الرمسي للرواتب، منحت احلكومة مزايـا          1993خالل تلك الفترة، ويف عام      
  )1( .جديدة مما زاد من دور العالوات يف سياسة الدخول احلكومية

  

  

  النمو الديموغرافي: الفرع الثالث
  

اك عامل أخر يسبب ارتفاع الطلـب علـى الـسلع           نىل الزيادات يف األجور ه    باإلضافة إ 
يظهر التضخم حني تتجه أعداد سكان إىل التزايد        واخلدمات، وهو عامل النمو الدميوغرايف، حيث       

 كمـا   )2(، معدل منو السكان   نبينما تبقى كفايتهم اإلنتاجية على حاهلا أو تزيد مبعدل يقل بكثري ع           
  .لسكان يزداد اإلنفاق العام استجابة ملتطلبات اجملتمعأنه بزيادة عدد ا

  

  :وقد أظهرت إحصائيات تطور السكان يف اجلزائر النتيجة اآلتية
  

]  رقمجدولال )تطور السكان في الجزائر: 05/03[ )19891995−  

  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  السنوات

  0,28  4,27  9,26  3,26  6,25  0,25  4,24  )باملاليني(عدد السكان 

كنسبة مئوية من   (سكان الريف   
  )جمموع السكان

5,48  5,47  5,46  4,44  3,43  0,45  2,44  

عدد الـسكان الـذين يقـل       
كنسبة ( سنة   15عمرهم عن   

  )مئوية من جمموع السكان
9,39  9,37  4,37  3,38  3,38  9,38  3,38  

  2,26  ...  0,29  4,30  1,30  0,31  0,31  معدل املواليد

  4,5  ...  0,6  1,6  0,6  0,6  0,6  معدل الوفيات

  0,2  1,2  3,2  4,2  5,2  5,2  6,2  )نسبة مئوية(معدل النمو 

نصيب الفرد من إمجايل الناتج     
  احمللي بالدوالر األمريكي

4,8692 9,5233 8,0462 8,8221 6,8521 5,5291 1,4771  

  .06ص )1998، واشنطن، .د.ن.ص(حتقيق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، :  وآخرون، اجلزائركرمي النشاشييب: املصدر

                                                                                                                                                    
  .45 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
  .106نبيل الروبي، المرجع السابق، ص  ))22((
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19891995من خالل تفحص عدد سكان اجلزائر خالل الفترة           تربز اخلطوط الرئيـسية     −

  :ملشكلة النمو الدميوغرايف واليت ميكن تلخيصها فيما يلي
  

  ؛%42,23 ومستمر واملقدر يف املتوسط بـ  معدل منو دميوغرايف مرتفع •
 

 مـن جممـوع     %54عدم توزيع السكان على مجيع أحناء الوطن حيث جند أكثر من             •
 السكان يتمركزون يف املدن؛

 

أن التركيب العمري للسكان غري املنتجني يتضمن نسبة عالية، مبعىن أنه حيتوي علـى               •
) دون اخلامسة عشرة  (ة من جمموع السكان تتكدس يف فئات السن الصغرية          نسبة كبري 

 .األمر الذي يترتب عليه اخنفاض املقدرة على االدخار وذلك نتيجة اخنفاض دخل الفرد
  

ومن هنا فإن النمو السريع يف عدد السكان والنسبة املرتفعة لألطفال تـؤدي إىل زيـادة                
  . الضغوط التضخميةاالستهالك وخفض االدخار ومن مت ظهور

 
 

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج: المطلب الثاني
  

وفق هذا املنظور يكون االرتفاع يف األسعار ناجتا عن زيادة نفقات عناصر اإلنتاج دون أن               
يكون هناك تغريا يف الطلب، ويقصد بارتفاع تكاليف اإلنتاج هو زيادة أمثان خـدمات عوامـل                

  :حلدية، وعادة ما يرتبط ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف اجلزائر بـاإلنتاج بنسبة أكرب من إنتاجيتها ا
  

 ارتفاع تكاليف األجور؛ )1
 .ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج )2

 
  ارتفاع تكاليف األجور: الفرع األول

أن االرتفاع املستمر ملعدالت األجور بالزيادة يؤثر يف معـدالت اإلنفـاق،            عرفنا مما سبق    
 مبعىن  )1(اجي، أي تقلص العرض الكلي بسبب ضعف اإلنتاجية،       ويسبب كذلك نقص العرض اإلنت    

أنه عندما تتزايد معدالت األجور دون أن يواكب ذلك ارتفاع مناظر يف مستوى اإلنتاجية ، فـإن                 
  .تكلفة اإلنتاج تتزايد وتتسبب فيما بعد زيادة إضافية يف األسعار

  

                                                                                                                                                    
))11((  BALI Hamid, Op, cit, P150..  
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ن التكاليف، حيث أهنا تتراوح بني      ويف االقتصاد اجلزائري، جند أن األجور متثل جزء كبري م         
 ونتيجة لسياسة العمالة والدخول املنتهجـة مـن قبـل           )1( من تكاليف اإلنتاج،   %90 إىل   40

يف  فائض    أي  فإن املؤسسات كانت تتحمل أي زيادة يف األجور باإلضافة إىل          ،السلطات اجلزائرية 
جلوئها إىل حتميل هذه الزيادة على نفقات اإلنتاج أخـرى، أو إنقـاص مـن               وبدال من   العمالة،  

  .معدالت أرباحها، تقوم باستيعاب هذه الزيادة عن طريق رفع األسعار
  

أسهمت األجور يف إحداث ضغوط على األسعار يف اجلزائر ويتجلى ذلك مـن خـالل               
 −19891993يف املائة خالل الفترة 17ارتفاع احلد األدىن لألجور من حيث القيمة الفعلية حبوايل          

)2( يف املائة،12بينما هبطت اإلنتاجية الكلية للعمالة بنسبة 
  : زيادة األجور يف اجلزائر إىلتعزى كما  

  

بة الزيادة يف العمالة، حيث زادت أعداد موظفي اخلدمة العمومية يف املتوسـط بنـس              •
 مبعىن استمرار عملية التوظيف مبعدل      )3(،1995 إىل عام    1985 سنويا من عام     3,3%

 أسرع من معدل النمو السكاين؛
  

وكذا يف احلد األدىن    لزيادة يف األجر املتوسط     لالضغوط اليت متارسها النقابات العمالية       •
مـن   عيف إحداث ضغوط األجور اجتاه االرتفا     بعض الدالئل   كن توضيح   ومي ،رولألج

 : وفقا ملا يليبيانات احلد األدىن لألجور ومتوسط أجور القطاع العامتقدمي خالل 
  

]  رقمجدولال )تطور األجر الصافي المتوسط في الجزائر: 06/03[ )19701994−  

  ساعة عمل/ دج : الوحدة
  

 1979  1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات
األجر 
  43,5  51,4  12,4  79,3  56,3 27,3 94,2 88,2 63,2  8,2  املتوسط

  

  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1987 1982 1981 1980 تالسنوا
األجر 
 22,62* 95,50* 71,43* 88,40* 94,31* 13,25* 19,19* 85,9 69,8  10,8  املتوسط

  

  :املصدر
• Rétrospective Statistique 1970-1996 ; 
• (*)Résultats des enquêtes nationales sur les salaires.  

  

                                                                                                                                                    
))11((  BENACHENHOU Mourad, Op, cit, P07..  

  81  ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))22((
  .44المرجع السابق، ص  ))33((
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]  رقمجدولال )تطور الحد األدنى لألجور في الجزائر: 07/03[ )19931998− 
  

  الدينار الجزائري: الوحدة

  1998 ديسمرب  01  1998 جانفي  01  1997 ماي 01  1994 جانفي  01  1993  ديسمرب31  الفترة

  0006  4005  8004  0004  5002  املبالغ
  

، مصاحل رئيس 1998-1997 معطيات بالنسبة ملرحلة 1998 وثيقة ملحقة لبيان السياسة العامة للحكومة ديسمرب :املصدر
  .16احلكومة، ص

 
  اع أسعار مستلزمات اإلنتاجارتف: الفرع الثاني

  

باإلضافة إىل تكلفة اليد العاملة جند أن ارتفاع تكلفة املواد األولية، واملواد نصف املصنعة،              
كون تضخما مستوردا نتيجـة      تُ -  املركبات الثالثة يف العموم مستوردة     - واهتالك وسائل اإلنتاج  

  .وجود تضخم يف الدول اليت تستورد منها هذه املواد
  

ذه العوامل ساعدت على ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج باإلضافة إىل انزالق سعر            كل ه 
، مما ترتـب    %40 بعد أن خفضت قيمة الدينار إىل        1994صرف العملة الوطنية وهذا ما وقع يف        

 أطلقت حرية أسعار مجيـع       كما )1(عليه آثار ضارة متثلت يف رفع تكلفة لوازم اإلنتاج املستوردة،         
وعقب هذا اإلجراء مباشرة قام املنتجني       )2(مستلزمات اإلنتاج ألغراض الزراعة ومشاريع اإلسكان،     

 مباشرة أخذت أسعار بعض الـسلع   بتحميل املستهلك النهائي عبء هذه الزيادة يف التكاليف ومنه        
  .%5,31يف االرتفاع، ومنها ارتفاع معدل التضخم إىل 

                                                                                                                                                    
  . 10ق ص المرجع الساب    ))11((
  ..20 السابق، صالمرجع    ))22((
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 األسباب الھيكلية: لثالمطلب الثا
  

ال ميكن دراسة أسباب عدم استقرار األسـعار        على غرار معظم البلدان النامية،      يف اجلزائر و  
االقتصاد اجلزائري من عوامل خمتلفة تعترب من أهـم         دون التطرق إىل العوامل اهليكلية، حيث عاىن        

عوامل تتمثل يف ضعف مرونة العرض الغـذائي أمـام الطلـب            املنابع احملدثة للتضخم، أوىل هذه ال     
املتزايد، وثاين هذه العوامل تكمن يف العوامل اخلارجية وعالقة االقتصاد الوطين باالقتصاد الدويل،             

 الالتـوازن   حالة من   حيتويهوما  االقتصادي  أما العامل الثالث فيعود أساسا إىل وجود حالة التخلف          
  . نتائج تنفيذ برامج التنمية االقتصاديةبني خمتلف القطاعات وإىل

  

وقصد اإلحاطة مبختلف العوامل اهليكلية السابقة الذكر وإبـراز مـسامهتها يف إحـداث              
  :التضخم يف االقتصاد اجلزائري قسمنا هذا املطلب إىل ثالثة فروع يعاجل كل منها

  

 ؛ العرض الغذائينقص )1
 التضخم املستورد؛ )2
 .التخلف االقتصادي )3

  

 
   الغذائينقص العرض: ألولالفرع ا

  

يفسر منو الطلب على السلع الغذائية يف اجلزائر بتطور الدخل والنمـو الـسكاين، إال أن                
العرض غري املرن الناتج عن اهلياكل اإلنتاجية وحمدودية الطاقة االستريادية املنجرة عن الـصعوبات              

ه العوامل املـذكورة تـربر      اليت تفرضها مدخرات الصرف، متثل عوائق مجة أمام الطلب، فكل هذ          
  .السلع الغذائية وتظهر ضغوطا يف اجتاه غلو أسعار هذه السلع يف عرض عجزاً

  

شهد االقتصاد اجلزائري يف الثمانينات وبداية التسعينات أزمة هائلة يف اجملال الغذائي متثلت             
 تـضخمية   فكانت النتيجة ظهور ضغوط    )*(يف تفاقم العجز الغذائي وحصول فجوة غذائية حادة،       

بسبب الندرة املوجودة يف خمتلف السلع واخلدمات، وكثريا ما كان جيد ذلك تفسريه يف األسـباب               
  :التالية

 الزيادة الكبرية يف الطلب على املنتجات الغذائية بسبب زيادة الدخول النقدية؛ .1
 

                                                                                                                                                    
المقصود بالفجوة الغذائية الفرق بين الحاصل بين إنتاج المواد الغذائية والطلب عليھا من أجل االستھالك، وھو تعبير عن عدم قدرة البلد على   ))**((

  .كان بشكل يلبي االحتياجات الضرورية واألساسية لنمو السكان وبقائھم في صحة جيدةتأمين المواد الغذائية الالزمة لتغذية الس
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ل النقص يف عرض املنتجات الزراعية الغذائية، حيث ينتج القطاع الزراعي، الذي ال يستغ             .2
 يف املائة من مساحة األراضي اجلزائرية، ماال يزيد عن ربع احتياجات الـبالد مـن                3سوى  

األغذية، ونتيجة لذلك، تستورد اجلزائر كميات ضخمة من املواد الغذائية، وخصوصا القمح            
 )1(اخلشن الذي تعترب أكرب مستوردا له يف العامل؛

  

الصادرات النفطية، مما جنم عنه يف ظل قيد ندرة النقد األجنيب           النقص امللموس يف حصيلة      .3
وظهرت أزمة النقد األجين    إضعاف لطاقة الدولة على استرياد املنتجات الغذائية من اخلارج،          

ـ  ( بليون دوالر    5,1 االحتياطات إىل أقل من      ت عندما اخنفض  1993يف هناية عام     وايل أي حب
  )2(؛)شهر من الواردات

  

ـ والتسعري اإلداري   باإلضافة إىل ذلك، وبسبب إتباع نظام الدعم          املخزونـات   تتراكم
لـسلع املدعمـة    لتهريب  ظاهرة ال ر  ا األسواق املوازية، باإلضافة إىل انتش     ظهرتوبغرض املضاربة   

دة يف االقتـصاد    مما أدى إىل حدوث عجوزات غذائية حـا        إىل البلدان اجملاورة  وبكميات ضخمة   
  .الوطين

  

  التضخم المستورد: الفرع الثاني
  

ويقصد به تأثري العوامل اخلارجية على مستوى األسعار احمللية، فكلما عظم تـأثري هـذه               
خم املستورد كبريا والعكس    العوامل يف تشكيل املستوى العام لألسعار احمللية، كلما كان تأثري التض          

ميكن أن يكون تضخم بالطلب يغذى بالدخول املوزعة بعد         رد  املستو أن التضخم    حيث)3(بالعكس،
ميكن أن يكون تضخما بالتكاليف حيمل يف سـعر الـسلع املـستوردة             أنه   كما   ،عملية التصدير 

املستعملة يف اإلنتاج احمللي، أي أن الضغوط التضخمية املستوردة تظهر يف السوق احمللي، وهذا عن               
  .ملدفوعاتفائض يف ميزان اعجز أو وجود طريق 

  

  :القنوات التاليةيتم استرياد التضخم من خالل أما يف اجلزائر فإنه 
إىل الطلب الكلي الداخلي املتزايد، والذي يلىب عن طريق اللجوء          أوىل هذه القنوات يتمثل يف       .1

عملية االسترياد لسد العجز املوجود يف العرض الكلي احمللي، حيث أن السلع الغذائية متثـل أعلـى       
 نتيجة أزمة القطـاع     زيادة االعتماد الغذائي على اخلارج    ن جمموع الواردات وهو ما يظهر       نسبة م 

تم استريادها مـن    يالواردات اجلزائرية   أن معظم   ، كما جتدر اإلشارة إىل      هالزراعي وضعف مردوديت  

                                                                                                                                                    
  .03 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
  ..20 السابق، صالمرجع    ))22((
  .52 صالمرجع السابق،، التضخم في العالم العربي، وآخرونرمزي زكي  ))33((
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 معدالت تـضخم معتـربة،      هي بلدان رأمسالية حتوي اقتصادياهتا على     والسوق األوروبية املشتركة    
 .التايل حتويلها عن طريق املبادالت التجارية إىل اجلزائروب

 

 . كثري قطاعات االقتصاد القومي على املواد الوسيطة املستوردةيفاعتماد التشغيل  .2
 

 سعر الصرف، حيث تعرض سعر   حدث نتيجة إعادة تقييم   غري الذي   ثالث هذه القنوات هو الت     .3
ز املتفاقم يف ميزان املدفوعات وبسبب ضغوط       لعملة احمللية لضغوط التخفيض من جراء العج      اصرف  

ونتيجة لذلك عرف الدينار انزالقا حادا      صندوق النقد الدويل وضعف طاقة الدولة على االسترياد،         
 وهذا ما خلف آثار هامة على ارتفاع تكاليف االسترياد مما جنم عنه ارتفاع تكاليف               1990يف عام   

 .سعار احمللية للسلع املستوردةرتفاع األوااالسترياد 
 

من خالل هـذه القنـاة إنـساب         ،األثر التضخمي للصادرات  رابع هذه القنوات يتمثل يف       .4
 :التضخم يف االقتصاد اجلزائري من خالل

  

على نشهد هذه العالقة     و ،العالقة القائمة بني حصيلة الصادرات وعرض النقود املتداولة        
ـ ا فحينما   ، الصادرات وجه اخلصوص يف أوقات زيادة أسعار       أسـعار املـواد     ترتفع

 حركـة   أحدثة وأرصدة الصرف األجنيب، فإن ذلك       الدخول النقدي ت  زايدتاملصدرة  
ك واالستثمار واإلنفاق احلكومي بدون وجود مقابل مادي متـاح          توسعية يف االستهال  
 .ا دفع باألسعار حنو االرتفاعمميف السوق الداخلية 

 

اض أسعار الصادرات والديون اخلارجية، حيث عندما اخنفضت        العالقة القائمة بني اخنف    
 اخنفضت إيرادات الصادرات الكلية بنسبة      1986 و 1985أسعار الصادرات بني عامي     

 يف املائة نتيجة لذلك اتسم ميزان املدفوعات خـالل تلـك الفتـرة خبـسائر يف                 38
 بليـون دوالر    4,18إلحتياطات وزيادة االقتراض، وارتفع رصيد الدين اخلارجي من         ا
 بليـون دوالر    5,26 إىل   1985يف عام   )  يف املائة من إمجايل الناتج احمللي      30حوايل  (
  )1(.1993عام)  املائة من إمجايل الناتج احمللي يف63(

  

 يف املائة من صادرات السلع واخلدمات من غـري          35كما ارتفعت نسبة خدمة الديون من       
، 1993 يف املائة يف عـام       82 إىل مستوى غري قابل لإلستمرار وهو        1985عوامل اإلنتاج يف عام     

 ظهور بوادر أزمة التضخم، واليت تعتـرب الـديون          يفتصاعد نفقات خدمة الديون     بذلك عجل   و
  .هتاوخدمة الديون من العوامل الرئيسية وراء زيادة حد

                                                                                                                                                    
  .55 ص ، المرجع السابق،كريم النشاشيبي وآخرون  ))11((
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  االقتصاديالتخلف : لثالفرع الثا

 من أهم العوامل املغذيـة       يف اجلزائر  القتصاديعلى غرار دول العامل الثالث، يعترب التخلف ا       
  :للقةى التضخمية، وميكن حصر أبرز عوامل التخلف يف العناصر التالية

  

 ضعف اإلنتاجية: أوال
تعترب اإلنتاجية يف العمل أداة قياس ملدى فعالية وكفاءة النظام اإلنتاجي، لكن أهم ما مييزها               

هذا راجع لعدة أسباب ميكن حـصرها يف النقـاط          يف االقتصاد اجلزائري هو الضعف الشديد، و      
  )1(:التالية

  ضعف حوافز العمل، واليت تترجم معدل الغياب املرتفع جداً؛ .1
عدم تأهيل اليد العاملة، بسبب ضعف التكوين مع نقص التجربة املهنية بـصورة              .2

عامة خاصة بالنسبة لإلطارات، وهو ما يترجم سوء التسيري وبالتايل ضعف الكفاءة            
 .العمليف 

  

تعترب عوامل ضعف اإلنتاجية السابقة الذكر من أهم احلوافر احملدثة للقوى التـضخمية يف              
اجلزائر، حيث نالحظ اجتاه إنتاج السلع واخلدمات حنو االخنفاض، ورغم ذلك جند هنـاك تطـور                
 معاكس يف معدالت األجور النقدية اليت يتم حتويلها إىل طلب إضايف ليس له مقابل مادي كـايف                

  .لتلبيته
    

 النمو الديموغرافي: ثانيا
تكتسب دراسة النمو الدميوغرايف أمهية كبرية من أجل رصد ومعرفة آثاره على حـدوث              
الضغوط التضخمية، حيث أن هيكلة وعدد السكان حتدد لنا قوة العمل املتاحة داخـل االقتـصاد                

 الداخلي من ناحية تلبية حاجيـات        ومقارنتها حبدود اتساع السوق    الوطين للقيام بالعملية اإلنتاجية   
  .السكان املتزايدة

]  رقمجدولال )النمو الديموغرافي في الجزائر: 08/03[ )19661987 −  
  1987  1980  1970  1966  السنوات

  10,23  67,18  17,13  66,12  )يون نسمةمل(عدد السكان 
  23  17  13  _  معدل النمو

Source : Statistiques Financières Internationales 
F.M.I Annuaire 1990  

  

                                                                                                                                                    
))11((  BALI Hamid, Op, cit, P150..  
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19661987من خالل استعراضنا لعدد ومعدل منو السكاين خالل الفترة    : نستنتج ما يلي−
معدل كبري جدا للنمو الدميوغرايف، حيث يعترب معدل النمو الدميوغرايف يف اجلزائر مـن          

 أكرب املعدالت يف العامل؛
  سنة؛30ن اجلزائر من الشباب اليت أعمارهم تقل عن وجود األغلبية الساحقة من سكا 
عدم توازن توزيع السكان، حيث نالحظ متركز كبري جـدا للـسكان يف الـشمال،                

، اجلزائر، وهـران،    يف املائة من سكان اجلزائر يتمركزون يف املدن الكربى        23فحوايل  
 . باملائة من جمموع مساحة التراب الوطين5,0 متثل أكثر من قسنطينة وعنابة واليت ال

  
 الالتوازن الجھوي: ثالثا

 ملنطقة  واالستهالك الالتوازن اجلهوي عند وجود اختالل بني اإلنتاج         نتيجةيظهر التضخم   
جل تغطيـة العجـز     حمددة، وهو ما يفرض التبادل والتدفق السلعي من املناطق العالية اإلنتاج من أ            

  .احلاصل يف املناطق املنخفضة اإلنتاج
  

وقد مت تدعيم هذا االختالل عن طريق قيام استثمارات اقتـصادية يف منـاطق ذات نـشاط                 
اقتصادي كبري على حساب مناطق أخرى جند أغلب سكاهنا من األهايل ليس فيها أي نشاط               

 نقودا كبرية تطارد بـضائع قليلـة        ما عدا بعض النشاطات احلرفية والفالحية، وهذا ما جيعل        
  .وهو ما يعطي مربراً موضوعياً الرتفاع األسعار ومنه التضخم

  
 نقص الھياكل القاعدية: رابعا

  هناك عالقة وطيدة بني التطور االقتصادي ووجود هياكل قاعدية تسمح بالتدفقات السلعية            
ت احلاجة لوسائل النقـل     الوطن، إذ كلما حدث تطور ومنو زاد      والبضائع بني خمتلف مناطق     

لتسمح للنشاط االقتصادي بالتوسع، ويف نفس الوقت تظهر احلاجة إىل هياكل تسمح لقيـام              
  .املبادالت مع اخلارج سواء يف عملية التصدير أو اإلسترياد

  

وأمام النقص الكبري يف املنشآت القاعدية اليت تسمح بقيـام تـصريف البـضائع وتنقـل                
، يظهر التأثري الكبري هلذا العامل على ارتفاع أسعار السلع، سواء           الوطن األشخاص عرب خمتلف أحناء   

كان هذا راجع إىل ارتفاع تكاليف النقل أو التخزين أو نتيجة لوجود بعض املناطق معزولة متامـا                 
  .عن املناطق األخرى، مما جيعل التجار يقومون باحتكار السلع واملبالغة يف رفع أسعارها
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  آثار التضخم في الجزائر:المبحث الثالث

 
إن الدور اهلام الذي تلعبه أسباب التضخم يتجلى يف اآلثار اليت ميكن أن خيلفهـا ارتفـاع                 

  : املستوى العام لألسعار، من خالل عبثه باالقتصاد بتأثريه على كل من
  

  االدخار واالستثمار؛، االستهالكأفراد اجملتمع من حيث تأثريه على  

 توزيع املداخيل؛ 

 .ميزان املدفوعاتشاط االقتصادي وذلك من خالل تأثريه على الن 

  
  آثار التضخم على االستھالك واالدخار واالستثمار: المطلب األول

 
  :ميكن تقسيم اآلثار املترتبة على التضخم يف هذا اجلزء إىل قسمني

  

 ر التضخم على االستھالك واالدخارآثا: الفرع األول
  

زائر هو تقويضه للطبقة املتوسطة من خالل ابتالعه ملدخرات         لعل أفدح آثار التضخم يف اجل     
رات التـضخم   هذه الفئة االجتماعية، واليت تضيع يف حماولة عبثية للحاق بارتفاع األسعار، ففي فت            

 ارتفاع حمدود وأنه ممكن حماصرته بسحب جزء قليل من املدخرات تضاف إىل             يظن أفراد اجملتمع أنه   
  )1(.مستوى املعيشة الذي كانوا يتمتعون به قبل ارتفاع األسعارالدخل من أجل احلفاظ على 

  
من املعلوم أن أفراد اجملتمع يوزعون دخوهلم النقدية بني االستهالك وتكوين املدخرات اليت             
يلجئون إليها يف فترات التضخم، واجلدول التايل يبني لنا تطور مستوى الدخل املتاح واالسـتهالك               

19901999ل الفترة واالدخار يف اجلزائر خال −.  
  

                                                                                                                                                    
  .، بالتصرف227ص  المرجع السابق،، التضخم في العالم العربي، وآخرونرمزي زكي  ))11((
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]  رقمجدولال )تطور مستوى الدخل المتاح واالستھالك واإلدخار في الجزائر: 09/03[ )19901999− 

 
  مليار دينار جزائري: الوحدة

  *التضخم  االدخار  االستهالك  الدخل املتاح  السنوات

1990  
1,328 4,320 7,7 27,16  

1991  
6,430 2,410 4,20 94,25  

1992  
3,603 0,547 3,56 71,31  

1993  
4,712 4,644 68 58,20  

1994  
3,850 3,843 1,7 18,29  

1995  
8,0931 9,1001 1,7− 10,32  

1996  
3,2971 9,3311 6,34− 60,21  

1997  
7,4901 4,4171 2,73 87,3  

1998  
2,6611 0,5461 2,115 28,4  

1999  
5,8101 0,6611 6,149 66,2  

  الوزارة املنتدبة للتخطيط: املصدر
  بنك اجلزائر* 

ص نسبة عالية من دخلها املتاح      من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن األسر اجلزائرية ختص        
للجانب االستهالكي، بينما ال حيظى االدخار إالّ على نسبة ضئيلة جدا من الدخل املتاح، فمثال يف                

ك  منه خصص لالستهال   %65,97 مليار دينار،    1,328قدر الدخل املتاح يف اجلزائر بـ        1990سنة  
  . فقط%35,2بينما االدخار مل حيظى سوى على نسبة ضعيفة جدا تقدر بـ 

  

 وهي نـسبة    %10,32 عرف معدل التضخم نسبة      1995ويف هذا الصدد نالحظ أن سنة       
األسعار املتفق عليها مـع     جدا، مما أثر سلبا على مدخرات األفراد وكان هذا نتيجة لتحرير            مرتفعة  

 واملقـدر بــ     1992صندوق النقد الدويل، إالّ أنه وبالرغم من املعدل املرتفع للتضخم يف سـنة              
 إالّ أنه مل يكن له نفس اآلثار على االستهالك واالدخار ويعزى ذلـك إىل أن األسـعار                  71,31%

  .دولةآنذاك كانت مدعمة من طرف ال
  

]كما يتضح من خالل معطيات اجلدول       مليـار   1,7 أن االدخار كان سالبا مبقدار       09/03[
 على الترتيب، وهو ما يعـين أن العـائالت قامـت      1996 و 1995 مليار دينار سنيت     6,34دينار و 

باستنفاد مدخراهتا السابقة يف سبيل احملافظة على مستوى املعيشة السابقة وكـون أن اسـتهالكها               
  .يفوق مستوى دخوهلا املتاحة

  

، تدهورت القـوة     يف اجلزائر  ومنه ميكن القول أنه ونتيجة الرتفاع املستوى العام لألسعار        
  . قيم ثروات الفئات والشرائح االجتماعية اليت متلك مدخرات نقدية أو ماليةالشرائية واهنارت
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  آثار التضخم على االستثمار: الفرع الثاني

  

التضخم من أهم العوامل املضرة باالستثمارات، خاصة عندما يتعلق األمر بالقطـاع            يعترب  
 )1(ها وحتقيق أهـدافها،   اخلاص ويف غياب خطط تنموية شاملة تسعى السلطات املركزية اليت تنفذ          

إىل ختفـيض مردوديـة     ...) املواد األولية، اليد العاملـة      ( حيث يؤدي ارتفاع أسعار املدخالت      
املشاريع االستثمارية باإلضافة إىل صعوبة تقدير هذه األخرية خاصـة منـها املتعلقـة باألنـشطة                

  .اإلنتاجية
  

قرن املاضي، ويف ظل تـسارع      واملعروف يف االقتصاد اجلزائري خاصة خالل تسعينيات ال       
، باإلضافة إىل ارتفاع مدخالت احملليـة       1991ارتفاع أسعار مواد البناء واالمسنت خصوصا يف سنة       

، نتج عنهما توقف عدة ورشات ممـا أدى إىل          1994نتيجة الخنفاض قيمة الدينار اجلزائري يف سنة      
حىت يف بداية تنفيذ أعماهلا، ذلك كون أن املعلومات الـيت تـوفرت لـدى               إعادة تقييم املشاريع    

  .كانت خاطئةاملؤسسات واليت مت البناء على أساسها لتحقيق مردوديتها 
  

مت تنـامي  ونتيجة لتسارع معدالت ارتفاع أسعار الـسلع االسـتهالكية        ويف هذا السياق    
 الوطين ويف مقدمتها الصناعة، قطاع البناء       وتطور االستثمارات يف القطاعات األساسية يف االقتصاد      

واألشغال العمومية متبوعة بقطاع النقل والسياحة، مما أدى لزيادة دور القطاع اخلـاص يف هـذه                
 دور القطاع اخلاص يف اجملاالت واألنـشطة اإلنتاجيـة والتوجـه إىل             باإلضافة إىل تقهقر  اجملاالت  

ن هذا النوع من األنشطة حتقق معدالت رحبيـة         القطاع التجاري واخلدمايت بشكل واضح نظرا أل      
  .مرتفعة يف فترة قصرية نسبيا

  

ومنه فإن معدالت التضخم املرتفعة تفقد الثقة يف قيمة النقد األجنيب وحتقق مناخ مريـب               
لالستثمار ذي املردود املؤجل، باإلضافة إىل ذلك فإنه يوجه االستثمارات حنـو القطاعـات ذات               

، 1997، ويعكس هذا التوجه بشكل واضح تصرحيات االستثمارات يف هناية         كيداألاملردود املباشر و  
حيث تشري إىل أنه من إمجايل عدد املشاريع املصرح هبا لدى الوكالـة الوطنيـة لـدعم وترقيـة                   

)االستثمارات   )APSI بواقـع   الصناعي احتل املرتبة األوىل       مشروع، بينما القطاع   5928 والبالغة
 من إمجايل االستثمارات جند أن االستثمارات يف القطاع الزراعي مل تسجل سـوى نـسبة                50%

  .من إمجايل االستثمارات2%

                                                                                                                                                    
  . 261ق ص المرجع الساب    ))11((
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  .1997اجلدول التايل يبني لنا توزيع االستثمارات حسب القطاعات يف اجلزائر لسنة 
  
]  رقمجدولال  1997توزيع االستثمارات حسب القطاعات في الجزائر لسنة : 10/03[
  

  عدد املشاريع  القطاعات
  مبلغ االستثمارات

  )مليار دينار(
نسبة إىل إمجايل 
  االستثمارات

 50 470 7293  الصناعة
 18 168 6701  البناء واألشغال العمومية

 2 21 193  الزراعة والصيد
 11 102 5151  النقل
 10 95 442  السياحة
 1 11 195  الصحة
 ـ 5 92  التجارة

 8 75 756  خدمات أخرى
 100 947 5928  اجملموع

  وزارة املالية: املصدر

  
ن املبلغ اإلمجايل لالستثمار يف قطاع النقل املقدر        من خالل قراءتنا للجدول السابق نالحظ أ      

 مليـار   21 مرات مبلغ االستثمار يف القطاع الزراعي والبالغ       05 مليار دينار يفوق حبوايل      102بـ  
ثمار يف قطاع النقل نظرا للربح السريع يف        دينار، ويرجع هذا التباين إىل اإلقبال الكبري لألفراد لالست        

هذا القطاع من جهة، وصعوبة وعدم توفري اإلمكانيات يف القطاع الزراعي والقطاعات األخـرى              
  .كالقطاع الصناعي من جهة أخرى
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  آثار التضخم على توزيع المداخيل: المطلب الثاني

الفئات االقتصادية، عنـدما    يلعب التضخم دورا أساسيا يف إعادة توزيع الدخل بني خمتلف           
ساعد األقلية منهم بزيادة مداخيلهم أكثر من الزيادة احلاصلة يف معدل التضخم، وعندما يلحـق               ي

ضررا باألغلبية عندما تقل الزيادة احلاصلة يف مداخيلهم االمسية عن الزيادة املتحصل عليها يف معدل               
كاملنظمني ورجال األعمـال وجتـار      (غرية  التضخم، مبعىن أن التضخم يؤدي إىل تزايد الدخول املت        

أصحاب (ويف نفس الوقت إىل تناقص الدخول احلقيقية ألصحاب الدخول الثابتة         ) اجلملة والوسطاء 
  ...).املعاشات واملوظفني 

  
ويف هذا اإلطار، وهبدف معرفة مدى اختالف تأثري التضخم على توزيع الـدخول بـني               

ميكن أن نستدل على ذلك من خالل اجلدول التـايل الـذي            األفراد املختلفة للمجتمع اجلزائري،     
19901996يوضح تطور املداخيل اخلاصة لألسر يف اجلزائر خالل الفترة  −  

  
]  رقمجدولال ) تطور المداخيل الخاصة لألسر في الجزائر خالل الفترة: 11/03[ )19901996− 

  

  حتويالت األسر  مداخيل املستقلني  جوررواتب األ
  السنوات

 معدل النمو  مبالغ معدل النمو  مبالغ معدل النمو   مبالغ
  اجملموع

1990  6,172  /  5,125  /  5,76  /  6,374  

1991  
5,223 49,29 8,175 07,40 4,90 16,18 7,489 

1992  
6,321 86,39 7,237 21,35 2,133 34,47 5,683 

1993  
9,365 05,17 9,271 38,14 2,167 52,25 0,805 

1994  
2,429 29,17 8,341 70,25 9,186 78,11 9,957 

1995  
0,32 95,23 4,458 11,34 2,238 64,27 6,2281 

1996  
7,664 94,24 619 03,35 2,237 14,0 3,5211 

 OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  SSttaattiissttiiqquueess: املصدر

 
]استنادا إىل بيانات اجلدول       ميكن أن نستخلص أهم مالمح أثر التضخم احلاصـل          11/03[

  .يف اجلزائر خالل التسعينيات على فئات الدخول املختلفة
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 مليار  5,223 إىل   1990 مليار دينار سنة     6,172رواتب األجراء ارتفعت بشكل ملحوظ من     
 %86,39 مبعدل منو قدره     1992ستمر رواتب األجراء يف االرتفاع يف سنة        ، وقد ا  1991سنة  دينار  

 لتعاود االرتفاع من جديد     1994 و 1993ليسجل بعد ذلك استقرار نسيب يف معدالت النمو لسنيت          
  .%95,39 لتصل إىل 1995سنة 

  
 مليار دينار سـنة     8,175 إىل   1990 مليار دينار سنة     5,125 من   )*(منت عائدات املستقلني  

 عرفت هذه النسبة اخنفاضا يف السنتني التـاليتني لـسنة            مث %07,40 مبا يعادل نسية قدرها      1991
، وبعدها شهدت عائدات اخلـواص ارتفاعـا        1993 سنة   %38,14 أين وصلت إىل معدل      1991

 لتـصل إىل    1994 سـنة    %70,25ث انتقلت مـن      حبي 1996 و 1994ملحوظا يف الفترة ما بني      
  .1996 سنة 03,35%

  
 مليار دينار سنة    5,76من  حتويالت األسر عرفت تذبذبا خالل التسعينيات، حيث ارتفعت         

، مث شهدت اخنفاضا سـنة      %34,47 أي مبعدل منو قدره      1991 مليار دينار سنة     4,90 إىل   1990
 %78,11 حيث وصل إىل معدل      1994 واستمر هذا االخنفاض لسنة      %52,25 مبعدل قدره    1993

 فقد تراجعت التحويالت مبعـدل      1996، أما فيما يتعلق بسنة      1995مث شهدت ارتفاعا كبري سنة      
  .1996 لسنة 2,237 إىل 1995 مليار دينار سنة 2,238 حيث انتقلت من 41,0%

  
 إىل  1990وهذا الصدد نالحظ أن مداخيل املستقلني تضاعفت خالل الفترة املمتدة مـن             

 حبوايل مخس مرات، بينما رواتب األجراء وحتويالت األسر مل تتـضاعف سـوى              1996غاية سنة   
  .ث على الترتيببواقع أربع وثالث ثال

  
نستخلص مما سبق أن التضخم يف اجلزائر خالل التسعينيات أحلق بفئات الدخول املنخفضة             

 الثابتـة داخيل  امل، ف ةضررا نسبيا أكرب مما أحلق بفئات الدخول املرتفع       ) ذوي الرواتب والتحويالت  (
 أكثر تضررا مـن     وىل وتبعا لذلك تكون الفئة األ     ستقلني من مداخيل امل   قلشهدت معدالت النمو أ   

  .ثانيةالفئة ال
  

                                                                                                                                                    
  .يقصد يھم القطاع الخاص من المنتجين وبائعي الجملة والمتوسطين وبائعي التجزئة  ))**((
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  على ميزان المدفوعاتآثار التضخم : المطلب الثالث

  
يعترب التضخم احمللي من أهم العوامل املسببة ألزمة ميزان املدفوعات، ذلك راجع لزيـادة              
الطلب الكلي داخل الدولة واليت ال يسايرها زيادة كافية من اإلنتاج احمللي، ممـا يـؤدي هبـا إىل                   

ىل أن كميات السلع واخلدمات اليت كانت تصدر للخارج سـوف           إترياد من اخلارج باإلضافة     االس
تستهلك حمليا، ومن مث فإن زيادة الواردات من جهة ونقص الصادرات من جهة أخرى يـؤدي إىل        

  . التضخمتتفاقم العجز يف ميزان املدفوعات بالنسبة لالقتصاد الذي يشكو من حاال
  

مة ميزان املدفوعات اجلزائري، يعترب التضخم احمللي السبب الرئيسي         يف حماولة لتشخيص أز   
  :من خاللأثرا مضادا على ميزان املدفوعات تلألزمة، كون أن له 

  تأثري التضخم احمللي على تنافسية الصادرات اجلزائرية؛ -
 .تأثري التضخم احمللي على تدفق رؤوس األموال األجنبية -

  
  ي على تنافسية الصادرات الجزائريةأثر التضخم المحل: الفرع األول

التضخم احمللي أثر تأثريا مضادا على تنافسية الصادرات اجلزائرية وذلك نتيجـة لـسياسة              
الصرف املنتهجة من قبل السلطات اجلزائرية، حيث كانت قيمة الدينار اجلزائـري حتـدد بـسعر                

 قد جعل سعر الصرف هـذا       −19911995الصرف الثابت، ونتيجة لنشوء التضخم احمللي يف الفترة         
ومـن مث العجـز يف امليـزان        سعرا غري حقيقيا، مما أدى إىل زيادة الواردات واخنفاض الصادرات           

  .التجاري
  

 مث ختفيض سعر الـصرف يف سـنة         تأثري التضخم على تنافسية الصادرات    إالّ أنه ونتيجة ل   
 مما كان له األثر االجيايب على ميزان املدفوعات، وبـذلك جنحـت سياسـة               %40 بقرابة   1994

  .التخفيض يف رفع أسعار الواردات بالعملة احمللية وختفيض أسعار الصادرات بالعملة األجنبية
  

  أثر التضخم المحلي على تدفق رؤوس األموال األجنبية: الفرع الثاني
وال األجنبية، فإن التضخم قد أعاق تدفق موارد        أما عن أثر التضخم على تدفق رؤوس األم       

االستثمار األجنيب وذلك راجع لعنصر املخاطرة وعدم ثقة املستثمرين، باإلضافة إىل ذلك فقد دفع              
التضخم احمللي السلطات لتشديد املراقبة على النقد األجنيب وهو العامل الذي أخاف تـدفق رؤوس        

 . األموال األجنبية
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 لتضخم في الجزائرا كافحةم: رابعالمبحث ال
يعترب استقرار األسعار من أهم األهداف االقتـصادية الـضرورية لتحقيـق االسـتقرار              
االقتصادي، بالنظر ألمهيته يف حتقيق النمو واحملافظة على القدرة الشرائية لألفراد، وملا كان األمـر               

 بإتباع مجلة مـن     كذلك وهبدف الوصول إىل معدالت تضخم مرضية، قامت السلطات اجلزائرية         
 الكمية منـها    سائل السياسة النقدية   عدة وسائل، متثلت هذه الوسائل يف و       ماإلجراءات وباستخدا 

والكيفية واليت أدت خلفض كمية النقود يف االقتصاد اجلزائري، كرفع سعر اخلصم، رفـع نـسبة                
وسائل كذا استخدام   االحتياطي القانوين واستخدام عمليات السوق املفتوحة واألساليب املباشرة، و        

 .كزيادة الضرائب وختفيض اإلنفاق العامالسياسة املالية 
  

  السياسة النقديةأدوات : المطلب األول
، ومن أجل ذلك سعت السلطات      الغاية النهائية للسياسة النقدية   تعترب عملية حماربة التضخم     

اره، وذلك باللجوء إىل مجلة من       لتقييد آث  النقدية املمثلة بالبنك املركزي على اختاذ احللول الناحجة       
املباشرة، النوع  غري  أدوات الرقابة املباشرة وأدوات الرقابة      األدوات اليت ميكن تقسيمها إىل نوعني،       

عدة أنواع أمهها الرقابة املباشرة على االئتمان ، أما النوع الثاين من الرقابة             األول من الرقابة يشمل     
ة وتغيري نسب   ل يف تغيري سعر اخلصم، عمليات السوق املفتوح       على ثالثة أنواع رئيسية تتمث    فيشمل  

  .االحتياطي القانوين
  

املستعملة يف كبح التـضخم      غري املباشرة واملباشرة      النقدية  سنتناول نوعي الرقابة   وفيما يلي 
  .ضاحي بشيء من اإلياجلزائراالقتصاد يف 
  

  وسائل الرقابة المباشرة: الفرع األول
يفية على االئتمان دور هام كأسلوب لضبط التضخم يف اجلزائر، هلذا           الشك أن للرقابة الك   

9010فقد أصاب املشرع اجلزائري عندما نص القانون          املتعلق بالنقد والقرض علـى ضـرورة        −
تزويد البنك املركزي اجلزائري بسلطات واسعة يف الرقابة الكيفية على االئتمان، حيث أهنا هتيئ له               

 فروع النشاط االقتـصادي الـيت       وذلك بتوجيهه حنو   فعاالً يتيح له السيطرة على االئتمان        تدخالً
  . بالدولة وحتويله عن فروع النشاط األخرى األقل أمهيةاإلنتاجيتساهم يف دعم اجلهاز 
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، كان البنك يتحكم يف سيولة اجلهاز املصريف من خـالل فـرض             1994وحىت أوائل عام    
حدود قصوى على املبالغ الكلية إلعادة التمويل بالنسبة لكل بنك على حدة، ومن خالل تـسهيل                

  .إعادة عملية اخلصم أو اتفاقات إعادة الشراء يف سوق النقد بني البنوك
  

 مـن   %10املبلغ األقصى لالكتتاب املمنوح للخزينة بــ         )*(−9010كما حدد القانون    
جمموع اإليرادات العادية للميزانية احملققة خالل السنة املالية الفارطة، وحدد أيضا فترة منح هـذا               

يوماً، إضافة لذلك فإنه ال حيق للبنك املركزي أن حيـتفظ           240القرض، حيث جيب أن ال تتجاوز     
  .لعادية للدولة يف شكل سنداتمن قيمة اإليرادات ا %20بأكثر من 

  

 والتشوهات الـشديدة    اساليب الرقابة املباشرة، ورغم الصعوبات اليت تعترضه      أوعليه فإن   
يف توزيع املوارد نتيجة لتطبيق احلدود القصوى املفروضة على البنوك، إالّ أنـه ميكـن               اليت حتدثها   

صورة فاعلة، والواقع أن التجارب قـد       االعتماد عليه كأداة لتوجيه االئتمان والتحكم يف السيولة ب        
أكثر األدوات الفاعلـة يف ضـبط التـضخم يف          من  تعترب  على االئتمان   الرقابة املباشرة   أثبتت أن   

  .االقتصاد اجلزائري
  

  
  وسائل الرقابة غير المباشرة: ثانيالفرع ال

 إىل  1993 يف املائة عام   49أدى انتهاج السياسة النقدية املتشددة إىل هبوط نسبة السيولة من         
، مؤدياً بذلك إىل إزالة الزيادة يف السيولة اليت تراكمـت خـالل الفتـرة               1996 يف املائة عام     36

لنقـد والبنـوك    ألغيت احلدود القصوى على أسعار اإلقراض يف أسـواق ا         حيث  ،  −19921993
التجارية يف سياق االنتقال حنو استخدام األدوات غري املباشرة للتحكم يف السيولة، وحتقيقـا هلـذا         

، وأدخـل   1994اهلدف، اشترط البنك املركزي أن حتتفظ البنوك التجارية بأموال احتياطية يف عام             
 باإلضـافة إىل اسـتخدام عمليـات الـسوق          بعد ذلك نظام مزادات الشراء إلعادة متويل البنوك       

  )1(.املفتوحة
  

 يف  ة لـضبط التـضخم    مما سبق ميكن تلخيص أدوات الرقابة النقدية غري املباشرة املستعمل         
  :يف النقاط التاليةاجلزائر 

  

                                                                                                                                                    
  .تعلق بالنقد والقرض الم10-90 من القانون 78- 71المواد  ))**((
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  سياسة سعر الخصم: أوال

ركـزي  تعترب عملية إعادة اخلصم شكالً من أشكال إعادة التمويل اليت يقوم هبا البنـك امل              
تؤدي زيادة معدالت إعادة اخلصم إىل خفض حجم النقود         حيث  ،  لتزويد البنوك التجارية بالسيولة   

يف اجملتمع، وهلذا يلجأ البنك املركزي عند ارادته تقليص عرض النقود إىل رفع معدل إعادة اخلصم                
قتراض من البنـوك    مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت الفائدة يف األسواق املالية، ومنه عدم التشجيع اال            

  .التجارية
  

خالل الـسبعينات   سعر اخلصم   لسياسة   استخدام البنك املركزي اجلزائري      أردنا تقييم وإذا  
امتدت مـن    وملدة طويلة    احتفظ، حيث    كثريا ال مييل إىل استخدامه   كان  تضح لنا أنه    يوالثمانينات  

  .%75,2خصم ثابت وبدون تغيري عند املعدل بسعر  1986 إىل سنة 1972
  

يتضح لنا أنه عرف تطور سريع، حيث         وعند تقييمنا لسياسة سعر اخلصم بعد التسعينات      
 مث واصـل    1990 يف سـنة     %7أصبح يقدر بــ     فاختذ البنك املركزي القرار برفع سعر اخلصم        

، وهذا ما يبني رغبة السلطات النقدية يف التـأثري          1995 سنة   %15فاعه إىل أن وصل إىل نسبة       ارت
على املقدرة اإلقراضية للبنوك التجارية وذلك بالتأثري على سيولتها، وبالتايل احلد مـن التوسـع يف              

  .التضخممعدالت يف  التحكم هبدفاالئتمان عن طريق إعادة اخلصم 
  

 من نفس الـسنة إىل      %15 نالحظ هناك تراجع يف هذا املعدل فمن         1995إالّ أنه بعد سنة     
  . وهذا يعرب بوضوح على السيطرة على التضخم2000 يف سنة 6%

 :ر اخلصم يف اجلزائر من خالل اجلدول التايلميكن توضيح تطور معدالت سع
  

] رقم جدولال     إلى يومنا ھذا1972 لفترةل  في الجزائر لخصممعدل سعر اتطور : 12/03[
  

  معدل اخلصم  تاريخ هناية التطبيق  تاريخ التطبيق
  01/01/1972من 
   01/10/1986من 
  02/05/1989من 
  22/05/1990من 
  01/10/1991من 
  10/04/1994من 

   30/09/1986من 
  01/05/1989من 
  21/05/1990من 
  30/09/1991من 
  09/04/1994من 
  01/08/1995من 

75,02%  
0,05%  
0,07%  
5,10%  
5,11%  
0,15%  
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  02/08/1995من 
  28/08/1996من 
  21/04/1997من 
  29/06/1997من 
  18/11/1997من 
  09/02/1998من 
  09/09/1999من 
  27/01/2000من 
  22/10/2000من 
  20/01/2002من 

  27/08/1996من 
  20/04/1997من 
  28/06/1997من 
  17/11/1997من 
  08/02/1998من 
  08/09/1999من 
  26/01/2000من 
  21/10/2000من 
  19/01/2002من 

  إىل يومنا هذا

0,14%  
0,13%  
5,12%  
0,12%  
0,11%  
5,09%  
5,08%  
5,07%  
0,06%  
5,05%  

Source : Banque d’Alger 
  

  
  سياسة السوق المفتوحة: ثانيا

ملستحيل استخدام هذا األسلوب للتأثري على حجم االئتمـان يف           كان من ا   1991قبل سنة   
 يـه االقتصاد اجلزائري، وذلك لعدة أعتبارات أمهها ضيق السوق النقدي وانعدام السوق املايل، وعل            

  .فإن استخدام عمليات السوق املفتوحة كأداة للتأثري على كمية النقود كان عدمي اجلدوى
  

، قام البنـك املركـزي      1991جلزائر يف اقتصاد السوق سنة      بداية دخول ا  لإالّ أنه ونتيجة    
ت قابلة للتحويل، حيث وصـلت      بامتصاص الكمية الزائدة من النقود املتداولة وذلك باصدار سندا        

 يف هناية   %5,17فض إىل    قبل أن تنخ   1996 يف أوائل    %5,22أسعار الفائدة على هذه السندات إىل       
  . يف ضوء تباطؤ معدالت التضخم1996

  
  سياسة نسبة االحتياطي القانوني: ثالثا

يف أوقات التضخم يلجأ البنك املركزي إىل رفع نسبة االحتياطي القانوين للبنوك التجارية،             
لتايل تقييد عملية منح االئتمان، هذا وقد بـدأ بنـك           وهذا يعين اخنفاض املتاحات هلذه البنوك، وبا      

9416 تطبيقا للتعليمة رقم     1994اجلزائر يف أكتوبر      بفـرض   1994 أفريـل    09 الصادرة بتاريخ    −
 تعويضها بنـسبة    مث مت  من قيمة الودائع املصرفية      %3احتياطي الزامي على البنوك التجارية بنسبة       

 2001 ديـسمرب  15 أشهر وبتـاريخ     10، إالّ أنه وبعد حوايل      2001 فيفري   11ابتداءا من    4%
ليل على رغبة البنك املركـزي يف جعـل سياسـة            وهذا د  %25,4حددت نسبة االحتياطي بـ     

كلما أدعت الـضرورة    االحتياطي القانوين أداة هامة للتحكم يف سيولة البنوك، حيث يقوم برفعها            
  .عالج الضغوط التضخميةل
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 النقدية مت التحكم يف معـدل التـضخم         بفضل التدابري واإلجراءات اليت اتبعتها السلطات     
 خـالل الفتـرة     %34,0 و %87,3وذلك بتسجيله معدالت أحادية متوالية االخنفاض تتراوح بني         

، 1995 سـنة    %10,32 بعدما بلغ معدل التضخم نسبة تقدر بــ          2001 إىل غاية    1997املمتدة  
وتعود هذه النتائج اإلجيابية إىل إرادة السلطات النقدية يف مواجهة التضخم باالعتماد على آليـات               
السوق واللجوء إىل أدوات السياسة النقدية غري املباشرة، وهو ما يفسر رفع معدل إعادة اخلصم إىل                

  . من جمموع الودائع على البنوك التجارية%3 وفرض احتياطي إجباري مبعدل 1994  سنة15%
  

وبفضل تطبيق اإلجراءات اليت اتبعتها السلطات النقدية للتحكم يف معدل التضخم وصـل             
 مليار دينار يف    6591 حيث بلغت الكتلة النقدية      2000عام   %3,0معدل التضخم إىل غاية النسبة      

 وهي أقل   %13، أي ما ميثل نسبة منو قدرها        1999 مليار دينار يف هناية      4681 مقابل   2000هناية  
) 1999جلة يف   من النسبة املس   ) 1998وسنة  14%( ، ويؤكد هذا التراجع يف النمو النقدي       1,19%(

الرجوع إىل استقرار األسعار وضبط التضخم بفضل تقليل اللجوء إىل إعادة التمويل لدى البنـك               
  .املركزي

  

 
  ات السياسات الماليةأدو: المطلب الثاني

ات ملواصـلة   طلعبت السياسة املالية دورا هاما يف حتقيق استقرار األسعار، مما دفع بالـسل            
 سياسة مالية صارمة من خالل العمل علـى         بإتباعاجملهودات لتحسني وضعية امليزانية العامة وذلك       

يق ذلك ومـن أجـل      ختفيض مصاريف امليزانية من جهة وزيادة اإليرادات من جهة ثانية، ولتحق          
 يف اسـتخدام    1994القضاء على مصادر العجوزات املالية جنح برنامج التصحيح املنفذ منذ عـام           

اإلنفاق كأداة فعالة من أدوات اإلدارة االقتـصادية الكليـة، فأصـبح            السياسة الضريبية ولسياسة    
  )1(.نفط العاملية ذلك أقل تعرضا لتقلبات اسعار الءالرصيد املايل من جرا
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  السياسات الضريبية : الفرع األول
تعترب السياسة الضريبية أداة من أدوات تدخل الدولة يف نشاطها االقتصادي ملوجهة املشاكل          
االقتصادية اليت تصادف تطوره، والتضخم أحد هذه املشاكل اليت يعتمد على الضريبة يف معاجلتها،              

لحد من تفشي ظاهرة التضخم، حيث أهنا عرفت تغـريات علـى            واجلزائر استعانة هبذه السياسة ل    
اقتصادها السيما اجلهاز املايل الذي عرف إصالحات مكنته من التكيف مع الظـروف الـسائدة،               

اء األداء القوي بفـضل العديـد مـن         وجيرادات امليزانية،   إ زادت   1997 و 1993حيث بني عامي  
  )1(:صر الرئيسية املتتالية يف برنامج التصحيح اجلزائري من بينهاالعنا

  

 تعديل سعر الصرف؛ .1
 زيادة الواردات نتيجة لتحرير التجارة؛ .2
 .تنفيذ التدابري الرامية إىل تقوية النظام الضرييب وتوسيع القاعدة الضريبية .3

  

  تعديل سعر الصرف: أوال
ناية فائقة بأداة الصرف، وذلك بغيـة إعـادة         نتيجة إلهنيار أسعار البترول، أولت اجلزائر ع      

 ممـا رفـع     1994 و 1991التوازنات االقتصادية واملالية، حيث شرع يف ختفيض العملة يف عـامي            
األسعار الداخلية يف مرحلة أوىل، حيث أعتربت عملية التخفيض كإجراء تضخمي يسمح بكـبح              

  .فائض الطلب
  

 املنتجات اهليدروكربونية من حيـث    كان لعملية التخفيض األثر اإلجيايب على إيرادات       كما
وكانـت  . 1993 عنها يف عام     1997ثالثة أضعاف يف عام     حيث زادت ب  قيمتها بالدينار اجلزائري،    

  )2(.ب خفض سعر الصرفبسب)  يف املائة75(معظم هذه الزيادة 
  

  ة الواردات نتيجة لتحرير التجارةزياد: ثانيا
انتعشت االيرادات غري اهليدروكربونية كنسبة من إمجايل الناتج احمللـي مـن مـستوياهتا              

فقـد زادت   .  بفضل األداء اجليد حلصيلة الضرائب املتعلقة بالتجـارة        −19921993املنخفضة يف   
مركية وضريبة القيمة املضافة على الواردات نتيجة لزيادة أحجـام الـواردات            حصيلة الرسوم اجل  

 باإلضافة إىل إلغاء العديد من اإلعفاءات وتقليل تشتت التعريفا اجلمركيـة،            وختفيض سعر الصرف  
حيث سجلت الضرائب من املصادر غري اهليدروكريبونية حتسنا بلغت نسبته حوايل نقطـة مئويـة               

19931997ناتج احمللي خالل الفترة واحدة من إمجايل ال −.  

                                                                                                                                                    
  .35 ص المرجع السابق،  ))11((
  ..35 السابق، صالمرجع    ))22((
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   الضريبي وتوسيع القاعدةالضريبيةتنفيذ التدابير الرامية إلى تقوية النظام: ثالثا
 على إتباع سياسـة إدارة      1992للتخفيف من حدة التضخم عمل اإلصالح الضرييب لعام         

 التوسعية اليت تظهر يف املزايـا والتـسهيالت املقدمـة           الطلب االنكماشية وسياسة إدارة العرض    
للمستثمرين خاصة املنتجني منهم وهذا إلحداث نوع من التوازن بني العرض والطلب وتتمثل هذه              

  :اإلصالحات يف حتسني نظام الضرائب املباشرة وغري املباشرة على حد سواء
  

ع أرباح الشركات، إذ وجد     فعلى مستوى الضرائب املباشرة طبقت ضريبة جديدة على مجي         -
 يف  5 يف املائة على األرباح املوزعة على أصحاب األسـهم، و          42معدالن رئيسيان هلا مها     

  املائة على األرباح املعاد استثمارها؛
 .فرادأما على مستوى الضرائب غري املباشرة فقد مت تطبيق ضريبة للوحدة على دخل األ -

  

 بإصالحات ضريبية هبدف تكييف النظـام       −19952000كما قامت اجلزائر خالل الفترة      
الضرييب مستخدمة سياسة إدارة الطلب، فرفع وزيادة فرض الضرائب على األفـراد تـؤثر علـى                

لـي  توجيهاهتم اإلنفاقية، حيث أن فرضها على دخوهلم يضعف من القدرة الشرائية حبيث يتم التخ             
) األربـاح (عن بعض املتطلبات، وبالتايل اخنفاض الطلب، كما أن فرضها على دخول الشركات             

  . إعادة استثمار أمواهلمتوجهون حنو على توجه املستثمرين حبيث يإجيابابصورة منخفضة يؤثر 
 

ولتبيان مدى تأثري اإلصالحات الضريبية على معدل التضخم، سنحاول من خالل اجلدول            
[  دراسة دور اإلصالحات الضريبية من خالل السياسة املعتمدة يف العمل على احلـد مـن                13/03[

  .ارتفاع األسعار و خفض معدالت التضخم
  

] رقم جدولال  معدالت التضخم بالمقارنة مع تطور نسبة كل من اإليرادات الكلية للناتج تطور: 13/03[
)ات الجبائية للناتج الداخلي الخام الداخلي الخام واإليراد )19932001−  

  نسبة مئوية: الوحدة
  

  02من إعداد الطالب بناءا على معطيات امللحق : املصدر

  السنوات
نسبة اإليرادات للناتج 

  الداخلي اخلام
نسبة اإليرادات اجلبائية 
  للناتج الداخلي اخلام

  معدل التضخم

1993  38,26  21,10  58,20  

1994  08,32  84,11  18,29  

1995  51,30  07,12  10,32  

1996  11,32  31,11  60,21  

1997  31,21  29,11  87,3  

1998  05,15  65,11  28,4  

1999  17,18  72,9  66,2  

2000  60,29  53,8  30,0  

2001  61,23  39,9  28,4  
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]يبني لنا اجلدول    وقبل إمضاء اجلزائر على اتفاق االسـتعداد        1993 أنه خالل سنة     13/03[

، يف الوقت الذي كان قد وصل فيه سنة         %58,20 اخنفض معدل التضخم إىل      1994االئتماين لسنة   
، ويعود الفضل يف ذلك إىل ارتفاع حصيلة اإليرادات اجلبائية، حيث ارتفعت            %71,31 إىل   1992

 بفـضل   %13,10 تقدر بــ     1992 بعدما كانت سنة     %21,10نسبتها للناتج الداخلي اخلام إىل      
 جنـد أن معـدل      1994، بينما يف سنة     1992اإلصالحات الضريبية اليت مت االنطالق فيها مع هناية         

 الـداخلي اخلـام إىل       بالرغم من ارتفاع نسبة الـضرائب للنـاتج        %18,29التضخم ارتفاع إىل    
 %50، إالّ أن ذلك يعود إىل االخنفاض الكبري الذي حصل يف الدينار اجلزائري بنـسبة                84,11%

  . يف مقابل الدوالر األمريكي1993عما كان عليه سنة 
  

م من اخنفاض نسبة اإليراد الضرييب للناتج الداخلي اخلـام           نالحظ أنه بالرغ   1996ويف سنة   
، غري أنه يف مقابل ذلك جنـد أن نـسبة    %60,21 إالّ أن معدل التضخم اخنفض إىل        %30,11إىل  

 مما أثـر بـشكل      %10,32 إىل   1995 سنة   %51,30اإليرادات للناتج الداخلي اخلام ارتفعت من       
 نالحظ ارتفاع نسبة اإليرادات الضريبية للنـاتج        1998 و 1997مباشر على األسعار، أما يف سنيت       

وايل، يف نفـس الوقـت اخنفـاض يف          لكل منهما على الت    %65,11 و %30,11الداخلي اخلام إىل    
  .1998 سنة %28,4 و1997 سنة %87,3معدالت التضخم إىل 

  

 غري  %72,9 فنجد أن نسبة اإليراد الضرييب للناتج الداخلي اخنفضت إىل           1999أما يف سنة    
، إالّ أننا إذا رأينا نسبة جمموع اإليرادات        %66,2أن معدل التضخم استمر يف االخنفاض ليصل إىل         

 %05,15 تقدر بــ     1998 بعدما كانت سنة     %17,18للناتج الداخلي اخلام جند أهنا ارتفعت إىل        
 بعدما كانت   %11,33خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة اإليرادات اجلبائية جملموع اإليرادات ال متثل إالّ              

، وإذا مـا    1998 نتيجة ارتفاع أسعار البترول على ما كانت عليه سنة           1998 سنة   %58,42متثل  
 بعدما  %85,51ا كذلك أن نسبية االستهالك للناتج الداخلي اخلام هي األخرى اخنفضت إىل             عرفن

، حبيث جند أنه كلما اخنفضت نسبة اإليرادات اجلبائية جملموع اإليرادات كلمـا             %19,55كانت  
احبها ارتفاعه نسبة االسـتهالك     اخنفضت نسبة االستهالك للناتج الداخلي اخلام وكلما ارتفعت ص        

للناتج الداخلي اخلام، األمر الذي يؤدي بنا إىل القول بأن اإليرادات الـضريبية حافظـت علـى                 
مستواها وأن تأثريها كان ذا أثر مباشر على سلوك املستهلك، حبيث جند أن املستهلك يف كل مرة                 

ية املتبعة، فنجد أنـه يف حالـة        حياول أن حيافظ على نفس مستوى معيشته حبسب السياسة الضريب         
ارتفاع الضرائب يعمل على رفع من نسبة الدخل املخصص لالستهالك، وكلما اخنفضت يعمـل              
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على اخلفض منه والرفع من نسبة الدخل املوجه لالستثمار، وما اخنفاض نسبة الـضرائب بالنـسبة          
رى من املنطقي االخنفاض يف معدل      للناتج الداخلي اخلام إالّ نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وبالتايل ن         

 بالرغم من   %30,0 جند أن معدل التضخم اخنفض إىل        2000التضخم، كذلك األمر بالنسبة لسنة      
ل ، ويعود ذلك الرتفاع سعر البترو     %52,8اخنفاض نسبة اإليراد الضرييب للناتج الداخلي اخلام إىل         

  .1999مما يؤدي بنا إىل نفس التحليل بالنسبة لسنة 
  

خالصة لذلك ميكن القول أن اإليرادات الضريبية تعمل بالتأثري مباشـرة علـى سـلوك               
  .املستهلك، وبالتايل فإن تأثريها يكون مباشرة على مستوى األسعار مثلما يوضحه الشكل التايل

  
  
م شكلال ] رق اتج تطور: 05/03[ ة للن رادات الكلي سبة كل من اإلي ع تطور ن ة م  معدالت التضخم بالمقارن

)الداخلي الخام واإليرادات الجبائية للناتج الداخلي الخام  )19932001−  
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  02من إعداد الطالب بناءا على معطيات امللحق : املصدر
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  قسياسة الرقابة على اإلنفا: الفرع الثاني

  
تعمل النفقات يف التأثري على مستوى األسعار من خالل تأثريها على الطلب الكلي عـن               
طريق االستعانة بتغيريات يف اإلنفاق احلكومي، بتخفيض مشتريات احلكومة من السلع واخلدمات            

  .أو بتخفيض مدفوعات احلكومة التحويلية للقطاعات األخرى وبكليهما
  

 هبطت النفقات يف امليزانية حبوايل مخس نقاط مئوية من إمجـايل            1997 و 1993بني عامي   
الناتج احمللي، وقد جاء هذا اإلخنفاض الكبري، الذي أثر على النفقات اجلارية والرأمساليـة بـسبب                

تـشددة  ات مبا يف ذلك اتباع سياسة دخـول م        قالعديد من تدابري السياسة اليت أختذت خلفض النف       
  .وحترير األسعار

  

  سياسة الدخول المتشددة: أوال
  

طبقت السلطات اجلزائرية تشددا كبريا يف سياسة األجور يف سـياق برنـامج التـصحيح       
، 1996 وهنايـة    1994 يف املائة بني مارس      10املستمر، إذ مل ترتفع األجور العامة إىل مرتني بنسبة          

، 1996 إىل عام    1994 يف املائة من عام      30ونتيجة لذلك، هبطت قيمة األجور احلقيقية بأكثر من         
  )1(.1993 و1985 يف املائة بني 4بينما اخنفضت بأقل من 

  
لعبت سياسة األجور احلكومية يف القطاع العام دورا أساسـيا يف ختفـيض معـدل               كما  

، مبقـدار  1993إذ هبط اإلنفاق على املوظفني، الذي شكل ثلث جمموع النفقات يف عام         التضخم،  
 )2( استجابة لسياسة األجـور احلازمـة،      1997ي حبلول عام     نقطة مئوية من إمجايل الناتج احملل      4,1

 عدلت األجور ليس على أساس التضخم يف املاضي، بل يف ظل اعتبارات توقعات التـضخم                حيث
 وبناءا عليه فقد كانت     ،يف املستقبل استنادا إىل االحتماالت اخلارجية وإىل مكاسب اإلنتاجية احمللية         

  )3(.األجور دائما أقل من التضخمالزيادات يف 
  

  

                                                                                                                                                    
  .45 ص المرجع السابق،  ))11((
  ..39 السابق، صالمرجع    ))22((
  ..70 السابق، صالمرجع  ))33((
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  تحرير األسعار: ثانيا
حتققت وفورات هامة يف امليزانية على بند التحويالت اجلارية، نتيجة إللغاء إعانات الدعم             
العامة على السلع الغذائية األساسية واملنتجات البترولية وخفض اإلعانات للمنـتجني يف القطـاع              

  )1(.الزراعي
  

 للمواد الغذائية والطاقة مكلفا ومبددا للموارد، حيث كان نظام الـدعم            كان الدعم العام  
يف أوائـل   إالّ أنه    )2(،1990 يف املائة من إمجايل الناتج احمللي يف عام          4باهظ التكاليف حيث بلغ     

 1992 بنود الدعم ونطاقها ومـداها، مث يف ينـاير           اختذت السلطات عدة تدابري خلفض عدد      1991
أدخلت زيادة على األسعار للمواد الغذائية ونتيجة لذلك اخنفضت تكلفة دعم املـواد الغذائيـة يف              

 يف املائة مـن إمجـايل       3,2 إىل   1990 يف املائة من إمجايل الناتج احمللي يف عام          4امليزانية من نسبة    
  )3(.1992الناتج احمللي يف عام 

  .درجيي لدعم املواد الغذائية مت استكمال اإللغاء الت1996وبنهاية 
  

رة أخـرى   ولبحث مدى فعالية سياسة اإلنفاق يف حتقيق استقرار األسعار يف اجلزائر، وبعبا           
 نتبع تطور النفقات مـع معـدالت        −19932000دورها يف ضبط معدالت التضخم خالل الفترة        

  :التضخم من خالل اجلدول التايل
  

  
] رقم جدولال ) لفترة ا في الجزائر خاللالنفقات مقارنة مع معدالت التضخم تطور : 14/03[ )19932000−  

  نسبة مئوية : دةالوح

  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات
املعدل السنوي لنمو 

  50,22  79,09  66,03  63,16  −61,4  13,34  82,18  45,13  النفقات
نسبة النفقات للناتج 

  74,28  70,29  95,30  40,30  19,28  89,37  08,38  06,40  الداخلي اخلام
  معدل التضخم

58,20  18,29  10,32  60,21  87,3  28,4  66,2  30,0  
  03من إعداد الطلب بناءا على معطيات امللحق 

                                                                                                                                                    
  .39 ص ق،المرجع الساب  ))11((
  ..85 السابق، صالمرجع  ))22((
  .87 صالمرجع السابق،  ))33((
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 عرفت اخنفاضا عن نظريهتا خـالل       1993من اجلدول أعاله أن نسبة التضخم خالل سنة         

 فقد شـهد    1994، أما خالل سنة     %71,31 بعد أن كانت     %58,20 حبيث سجلت    1992سنة  
 ممـا أدى إىل ارتفـاع معـدل         %82,18 إىل   %45,13املعدل السنوي لنمو النفقات ارتفاعا من       

 مما يعين عدم قدرة النفقات يف التأثري على معدل التـضخم باإلضـافة إىل   %18,29التضخم نسبة   
االعتبارات االقتصادية األخرى ذات التأثري مباشر على ارتفاع مستوى األسعار أمهها اخنفاض قيمة             

ء الضوابط علـى هـوامش       وحترير أسعار الكثري من املواد خاصة عن طريق إلغا         %50العملة بـ   
  .الربح بالنسبة ملعظم السلع

  

 %89,37 فنالحظ أن نسبة النفقات للناتج الداخلي اخلام اخنفضت مـن            1996أما يف سنة    
 %13,34لنفقات اخنفض من     كذلك األمر بالنسبة للمعدل السنوي لنمو ا       %19,28 إىل   1995سنة  
%61,4إىل   ، كـل ذلـك يف ظـل        %60,21 إىل   %10,32 مما خفض من معدل التضخم من        −

استمرار عملية حترير األسعار ورفع الدعم عن الكثري من السلع ذات االستهالك الواسع، ليـستمر               
 لكل واحد منـها     %28,4 و %87,3 إىل   1998 و 1997خم يف االخنفاض خالل سنيت      معدل التض 

 %66,3 و %63,16على التوايل، يف مقابل استمرار املعدل السنوي لنمو النفقات يف االخنفاض بـ             
لكل من السنتني على التوايل، غري أن نسبة النفقات للناتج الداخلي اخلام عرفت ارتفاعـا خـالل                 

 لكل واحدة منهما، كل ذلك يف ظل اسـتمرار حتريـر            %95,30 و %40,30هاتني السنتني بـ    
  .عملة الوطنيةاألسعار ورفع الدعم لكل هذه املرة أمام استقرار نسيب لل

  

 %78,9 فقد شهدتا ارتفاعا يف املعدل السنوي لنمو النفقات بـ           2000 و 1999أما سنيت   
 لكل منهما على التوايل دون أن يكون لذلك تأثري على معدل التضخم، حيث اسـتمر                %50,22و

 لكن يف املقابـل     2000 خالل سنة    %30,0 مث إىل    1999 سنة   %66,2 لينخفض إىل    يف االخنفاض 
 %74,28 مث إىل    1999 سـنة    %70,29جند أن نسبة النفقات للناتج الداخلي اخلام اخنفضت إىل          

  .2000سنة 
  

وعليه ميكن القول أن سياسة اإلنفاق اليت اعتمدهتا احلكومة خالل هذه السنوات سـامهت              
بقسط كبري يف حتقيق استقرار األسعار واحلد من الضغوطات التضخمية، لكوهنا جاءت يف خـضم               

  :غاء الدعم عليها مثلما يوضحه الشكل التايلحترير أسعار كل املواد مبا فيها الضرورية وإل
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] رقم شكلال ) لفترة افي الجزائر خاللالنفقات مقارنة مع معدالت التضخم تطور : 06/03[ )19932000−  
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المعدل السنوي لنمو النفقات نسبة النفقات للناتج الداخلي الخام
# R E F !   معدل التضخم

  03من إعداد الطلب بناءا على معطيات امللحق 

  
 استقرار األسعار فإنه خيتلف عن تأثري كل        أما عن مدى تأثري الرصيد اإلمجايل للميزانية على       

من النفقات واإليرادات، فإذا كانت النفقات تعمل على إحداث تغيريات على مـستوى الطلـب               
الكلي عن طريق اإلنفاق والتحويالت احلكومية، وإذا كانت اإليرادات تعمل على إحداث تغيريات             

ريات اليت حتدثها يف النظام الضرييب فإن       على مستوى االستهالك واالستثمار اخلاص عن طريق التغي       
تأثري األرصدة امليزانية يعمل يف التأثري من خالل الكيفية اليت ميول هبا العجز امليزاين على مـستوى                 
الطلب الكلي اخلاص منه واحلكومي، غري أن ذلك يتوقف على الكيفية اليت ميول هبا العجز، وهـو                 

ملياهتا اإلنفاقية املربجمة من خالل امليزانية، وبسبب عجـز         يعين أن الدولة وحىت تتمكن من حتقيق ع       
اإليرادات عن تغطيتها تلجأ إىل عدة طرق كنا قد أشرنا إليها سابقا، إالّ أنه قد يبقى جزء من ذلك                   
العجز ال جتد له متويل، فإهنا تلجأ إىل اإلصدار النقدي عن طريق البنك املركزي الذي يعمل علـى                  

غطية ومتويل هذه النفقات، األمر الذي يؤدي إىل الزيادة يف عـرض النقـود    خلق النقود من أجل ت    
دون أن تقابلها زيادة يف عرض السلع واخلدمات، مما يؤدي إىل االرتفاع يف مستوى الطلب الكلي،                
أما إذا كان التمويل بالوسائل غري النقدية فإن ذلك يؤدي إىل التقليل من عرض النقود، مما يـؤدي                  

وى الطلب الكلي وسنحاول من خالل اجلدول أدناه التطرق لتـأثري ذلـك علـى    إىل خفض مست  
  .املستوى العام األسعار
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] رقم جدولال  لفترة ا في الجزائر خاللطرق تمويل العجز الموازني بالمقارنة مع التضخمتطور : 15/03[

( )19932000−  
  مليار دينار: الوحدة

  السنوات
 الرصيد نسبة

للناتج الداخلي 
  اخلام

عجز أو (الرصيد 
  )فائض

  التضخم  متويل خارجي  متويل غري بنكي  متويل بنكي

1993  87,8−  50,100−  80,72  10,13  60,19  58,20%  
1994  39,4−  36,65−  89,100−  06,29  37,141  18,29%  
1995  41,1−  24,28−  19,129−  97,22−  15,172  10,32%  
1996  93,2  25,75  40,127−  36,7−  54,104  60,21%  
1997  38,2  12,66  03,60−  14,23−  45,69−  87,03%  
1998  82,3−  13,108−  40,4  60,15  52,83  28,04%  
1999  51,0−  49,16−  19,10−  66,24  02,2  66,02%  
2000  72,9  50,398  48,407−  68,105  05,97−  30,00%  

  وزارة املالية: املصدر 

  
]نالحظ من خالل اجلدول رقم        مت متويل العجز اإلمجـايل      1993ة   أعاله انه يف سن    16/03[

أي  )*( مليار دينار بنسبة كبرية منه عن طريق اللجوء للبنك املركـزي           5,100للميزانية واملقدرة بـ    
يف الوقت   مليار دينار فقط     6,19عن طريق اإلصدار النقدي، أما اإلقتراض اخلارجي فقد ساهم بـ           

، %87,8 ونسبة العجز للناتج الداخلي اخلام بلغـت  %58,20نفسه جند أن معدل التضخم سجل       
 يف مقابل ارتفاع نسبة العجـز       %18,29 فنالحظ أن معدل التضخم ارتفاع إىل        1994أما يف سنة    

 يف مقابل ذلك جند أن اخلزينة بدأت يف التخلص من مديونيتـها             %39,4ي اخلام إىل    للناتج الداخل 
عـن طريـق    ) العجز والتخلص من املدينونية   (اجتاه القطاع املصريف، وعملت على تغطية كليهما        

اقتراض اخلارجي، لكن بالرغم من ذلك نرى أن معدل التضخم ارتفع على ما كان عليـه سـنة                  
  .، ولعل ذلك يعود لإلخنفاض الذي حصل يف سعر الدينار اجلزائري1993

  

                                                                                                                                                    
  . مليار دينار72،8يقدر المبلغ الذي تم تمويله من البنك المركزي بـ   ))**((
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 نالحظ ارتفاع معدل التضخم كذلك بالرغم مـن اسـتمرار اخلزينـة يف         1995ويف سنة   

 أن ذلك   التخلص من مدينويتها اجتاه القطاع املصريف وجلوءها للمديونية اخلارجية لتغطية ذلك، إالّ           
 فنالحظ أن سياسة احلكومة     1996قد يعود العتبارات أخرى كنا قد أشرنا هلا سابقا، أما يف سنة             

يف التخلص من مديونيتها اجتاه القطاع املصريف والتخلي عن اإلصدار النقدي بدأت جتـين مثارهـا             
لوقت الذي سجل الرصيد امليزانية فائضا، ويف سنة         يف ا  %60,21حيث اخنفض معدل التضخم إىل      

 حيث سجل رصيد امليزانيـة فائـضا،        1996 استمر الوضع كذلك مثلما كان عليه يف سنة          1997
واستمرت اخلزينة يف التخلص من مديونيتها واستمر كذلك معدل التضخم يف االخنفاض حيث بلغ              

 نالحظ أنه بالرغم من أن رصيد امليزانية سجل عجزا بلغـت نـسبته              1998، أما يف سنة     87,3%
 %07,4 إالّ أهنا مل تلجأ إىل اإلصدار النقـدي إالّ بنـسبة             %82,3بالنسبة للناتج الداخلي اخلام     

األمر الذي أدى استمرار معدل التضخم يف االخنفاض أين وصـل إىل             من جمموع العجز،     )*(فقط
28,4%.  

  

 بعـد أن    %66,02 نالحظ أن معدل التضخم اخنفض مرة أخـرى إىل           1999أما يف سنة    
 ومع  %51,0داخلي اخلام   حتسن رصيد امليزانية، وبعد أن سجل عجزا معقوال بلغت نسبته للناتج ال           
 سجل فائض وصلت    2000استمرار اخلزينة يف التخلص من مديونيتها اجتاه القطاع املصريف، سنة           

 مما حفز اخلزينة يف  االستمرار يف التخلص من مديونيتها،           %72,9نسبته للناتج الداخلي اخلام إىل      
  .%30,0ر الذي نتج عنه حتسن واخنفاض آخر يف معدل التضخم وصل إىل األم

  

إذن من خالل ما سبق نالحظ انه كلما ختلت السلطات عن اللجوء إىل اإلصدار النقـدي                
كلما اخنفض معدل التضخم وكلما سارعت يف التخلص من مديونيتها اجتاه القطاع املصريف كلما              

 %10,32 يـساوي    1995خم يف اإلخنفاض، حيث نرى أنه وبعد أن كان سنة           تسارع معدل التض  
  .2000 سنة %30,0اخنفض بفضل ذلك إىل 

  
  

                                                                                                                                                    
  . بالمائة10نتيجة التخاذ السلطات الجزائرية إجراءات تمنع اللجوء إلى اإلصدار النقدي إال في حدود   ))**((
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  خالصة
  

يف ا   أمهه نتائج نلخص جلملة من ال  من خالل دراسة التضخم يف االقتصاد اجلزائري توصلنا         
  :النقاط التالية

  

 تأكد لنا استمرارية ارتفاع األسعار، وهذا ما مظاهر التضخم يف اجلزائرفيما خيص 
  :الحظناه خالل كامل جمال دراستنا اليت مت تقسيمها إىل مرحلتني

)مرحلة التضخم املكبوت • عرفت خالهلا معدالت ارتفاع األسعار منو −19701989(
يف املتوسط، حيث جرى خالهلا فرض ضوابط سعرية واسعة على %9ضعيف قدر بـ
  خمتلف السلع؛

)مرحلة التضخم الصريح  • عرفت خالهلا معدالت التضخم معدالت −19902002(
 %27,16متباينة، النصف األول من هذا العقد متيز مبعدالت مرتفعة نسبيا بانتقاله من

 مت تفسري ذلك بالتعجيل يف حترير األسعار 1995 سنة%10,32ليصل إىل 1992ةسن
مت 2001 إىل غاية 1997واالنتقال إىل النظام احلر، أما النصف الثاين واملمتد من سنة

 . يف املتوسط%8,2ى التضخم حيث قدر بـ السيطرة خالله عل
  

  : فتم إرجاع ذلك إىل عدة أسباب أمههاأسباب التضخم يف اجلزائرأما عند دراسة 
ارتفاع الطلب على السلع واخلدمات وهو ناجم عن اإلفراط يف اإلصدار النقدي  •

  والزيادات يف األجور وارتفاع معدالت النمو الدميوغرايف؛
تفاع تكاليف اإلنتاج ويعود ذلك الرتفاع تكاليف األجور وارتفاع أسعار مستلزمات           ار •

 .اإلنتاج
األسباب اهليكلية املتمثلة يف نقص العرض الغذائي والتضخم املستورد باإلضافة إىل  •

 .التخلف االقتصادي
  

ة موضوع  بينا أن املعدالت املرتفعة املسجلة يف الفترآثار التضخم يف اجلزائروعند دراسة 
الدراسة أثرت كثريا على مستوى معيشة األفراد حيث تسببت يف زيادة الدخل احلقيقي لبعض 

  .الفئات على حساب الفئات الضعيفة ذوي املنح واألجور
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من ،  اتبعت اجلزائر عدة إجراءاتآثارها وللتخفيف من حدة لوقف الضغوط التضخميةو

، 2000سنة %34,0 اخنفض إىل 1993 سنة%54,20بعدما كان معدل التضخم يقدر بـ وخالهلا 
  :حصرها فيما يليميكن 

السلطات النقدية واملمثلة بالبنك املركزي     متثلت يف استعمال    : إجراءات السياسة النقدية   •
أو غـري   ) قرض، السياسة القرضية االنتقائيـة    تأطري ال (جلملة من األدوات املباشرة منها      

 )سياسة االحتياطي اإلجباري، سياسة سعر اخلصم وعمليات السوق املفتوحـة         (املباشرة  

ــسيولة وبفــضلها  ــسبة ال ⎟ســجلت ن
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

PIB
M  مقابــل 2000 ســنة%12معــدل2

  .1994سنة8,45%
 منـها   ،موعة من الوسـائل واألدوات    جملاحلكومة  باستخدام  : إجراءات السياسة املالية   •

 سجل الرصيد املايل العام بالنسبة املئويـة        ،السياسة الضريبية وسياسة الرقابة على اإلنفاق     
 1994 سـنة  %7,8مقابل عجز قـدره   2000 سنة   %10من الناتج الوطين فائض قدره    

   .الشيء الذي ساعد يف قهر الطلب الكلي وحتقيق استقرار األسعار
  

تضخمية  عرفت رجوع الضغوطات ال2001إالّ أنه أهم ما ميز هذه الفترة كون سنة
 أخذ تفسريه 2000لفرق بني هذا املستوى ومستوى سنةا ،%28,4بارتفاع معدل التضخم إىل

بأثر القدرة الشرائية الناجتة عن ارتفاع أجور الوظيف العمومي واألجر القاعدي يف إطار ضعف 
إضافتا ) 2000سنة %4,2 مقابل2001 سنة%7,1اخنفاض الناتج الوطين اخلام باحلجم من(العرض 

 .إىل ذلك الزيادة النقدية الكبرية بسبب بداية برنامج اإلنعاش االقتصادي
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  الخاتمة العامة
  

، نتائج اختبار الفروض ونتائج البحث، باإلضافة       ملخص البحث حتتوي اخلامتة العامة على     
  :إىل التوصيات وآفاق البحث وهي كالتايل

  

  :ملخص البحث .1
 اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واملتمثلة يف مدى فعالية الـسياسة           البحث هذه   استهدف

  .نموذجك ياجلزائرباالقتصاد خذ مع األ يةتضخمغوط الضبط الضالنقدية واملالية على 
  

 مسبوقة بفصل متهيدي خـصص     ترتيبا على ذلك فقد قسمنا هذه الدراسة إىل ثالثة فصول         
  :لدراسة السياستني النقدية واملالية يف ثالثة مباحث اهتم كل واحد منها مبا يلي

  

هم الدقيق هلـا، رأى الباحـث       يف املبحث األول واملتعلق بالسياسة النقدية، ومن أجل الف        
ضرورة التطرق ملفهوم وأهداف السياسة النقدية لتحقيق تلك األهداف، توصلنا من خالله إىل مجلة              

  :النتائج أمهها
  

أوال أن السياسة النقدية من السياسات االقتصادية اليت تتخذ من العرض النقدي ارتكـاز              
ائل اليت يتبناها البنك املركزي من أجل حتقيـق         للتأثري على حالة االقتصاد باستعمال جمموعة الوس      

  .األهداف اليت حددها له القانون
  

ثانيا، أن األهداف اليت تصبوا السياسة النقدية لتحقيقها ختتلف حسب األوضاع والظروف            
  .االقتصادية للدول إال أن أمهها احملافظة على استقرار األسعار

  

ية البد أن يتوفر لدى السلطة القائمة على النقد         ثالثا، من أجل حتقيق أهداف السياسة النقد      
سعر إعادة اخلصم، السوق املفتوحـة، االحتيـاطي        –جمموعة من األدوات والوسائل غري املباشرة       

  .-االئتمان واإلقناع األديبتأطري – واملباشرة -القانوين
  

ءت يف املبحـث    يف املبحث الثاين واملتعلق بالسياسة املالية مت تناول نفس العناصر اليت جـا            
  :األول واخلاصة بالسياسة املالية وخلصنا إىل مجلة من النتائج مفادها

  

أوال أن السياسة املالية عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة للتأثري              
  .على النشاط االقتصادي ومن مث حتقيق منو مرتفع وذلك من خالل استخدامها ألوعية امليزانية
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ثانيا، أهداف السياسة املالية عديدة ختتلف باختالف احلالة االقتصادية للدول، إال أن مـن              
  .أمهها هو احلد من ظاهرة التضخم والعجز املوازين

  

ثالثا، من أجل حتقيق أهداف السياسة املالية تستخدم احلكومة بصفتها القائمة على السلطة             
  .قات العامة، اإليرادات العامة، األرصدة امليزانيةاملالية أوعية امليزانية واملتمثلة يف النف

  

أما يف املبحث األخري من الفصل التمهيدي تناولنا فيه العالقة بني السياستني النقدية واملالية              
  .وعوامل جناحهما وذلك بتقسيم هذا املبحث إىل جزئني

  

ياستني وخلصنا مـن    اجلزء األول عاجلنا من خالله مقارنة وطبيعة العالقة املوجودة بني الس          
خالله إىل أن الترابط بني السياستني يكمن من خالل الدور الذي تقوم به السلطات النقدية لتمويل                

  .العجز يف امليزانية احلكومية
  

أما يف اجلزء الثاين فعاجلنا من خالله عوامل جناح السياستني النقدية واملالية وخلصنا إىل أن               
ية كبرية يعطي فعالية أكرب للسياسة النقديـة وحيـسن مـن أداء             توفر البنك املركزي على استقالل    

  .السياسة املالية
  

هذا األخـري   واشتمل   من الوجهة النظرية     لتضخمأما الفصل األول فهدف لدراسة ظاهرة ا      
  .على أربعة مباحث

  

أنواعـه  ملاهية التضخم،    بالتطرققمنا يف أوهلا، باعتبارها القاعدة األساسية هلذه الدراسة،         
طرق قياسه، فعرضنا أوالً التعاريف املختلفة للتضخم وفقاً ملختلف االجتاهات، النقدية والسعرية،            و

حركة "وأشرنا إىل أنه قد يكون من املالئم تبين تعريف نتخذه أداة للتحليل، وذلك باعتبار التضخم                
، مث  "عـرض صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذايت تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قـدرة ال             

قدمنا ثانياً تقسيما ألنواع التضخم وفقا ملعايري اخترناها هلذا الغرض، منها ما هي مرتبطة بتـدخل                
الدولة يف حتديد األسعار وقد مت ذكر التضخم الصريح والتضخم املكبوت، ومنها ما هي مرتبطـة                

 ما هي مرتبطـة  حبدته ومت ذكر يف هذا اخلصوص التضخم الزاحف والتضخم اجلامح، باإلضافة إىل   
، مث  جذب الطلب وتضخم دفع النفقة    يف هذا اخلصوص تضخم     باألسباب احملدثة للتضخم ومت ذكر      

قدمنا ثالثا أهم الطرق املستخدمة لقياس التضخم، وخلصنا إىل أنه ميكن قياس درجة التضخم إمـا                
د على معيار فائض    باستخدام األرقام القياسية لألسعار وإما باستخدام الفجوات التضخمية باالعتما        

  .املعروض النقدي ومعيار فائض الطلب
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ومن أجل الفهم اجليد لظاهرة التضخم ومكانة كل من الـسياسات النقديـة واملاليـة يف                
مكافحتها، رأى الباحث ضرورة الرجوع إىل اجلذور األصلية اليت تستند إليها من خالل دراسـة               

 االقتصادي اجملسد يف املدارس االقتصادية حسب       تطور النظريات املفسرة للتضخم عرب تاريخ الفكر      
  .التسلسل التارخيي هلا

  

البداية كانت مع املدرسة الكالسيكية من خالل النظرية الكمية للنقود واليت رأت أن النقود              
حتدد املستوى العام لألسعار يف ظل قوى السوق وإبعاد تدخل الدولة، وأن للسياسة النقدية الدور               

التضخم من خالل التحكم يف الكتلة النقدية، إالّ أن ظهور أزمة الكساد الكـبري              الريادي يف ضبط    
، أثبتت عجز النظرية الكمية يف تفسري عدم استقرار األسعار، فربز التحليـل الكينـزي               1929سنة  

ل سبب التضخم للتوظيف الكام    -التحليل الكينزي    -كبديل للتحليل الكالسيكي، حيث أرجع      
لعوامل اإلنتاج وأعطى للسياسة املالية دور الطليعة يف عالج اإلختالالت وإعتبار السياسة النقديـة              

  .سياسة مسامهة
  

ويف ظل بروز مشكلة التضخم من جديد، جاء فكر آخر معديا للفكر الكينـزي بقيـادة                
قتـصادي  األمريكي ميلتون فريدمان والذي أرجع سبب األزمة إىل تدخل الدولة يف النـشاط اال             
  .وأعطى هذا األخري للسياسة النقدية األمهية الكربى قي قدرهتا على كبح مجاح التضخم

  

وأمام هذا االختالف يف األفكار وبروز مدرستني كبريتني يف الفكـر االقتـصادي األوىل              
 كينزية واليت تعطي األمهية للسياسة املالية والثانية نقدية اليت تؤمن بالـسياسة النقديـة يف ضـبط                
األسعار، ظهر تيار فكري جديد ُعرف بتيار الكالسيكيني اجلدد من خالل التوقعـات الرشـيدة               

ل من السياسة الـضريبية     لعالج مشكلة التضخم جيب أن تكون ك      واملكيفة واليت يرى أنصارها أن      
وسياسة اإلنفاق العام والسياسة النقدية واضحة ومعلنة لفترات قادمة حىت تأيت التوقعات سـليمة              

ون سلوكات األفراد رشيدة مبنية على أساس املوائمة مع الزيادة اليت سـتحدث يف املـستوى                كتو
  .العام لألسعار

  

أما نظرية اقتصاديات جانب العرض فترى أن التضخم ظاهرة نقدية وهو ما يتفق إىل مـا                
إلنتاج ويف ظل   ذهب إليه النقديني إالّ أهنا تنظر إىل الضرائب على أهنا تكاليف، عندما ترتفع يهبط ا              

استمرار الطلب ترتفع األسعار، كما يرى أنصار مدرسة اقتصاديات العرض أن خري وسيلة جملاهبـة               
التضخم هي زيادة العرض احلقيقي من السلع واخلدمات وبذلك أعطوا للسياسة املالية أمهية أكـرب               

  .من السياسة النقدية االنكماشية
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د من خالل فكرة مقاربة العقود واليت تعمل على         ويف األخري، ظهرت نظرية الكينزيون اجلد     
  .تثبيت األجور االمسية يف إطار االتفاقيات على املدى الطويل

  

رغم االختالف الذي ملسناه من خالل تعرضنا للنظريات املفسرة للتضخم، ورغم تعـدد             
 الطلـب،    األول من املبحث الثالث يف ارتفـاع       ءاألسباب احملدثة للتضخم واليت حصرناها يف اجلز      

ارتفاع تكاليف اإلنتاج واهليكل االقتصادي للدول املتخلفة، إالّ أنه هناك إمجاع حول اآلثار السلبية              
اليت خيلفها التضخم واليت قمنا حبصرها يف اجلزء الثاين من املبحث الثالث يف آثار التـضخم علـى                  

أثريه على هيكـل اإلنتـاج      اجملتمع من خالل توزيع الثروة بني األفراد وعلى االقتصاد من خالل ت           
  .واالدخاروتوازن ميزان املدفوعات باإلضافة إىل تأثريه على كل من االستثمار 

  

يف املبحث األخري من الفصل األول تناولنا خمتلف اإلجراءات املستخدمة لعالج الـضغوط             
ة باستخدام   أوالً امتصاص السيولة النقدية الزائد     ؛التضخمية، وخلصنا إىل أن هذا العالج ينحصر يف       

أدوات السياسة النقدية اليت تطبقها البنوك املركزية بإحداث التأثريات على النقود يف أي ناحية من               
 ثانياً بتحقيق فائض يف امليزانية باستخدام وسائل السياسة املالية املباشرة عن طريق الرقابـة        نواحيها؛

ن طريق رفع معـدالت الـضرائب       على األسعار واألجور وكذا تشجيع االدخار، وغري املباشرة ع        
وخفض اإلنفاق احلكومي وإدارة الدين العام، وثالثاً يف إحداث تغيريات يف اهلياكل والقطاعـات              

  .االقتصادية عن طريق حل مشكلة القطاع الزراعي وتنويع اهليكل اإلنتاجي
  

ائـري  وانطالقا من اختيارنا للسياسة النقدية واملالية ومشكلة التـضخم، ولالقتـصاد اجلز   
كحالة للدراسة، بدءا من انتهاجه للنظام االشتراكي وصوال إىل مرحلة اقتصاد الـسوق، فقمنـا               
بتقسيم الفصل الثاين من هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث، عىن أوهلا بالسياسة السعرية يف اجلزائـر،                

ختلف األنظمـة  فتطرقنا من خالل اجلزء األول منه ملسار نظام األسعار يف اجلزائر وذلك بالتطرق مل    
، وخلصنا إىل أن االقتصاد اجلزائـري مـر         2002واإلصالحات السعرية منذ االستقالل وإىل غاية     

مبرحلتني مرحلة االقتصاد املوجه والذي كانت األسعار فيه حتدد وختضع للرقابة عن طريق جهـاز               
ولة لدعم األسعار الـذي أصـبحت       التخطيط، ومرحلة اقتصاد السوق وخالهلا مت حترير ورفع الد        
  .خالله أسعار السلع واخلدمات حتدد بناء على الطلب والعرض

  

رية على املستوى العام لألسعار، قمنا يف اجلزء الثـاين          عوللوقوف على أثر اإلصالحات الس    
من هذا البحث بالوقوف على حركة األسعار واجتاهها، ويف تقصينا حلركة األسعار، كما عـربت               

رقام القياسية ألسعار االستهالك، اتضح لنا االرتفاع املستمر والدائم ملستوى األسعار خالل            عنه األ 
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كامل جمال دراستنا، إالّ أن هذا االرتفاع كان مبعدالت خمتلفة، وبذلك خلصنا إىل نتيجـة أوليـة                 
 الـذي   مفادها أن التضخم يف اجلزائر مرتبط بتقنني أسعار السلع االستهالكية، وعليه فإن التضخم            

احتواه االقتصاد اجلزائري خالل مرحلة التخطيط عرب هن نفسه يف صورة تضخم مكبوت، بينمـا               
  .استمر بعد ذلك يف صورة تضخم صريح خالل مرحلة اقتصاد السوق

  

أما املبحث الثاين فقد خصص لدراسة السياسة النقدية يف اجلزائر، وتناولت الدراسة فيـه              
خالله مسار اإلصالحات النقدية املنتهجة من طـرف الـسلطات          جزئني، اجلزء األول عاجلنا من      

النقدية خالل فترة حمل البحث بتطرقنا ملختلف التشريعات والقوانني وكذا االتفاقات الدوليـة يف              
هذا اجملال، قمنا قمنا بتحديد السلطات املشرفة على الـسياسة النقديـة باإلضـافة إىل التطـرق                 

ه باخلزينة العمومية، ويف هذا الشأن ميكننا القول أنه خالل فترة           لصالحيات البنك املركزي وعالقت   
سنوات السبعينات والثمانينات يف ظل اقتصاد مركزي خمطط أمهلت متطلبات السياسة النقديـة يف         
حصر معدالت التضخم اليت استفحلت بسبب تكفل اخلزينة العامة بتمويـل االسـتثمارات عـرب          

بنك املركزي، أما خالل سنوات التسعينات وما بعدها ومع بروز          عجزها الدائم املمول عن طريق ال     
شروط دولية جديدة أُجربت السلطات اجلزائرية على مراجعة سياستها النقدية وذلـك بتحويـل              

  .أولوياهتا لتحقيق االستقرار النقدي مبا يعنيه من حد ملعدالت التضخم
  

 اجلزائر فقد بدأنا بالتعرف على مكونات       أما اجلزء الثاين واملتعلق بتطور املتغريات النقدية يف       
ومقابالت الكتلة النقدية، وهبدف تقييم اإلصالحات النقدية اعتمدنا علـى مجلـة مـن األدوات               
اإلحصائية املمثلة يف جداول وبيانات إحصائية إضافة إىل عدة مؤشرات نقدية وذلك لتطور كـل               

، وخلصنا إىل نتائج مفادها أن اإلصدار النقدي        من الكتلة النقدية، مقابالت الكتلة النقدية والسيولة      
يف االقتصاد اجلزائري ذو صبغة تضخمية، حيث أن هناك نسبة كبرية من السيولة تتسرب خـارج                
اجلهاز املصريف، أما مقابالت الكتلة النقدية فهي ختضع لقطاع الصادرات الذي ُيذر العملة الصعبة              

ة إىل أن الزيادة يف املعروض النقدي تفـوق الزيـادة يف    باجلزائر من خالل إيرادات النفط، باإلضاف     
  .العرض احلقيقي من السلع واخلدمات

  

أما املبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة تطور السياسة املالية يف اجلزائر، وتناولت الدراسة             
 خاللـه  فيه جزئني، اجلزء األول عاجلنا من خالله مسار السياسة املالية يف اجلزائر والذي تطرقنا من     

إىل أهم اإلجراءات التصحيحية الذاتية منها أو املدعومة من طرف اهليئات املالية والنقدية الدوليـة،               
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وذلك بتطرقنا إىل برنامج االستقرار االقتصادي وبرنامج التصحيح اهليكلي وفحوى كل منها وأهم             
  .اإلصالحات املتعلقة هبا

  

الحات املالية املدعومة من طرف اهليئـات       يف هذا اجلزء خلصنا إىل نتيجة مفادها أن اإلص        
املالية تعمل على إحداث التوازن املايل وذلك تنفيذ سياسة مالية صارمة لتقييد الطلب، ومن أجـل                

، ومن جهة أخرى باختـاذ      يص اإلنفاق العام وحترير األسعار    األمر تقل  من جهة حتقيق ذلك يتطلب    
ع تطبيق ضريبة عامة على االستهالك أو برفـع         إجراءات تسمح بزيادة اإليرادات وذلك إما بتوسي      

  .وفرض ضرائب جديدة
  

أما اجلزء الثاين فقمنا من خالله بدراسة إحصائية لتطور متغريات امليزانية العامـة وكـذا               
مكوناهتا املمثلة يف النفقات العامة واليت يف حالة ارتفاعها تعكس لنـا تعـاظم الطلـب الكلـي،                  

ارها عامل يساعد على ختفيض الطلب، باإلضافة إىل العجز املـوازين           اإليرادات العامة وذلك باعتب   
وذلك باعتباره عامل يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي خاصة إذا كان مـصدر التمويـل اإلصـدار                 

  .النقدي
  

وخلصنا يف اجلزء الثاين من هذا املبحث إىل نتيجة مفادها أنه بالرغم من تعزيز الـسلطات                
يف حماولة لتخفيف االعتماد على إيرادات احملروقات برفع وزيـادة فـرض            احلكومية لقوة امليزانية    

الضرائب إالّ أن اإليرادات العامة يف اجلزائر مازالت  ذات حساسية كبرية لتقلبات أسعار الـنفط،                
وأن حجم النفقات من إمجايل الناتج الداخلي اخلام هبطت بفضل مجلة من التدابري أمههـا فـرض                 

بنود اإلنفاق باإلضافة إىل إلغاء الدعم على السلع الغذائيـة واملنتوجـات            سقف حمكم على معظم     
البترولية، أما أهم نتيجة ختص طرق متويل العجز املوازين فالحظنا تراجع معدل جلوء اخلزينـة إىل                
البنك املركزي وذلك راجع لعدة ضوابط قانونية أمهها قانون النقد والقرض والذي من خالله ُحدد               

  .قصى لالكتتاب املمنوح للخزينة وكذا فترة منح القرضاملبلغ األ
  

يف الفصل األخري من هذه الدراسة واخلاص بدراسة التضخم يف االقتصاد اجلزائري، حاولنا             
أن نسقط كل ما هو نظري على واقع اجلزائر، حيث قسمنا هذا الفصل إىل أربعة مباحث، عـىن                  

 ويف  هذا املبحث إىل جزئني، اجلـزء األول      أوهلا بدراسة مظاهر التضخم يف اجلزائر وذلك بتقسيم         
للوقوف على احلركة الصعودية لألسعار اعتمدنا على مؤشر املستوى العام لألسعار، حيـث     حماولة  

، قد سجلت ارتفاعا مستمرا     1995ومن خالله اتضح لنا أن مجيع هذه األرقام، وفقا لسنة األساس            
  .ولكن مبعدالت خمتلفة خالل الفترة حمل البحث
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حتركات األسعار مل تعـرب     1989خالل الفترة ما قبل   ة مفادها أن    قمنا بالتنبيه إىل حقيقة هام    
تعبريا كامال عن القوى التضخمية وذلك راجع للضوابط احملددة لألسعار باإلضافة إىل دعم الدولة              

فاع املستوى العام لألسـعار، حيـث        فتميزت بشدة ارت   1995و 1990لألسعار، أما الفترة ما بني      
 ليـصل إىل معـدل أقـصاه        1992سنة%71,31 إىل   1990سنة %27,16انتقل معدل التضخم من   

  : وهذا يأخذ تفسريه من عاملني1995 سنة10,32%
  

مـن  %85 بانتقـال    1989التعجيل يف اإلسراع يف صريورة حترير األسعار بداية من سـنة           •
 األسعار إىل النظام احلر؛

  

االخنفاض القوي للدينار اجلزائري احملدث للتصدي لإلتالف احلادث يف التبادل الذي أدى             •
 .إىل ارتفاع أسعار السلع املستوردة 

  

 مت التوجه إىل السيطرة على التضخم وذلك راجع لتقارب مـستوى     1996أما الفترة ما بعد   
  .األسعار مع أسعار اقتصاد السوق

  

أما اجلزء الثاين من هذا املبحث وللوقوف على القوى التضخمية يف اجلزائر استخدمنا معيار              
قتصاد اجلزائري عاىن من ضغوط تضخمية حمسوسة       معامل االستقرار، وقد كشف لنا تطبيقه، أن اال       

خالل مرحلة التخطيط املركزي وهذا ما الحظناه من خالل تتبع مسار هذا املؤشر خـالل فتـرة                 
  .جمال الدراسة

  

أسباب التضخم يف اجلزائر كانت حمور الدراسة يف املبحث الثاين مـن الفـصل األخـري،                
 منها ما يرجع الرتفاع الطلب على       ؛ عدة عوامل  وحصرنا األسباب اليت أدت الرتفاع األسعار يف      

السلع واخلدمات وذلك راجع لإلفراط يف اإلصدار النقدي وارتفاع أجور العمـال باإلضـافة إىل               
 تكاليف اإلنتاج كارتفاع تكاليف األجـور وأسـعار         الرتفاع ومنها ما يرجع     ؛النمو الدميوغرايف 

سباب اهليكلية الناجتة عن خصائص البيئـة املكونـة          باإلضافة يف األخري إىل األ     ؛مستلزمات اإلنتاج 
  .لالقتصاد اجلزائري من نقص العرض الغذائي والتضخم املستورد والتخلف االقتصادي

  

عاجل املبحث الثالث من هذه الدراسة آثار التضخم على االقتصاد الوطين، وقمنا مبعاجلتـها              
لتضخم على االستهالك واالدخار واالستثمار،     يف ثالثة أجزاء، اجلزء األول عاجلنا من خالله آثار ا         

أما اجلزء الثاين فخصصناه لدراسة آثار التضخم على التوزيع والدخول، أما اجلزء األخري فتطرقنـا               
  .ألثار التضخم على ميزان املدفوعات
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من خالل دراستنا للمبحث األخري من هذه الدراسة واليت تعرضنا فيه ملكافحة التـضخم،              
سلطات النقدية واحلكومية اتبعت حزمة من اإلجراءات، النقديـة التقييديـة واملاليـة             وجدنا أن ال  

االنكماشية، واليت هدفت يف بادئ األمر إىل امتصاص العرض النقدي الزائـد وخفـض الطلـب                
الكلي، ولقد كان من أبرز إجراءات السياسة النقدية إلغاء السياسة القرضـية االنتقائيـة وتـأطري                

عبت دورا هاما يف الرقابة املباشرة على كمية النقود وتعويضها باسـتخدام األدوات             القرض واليت ل  
غري املباشرة للتحكم يف السيولة واملتمثلة باستخدام سعر اخلصم والسوق املفتوحة ونسبة االحتياطي             

  .القانوين للبنوك التجارية
  

مت لتمارس دورا رئيسيا    أما بالنسبة للسياسة املالية فكانت بطبيعة احلال انكماشية استخد        
يف إدارة الطلب الكلي من أجل حتقيق االستقرار العام لألسعار، وذلك هبدف ختفيض عجز امليزانية،             
إما عن طريق السياسة الضريبية اهلادفة لزيادة اإليرادات عن طريق تعديل سعر الصرف أو تنفيـذ                

الضريبية، وإما عن طريق السياسة الضريبية      التدابري الرامية إىل تقوية النظام الضرييب وتوسيع القاعدة         
  .اهلادفة للرقابة على اإلنفاق عن طريق تطبيق سياسة الدخول املتشددة وحترير األسعار

  

 نتائج اختبار الفروض .2
  :بعد إجراء اختبار الفرضيات املوضوعة يف بداية البحث، كانت نتائج اختبار الفروض كما يلي

 من طرف السلطات    التوازن االقتصادي لنقدية واملالية يف حتقيق     تعتمد مسامهة وفعالية السياسة ا     )1
النقدية واحلكومية على مدى هتيئة املناخ القانوين واملؤسسايت وتوفري األدوات املمكنة ومرونتها            

 ؛يف الوقت املناسب
إن السياستني النقدية واملالية مهمتني يف النشاط االقتصادي وتربز األمهية من خالل األهـداف               )2

 يت تصبوان إليهما؛ال
 

 

ليس للتضخم عالج واحد شاف ملكافحته، وملواجهته حيتاج األمر الختاذ إجراءات على عـدة               )3
جبهات، حيث يرى أنصار املذهب النقدي أن اإلفراط يف اإلصدار النقدي ينجم عنـه طلبـا                

جراءات نقديا فائضا يفوق قدرة العرض، وللحد من آثاره السلبية البد من اختاذ العديد من اإل              
النقدية اليت هتدف إىل امتصاص ذلك الفائض، أما أنصار املذهب الكينزي فريجعـون سـبب               
التضخم للتوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج وتتطلب حماربة التضخم حسب رأيهم حتقيق فـائض             

 يف امليزانية وذلك هبدف امتصاص فائض الطلب؛
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ة واالضطرابات االجتماعية، كون أن التضخم      ينجر عن التضخم آثار مريبة نتيجة للضغوط االقتصادي        )4
 أصحاب املـشاريع     منه يعيد توزيع الدخل القومي والثروة بني أفراد اجملتمع بأشكال متفاوتة، يستفيد          

 واملستثمرين ويتضرر أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب األجور والرواتب؛   
 

ة على خفض مستوى التضخم واحلفـاظ        زيادة استقاللية البنك املركزي يف اجلزائر إىل املساعد        تأد )5
عليه، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك ألن البنك املركزي أصبح مبعزل عن الـسياسة الداعيـة إىل                 

 التمويل النقدي للعجوزات املالية ومكلفا مبهمة متابعة استقرار األسعار؛
 

لت، وبعدها مت الشروع يف إصالحات       بشكل ذايت، ولكنها فش    1988بدأت اإلصالحات النقدية منذ    )6
مبساندة اهليئات املالية والنقدية الدولية وهي اليت أمثرت بتحقيق نتائج علـى مـستوى التوازنـات                

 أدوات الرقابة املباشرة على النقد واستخدام أدوات الرقابـة          ناالقتصادية الكلية من خالل التخلي ع     
قدية وحتريك معدل إعادة اخلصم، أما يف اجلانب املايل         غري املباشرة كاالحتياطي اإلجباري والسوق الن     

فلعب التشدد يف النفقات وتقوية اإليرادات للقضاء على عجز امليزانية دور هام يف امتصاص القـوى                
 التضخمية؛

 

اختذت اجلزائر خالل املراحل املختلفة للتخطيط املركزي معدالت اسـتثمارية مرتفعـة، مت متويلـها      )7
نية العامة، و نظرا لغياب االدخار و عدم وجود نظام ضرييب فّعال، مث إتباع أمناط               بواسطة عجز امليزا  

متويلية تضخمية، و ذلك بلجوء اخلزينة العمومية إىل البنك املركزي للحصول على اإلصدار النقدي،              
 و منه ميكن القول أن التضخم يف اجلزائر تضخم الطلب الكلي املتزايد املنجر عن الـسياسة النقديـة                 

 .التوسعية
 

اإلصدار النقدي يف   عاىن االقتصاد اجلزائري من تأثري جمموعة متداخلة من العوامل متثلت يف كون أن               )8
اجلزائر ذو صبغة تضخمية حبثة، من جهة كون أن نسبة كبرية من السيولة تتسرب إىل خارج اجلهاز                 

 النقـد يعتمـد علـى        إىل زيادة اإلختالالت، و من جهة أخرى كون أن تغطية          دياملصريف مما يؤ  
لتضخم يف اجلزائر تضخم ريعي نفطي، باإلضافة إىل أن الـسياسة           احتياطات الصرف مما يوحي بأن ا     

املالية التوسعية اليت انتهجتها السلطات احلكومية سامهت يف ارتفاع حجم اإلنفاق العـام وارتفـاع               
 التـضخمية يف االقتـصاد      معدالت منوه السنوي، مما ساهم يف توفري بيئة مناسبة لتنامي الـضغوط           

 اجلزائري؛  
 

تحقيق استقرار األسعار و مكافحة التضخم ال بد أن يتم ذلك عن طريق السياسات النقدية أو املالية                 ل )9
أو التوليف بينهما، السياسة املالية عن طريق اإلنفاق احلكومي و اإليرادات و السياسة النقدية عـن                

عمليات السوق املفتوحة، إالّ أنه تزداد جناعة ذلك مـن          طريق سعر اخلصم، االحتياطي اإلجباري و       
 .خالل وقف سيطرة السياسة املالية على السياسة النقدية باالعتماد على جمموعة من القيود و القوانني
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  :نتائج البحث .3
  : يف النقاط التاليةا البحثميكن حصر أهم النتائج اليت ميكن اخلروج هبا من خالل هذ

  

) ائري أزمات اقتصادية عدة خالل العقود املنصرمة      عرف االقتصاد اجلز   )1 وهذا يعـود   60,70,80(
إىل تبين التسيري املركزي املخطط واعتماد منوذج الصناعات املـصنعة، ومـن أجـل متويـل                
االستثمارات املخططة محلت السلطات املؤسسات املالية املصرفية مسؤولية ذلك، مما جعل دور            

مشا إلصداره النقود لتمويل العجز وبدون مقابل، وبالتايل فإن اإلخـتالالت           البنك املركزي مه  
 اليت خلفها هذا الوضع تراكمت منذ بداية االقتصاد اجلزائري؛

 

؛ تفسري نقدي   من حتاليلنا ألسباب التضخم يف االقتصاد اجلزائري هو أنه هناك تفسريين للظاهرة            )2
 السريع يف الكتلة النقديـة      لتوسعاالرئيسي   سببهيرجع ظهور التضخم لتجاوز الطلب للعرض،       

جتاوز ارتفاع اإلنتاج الوطين؛ وتفسري هيكلي حيث يقر حبتمية التـضخم ألن بدونـه ال               الذي  
 .ميكن حتقيق النمو االقتصادي يف ظل إستقرارية األسعار

  

اصـل يف   أدى حترير األسعار واختاذ التدابري الرامية إللغاء الدعم إىل اإلرتفـاع الـشديد واملتو              )3
سجل مؤشـر أسـعار      1995، إالّ أنه وبعد سنة      1992 املستوى العام لألسعار ابتداء من سنة     

 االستهالك تراجعا تدرجييا وذلك راجع لتقارب األسعار مع أسعار السوق؛
 

عالية للـسياسة النقديـة     منح قانون النقد والقرض استقاللية كبرية للبنك املركزي، مما أعطى ف           )4
وحسن أداء السياسة املالية، ألن مقدرة البنك املركزي على رفض أوامر احلكومة اليت يراها غري               
مناسبة، يفرض عليها العمل على التفكري إلجياد مصادر إيرادية جديدة والتسيري الكفء للنفقات             

 املركزي؛مما يضمن هلا توازن امليزانية وبالتايل عدم اللجوء إىل البنك 
  

، وتلك العالقة نشهدها على وجـه       هناك عالقة بني حصيلة الصادرات وعرض النقود املتداولة        )5
اخلصوص يف أوقات زيادة أسعار النفط، تتزايد الدخول النقدية وأرصدة الصرف األجنيب، ممـا              
جير معه حركة صعودية يف االستهالك واالستثمار واإلنفاق احلكومي، ومن هنا يتزايد عـرض              

 .لنقود وترتفع األسعار وخباصة يف ضوء عدم مرونة جهاز اإلنتاج القوميا
 
 

تعترب أدوات السياسة النقدية اليت طبقها البنك املركزي، بإحداث التأثريات على كمية النقـود               )6
باستخدام األدوات غري املباشرة والتخلي عن الرقابة على القرض، من أهم الـسياسات الـيت               

  اجلزائري خلفض معدالت التضخم؛اعتمد عليها االقتصاد
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إن احلل األمثل يف نظرنا لتحقيق االستقرار السعري يف االقتصاد اجلزائري يكمـن باسـتعمال                )7
الوسيلة اجلبائية  مبهارة لتقليص عجز املوازنة وذلك بتقرير ترشيد النفقـات العامـة بنوعيهـا                

ات فعالية يف امتصاص الضغوط     وبفرض ضرائب غري مباشرة على السلع وذلك ملا أثبته كأداة ذ          
 التضخمية؛

 

 على اإلصدار النقدي لتغطية العجز احلاصـل يف املوازنـة العامـة             1994 اجلزائر قبل  اعتمدت )8
ولتفادي هذه الوضعية احلرجة اتبعت الدولة سياسة مالية تقييدية هتدف إىل التقليص من عملية              

لحصول على اإلصدار النقدي، وحاولت احلصول على موارد        جلوء اخلزينة إىل البنك املركزي ل     
 .مالية إضافية من خالل إحداث مصادر ضريبية جديدة

 
  :بحثتوصيات ال .4

 فإن الباحث يوصي بـبعض      هذا البحث بالنظر إىل النتائج املتوصل إليها خالل من خالل         
  : التضخم وهيالتدابري اليت من شأهنا حتسني أداء السياستني النقدية واملالية يف ضبط

  

لتركيـز علـى    تطبيق سياسة نقدية حمكمة المتصاص الكتلة النقدية الزائدة من التداول مـع ا             )1
 ؛األدوات غري املباشرة

  

العمل على جتسيد ما يقر به قانون النقد والقرض خاصة فيما يتعلق باستقاللية البنك املركزي،                )2
  يف حتقيق استقرار األسعار؛وضرورة التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة املالية

 

تنفيذ سياسة نقدية مستندة إىل السوق على حنو فعال، كما يتعني على السلطات ومـن أجـل                )3
 .تقوية السياسة النقدية أن تواصل اإلصالح وخاصة القطاع املصريف واإلدارة العامة

  

اء علـى   االستمرار يف وضع سياسة مالية تستهدف احلد من ارتفاع األسعار عن طريق القـض              )4
 :وزات يف امليزانية العامة للدولة عن طريقالعج

 

ترشيد النفقات العامة بنوعيها هبدف تقليص عجز املوازنة مع مراعـاة اجلانـب              •
 االجتماعي يف ذلك؛

 

إصدار التشريعات الضريبية اليت تساهم يف توسيع نطاق فرض الـضريبة واختـاذ              •
عمل على رفع نـسبة مـسامهة       اإلجراءات الكفيلة باحلد من التهرب الضرييب وال      

 الضرائب غري املباشرة من إمجايل اإليرادات الضريبية؛ 
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االعتماد على وسائل التمويل احلقيقية االدخارية وخاصة األفراد واملؤسسات املالية           •
 غري املصرفية والتخلي عن متويل عجز امليزانية عن طريق اإلصدار النقدي؛

 
 

ال الزراعي، وذلك مبنح تسهيالت للمستثمرين بإعطائهم       تشجيع القطاع اخلاص وخاصة يف اجمل      )5
) العرض(قروض طويلة ومتوسطة األجل وبفوائد منخفضة، من أجل الرفع من مستوى اإلنتاج             

 وتغطية حجم الطلب الشيء الذي يؤدي إىل اخنفاض األسعار؛
 
 :بحثآفاق ال .5

هنـاك بعـض القـصور      رغم أننا سعينا باإلملام بكل جوانب املوضوع إالّ أننا ندرك أن            
والنقائص سواء يف اجلانب املنهجي أو املعلومايت، كما أن هناك بعض النقاط بقيت غامضة ميكـن                

  : أن تكون انطالقة لبحوث جديدة وهي آفاق مفتوحة على إشكاليات نورد بعضها فيما يلي
 

 قياسي؛دراسة أثر السياسة النقدية واملالية على املستوى العام لألسعار من املنظور ال )1
 

 آثار التضخم على مستوى الوحدة االقتصادية؛ )2
 

 احملاسبة يف ظل التضخم؛ )3
  

ويف اخلتام نرجوا أن نكون قد وفينا املوضوع حقه من الدراسة واهللا من وراء القصد وهو                
  .يهدي السبيل

  
  
  .متت بعون اهللا



  
  
  
  
  
  
  
  

 المالحق



)2002-1970(تطور المتغيرات النقدية في الجزائر ] : 01[الملحق رقم    
مليون دينار: الوحدة           
  Av. Axt Ban. d'Alg Ban. Com Cré. Intér Cré. À l'Eta Ban. d'Alg Ban. Com. Autre Cré. Cré. à l'éco Ban. d'alg Ban. Com 

1970 1 511 1 341 170 12 894 5 969 3 329 1 534 1 106 6 925 336 6 589 
1971 1 525 1 342 183 14 403 5 974 3 806 1 018 1 150 8 429 342 8 087 
1972 2 196 1 822 374 18 847 5 236 2 487 1 483 1 266 13 611 351 13 260 
1973 4 580 4 339 241 23 678 5 209 619 3 154 1 436 18 469 338 18 131 
1974 7 160 6 413 747 25 692 3 841 -1 389 2 005 3 225 21 851 335 21 516 
1975 6 485 6 015 470 36 323 7 314 17 3 175 4 122 29 009 335 28 674 
1976 9 817 8 683 1 134 46 116 8 863 2 512 3 076 3 275 37 253 335 36 918 
1977 9 076 7 813 1 263 54 484 14 375 6 312 3 937 4 126 40 109 335 39 774 
1978 11 023 8 609 2 414 76 525 24 861 15 154 3 705 6 002 51 664 335 51 329 
1979 12 357 10 757 1 600 86 608 26 618 14 258 5 037 7 323 59 990 335 59 655 
1980 16 500 15 623 877 101 540 33 010 19 439 4 980 8 591 68 530 335 68 195 
1981 18 819 16 994 1 825 113 687 25 147 9 745 5 614 9 788 88 540 335 88 205 
1982 13 960 11 790 2 170 148 970 36 153 15 918 6 085 14 150 112 817 335 112 482 
1983 11 345 9 995 1 350 185 660 52 692 28 696 8 135 15 861 132 968 335 132 633 
1984 9 315 8 264 1 051 223 772 67 741 38 793 11 257 17 691 156 031 335 155 696 
1985 14 885 14 294 591 251 247 76 633 41 717 13 951 20 965 174 614 83 174 531 
1986 9 318 8 929 389 278 009 101 087 65 709 15 856 19 522 176 922 83 176 839 
1987 9 140 9 187 -47 303 796 123 188 81 968 17 980 23 240 180 608 83 180 525 
1988 9 272 6 904 2 368 339 239 147 246 100 460 19 861 26 925 191 993 83 191 910 
1989 6 513 2 656 3 857 366 591 157 204 108 676 20 279 28 249 209 387 83 209 304 
1990 6 534 1 216 5 318 414 022 167 044 93 489 43 960 29 595 246 978 0 246 978 
1991 24 284 10 954 13 330 485 751 159 904 94 605 29 680 35 619 325 847 0 325 847 
1992 22 641 15 815 6 826 639 244 226 933 160 449 22 458 44 027 412 310 41 412 269 
1993 19 618 16 086 3 532 748 084 527 835 270 855 210 320 46 661 220 249 42 220 207 
1994 60 399 50 659 9 739 774 380 468 537 246 325 165 817 56 395 305 843 36 305 808 
1995 26 298 15 579 10 719 967 231 401 587 231 908 111 114 58 564 565 644 28 565 616 
1996 133 949 122 359 11 590 1 057 391 280 548 172 464 43 897 64 187 776 843 28 776 814 
1997 350 309 342 906 7 403 1 164 930 423 650 155 745 188 789 79 116 741 281 78 741 203 
1998 280 710 278 689 2 021 1 273 447 542 298 99 271 354 645 88 382 731 149 323 730 826 
1999 169 618 172 596 -2 979 1 593 756 658 660 159 022 402 826 96 812 935 096 591 934 505 
2000 775 948 774 294 1 654 1 282 869 506 613 -156 413 566 870 96 156 776 256 684 775 573 
2001 1 310 746 1 313 568 -2 822 1 234 066 394 740 -276 292 564 599 106 433 839 326 749 838 577 
2002 1 755 696 1 742 732 12 964 1 843 507 576 708 -304 773 771 996 109 485 1 266 799 756 1 266 042 

            
 Av. Axt: Avoirs Extérieurs ( net )      Cré. À l'Eta: Crédit à l'Etat ( net ) 
 Ban. d'Alg: Banque d'Algérie      Ban. Com.: Banques commerciales  
 Ban. Com: Banque Commerciales      Autre Cré.: Autres Crédits  
 Cré. Intér: Crédit Intérieur      Cré. à l'éco: Crédit à l'Economie 
            
 بنك الجزائر: المصدر 



 
 )2002-1970(تطور المتغيرات النقدية في الجزائر ] : 01[الملحق رقم   
مليون دينار: الوحدة           
  Mon & Q.M Monnaie Circ. Fidu Dép. à vue Dépôt TR, CCP Dépôt TR Dépôt CCP Quasi-Mo Fonds Pr de l'eta Enga. Extér. Contr. Allo. DTS Aut, postes T.C. moyen 
1970 13 076 11 625 4 735 5 784 1 106     1 451 614 0 62 653        4,937    
1971 13 925 12 951 5 699 6 102 1 150     974 916 0 130 957        4,913    
1972 18 139 16 746 7 049 8 431 1 266     1 393 1 539 595 199 571        4,481    
1973 22 930 21 493 8 817 11 240 1 436     1 437 1 641 2 814 199 674        3,962    
1974 25 771 24 247 10 451 10 571 3 225     1 524 2 779 2 701 199 1 402        4,181    
1975 33 748 31 975 12 742 15 111 4 122     1 773 3 133 4 603 199 1 125        3,949    
1976 43 604 41 075 17 241 20 559 3 275     2 529 3 005 5 215 199 3 910        4,164    
1977 51 951 48 549 20 573 23 850 4 126     3 402 2 937 5 793 199 2 680        4,147    
1978 67 459 62 210 27 369 28 839 6 002     5 249 2 551 9 352 199 7 987        3,966    
1979 79 689 72 208 35 398 29 487 7 323     7 481 3 571 10 297 345 5 063        3,853    
1980 93 539 84 434 42 344 33 499 8 591 765 7 826 9 105 3 146 9 896 492 10 967        3,837    
1981 109 154 97 922 48 056 40 078 9 788 1 218 8 570 11 232 3 659 9 533 635 9 525        4,316    
1982 137 890 125 300 49 159 61 991 14 150 1 871 12 279 12 590 3 919 8 436 635 12 050        4,592    
1983 165 927 152 757 60 018 76 878 15 861 1 796 14 065 13 170 6 094 9 453 635 14 896        4,789    
1984 194 717 180 433 67 461 95 281 17 691 1 739 15 952 14 284 6 620 14 205 635 16 910        4,983    
1985 223 859 202 229 76 642 104 622 20 965 2 650 18 315 21 630 8 349 23 068 635 10 220        5,028    
1986 227 017 204 818 89 360 95 936 19 522 1 210 18 312 22 199 9 595 33 319 635 16 760        4,702    
1987 257 896 223 906 96 865 103 801 23 240 993 22 247 33 990 10 306 39 700 635 4 399        4,850    
1988 292 963 252 205 109 754 115 526 26 925 1 044 25 881 40 758 11 254 53 785 1 166 -10 659        5,915    
1989 308 146 250 012 119 870 101 893 28 249 1 295 26 954 58 134 12 814 60 482 1 166 -9 505        7,609    
1990 343 005 270 082 134 941 105 546 29 595 2 432 27 163 72 923 13 562 93 091 1 166 -30 268        8,958    
1991 416 208 325 931 157 200 133 112 35 619 2 210 33 409 90 277 11 644 157 765 3 936 -79 518       18,473   
1992 515 902 369 719 184 851 140 841 44 027 4 197 39 830 146 183 14 003 145 695 4 040 -17 755       21,836   
1993 627 427 446 905 211 311 188 933 46 661 5 678 40 983 180 522 13 186 112 516 4 262 10 311       23,345   
1994 723 514 475 834 222 986 196 452 56 395 7 894 48 501 247 680 13 607 145 021 4 262 -51 625       35,059   
1995 799 562 519 107 249 767 210 775 58 564 4 824 53 740 280 455 13 789 120 877 9 977 49 324       47,663   
1996 915 058 589 100 290 884 234 029 64 187 6 224 57 964 325 958 12 302 96 508 10 393 157 079       54,749   
1997 1 081 518 671 570 337 621 254 833 79 116 7 434 71 682 409 948 12 901 55 297 10 139 355 385       57,707   
1998 1 287 873 813 679 390 777 334 520 88 382 7 330 81 052 474 194 13 685 38 998 10 932 202 670       58,739   
1999 1 468 357 889 783 440 263 352 707 96 812 9 384 87 428 578 574 13 223 39 459 12 224 230 111       66,641   
2000 1 659 243 1 041 371 484 948 460 267 96 156 7 066 89 090 617 873 20 949 27 613 12 628 338 384       75,317   
2001 2 067 835 1 235 654 577 343 551 879 106 433     832 180 11 131 24 500 12 581 424 766       77,269   
2002 2 901 532 1 416 341 664 688 642 168 109 485     1 485 191 36 240 36 618 13 943 610 871       79,686   
 Mon & Q.M: Monnaie et Quasi- Monnaie      Quasi-Mo: Quasi- Monnaie  
 Circ. Fidu: Circilatioin fiduciaire H/ BA      Fonds Pr de l'eta: Fonds de prèts de l'Etat 
 Dépôt TR, CCP: D'épôts auprès du Trésor et des CCP     Enga. Extér.: Engagement Extérieurs AM & L Terme 
 Dépôt TR: Dépôts auprès du trèsor       Contr. Allo. DTS: Contrepartie Allocations DTS  
 Dépôt CCP: Dépôts auprès des CCP      T.C. moyen:Taux de Change Moyen  
 بنك الجزائر: المصدر 



   )2001-1970(ائر تطور اإليرادات العامة في الجز] : 02[الملحق رقم  
           
           
   مليون دينار جزائري :  الوحدة       

 الجباية غير  الجباية البترولية   السنوات 
 معدل النمو السنوي   المجموع   غير جبائية   البترولية 

إلجمالي اإليرادات 
 الناتج الداخلي 

 الخام 
 اإليرادات 

الناتج الداخلي /الكلية
 لخام ا

 الجباية البترولية 
الناتج الداخلي / 

 الخام 

 اإليرادات 
الناتج /الجبائية

 الداخلي الخام 

 اإليرادات غير 
الناتج /الجبائية

 الداخلي الخام 

      1 970            1,350          4,106            0,850          6,306           24,072              26,196           5,608         17,057              3,531 
      1 971            1,648          4,334            0,937          6,919              9,721          24,923              27,762           6,612         17,390              3,760 
      1 972            3,278          5,156            0,744          9,178            32,649          30,413              30,178          10,778         16,953              2,446 
      1 973            4,114          5,842            1,111        11,067            20,582          34,531              32,049          11,914         16,918              3,217 
      1 974           13,399          8,000            2,039        23,438          111,783          55,561              42,184          24,116         14,399              3,670 
      1 975           13,462          9,733            1,858        25,053              6,891          61,574              40,688          21,863         15,807              3,018 
      1 976           14,237         10,739            1,239        26,215              4,638          74,075              35,390          19,220         14,497              1,673 
      1 977           18,019         13,260            2,200        33,479            27,709          87,241              38,376          20,654         15,199              2,522 
      1 978           17,365         18,014            1,403        36,782              9,866         104,832              35,087          16,565         17,184              1,338 
      1 979           26,516         18,328            1,585        46,429            26,228         128,223              36,210          20,680         14,294              1,236 
      1 980           37,658         20,362            1,574        59,594            28,355         162,507              36,672          23,173         12,530              0,969 
      1 981           50,954         25,760            2,670        79,384            33,208         191,469              41,461          26,612         13,454              1,394 
      1 982           41,458         27,990            4,798        74,246              6,472-        207,552              35,772          19,975         13,486              2,312 
      1 983           37,711         37,141            5,792        80,644              8,617         233,752              34,500          16,133         15,889              2,478 
      1 984           43,841         46,968          10,556      101,365            25,694         263,856              38,417          16,616         17,801              4,001 
      1 985           46,786         46,992          12,072      105,850              4,425         291,597              36,300          16,045         16,115              4,140 
      1 986           21,439         52,656          15,595        89,690            15,267-        296,551              30,244           7,229         17,756              5,259 
      1 987           20,479         58,215          14,290        92,984              3,673         312,706              29,735           6,549         18,617              4,570 
      1 988           24,100         58,100          11,300        93,500              0,555         347,717              26,890           6,931         16,709              3,250 
      1 989           45,500         64,500            6,400      116,400            24,492         422,043              27,580          10,781         15,283              1,516 
      1 990           76,200         71,100            5,200      152,500            31,014         554,388              27,508          13,745         12,825              0,938 
      1 991         161,500         82,700            4,700      248,900            63,213         862,133              28,870          18,733          9,592              0,545 
      1 992         193,800       108,864            9,200      311,864            25,297      1 074,696              29,019          18,033         10,130              0,856 
      1 993         179,218       121,469          13,262      313,949              0,669      1 189,725              26,388          15,064         10,210              1,115 
      1 994         222,176       176,174          78,831      477,181            51,993      1 487,404              32,081          14,937         11,844              5,300 
      1 995         336,148       241,992          33,591      611,731            28,197      2 004,995              30,510          16,766         12,069              1,675 
      1 996         495,997       290,603          38,557      825,157            34,889      2 570,029              32,107          19,299         11,307              1,500 
      1 997         592,500       313,900          20,200      592,500            28,195-     2 780,168              21,312          21,312         11,291              0,727 
      1 998         425,900       329,800          18,900      425,900            28,118-     2 830,491              15,047          15,047         11,652              0,668 
      1 999         588,300       314,800          47,500      588,300            38,131      3 238,198              18,168          18,168          9,721              1,467 
      2 000      1 213,200       349,500          15,400    1 213,200          106,221      4 098,816              29,599          29,599          8,527              0,376 
      2 001      1 001,400       398,200         105,900    1 001,400            17,458-     4 241,803              23,608          23,608          9,388              2,497 

 



 
 )2001-1970(تطور النفقات العامة في الجزائر ] : 03[الملحق رقم  

 
 

 مليون دينار جزائري :  الوحدة           

 نفقات السنوات
 نمو نفقات  إجمالي النفقات  نفقات التسيير  التجھيز 

 التجھيز 
 نمو نفقات 
 التسيير  

 نمو إجمالي 
 النفقات 

 نفقات التجھيز 
إجمالي /

 النفقات 

 نفقات 
/ التسيير 
إجمالي 
 النفقات 

 الناتج الداخلي 
 خام ال

/  نفقات التجھيز 
الناتج الداخلي 

 الخام 

/  نفقات التسيير 
الناتج الداخلي 

 الخام  

 إجمالي النفقات 
الناتج الداخلي /

 الخام 

1970      1,623         4,253          5,876  -             27,62       72,38         24,072              6,74            17,67             24,41  
1971      2,254         4,687          6,941     38,88      10,20       18,12        32,47       67,53         24,923              9,04            18,81             27,85  
1972      2,832         5,365          8,197     25,64      14,47       18,10        34,55       65,45         30,413              9,31            17,64             26,95  
1973      3,719         6,270          9,989     31,32      16,87       21,86        37,23       62,77         34,531            10,77            18,16             28,93  
1974      4,002         9,406        13,408       7,61      50,02       34,23        29,85       70,15         55,561              7,20            16,93             24,13  
1975      5,412       13,656        19,068     35,23      45,18       42,21        28,38       71,62         61,574              8,79            22,18             30,97  
1976      6,948       13,170        20,118     28,38       3,56-        5,51        34,54       65,46         74,075              9,38            17,78             27,16  
1977    10,191       15,282        25,473     46,68      16,04       26,62        40,01       59,99         87,241            11,68            17,52             29,20  
1978    12,531       17,575        30,106     22,96      15,00       18,19        41,62       58,38       104,832            11,95            16,76             28,72  
1979    13,425       20,090        33,515       7,13      14,31       11,32        40,06       59,94       128,223            10,47            15,67             26,14  
1980    17,227       26,789        44,016     28,32      33,34       31,33        39,14       60,86       162,507            10,60            16,48             27,09  
1981    23,450       34,205        57,655     36,12      27,68       30,99        40,67       59,33       191,469            12,25            17,86             30,11  
1982    34,449       37,996        72,445     46,90      11,08       25,65        47,55       52,45       207,552            16,60            18,31             34,90  
1983    40,434       44,391        84,825     17,37      16,83       17,09        47,67       52,33       233,752            17,30            18,99             36,29  
1984    41,326       50,272        91,598       2,21      13,25         7,98        45,12       54,88       263,856            15,66            19,05             34,72  
1985    45,181       54,660        99,841       9,33       8,73         9,00        45,25       54,75       291,597            15,49            18,75             34,24  
1986    40,663       61,154      101,817     10,00-     11,88         1,98        39,94       60,06       296,551            13,71            20,62             34,33  
1987    40,216       63,761      103,977       1,10-      4,26         2,12        38,68       61,32       312,706            12,86            20,39             33,25  
1988    43,500       76,200      119,700       8,17      19,51       15,12        36,34       63,66       347,717            12,51            21,91             34,42  
1989    44,300       80,200      124,500       1,84       5,25         4,01        35,58       64,42       422,043            10,50            19,00             29,50  
1990    47,700       88,800      136,500       7,67      10,72         9,64        34,95       65,05       554,388              8,60            16,02             24,62  
1991    58,300     153,800      212,100     22,22      73,20       55,38        27,49       72,51       862,133              6,76            17,84             24,60  
1992  144,000     276,131      420,131    147,00      79,54       98,08        34,28       65,72    1 074,696            13,40            25,69             39,09  
1993  185,210     291,417      476,627     28,62       5,54       13,45        38,86       61,14    1 189,725            15,57            24,49             40,06  
1994  235,926     330,403      566,329     27,38      13,38       18,82        41,66       58,34    1 487,404            15,86            22,21             38,08  
1995  285,923     473,694      759,617     21,19      43,37       34,13        37,64       62,36    2 004,995            14,26            23,63             37,89  
1996  174,013     550,596      724,609     39,14-     16,23         4,61-        24,01       75,99    2 570,029              6,77            21,42             28,19  
1997  201,600     643,500      845,100     15,85      16,87       16,63        23,86       76,14    2 780,168              7,25            23,15             30,40  
1998  211,900     664,100      876,000       5,11       3,20         3,66        24,19       75,81    2 830,491              7,49            23,46             30,95  
1999  187,000     774,700      961,700     11,75-     16,65         9,78        19,44       80,56    3 238,198              5,77            23,92             29,70  
2000  321,900     856,200   1 178,100     72,14      10,52       22,50        27,32       72,68    4 098,816              7,85            20,89             28,74  
2001  357,400     963,600   1 321,000     11,03      12,54       12,13        27,06       72,94    4 241,803              8,43            22,72             31,14  



 )2001-1980(تطور طرق تمويل العجز الموازني  في الجزائر ] : 04[الملحق رقم  
           
           
           
           
           

  نسبة مئوية   مليون دينار   نسبة مئوية   مليون دينار  

 السنوات 
 رصيد الخزينة خارج 

/  رصيد ام  الناتج الداخلي الخ الدين العمومي  
 التمويل عن طريق  التمويل غير البنكي   التمويل البنكي  تمويل رصيد الخزينة  الناتج 

 التمويل عن طريق  التمويل غير البنكي   التمويل البنكي  قروض أجنبية 
 قروض أجنبية 

1980             14 233-       162 507,20       8,76-            14 233               5 582                9 147                  171-               39,22                64,27                 1,20- 
1981               3 078-       191 468,50       1,61-              3 078               9 540-             11 794                  108-             309,94-             383,17                 3,51- 
1982             24 553-       207 551,90     11,83-            24 553               5 816              18 282                  111-               23,69                74,46                 0,45- 
1983             33 755-       233 752,10     14,44-            33 755             15 507              15 378                    39                45,94                45,56                 0,12  
1984             24 300-       263 855,90       9,21-            24 300             11 700              12 800                  200-               48,15                52,67                 0,82- 
1985             28 800-       291 597,20       9,88-            28 800               3 700              24 300                  800                12,85                84,38                 2,78  
1986             35 200-       296 551,40     11,87-            35 200             24 400              10 600                  200                69,32                30,11                 0,57  
1987             22 400-       312 706,10       7,16-            22 400             15 800                4 300               2 300                70,54                19,20               10,27  
1988             43 300-       347 716,90     12,45-            43 300             23 700              20 300                  700-               54,73                46,88                 1,62- 
1989               7 400-       422 043,00       1,75-              7 400               6 000                   900                  500                81,08                12,16                 6,76  
1990             20 300        554 388,10       3,66             20 300-            16 500-               4 100-                 300                81,28                20,20                 1,48- 
1991             18 700        862 132,80       2,17             18 700-            14 000-               1 200               5 900-               74,87                  6,42-              31,55  
1992             12 200-    1 074 695,80       1,14-            12 200             11 500              12 700-            13 400                94,26              104,10-            109,84  
1993            105 500-    1 189 724,90       8,87-           105 500             72 800              13 100             19 600                69,00                12,42               18,58  
1994             65 362-    1 487 403,60       4,39-            65 362            110 897-             29 065            141 376             169,67-               44,47             216,30  
1995             28 243-    2 004 994,70       1,41-            28 243            129 193-             22 976-           172 158             457,43-               81,35-            609,56  
1996             75 258     2 570 028,90       2,93             75 258-           127 403-               7 356-           104 454-            169,29                  9,77             138,79  
1997             66 126     2 780 168,00       2,38             66 126-            60 028-             23 145-            69 450-               90,78                35,00             105,03  
1998            108 134-    2 830 490,70       3,82-           108 134               4 400              15 600             83 526                  4,07                14,43               77,24  
1999             16 493-    3 238 197,50       0,51-            16 493             10 192-             24 664               2 021                61,80-             149,54               12,25  
2000            398 505     4 098 816,10       9,72            398 505-           407 481-            105 680             97 055-             102,25                26,52-              24,35  
2001            171 015     4 241 802,50       4,03            171 015-           145 777-             88 020            113 258-              85,24                51,47-              66,23  

 



 

 )2001- 1970(ور الرقم القياسي الضمني ومؤشر معامل االستقرار النقدي في الجزائر تط] : 05[الملحق رقم  

        

 الناتج المحلي اإلجمالي   السنوات 
 الناتج المحلي اإلجمالي   الرقم القياسي الضمني  باألسعار الجارية 

 باألسعار الثابتة 
 معدل النمو السنوي للناتج 

 معدل النمو السنوي لحجم  ع  حجم وسائل الدف ) 1(المحلي 
 ) 2(وسائل الدفع 

 معامل االستقرار النقدي 
)1) / (2 ( 

          1 970                 24 072,300                    13,217                 1 821,275                      98,910-               13 076,000                        7,888                    0,080-
          1 971                 24 922,800                    15,484                 1 609,599                      11,622-               13 925,000                        6,493                    0,559-
          1 972                 30 413,200                    14,771                 2 058,990                      27,919                18 139,000                      30,262                    1,084 
          1 973                 34 531,100                    16,193                 2 132,501                        3,570                22 930,000                      26,413                    7,398 
          1 974                 55 560,900                    24,111                 2 304,426                        8,062                25 771,000                      12,390                    1,537 
          1 975                 61 573,900                    25,537                 2 411,142                        4,631                33 748,000                      30,953                    6,684 
          1 976                 74 075,100                    28,305                 2 617,070                        8,541                43 604,000                      29,205                    3,419 
          1 977                 87 240,500                    31,681                 2 753,719                        5,221                51 951,000                      19,143                    3,666 
          1 978               104 831,600                    34,876                 3 005,863                        9,156                67 459,000                      29,851                    3,260 
          1 979               128 222,600                    39,754                 3 225,400                        7,304                79 689,000                      18,130                    2,482 
          1 980               162 507,200                    50,035                 3 247,842                        0,696                93 539,000                      17,380                  24,979 
          1 981               191 468,500                    57,216                 3 346,426                        3,035              109 154,000                      16,694                    5,500 
          1 982               207 551,900                    58,326                 3 558,453                        6,336              137 890,000                      26,326                    4,155 
          1 983               233 752,100                    62,298                 3 752,177                        5,444              165 927,000                      20,333                    3,735 
          1 984               263 855,900                    67,549                 3 906,164                        4,104              194 717,000                      17,351                    4,228 
          1 985               291 597,200                    70,909                 4 112,280                        5,277              223 859,000                      14,966                    2,836 
          1 986               296 551,400                    72,615                 4 083,871                        0,691-             227 017,000                        1,411                    2,042-
          1 987               312 706,100                    79,034                 3 956,594                        3,117-             257 896,000                      13,602                    4,364-
          1 988               347 716,900                    86,196                 4 034,040                        1,957              292 963,000                      13,597                    6,947 
          1 989               422 043,000                  100,000                 4 220,430                        4,620              308 146,000                        5,183                    1,122 
          1 990               554 388,100                  130,256                 4 256,136                        0,846              343 005,000                      11,312                  13,371 
          1 991               862 132,800                  200,317                 4 303,836                        1,121              416 208,000                      21,342                  19,043 
          1 992            1 074 695,800                  244,247                 4 400,039                        2,235              515 902,174                      23,953                  10,716 
          1 993            1 189 721,900                  277,525                 4 286,898                        2,571-             627 427,446                      21,618                    8,407-
          1 994            1 487 403,600                  358,219                 4 152,214                        3,142-             723 513,673                      15,314                    4,874-
          1 995            2 004 994,700                  460,581                 4 353,191                        4,840              799 561,551                      10,511                    2,172 
          1 996            2 570 028,900                  570,059                 4 508,359                        3,564              915 058,230                      14,445                    4,052 
          1 997            2 780 168,000                  606,311                 4 585,384                        1,708           1 081 517,808                      18,191                  10,648 
          1 998            2 809 999,800                  581,871                 4 829,248                        5,318           1 287 873,064                      19,080                    3,588 
          1 999            3 212 543,500                  642,221                 5 002,239                        3,582           1 468 356,602                      14,014                    3,912 
          2 000            4 078 675,300                  796,315                 5 121,936                        2,393           1 659 243,182                      13,000                    5,433 
          2 001            4 241 800,000                  817,159                 5 190,914                        1,347           2 067 835,000                      24,625                  18,285 
          2 002            4 455 300,000                  825,701                 5 395,776                        3,947           2 901 532,000                      40,317                  10,216 
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